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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN
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Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC tiền thân là Công ty Dung dịch 
Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (100% vốn nhà 
nước), được thành lập theo Quyết định số 182/ QĐ-TCDK ngày 8/3/1990 của Tổng cục Dầu khí (nay 
là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) với nhiệm vụ chính là sản xuất hóa phẩm, cung cấp dung 
dịch khoan đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động trong ngành công nghiệp dầu khí và các ngành công 
nghiệp khác.
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NGÀNH NGHỀ
THỊ TRƯỜNG KINH DOANH



Báo cáo thường niên 2017

- Sản xuất: Các hóa chất, hóa phẩm phục vụ công nghiệp Dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Thăm 
dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

- Kinh doanh: DMC hiện đang kinh doanh các loại hóa chất, hóa phẩm, các sản phẩm công nghiệp và các 
dịch vụ logistic, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật kèm theo. Phân phối các sản phẩm hóa dầu.

- Dịch vụ kỹ thuật: Các dịch vụ chính của DMC gồm: Dịch vụ dung dịch khoan và hoàn thiện giếng khoan; 
Nâng cao hiệu quả khai thác Dầu khí; Làm sạch tàu chở dầu, FSO/FPSO, bồn bể xăng dầu, các thiết bị công 
nghiệp; Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước cấp & 
nước thải; Các dịch vụ môi trường; Xử lý chống ăn mòn bằng phương pháp điện hóa.

THỊ TRƯỜNG KINH DOANH:

Trong nước: 
Sản phẩm và dịch vụ của DMC có mặt ở cả 03 miền: Bắc, Trung, Nam trong đó phải kể đến những địa bàn 
tiêu biểu như: Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ngãi, Hồ Chí Mính và Bà Rịa - Vũng Tàu

Nước ngoài: Sản phẩm của DMC có mặt ở nhiều nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, 
Trung Mỹ.

KINH
DOANH
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH 
QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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Chi nhánh DMC - Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (DMC- ITS).

Tầng 2, Tòa nhà VNDECO, số 4 Phan Kế Bính, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN: 05 CÔNG TY
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VỐN ĐIỀU LỆ THỰC GÓP, TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA DMC TẠI CÁC ĐƠN VỊ
THÀNH VIÊN (ĐVT: ĐỒNG)
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN: 
Xây dựng DMC phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả dựa trên thế mạnh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam, phát triển đồng thời cả ba lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, trong đó lấy lĩnh vực dịch vụ 
hóa kỹ thuật làm cốt lõi,  dịch vụ dung dịch khoan làm nền tảng để phục vụ cho hoạt động dầu khí và làm 
tiền đề phục vụ cho các ngành kinh tế khác.

2.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA DMC 
 Xây dựng và phát triển DMC thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp, nhà sản xuất, cung 
cấp hóa chất chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có uy tín trong nước và quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ 
tăng trưởng từ 10-15% cho giai đoạn từ 2016- 2025  và khoảng 15% -20% cho giai đoạn 2026-2035.

3.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DMC
a)Lĩnh vực dịch vụ:  
Định hướng trở thành nhà cung cấp các Dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp cho trong và ngoài ngành 
dầu khí, tiến tới phát triển cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Phát triển các lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật 
cao, có tính chuyên sâu hiện đang do các công ty nước ngoài cung cấp tại thị trường Việt Nam. Các dịch 
vụ này xuất phát từ nền tảng kỹ thuật về hóa chất, có sự hỗ trợ cho nhau. Tập trung vào các lĩnh vực: Dịch 
vụ cho thăm dò, khai thác dầu khí (Dịch vụ dung dịch khoan cho công tác khoan tìm kiếm, thăm dò, khai 
thác dầu khí và hoàn thiện giếng; Dịch vụ  hỗ trợ  khai thác dầu khí: xử lý giếng, hoàn thiện giếng và tăng 
cường thu hồi dầu….Dịch vụ cắt hủy giếng khoan); Dịch vụ công nghiệp (Làm sạch bồn/bể chứa dầu, tàu 
chở dầu, các công trình công nghiệp; Dịch vụ chống ăn mòn bằng hóa chất;Dịch vụ xử lý môi trường: Dịch 
vụ xử lý chất thải: dầu thải và cặn dầu thô, các chất thải công nghiệp;  Dịch vụ xử lý nước đầu vào, nước 
thải; Các dịch vụ liên quan đến xử lý môi trường); Phát triển các dịch vụ khác theo định hướng phát triển 
của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên

b)Lĩnh vực kinh doanh:  
Định hướng trở thành Nhà cung cấp hóa chất, phân phối sản phẩm hóa dầu có uy tín trong nước và quốc 
tế. Cung cấp hóa chất cho ngành dầu khí trong các khâu khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí. Tham gia 
phân phối tất cả các sản phẩm hóa dầu do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sản xuất. Tham gia cung 
cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy hóa dầu trong nước. 

c)Lĩnh vực sản xuất:  
Định hướng trở thành nhà sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Cần thiết 
phải đầu tư mở rộng sản xuất mạnh mẽ, thay đổi mạnh cơ cấu sản phẩm từ sx hóa phẩm sang sản xuất 
hóa chất, hóa dầu.
- Sản xuất các hóa phẩm, phụ gia phục vụ cho hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí ( Barite, Ben-
tonite, CaCO3, Xi măng G…); 
- Sản xuất hóa chất phục vụ hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí; Giai đoạn đầu sẽ tiến hành 
pha chế sản phẩm. Giai đoạn 2 thực hiện sản xuất hóa chất gốc. 
- Sản xuất chất xúc tác, xút (NaOH), VCM cho các nhà máy lọc hóa dầu, cung cấp nguyên liệu cho các nhà 
máy sản xuất hóa chất/xúc tác trên thế giới.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2017
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM
 
Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch, trong năm 2017 DMC đã luôn bám sát tình hình thị 
trường, đánh giá các khó khăn và năng lực nội tại của đơn vị để từ đó chủ động xác định các mục tiêu 
kế hoạch ở mức hợp lý; quyết liệt trong công tác điều hành hoạt động SXKD như tập trung đẩy mạnh 
hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và tương lai phát triển tốt 
như kinh doanh PP, Lưu huỳnh,…và các dịch vụ công nghiệp; hợp tác chặt chẽ với VSP để gia tăng 
khối lượng công việc cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; Song song với đó,  DMC đã triển khai tích cực 
công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ;  thực hiện đàm phán với các 
khách hàng để giảm giá sản phẩm/dịch vụ đầu vào nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, do vậy tổng 
thể kết quả SXKD của Tổng công ty trong năm 2017 ghi nhận ở mức khả quan.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TOÀN TỔNG CÔNG TY NĂM 2017
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Tuy nhiên, bên cạnh đó Tổng công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi giá dầu thô chưa có 
chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC chủ yếu phục vụ cho các hoạt động 
của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên việc giá dầu thô vẫn 
giữ ở mức thấp, chưa ổn định trong năm 2017 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DMC. Cụ thể:

- Hoạt động thăm dò, khai thác của ngành dầu khí trong năm 2017 triển khai rất hạn chế; một số khách 
hàng lớn của DMC trong ngành dầu khí (đặc biệt là VSP) đều tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ nhằm 
tiết giảm tối tiểu các chi phí; giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của các nhà 
thầu dầu khí, biên độ lợi nhuận thực hiện của lĩnh vực này giẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD 
của Tổng công ty. Ngoài ra, việc cạnh tranh trong lĩnh vực này càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết 
trong bối cảnh các công ty dịch vụ hoặc ít việc hoặc tận dụng giai đoạn khó khăn để giảm giá tối đa 
nhằm xâm nhập thị trường.

- Việc khó khăn từ khâu đầu dẫn tới nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất của DMC rất 
thấp, các đơn vị sản xuất đều gặp rất nhiều khó khăn trong đó có DMC MB bị lỗ.

- Việc thu hồi công nợ đối với các hợp đồng cung cấp dung dịch khoan của các khách hàng PVEP POC, 
Cuu Long JOC vẫn gặp nhiều khó khăn do các đơn vị này hoặc chưa có nguồn tài chính để thanh toán 
hoặc chưa hoàn thiện thủ tục để thanh toán cho dự án. Trong năm 2017 DMC mới hoàn nhập dự phòng 
được 8,58 tỷ đồng từ  Hợp đồng với PVEP và Cuu Long,  tuy nhiên tiếp tục phải trích lập dự phòng 24,88 
tỷ đồng chủ yếu từ các hợp đồng khác, do vậy đã làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD của DMC;

- Năm 2017, Công ty Mẹ tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các Công ty con 5,1 tỷ đồng 
(do DMC-VTS hoạt động lỗ và do giá cổ phiếu DMC Miền Bắc giảm còn 3 600 đồng/Cổ phiếu tại thời 
điểm tháng 12.2017) nên kết quả lợi nhuận của Công ty Mẹ chỉ đạt 18,03 tỷ đồng, đạt 59% KH năm.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH: 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Lê Mạnh Hùng

Ông Hà Duy Tân
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đỗ Xuân Vịnh 
Ủy Viên Hội đồng Quản Trị 
Nghỉ chế độ từ ngày 01/12/2017.
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2.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Tôn Anh Thi Ông Lê Hải Phong
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốcPhó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Xuân Toàn

Ông Lưu Quốc Phương Bà Vũ Hoàng Hoa
Phó Tổng giám đốc
Nghỉ hưu từ 01/6/2017

Phó Tổng giám đốc 
Thôi việc từ 01/12/2017

Ông Khuất Quang Tiến
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Ế ƯỞ

UẤN Ọ

Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình
rình độ chu Cử nhân Tài chính kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ƯỞ IỂM 

HẠM MIN ĐỨ

xã Tự ũ Thư – Thái Bình
rình độ chu Thạc sỹ Quản lý Kinh tế 

BAN KIỂM SOÁT

3.BAN KIỂM SOÁT 

4.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Phạm Minh Đức Bà Nguyễn Thị Trâm 

Ông Bùi Tuấn Ngọc

Trưởng Ban Thành viên

Kế toán trưởng

Thành viên

Bà

 Nguyễn Thị Minh Hằng 

IỂM 

ỄN Ị MIN HẰ

rì - Hà Nội
rình độ chu Cử nhân ài chính kế toán

BAN KIỂM SOÁT
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SỐ LƯỢNG CBCNV 
 
* SỐ LƯỢNG CBCNV (thời điểm 31.12.2017):

Trên ĐH

ĐH

Cao đẳng

Trung cấp

CNKT

Phổ thông

Tổng

Số lượng Tỷ lệ %Trình độ

57

324

14

24

107

83

609

9,36

53,2

2,3

3,94

17,6

13,6

100
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3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : 

- Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

8,10%

-6,94%

11,01%

96,26%

-28,76%

13,55%

25,18%

25,21%

9,36%

8,31%

8,39%

-0,10%

-18,18%

-209,28%

326,50%

-216,59%

2511,73%

-108,92%

1.988.638.968.473

321.610.907.712

1.667.028.060.761

203.305.170.183

464.819.133.678

964.992.438.750

961.546.783.215

937.034.475.506

2.819.335.469.429

3.063.050.094.059

3.060.567.587.630

19.845.246.814

172.074.563.978

-23.472.084.389

5.201.550.249

-18.270.534.140

1.574.712.674

-33.439.178.738

2.149.764.600.471

299.279.919.392

1.850.484.681.079

399.004.682.820

331.156.202.970

1.095.741.396.825

1.203.649.298.657

1.173.265.249.889

3.083.202.719.479

3.317.664.344.047

3.317.225.248.174

19.826.340.823

140.790.645.919

25.650.593.824

-4.349.703.327

21.300.890.497

41.127.231.320

2.981.201.353
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- Các Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu    Đơn vị  Năm 2017 Năm 2016       % Tăng/Giảm

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        
1. Khả năng thanh toán tổng quát 
=Tổng tài sản/Nợ phải trả   lần  1.79  2.07  -13.64%
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn 
=Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn   lần  1.58  1.78  -11.35%
2. Hệ số thanh toán nhanh 
=(TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn  lần  1.29  1.28  0.93%

II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        
1. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản   %  13.92%  16.17%  
2. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   %  86.08%  83.83%  
1. Hệ số nợ/Tổng tài sản    %  55.99%  48.35%  15.80%
2. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu   %  127.22% 93.62%  35.89%
2. Vốn chủ hữu/Tổng nguồn vốn   %  44.01%  51.65%  -14.79%
4. Khả năng thanh toán tức thời 
= Tiền&các khoản tương đương tiền
/Nợ ngắn hạn     lần  0.34  0.22  56.74%

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động        
1. Số vòng quay hàng tồn kho 
= Gíá vốn hàng bán/ Gía trị hàng tồn kho 
bình quân trong kỳ    vòng  7.75  4.79  61.71%
2. Doanh thu thuần/Tổng Tài sản   vòng  1.54  1.54  0.26%
2. Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho
 = 364/Số vòng quay hàng tồn kho  ngày  46.99  75.98  -38.16%
3. Số vòng quay nợ phải thu 
= Doanh thu bán hàng/Số nợ phải thu 
bình quân trong kỳ    vòng  3.22  3.83  -15.98%
4. Kỳ thu tiền trung bình =364/Số vòng quay 
nợ phải thu     ngày  113.05  94.98  19.02%

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        
1. Chỉ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay
/Tổng tài sản     %  1.91%  0.08%  2315.98%
1. Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần %  0.090%  -1.093% -108.23%
2. Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) %  0.144%  -1.680% -108.58%
3. Chỉ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần %  0.773%  -0.767% -200.83%
4. EPS   -                           - 325   -1,186   
Chỉ tiêu LNTT/VCSH      2.251%  -1.779% -226.56%
ROE        0.302%  -3.004% -110.06%
Hệ số bảo toàn và phát triển vốn    0.92  0.86  7.54%
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5. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI: 
• Quản lý nguồn nguyên liệu: 
Năm 2017 do giá dầu duy trì ở mức thấp trong tời gian dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 
của DMC do đó năm 2017 Tổng nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của DMC là 1500 tấn gồm 
các loại quặng Barite, sét Bentonite, Clanke, quạng CaCo3 và 1 số nguyên liệu khác.

• Tiêu thụ năng lượng: 
- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:728326 KWh và 11700,853 tấn dầu DO
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả. Không có
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc 
sử dụng năng lượng tái tạo). Không có
- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm): 9691 m3

• Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Năm 2017, DMC đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các chỉ số quan trắc môi trường đều nằm 
trong giới hạn cho phép, chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường như thu gom và xử lý ( nước thải, 
khí thải) theo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường, thu gom, phân loại (chất thải rắn, chất thải 
nguy hại) và xử lý đúng quy định. Nhờ đó, trong năm 2017
- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường xã hội của đơn vị.
- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải). Các chỉ tiêu quan 
trắc môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép, về tiêu thụ điện năng, nước và phát thải luôn nhỏ hơn 
số lượng tính toán theo Đánh giá tác động môi trường.

4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
- Cổ phần: 50.000.000 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
- Các chứng khoán khác: Không có
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1.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
 HOẠT ĐỘNG SXKD
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Năm 2017 DMC đã luôn bám sát tình hình thị trường, đánh giá các khó khăn và năng lực nội tại của 
đơn vị để từ đó chủ động xác định các mục tiêu kế hoạch ở mức hợp lý; quyết liệt trong công tác 
điều hành hoạt động SXKD do đó, DMC đã đạt được kết quả khả quan với nhiều biến chuyển tích 
cực trên từng lĩnh vực hoạt động cụ thể là: 

- Dịch vụ:  là lĩnh vực cốt lõi của DMC và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giảm giá dầu thô, đặc 
biệt là lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan. Năm 2017, các nhà thầu PVEP POC, PVEP, PVEP Song Hong… 
đều không thực hiện các hoạt động khoan; đồng thời giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm 
theo yêu cầu của nhà thầu dẫn đến hiệu quả từ dịch vụ này không cao. Tuy nhiên, trong năm 2017 
DMC đã tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trên bờ (dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường,dịch 
vụ chống ăn mòn, các dịch vụ nghiên cứu cho khâu sau…) tại các dự án lớn của ngành Dầu khí, nên 
tổng thể doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ hoá kỹ thuật đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch 
(doanh thu 1092 tỷ đồng, đạt 104% KH năm và bằng 106% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 57,4 tỷ 
đồng, đạt 113% KH, bằng 140% so với năm 2016), cụ thể:

   Dịch vụ Dung dịch khoan: Doanh thu từ lĩnh vực này đạt 729,6 tỷ đồng, đạt 91% KH năm; lợi 
nhuận trước thuế đạt 47,5 tỷ đồng, đạt 96% KH năm. Trong năm 2017, đã triển khai cung cấp dịch 
vụ cho 26 giếng khoan và 04 giếng sửa cho các khách hàng Hoang Long JOC, VSP, Thăng Long JOC, 
REPSOL, JVPC, Premier, Con Son và Murphy.

 Dịch vụ nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ khai thác: Lĩnh vực này còn gặp khó khăn khi các 
công ty khai thác dầu khí vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí, hạn chế sử dụng dịch vụ ngoài, đặc 
biệt là trong lĩnh vực thử nghiệm công nghệ mới, dịch vụ mới. Tuy nhiên, trong năm 2017, Chi nhánh 
DMC-RT đã cố gắng tập trung tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ mới như “Dịch vụ bảo tồn sự 
toàn vẹn của các công trình, thiết bị” phục vụ các nhà máy sản xuất, chế biến dầu khí, điện, đạm,…, 
dịch vụ chống ăn mòn và đã ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn góp phần gia tăng tính linh hoạt 
trong cơ cấu dịch vụ của Chi nhánh, đồng thời tiếp tục duy trì các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật truyền 
thống với các khách hàng VSP, Cuu Long JOC, NM Đạm Phú Mỹ, PVOil Miền Đông, Vinaincon,… do-
anh thu 41,9 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

 Dịch vụ công nghiệp (bao gồm dịch vụ  xử lý môi trường, Dịch vụ làm sạch: DMC đã nắm 
bắt tốt các cơ hội, tập trung phát triển thị trường tại các dự án trong ngành dầu khí, do vậy, lĩnh vực 
này  đã có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC, với 
doanh thu 320,8 tỷ đồng, đạt 160% KH năm và bằng 220% so với  năm 2016, lợi nhuận đạt 8,88 tỷ 
đồng.  DMC đã cơ bản hoàn thành các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn tại dự án Nghi Sơn, NMLD 
Dung Quất, Đồng thời, DMC cũng đã hoàn thành tốt vai trò tổng thầu cho gói thầu số 05 – Cung 
cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2 trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất 
và lần đầu tiên triển khai dự án Dry-out cho NMLHD Nghi Sơn, đây cũng là dịch vụ hoàn toàn mới. 
DMC còn thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ làm sạch.
 Hiện tại, DMC đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất và tập trung nhân lực để chiếm lĩnh 
thị trường trong ngành tại NM Lọc dầu Dung Quất, dự án NMLHD Long Sơn,….; đồng thời tích cực 
khai thác thị trường lĩnh vực O& M ngoài ngành về xử lý nước thải cho các nhà máy bia, rượu,…; Triển 
khai  phát triển dịch vụ sơn, cho thuê và lắp đặt giàn giáo, bảo ôn tại BSR, Đạm Phú Mỹ, Đạm Càu 
Mau và các NM Nhiệt điện.

- Lĩnh vực kinh doanh: Với chủ trương đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh để bù đắp doanh thu cho lĩnh 
vực dịch vụ và sản xuất trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm, DMC đã chỉ đạo tập trung tìm kiếm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm; đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh doanh 
các sản phẩm hoá dầu như PP, Lưu huỳnh,… với phương châm hạn chế thấp nhất rủi ro và bảo toàn 
vốn trong kinh doanh. Năm 2017, DMC đã hoàn thành 09 HĐ cung cấp 214.000 tấn Lưu huỳnh của 
ADNOC cho khách hàng với doanh thu 550,73 tỷ đồng, đạt 235% KH năm và bằng 319% so với năm 
2016; lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng. Đồng thời, DMC cũng đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 
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Barite và đã thực hiện xuất khẩu được 3780 tấn Barite (trong đó có hơn 1620 tấn Barite sản xuất tại 
Công ty liên doanh DMC- VTS tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Do vậy, kết quả kinh doanh năm 
2017 đạt ở mức cao, với doanh thu 1887 tỷ đồng, đạt 140% KH năm và bằng 116% so với năm 2016, 
lợi nhuận đạt 21,5 tỷ đồng. DMC cũng đã duy trì được thị phần kinh doanh hoá chất, đặc biệt đã triển 
khai được việc cung cấp hoá chất lọc hoá dầu cho JGCS tại Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp xúc tác 
chuyên nghiệp cho các NM lọc dầu tại Việt Nam.  

- Lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới/dịch vụ mới:   Năm 2017, DMC không 
hoàn thành kế hoạch sản xuất (14.165 tấn, đạt 57% KH năm và bằng 51% so với năm 2016), do các 
sản phẩm của DMC sản xuất ra hầu hết phục vụ cho các hoạt động khoan, khai thác của ngành dầu 
khí. Chính vì vậy việc hoạt động cầm chừng của các hoạt động khoan, thăm dò của ngành dầu khí, đã 
ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất các mặt hàng này. Một số mặt hàng như Barite, CaCO3 
có lượng tồn kho lớn từ cuối năm 2016 và trong năm 2017 vẫn chưa tiêu thụ được. Mặt khác các 
đơn vị thành viên trong Tổng công ty đã triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển thị trường tiêu 
thụ ngoài ngành, song chưa mang lại hiệu quả, do vậy phải dừng SX hoặc sản xuất cầm chừng để 
tránh tồn kho, tồn đọng vốn.

Để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao 
động , DMC cũng đã nỗ lực chỉ đạo triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các  dòng sản 
phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hoá sản phẩm sản xuất/dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Trong 
năm 2017, DMC đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm mới:  

- Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 
902-RC9 của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 06 
giếng của VSP năm 2017, đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể 
chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
- DMC-MN đã phối hợp với VSP thử nghiệm thành công sản phẩm Xi măng G và Xi măng nóng nhẹ 
các loại tại các giếng của VSP, trong thời gian tới VSP sẽ sử dụng sản phẩm Xi măng G của DMC để 
thay thế các loại Xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng 
SX trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Tiếp tục triển khai phân tích, đánh giá một số hoá phẩm, hệ dung dịch khoan gốc tổng hợp (SBS) 
để từng bước xây dựng hệ dung dịch khoan gốc dầu, gốc tổng hợp cho DMC nhằm kịp thời đưa ra 
cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
- DMC Miền Nam đã hoàn thành đề tài ứng dụng Xi măng tỷ trọng nhẹ vào các giếng khoan 
tại Việt Nam trình HĐQT DMC xem xét phê duyệt.

- Công tác đầu tư: Năm 2017,  DMC đã triển khai rà soát lại các danh mục đầu tư và chỉ thực hiện 
đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD của DMC như mua sắm tote tank, 
một số thiết bị thí nghiệm dung dịch khoan,….thực hiện gói thầu bù lún đường nội bộ cảnh quan 
NM Cái Mép. Tổng mức đầu tư đạt 11,93 tỷ đồng, đạt 74% KH năm và bằng 150% so với năm 2016. 
Đồng thời DMC cũng đã tập trung nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm, cụ thể: Dự 
án sản xuất xúc tác dầu khí, Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn, Dự án nghiên cứu 
phát triển khí công nghiệp cho Dự án hóa dầu Long Sơn. 

- Công tác quản trị doanh nghiệp:  Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, 
trong năm 2017 DMC đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc, trong đó đã kiện toàn 
mô  hình cơ cấu tổ chức Văn phòng Công ty Mẹ như:  tiến hành định biên lại lao động và xác định 
rõ cơ cấu, vị trí chức danh công việc phù hợp; phê duyệt cơ cấu tổ chức các Phòng trong Ban/Văn 
phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng xong phương án sắp xếp, bố trí lao động sau  
định biên; ban hành chế độ chính sách đối với lao động không sắp xếp bố trí được việc làm trong 
quá trình tái cơ cấu DMC. Đang rà soát, xây dựng sửa đổi lại mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị 
thành viên phù hợp với thực tế. Thực hiện đổi tên Chi nhánh DMC-HN thành Chi nhánh DMC-ITS 
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(DMC-Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp); Đang tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức liên quan 
đến việc sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM. Năm 2017, DMC cũng đã triển khai rà 
soát, chỉnh sửa nhiều quy chế, quy định nội bộ phù hợp hơn với tình hình hiện nay nhằm chuẩn hoá 
công tác quản lý theo hướng hiện đại như sửa đổi Quy chế Lương thưởng, Quy chế đánh giá người 
đại diện, Quy chế “Xây dựng kế hoạch – Giao kế hoạch – Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá 
hoàn thành kế hoạch hàng năm”,  xây dựng Quy chế Thu hút và khuyến khích. Đổng thời, DMC cũng 
đã phối hợp cùng tư vấn PSI hoàn thành xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại 03 đơn 
vị thành viên (DMC Miền Bắc, DMC Miền Trung, DMC Miền Nam) phù hợp với các quy định của pháp 
luật, đồng thời đảm bảo được hiệu quả hoạt động cho các đơn vị và đã được HĐQT DMC thông qua.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được DMC ưu tiên hàng đầu nhằm đáp ứng hơn 
nữa nhu cầu nhân lực cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của DMC. Trong năm 2017, 
DMC tập trung đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật  như: tổ chức cho 02 kỹ sư tham 
gia khoa học “Deepwater Drilling Design and Operations” tại Indonesia, 02 kỹ sư tham dự khoa học 
“Well control theo tiêu chuẩn IWCF” và 01 kỹ sư tham gia khoá đào tạo Coating inspection program; 
thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV theo hình 
thức đào tạo ngắn hạn tập trung, với tổng số 498 lượt người và kinh phí 1,159 tỷ đồng.

- Hoạt động đoàn thể và an sinh xã hội:  năm 2017, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến 
binh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong năm.  Phối hợp cùng chính quyền tổ chức chúc Tết 
và tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn cơ sở DMC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên 
đán năm 2017, với tổng số tiền 980 triệu đồng. Tặng quà cho CBCNV-LĐ tại các đơn vị thành viên 
nhân dịp Quốc tế Lao động với tổng số tiền 321 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 
107 năm ngày Quốc tế phụ nữ cho các nữ CBCNV trong toàn Tổng công ty. Phát động phong trào 
thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trong Tổng công ty với chủ đề 
“Sáng tạo – Thân thiện – An toàn – Hiệu quả”. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 19 năm 2017. Tham gia Hội thao 
ngành Dầu khí khu vực phía Bắc và đạt được những thành tích cao trong các môn thi đấu.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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- Tình hình Tài sản: 

Đến thời điểm 31/12/2017 Tổng tài sản của DMC là 2.149 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng, tương đương 
tăng 8,1% so với thời điểm cuối năm 2016. Việc giá dầu thô khá ổn định, diễn biến phức tạp tại Biển 
Đông dẫn tới hoạt động thăm dò, khai thác của ngành dầu khí triển khai rất hạn chế; một số khách 
hàng lớn của DMC trong ngành dầu khí (đặc biệt là VSP) đều tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ 
nhằm tiết giảm tối thiểu các chi phí; giá dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của các nhà 
thầu dầu khí dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ, biên độ lợi nhuận thực 
hiện của lĩnh vực này thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 
Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, DMC quyết liệt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh như tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá 
dầu thô và tương lai phát triển tốt như kinh doanh PP, lưu huỳnh…và các dịch vụ công nghiệp, đẩy 
mạnh công tác tái cấu trúc. Điều này thể hiện rất rõ qua: doanh thu thuần của năm 2017 đã tăng 
8,39% (tăng 257 tỷ đồng) so với năm 2016. Từ việc doanh thu trong năm gia tăng cũng làm cho: 
lượng tiền và các khoản phải thu/phải trả khách hàng thời điểm cuối năm 2017 đã tích cực hơn so 
với cùng kỳ năm trước. Riêng tiền và tương đương tiền tăng mạnh 96,26%, các khoản nợ phải thu lại 
gia tăng 13,55% so với cuối năm 2016 (do tăng khoản nợ trong kinh doanh mặt hàng PP nhập khẩu 
có bảo lãnh để bù đắp doanh thu thiếu hụt).

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2017 là 1.850 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với cùng kỳ (tương đương 
tăng 11%), trong đó: khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 195 tỷ đồng (tăng 96,26%); phải 
thu khách hàng tăng 144 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 133 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn cuối năm 2017 của DMC là 299 tỷ đồng giảm 22 tỷ đồng do trong năm TCT thực hiện 
khấu hao tài sản cố định.

- Tình hình nợ phải trả

Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng lên đáng kể trong năm 2017 (ở mức 127,2%), trong bối cảnh giá dầu 
thô tiếp tục diễn biến phức tạp, DMC liên tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Để duy trì doanh 
thu không sụt giảm thì DMC phải chấp nhận hạ giá bán, cho khách hàng trả chậm tiền hàng…chính 
điều đó dẫn đến tỷ lệ nợ trong năm gia tăng mạnh. Tuy tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng (do tổng nợ 
của DMC tăng trong khi vốn chủ sở hữu giảm và các nhà thầu dầu khí gặp khó khăn về vốn nên trả 
chậm. Để bù đắp doanh thu kinh doanh dung dịch khoan sụt giảm DMC tăng kinh doanh mặt hàng 
PP, lưu huỳnh nhập khẩu, cho khách hàng trả chậm có bảo lãnh) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn 
tài chính (hệ số nợ <2). 

Tổng Nợ phải trả của DMC tính đến thời điểm 31/12/2017 là 1.203 tỷ đồng, chiếm 56% trong tổng 
nguồn vốn, trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 652 tỷ đồng. Trong năm Nợ phải trả đã tăng 242 
tỷ đồng (tương đương tăng 25%), trong đó chủ yếu do khoản vay ngắn hạn tăng 144 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đều đã gia tăng so với năm trước lần lượt 8% và 
216% (DMC lãi 25,6 tỷ đồng trong khi năm 2016 bị lỗ 23,4 tỷ đồng). Trong năm DMC thanh toán cổ 
tức năm 2016 (8% bằng tiền) cho cổ đông.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán trong năm 2017 đều giảm nhẹ so với năm 2016.
Trong cơ cấu vốn năm 2017, hệ số nợ gia tăng nhưng vẫn ở mức an toàn tài chính (năm 2016 ở mức 
48,35%).

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động: trong đó số vòng quay hàng tồn kho tăng 61,7% do việc kinh 
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doanh mặt hàng PP, giảm hàng tồn kho tránh đọng vốn lưu động so với cùng kỳ tuy nhiên DMC vẫn 
phải tăng trích dự phòng giảm giá hàng lưu kho: 14,6 tỷ đồng; chỉ tiêu Doanh thu thuần/Tổng tài 
sản thay đổi không đáng kể.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần và Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần đều tăng trưởng so với năm 2016, nguyên nhân 
chủ yếu là lợi nhuận sau thuế của DMC lãi 2,9 tỷ đồng (trong khi năm 2016 bị lỗ 33,4 tỷ đồng). Trong 
năm 2017, do khối lượng dịch vụ dung dịch khoan vẫn duy trì ở mức thấp: DMC đã triển khai cung 
cấp dịch vụ cho 26 giếng khoan và 04 giếng sửa cho các khách hàng, trong khi để đảm bảo cạnh 
tranh DMC phải giảm giá dịch vụ dẫn đến lợi nhuận lĩnh vực này bị giảm. Ngoài ra các nhà thầu dầu 
khí gặp khó khăn về vốn đã làm cho DMC phải trích lập thêm dự phòng nợ phải thu khó đòi: 16,8 tỷ 
đồng. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC.

Ngoài ra các nhà thầu dầu khí gặp khó khăn về vốn đã làm cho DMC phải trích lập dự phòng nợ 
phải thu khó đòi: 18,6 tỷ đồng. Điều này đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DMC.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU 
TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
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DMC đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ-DMC, định biên lao động tại 
các Ban/Văn phòng cho phù hợp; Yêu cầu các đơn vị thành viên/trực thuộc rà soát, định biên lao 
động, tinh gọn bộ máy phát nhằm huy hết khả năng của nguồn nhân lực. 

Chính sách quản lý được DMC cải tiến thông qua việc sửa đổi Hệ thống văn bản quản lý nội bộ (Tổng 
công ty đã ban hành nhiều quy chế, quy định quản lý nội bộ và đang tiếp tục rà soát, bổ sung các 
Văn bản quản lý nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế). 

 Tiếp tục tìm kiếm lựa chọn các đối tác có các thế mạnh và cùng chung với lĩnh vực hoạt động của 
DMC để thoái bớt phần vốn của DMC tại các Công ty cổ phần để cùng hợp tác phát triển, nâng cao 
sự cạnh tranh của các đơn vị. 

DMC và các đơn vị thành viên tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính mà DMC và 
các đơn vị thành viên có thế mạnh.

Trên cơ sở xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên/trực thuộc và căn cứ 
ngành nghề hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý tại các đơn vị, DMC đã 
thoái bớt vốn, sắp xếp lại một số đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị được sắp xếp lại. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của DMC đối với các đơn vị thành viên đã được 
tăng cường thông qua các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các ban chuyên môn. 
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4. KẾ HOẠCH HOẠT 
ĐỘNG SXKD NĂM 2018



Báo cáo thường niên 2017

Các chỉ tiêu chính hợp nhất:

Các chỉ tiêu chính Công ty Mẹ - Tổng công ty:

(Các chỉ tiêu Kế hoạch năm  2018 của DMC  đã được Tập đoàn chấp thuận tại Nghị quyết số 8302/
NQ-DKVN ngày 27/12/2017).

Năm 2018, dự kiến hoạt động SXKD của DMC sẽ tiếp tục với rất nhiều khó khăn trong bối cảnh giá 
dầu thô trên thị trường thế giới được dự báo chưa có xu hướng tăng trở lại, theo đó kế hoạch khoan 
của các nhà thầu trong năm 2018 dự kiến ở mức thấp, khoảng 26 giếng, do vậy sẽ tiếp tục tác động 
lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Một số khó khăn của DMC trong 
triển khai kế hoạch 2018:
 
- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: DMC không thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ 
lĩnh vực này,  do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2018 ở mức thấp. Đồng thời lĩnh vực này cũng 
xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, do vậy  sẽ khó khăn hơn cho DMC trong việc gia tăng doanh 
thu và lợi nhuận của lĩnh vực này;

- Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: phần lớn các hợp đồng dịch vụ có giá trị đã kết thúc và ghi nhận 
doanh thu từ năm 2017. Năm 2018 DMC sẽ chỉ tập trung xây dựng cơ sở vật chất và tìm kiếm thị 
trường tại một số dự án mới của PVN, do vậy doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này giảm đáng kể; 
Việc cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng mạnh mẽ, có nguy cơ làm giảm thị phần của DMC, 
đồng thời DMC Ttếp tục chịu sức ép giảm giá các sản phẩm/dịch vụ từ các khách hàng lớn của DMC 
đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và  lợi nhuận thực hiện;

- Lĩnh vực sản xuất:  Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm 
sản xuất (sản phẩm sản xuất của DMC chủ yếu phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí), tồn 
kho lớn, phải tạm dừng/giảm sản xuất, ảnh hưởng lớn tới việc làm và thu nhập của người lao động;
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- Lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội kèm theo thách thức đối với các mặt hàng kinh doanh lớn 
như PP, Lưu huỳnh.  Kinh doanh các mặt hàng truyền thống như hoá chất cho khoan, hoá chất khai 
thác, hoá chất lọc dầu không có sự tăng trưởng nhiều khi giá dầu thô chưa ổn định.

Năm 2018, để từng bước tháo gỡ các khó khăn và triển khai thành công các các mục tiêu 
kế hoạch, lãnh đạo Tổng công ty DMC đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các 
nhiệm vụ giải pháp chính như:

- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM   

- Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển DMC; đặc biệt chú ý đến việc  việc phát triển các dòng 
sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của DMC;
- Cải tiến các công cụ quản trị doanh nghiệp để điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị; Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm; Quản lý và sử dụng vốn đúng 
mục đích, an toàn, hiệu quả;
- Thực hiện tái cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh/dịch vụ. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản 
phẩm/dịch vụ của DMC đang cung cấp.
- Triển khai áp dụng các nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản phẩm/dịch vụ mới vào ứng dụng thực 
tiễn như:  sản xuất đại trà các loại xi măng bền sunfat để cung cấp cho các khách hàng,  Xi măng 
nóng, nhẹ các loại cung cấp cho Vietsovpetro,…áp dụng hệ dung dịch Protrol để có thể chủ động 
hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 theo phương án  được Tập 
đoàn phê duyệt, tập trung thực hiện phương án thoái vốn tại các đơn vị (DMC-MB, DMC-MT và 
DMC-VTS) theo lộ trình; Theo hướng tinh giản, hiệu quả đối với Công ty Mẹ. Tăng cường tính hiệu 
quả trong công tác quản trị doanh nghiệp;
- Mở rộng thị trường cung cấp hoá chất cho tất cả các ngành công nghiệp ngoài dầu khí. Tiếp tục 
phát triển hệ thống kênh phân phối, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: PP, Lưu huỳnh… với phương 
án đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn;
- Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; Giám sát hàng tồn kho toàn DMC 
và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn;
- Tìm kiếm dự án đầu tư có hàm lượng chất xám cáo, có quy mô tương đối lớn và có giá trị gia tăng 
cao để đẩy mạnh mảng sản xuất, cân xứng hơn với mảng dịch vụ và kinh doanh của tổng công ty 
nhằm phát triển bền vững hơn.  

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM:

a. Giải pháp Tổ chức sản xuất và đầu tư
- Phát huy tối đa năng lực sản xuất, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới có thể đáp Kiểm soát tốt 
quy trình sản xuất đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, giảm giá thành, đảm bảo tính 
cạnh tranh.
- Giám sát chặt chẽ kế hoạch sản xuất hàng quý, cân đối khả năng tiêu thụ với lượng hàng tồn kho 
hiện có để có kế hoạch sản xuất phù hợp; xây dựng hạn mức an toàn tối thiểu về  số lượng hàng 
tồn kho.
- Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm xi măng mới phục vụ trong ngành dầu khí cũng như các 
ngành công nghiệp khác.
- Tập trung đẩy nhanh nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án  với mục tiêu gắn liền với hoạt động của 
ngành Dầu khí và cũng là những dự án mang tính chiến lược của DMC.
- Nghiên cứu triển khai sản xuất nhựa y tế và sản xuất sản phẩm nylon tự huỷ và một số sản phẩm 
nhựa tiêu dùng khác; các loại sản phẩm xi măng mới phục vụ trong ngành dầu khí cũng như các 
ngành công nghiệp khác.

b. Giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật:
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- Tập trung tìm kiếm khách hàng, mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công nghiệp như 
làm sạch, chống ăn mòn, xử lý môi trường.
- Bám sát các khách hàng truyền thống VSP, Cuu Long JOC, JVPC,..để tìm kiếm cơ hội cung cấp các 
dịch vụ cho khâu trước như dịch vụ đánh dấu hoá học, dịch vụ xử lý acid, dịch vụ gia tăng thu hồi 
dầu bằng phương pháp siêu âm,…
- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng các phương án để thực hiện cung cấp dịch vụ cho dự án 
hoá dầu Long Sơn; Hợp tác với Công ty Hàn Quốc tổ chức thi công sơn cho khách hàng Hàn Quất 
tại Việt Nam tại khu vực Dung Quất, Quảng Ngãi,…

c.  Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh: 
- Xây dựng hệ thống nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Đa dạng hóa nguồn hàng, 
ngành hàng;
- Giảm hàng tồn kho; đưa ra mức tồn kho ở mức an toàn tối thiểu, tránh tồn động vốn. tiêu thụ được 
ở mức cao  nhất các sản phẩm truyền thống do các đơn vị thành viên của DMC  sản xuất ( Barite, 
Bentonite, CaCO3…) để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên;
- Mở rộng thị trường cung cấp hoá chất cho tất cả các ngành công nghiệp ngoài dầu khí. Tiếp tục 
phát triển hệ thống kênh phân phối, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: PP, Lưu huỳnh… với phương 
án đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn;

d.Giải pháp về khoa học công nghệ
- Tổ chức nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng và pha trộn sản phẩm về  hoá chất khai thác để có thêm 
nhiều sản phẩm hiệu quả tốt với giá cả cạnh tranh.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xử lý cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện 
cụ thể của các cơ sở, các giếng khai thác;
- Hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm phát huy lợi thế và tiếp thu công nghệ, kỹ 
thuật của đối tác để thực hiện các dự án trong lĩnh vực xử lý nước và xử lý môi trường cùng DMC.

e.  Giải pháp về tài chính quản trị:
-Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm 
bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty trong năm 2018;
- Bán, chuyển nhượng các tài sản để giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tái cơ cấu đầu tư các 
lĩnh vực mới;
- Linh hoạt trong việc sử dụng các hình thức huy động các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty. Tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính trong 
và quốc tế để huy động được nguồn vốn hợp lý nhất đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và đầu tư.
- Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng 
công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với 
quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị;
- Xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất và chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản 
xuất, chi phí quản lý
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
TỔNG CÔNG TY
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 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DMC NĂM 2017

 Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dầu khí và khó khăn riêng của của đơn vị, 
DMC đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tương đối khả quan với lợi 
nhuận dương và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 
người lao động. Kết quả này đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của Tập thể lãnh đạo cùng 
toàn thể cán bộ công nhân viên; bên cạnh đó là sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao từ phía Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam.

Một số đơn vị thành viên của DMC tuy gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do lĩnh vực SXKD 
chính chủ yếu phục vụ cho hoạt động dầu khí nhưng về cơ bản, hoạt động đã ổn định hơn, doanh 
thu đã bù đắp chi phí và đảm bảo việc làm cho người lao động. 

Đối với lĩnh vực chính của DMC là dịch vụ dung dịch khoan và kinh doanh hoá chất cho hoạt động 
khoan dù bị ảnh hưởng nhưng đã khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước; hai đơn vị Công ty MIVN 
và Chi nhánh DMC-WS hoạt động có lãi, góp phần vào kết quả chung của Tổng công ty.

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực làm sạch và xử lý môi trường và nghiên cứu ứng dụng, trong năm 
2017 đã có bước tiến mới, đặc biệt là Chi nhánh DMC-Hà Nội đã đạt kết quả tốt trong hoạt động 
SXKD, góp phần khẳng định thương hiệu của DMC trong lĩnh vực này
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V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 1. Thông tin về Hội đồng Quản trị

Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của Công ty nắm giữ tại các công ty khác: 0

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT và được ĐHĐCĐ thường 
niên 2017 thông qua. HĐQT đã triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh 
đó, trong năm cũng có những nội dung phát sinh ngoài kế hoạch, HĐQT đã tập trung giải quyết, 
đảm bảo tuân thủ chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định hiện hành.

HĐQT DMC gồm 05 uỷ viên, trong đó 1 Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 3 
thành viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Trong năm 2017, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí, được cổ đông Tập đoàn giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (kiêm 
nhiệm) – là Người đại diện vốn của PVN tại DMC kể từ ngày 1/7/2017, thay ông Nguyễn Ngọc Khánh 
nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đỗ Xuân Vịnh, ủy viên HĐQT chuyên trách, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2017 và có 
Đơn từ nhiệm gửi ĐHĐCĐ, HĐQT.

 Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, tuy nhiên, trong năm, về cơ bản, HĐQT đảm bảo việc quản 
lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. 
HĐQT cũng tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của 
Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều 
nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền 

UV
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lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Các cuộc họp của HĐQT: Để thực hiện chức năng nhiệm vụ cũng như quản lý, chỉ đạo hoạt động của 
Tổng công ty, trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp vào các ngày 29/9/2017, 24/8/2017, 
30/6/2017, 27/6/2017, 9/5/2017, 19/4/2017, 27/3/2017, 20/3/2017, 16/1/2017, 100% thành viên 
HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp.

Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/quý và tham gia các cuộc họp liên 
quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự, tái cấu trúc…

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

Kết quả các cuộc họp được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT

CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:

Để triển hoành thành kế hoạch SXKD được giao, HĐQT DMC đã thống nhất một số nội dung chính 
cần triển khai thực hiện trong năm 2018 như sau:

Công tác quản lý, giám sát
- Thống nhất phương thức trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Tổng công ty. 
Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2018 dự báo  tiếp tục khó khăn để kịp thời có những chủ 
trương, định hướng phù hợp. 
- Quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty và Người đại diện tại các các đơn vị thành viên, nhất là đối với các đơn vị hiệu quả kinh 
doanh còn chưa cao.  
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong sản 
xuất kinh doanh một cách hợp lý nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động. 
- Chỉ đạo rà soát, cập nhật Điều lệ và hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty đảm 
bảo tuân thủ quy định của pháp luậ,t đồng thời phù hợp với thực tế tình hình hoạt động và tạo điều 
kiện tốt nhất cho mọi hoạt động của Tổng công ty
Về tái cấu trúc: Chỉ đạo hoàn thành thoái vốn của DMC tại  DMC-MB và DMC-MT.

Công tác đầu tư:
- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể dự án và chỉ đạo xây dựng phương án khai thác nhằm 
phát huy tối đa nhất có thể đối với các dự án đã đầu tư.
- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và triển khai các các dự án đầu tư mới.
- Chỉ đạo triển khai công tác mua sắm thiết bị, tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD cho Tổng 
công ty.

Các nhiệm vụ khác
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Tiếp tục phối hợp với Ban Kiểm soát Tổng công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng 
công ty theo kế hoạch, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP/TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC không có thành viên độc và tiểu ban trực thuộc

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách các thành 
viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Như năm 2015

2.BAN KIỂM SOÁT

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
Năm 2017 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của DMC, 
Ban kiểm soát đã đóng góp một phần tích cực trong việc đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị 
quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với 3 thành viên chuyên trách là Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn 
Thị Minh Hằng và Bà Nguyễn Thị Trâm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát vẫn được 
giữ nguyên:

* Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Ban: Phụ trách chung
- Theo dõi mảng công tác tài chính – kế toán của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết PVN của HĐQT, Ban TGĐ DMC.
- Giám sát việc ban hành các quyết định của HĐQT, Ban TGĐ.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT, Ban TGĐ
 
*  Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 
- Theo dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động.
- Chịu trác nhiệm công tác Văn thư lưu trữ của Ban.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên 
quan khác.
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền .
-  Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

* Bà Nguyễn Thị Trâm -  Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
- Theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XDCB.
- Theo dõi công tác đầu tư, khai khoáng...
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền.
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2017
Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 5 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể: 
• Cuộc họp ngày 10/01/2017 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện 
trong năm 2016 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 
1-2017.
• Cuộc họp ngày 10/4/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2017, 
thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2017 
• Cuộc họp ngày 30/6/2017, BKS họp định kỳ quý 3/2017 để đánh giá các công việc đã thực hiện 
trong quý 2 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 
3-2017
• Cuộc họp ngày 14/9/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 
2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2017.
• Cuộc họp ngày 29/12/2017, BKS tiến hành họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 
4 và cả năm 2017, thảo luận nội dung kế hoạch công việc sẽ thực hiện trong cả năm 2018 và để triển 
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khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong quý 1/2018.

Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc 
theo đúng kế hoạch; ban hành các biên bản kiểm soát sau mỗi đợt kiểm tra và đóng góp các ý kiến 
để cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các quy chế, quy định. 
Về công tác giám sát: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết 
định của HĐTV Tập đoàn; Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ; Việc ban hành các Nghị quyết / 
Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; 
các hoạt động Đầu tư,  hoạt động tài chính của HĐQT. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát hoạt động 
của Ban TGĐ trong việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và công tác 
điều hành hoạt động SXKD bằng việc tham gia các cuộc họp giao ban và các cuộc họp liên quan 
khác của Tổng công ty để có ý kiến trực tiếp, cũng như tham gia đóng góp ý kiến để ban hành các 
quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty.

Về công tác kiểm tra kiểm soát: Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị 
thành viên và Công ty mẹ DMC định kỳ với các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, 
công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, 
công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; xem xét việc khắc phục 
hậu quả của các cá nhân và tập thể trong công tác quản lý tài chính đã được các đoàn kiểm tra phát 
hiện trước đây, xem xét việc hoàn thiện cơ chế quản lý và các tồn tại trong thư quản lý của kiểm toán 
độc lập (nếu có), thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác 
quản lý của HĐQT. Trong năm 2017 qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đề 
xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục đối với những thiếu 
sót, hạn chế được phát hiện, góp phần hoàn thiện công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động 
SXKD trong toàn DMC. 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra giám sát tại 
đơn vị theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2017 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Thù lao của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát được nhận tiền thù lao bằng với số tiền lương, thưởng và các thu nhập khác theo 
chế độ chung của DMC. Chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp tại báo cáo riêng trình 
ĐHĐCĐ thông qua.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông 
Trên cơ sở điều lệ hoạt động của DMC, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có 
sự phối hợp để điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng 
các qui định. Trong năm, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp 
cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của 
Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện song vẫn 
còn có kiến nghị chưa được khắc phục kịp thời hoặc chưa dứt điểm.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban kiểm soát có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các quyền của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp để cùng 
với Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Tổng công ty. Các cổ đông khác, Ban kiểm soát cũng thực 
hiện phối hợp giám sát theo đúng Điều lệ DMC và Luật Doanh nghiệp quy định. 

3.Các giao dịch thù lao vàcác khoản lợi ích khác của HĐQT,Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm 
soát:
Năm 2017, tiền lương, tiền thưởng đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát được thực hiện 
theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động TB và XH, Nghị quyết số 



Báo cáo thường niên 2017

1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017; Quyết định số 
829/QĐ-DKVN ngày 28/4/2017 của Tập đoàn DKVNvề việc ban hành Quy chế quản lý tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện;Quyết định số 536/QĐ-DMC ngày 6/4/2016 của HĐQT 
DMC về ban hành Quy chế Tiền lương, tiền thưởng Công ty mẹ - DMC và phù hợp với kết quả sản 
xuất kinh doanh DMC. Cụ thể:

Đơn vị: triệu đồng
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Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 được đăng tải trên websit: www.pvdmc.com.vn
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