




CHỦ TỊCH HĐQT                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC 

   

 Đỗ Khang Ninh Nguyễn Thị Lan

lạnh duy nhất, hiện đại nhất và lớn nhất tại Việt Nam 

hiện nay, góp phần nâng công suất kho chứa LPG của 

PV Gas lên 50% tổng công suất kho chứa LPG của cả 

nước, hội đủ điều kiện cho phép PV Gas có những giải 

pháp tàng trữ LPG với khối lượng lớn, lâu dài, tạo thêm 

lợi thế trong kinh doanh LPG; Hoàn thành và đưa vào 

vận hành dự án cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho Nhà 

máy xử lý khí Dinh Cố để tăng sản lượng LPG sản xuất 

và gia tăng giá trị sử dụng khí;...

• Công nghiệp khí là 1 trong 5 lĩnh vực kinh doanh 

chính trong Chiến lược phát triển của PVN. 

Tuy nhiên, không chủ quan, tự mãn, với mỗi giờ làm 

việc vàng ngọc, mỗi cán bộ lãnh đạo của PV Gas sẽ 

không ngừng phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao 

nhất để nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp 

hiện đại, nhạy bén với những diễn biến của thực tế, có 

tầm nhìn chiến lược lâu dài, kịp thời ban hành các 

quyết sách hợp lý; và mỗi người lao động của PV Gas 

sẽ không ngừng nỗ lực làm việc sáng tạo với ý thức kỷ 

luật cao nhất để PV Gas đạt được những mục tiêu phát 

triển không chỉ riêng trong năm 2013, mà còn cả trong 

dài hạn, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành 

công nghiệp khí Việt Nam, sớm vươn ra khu vực và thế 

giới, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Thay mặt cho hơn 3.000 CBCNV PV Gas, Ban lãnh đạo 

PV Gas xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông 

đã tin tưởng và đồng hành cùng PV Gas trong những 

năm qua. PV Gas rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ 

và đồng hành quý báu của Quý cổ công trên hành trình 

phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

• Hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất 

ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam (thuộc PV Pipe);

• Bọc ống cho các dự án Biển Đông, Sư Tử Trắng, Hải 

Sư Trắng, Hải Sư Đen, Dừa…;

• Tinh thần làm việc hăng say, vượt khó, phát huy sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất lan truyền 

trong mỗi người lao động PV Gas.

Và như ông cha ta ngày xưa thường nói “Lửa thử vàng, 

gian nan thử sức”. Trong khó khăn, PV Gas càng chứng 

tỏ nội lực của mình.

Bước sang năm 2013, phía trước còn nhiều yếu tố tác 

động tích cực cũng như những khó khăn sẽ có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động của PV Gas mà chưa thể dự báo 

hết được. Nhưng, chúng ta tin tưởng rằng với những lợi 

thế về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh 

nghiệm, thương hiệu,... PV Gas sẽ tiếp tục đạt được 

những thành công mới khi:

• Nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng luôn ở mức cao;

• Hoạt động đầu tư mở rộng của PV Gas để bổ sung 

nguồn cung cấp khí và sản phẩm khí cho thị trường 

trong nước được triển khai theo kế hoạch với các sự 

kiện trong năm là: Tiếp nhận nguồn khí mới từ mỏ Hải 

Thạch, Mộc Tinh (bể Nam Côn Sơn), làm tăng sản 

lượng khí cấp cho các khách hàng khu vực Đông Nam 

Bộ thêm gần 2 tỷ m3 khí/năm; Hoàn thành và đưa vào 

vận hành trạm nén khí Cà Mau để tăng quyền nhận khí 

PM3 và sản lượng khí cấp cho các khách hàng khu vực 

Tây Nam Bộ lên 6,2 triệu m3/ngày; Khởi công dự án 

kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải để nhập khẩu 

LNG; Hoàn thành và đưa vào vận hành kho chứa LPG 

lạnh công suất 60.000 tấn tại Thị Vải - kho chứa LPG

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2012 đi qua với những khó khăn chung của nền 

kinh tế thế giới, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự 

báo đầu năm. Điều này đã ảnh hưởng dây chuyền đến 

nền kinh tế Việt Nam, làm cho điều kiện tín dụng bị thắt 

chặt, thị trường tiêu thụ giảm sút, làm nhiều doanh 

nghiệp giảm, thậm chí dừng sản xuất kinh doanh; theo 

đó, tác động trực tiếp đến PV Gas là nhu cầu khí của 

các nhà máy điện – khách hàng chính của PV Gas 

không tăng nhiều; giá LPG trung bình của thế giới 

(Contract Price) cao hơn năm 2011 8%, biến động liên 

tục với biên độ dao động rộng hơn,…

Chủ động nhìn nhận, đánh giá được những trở ngại 

này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Gas đã có 

những giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành, tận tâm, 

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Và cho đến ngày 

hôm nay, kết thúc năm thứ 2 PV Gas hoạt động theo mô 

hình công ty cổ phần, chúng ta – Ban lãnh đạo, toàn thể 

CBCNV cùng tất cả các cổ đông của PV Gas đều rất phấn 

khởi nhìn thấy PV Gas vững vàng vượt qua khó khăn để 

không chỉ tăng trưởng mà còn phát triển bền vững. Điều 

này được thể hiện ở những con số, sự kiện có ý nghĩa 

quan trọng mà PV Gas đã làm nên như sau:

• Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 

2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua và tăng trưởng so với 

năm 2011; về đích sớm trước 4 tháng đối với chỉ tiêu 

lợi nhuận, nộp ngân sách và trước 2 tháng đối với chỉ 

tiêu doanh thu, sản lượng LPG;

• Đạt doanh thu (68.420 tỷ đồng) và lợi nhuận (trước 

thuế 12.350 tỷ đồng, sau thuế 10.102 tỷ đồng) vượt 

trội, cao nhất kể từ khi thành lập đến nay; giữ vững vị 

trí là một trong số những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trên sàn giao dịch chứng 

khoán về lợi nhuận; đứng thứ 12 trong Top 500 doanh 

nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500; đóng góp đáng kể 

vào ngân sách quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định 

kinh tế vĩ mô của đất nước;

• Cung cấp m3 khí thứ 70 tỷ cho các nhà máy điện, đạm 

và khách hàng tiêu thụ khí thấp áp vào ngày 25/9/2012; 

đáp ứng nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất 40% sản 

lượng điện, 70% sản lượng phân đạm cả nước;

• Sản xuất và kinh doanh tấn LPG thứ 6,8 triệu tại thị 

trường trong và ngoài nước; chiếm trên 70% thị phần 

LPG cả nước, giữ vững vị trí là nhà sản xuất và kinh 

doanh LPG hàng đầu tại Việt Nam;

• Đạt trên 6 triệu giờ làm việc an toàn trên tất cả các 

công trình khí;

• Hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa trong đợt dừng khí 

toàn bộ hệ thống khí Cửu Long trước tiến độ 129 giờ và 

trong đợt dừng khí toàn bộ hệ thống khí PM3 – Cà Mau 

trước tiến độ 3 ngày. (Các con số này thực sự ấn tượng khi 

xét trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của PV 

Gas là 24/24 giờ, diễn ra trong tất cả các ngày trong năm);

• Thực hiện thành công niêm yết và giao dịch ngày đầu 

tiên cổ phiếu của PV Gas trên sàn giao dịch chứng 

khoán Tp. HCM vào ngày 21/5/2012; khối lượng giao 

dịch cổ phiếu PV Gas luôn ở mức cao với giá giao dịch 

cao hơn giá niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 

Tp. HCM (trên 40.000 đồng/cổ phần so với 36.000 

đồng/cổ phần khi niêm yết);  

• Áp dụng thành công sáng kiến khoa học trong vận hành 

Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, làm tăng sản lượng LPG sản xuất;

• Triển khai tích cực công tác đầu tư xây dựng, thường 

xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá lại dự án, kịp thời điều 

chỉnh phương án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế để 

duy trì và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án. Các công 

trình kho chứa LPG lạnh, kho chứa LNG, đường ống dẫn 

khí lô B – Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, Hàm Rồng – Thái Bình, 

Thăng Long – Đông Đô, Rồng,… đang dần hình thành lên 

mỗi ngày trên các bản vẽ thiết kế, ngoài công trường;

Bà Nguyễn Thị Lan 
(Chủ tịch HĐQT)

Ông Đỗ Khang Ninh
(Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)



Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, đến nay, PV Gas đã xây dựng được ngành công nghiệp khí tương đối 
hoàn chỉnh, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh khí 
và các sản phẩm khí, trở thành nhà cung cấp khí khô duy nhất tại Việt Nam và là nhà sản xuất và kinh doanh LPG 
số 1 tại thị trường Việt Nam, tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận, đóng góp trên 2% GDP cả nước. 

•  3 bể khí: Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu

•  3 hệ thống khí:

-  Hệ thống khí Cửu Long (khu vực Đông Nam Bộ): 370 km

-  Hệ thống khí Nam Côn Sơn (khu vực Đông Nam Bộ): 400 km

-  Hệ thống khí PM3 - Cà Mau (khu vực Tây Nam Bộ): 325 km

•  2 Nhà máy xử lý khí: Dinh Cố, Nam Côn Sơn

•  Hệ thống kho chứa LPG trên cả nước 

•  4 loại khí và sản phẩm khí: Khí khô, LPG, 

    Condensate, CNG

•  3 miền Bắc, Trung, Nam.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CƠ SỞ HẠ TẦNG, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 

Quá trình công tác:
• 1988 - 1990: Công tác tại Công ty Thủy 
sản khu vực 3, Bộ Thủy sản tại Tp.HCM.
• 1990 - 1994: Công tác tại Phòng Kế hoạch đầu 
tư xây dựng cơ bản, Chi cục Kho bạc Tp.HCM.
• 11/1994 - 1997: Du học tại Úc.
• 8/1997 - 12/2006: Chuyên viên, Phó Ban 
Tài chính kế toán, Kế toán trưởng PV Gas.
• 12/2006 - 8/2007: Thành viên HĐTV kiêm 
Kế toán trưởng PV Gas.
• 9/2007 - 1/2009: Thành viên HĐTV kiêm 
Phó Tổng Giám đốc PV Gas.
• 2/2009 - 7/2010: Thành viên HĐTV kiêm 
Kiểm soát viên chính PV Gas.
• 8/2010 - 12/2010: Thành viên HĐTV PV Gas.
• 1/2011 - 4/2011: Chủ tịch HĐTV PV Gas.
• 4/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân Kế toán công nghiệp.
• Cử nhân quản trị kinh doanh (tốt nghiệp 
tại Úc).

Bà Nguyễn Thị Lan 
(Chủ tịch HĐQT)

Quá trình công tác:
•  9/1977 - 9/1982: Kỹ sư, Vụ Xây dựng cơ 
bản, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.
• 10/1982 - 5/1987: Phó phòng, Vụ Xây dựng 
cơ bản, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.
• 6/1987 - 8/1989: Phó phòng, Xí nghiệp 
liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, Tổng cục 
Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.
• 9/1989 - 5/1991: Học viên, Học viện 
Chính trị Quốc gia Nguyễn Ái Quốc.
•  5/1991 - 5/1993: Trưởng Phòng Xây dựng cơ 
bản, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.
•  5/1993 - 6/1998: Phó trưởng Phòng Vận 
chuyển xử lý và phân phối khí, Tổng công 
ty Dầu khí Việt Nam.
•  7/1998 - 2004: Giám đốc PV Gas.
•  1/2008 - 4/2011: Phó Chủ tịch HĐTV PV Gas.
•  4/2011 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư Cơ khí, Trường Đại học Dầu khí 
Quốc gia, Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Vũ Đình Chiến
(Phó Chủ tịch HĐQT)

Quá trình công tác:
• 1984 - 1986: Công tác tại Xí nghiệp 
liên hiệp xây lắp Dầu khí.
• 1986 - 1996: Phó Phòng Công nghệ 
và xây dựng mỏ, Viện Nghiên cứu khoa 
học và thiết kế, Vietsovpetro.
•  1996 - 1999: Phó Giám đốc Ban QLDA 
khí (đơn vị tiền thân của PV Gas).
•  1999 - 2004: Phó Giám đốc PV Gas.
•  2004 - 6/2007: Giám đốc PV Gas.
• 7/2007 - 3/2008: Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc PV Gas.
• 4/2008 - 1/2010: Chủ tịch HĐTV PV Gas.
• 1/2010 - 4/2011: Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc PV Gas.
• 4/2011 đến nay: Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
•  Kỹ sư ngành thiết kế đường ống và kho 
chứa dầu khí (tốt nghiệp tại Cộng hòa 
Liên bang Nga).
•  Thạc sỹ Khoa học kỹ thuật (tốt nghiệp tại 
Cộng hòa Liên bang Nga).

Ông Đỗ Khang Ninh
(Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)

Quá trình công tác:
• 1980 - 1981: Công tác tại Ban Kiến thiết 
khu công nghiệp Dầu khí Vũng Tàu.
• 1981 - 1985: Chuyên viên Phòng Kế hoạch, 
trợ lý Trưởng Ban Quản lý công trình Dầu khí 
Vũng Tàu (đơn vị tiền thân của PV Gas).
• 1985 - 1987: Tổ trưởng Tổ Đơn giá - Dự toán, 
Ban Quản lý công trình Dầu khí Vũng Tàu.
• 1987 - 1990: Phó Phòng Thẩm tra thiết kế - dự 
toán, Ban Quản lý công trình Dầu khí  Vũng Tàu.
• 1991 - 1993: Phó Phòng Kế hoạch,PV Gas.
• 1994 - 1995: Trưởng Phòng Kế hoạch, PV Gas.
• 1996 - 4/2011: Phó Tổng Giám đốc PV Gas.
• 4/2011 đến nay: Thành viên HĐQT PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân Toán – Cơ lý thuyết (tại Belarus).

Ông Nguyễn Trung Dân
(Thành viên HĐQT)

Quá trình công tác:
• 6/1990 - 4/1999: Công tác tại Công ty liên 
doanh Coats Total Phong Phú.
• 4/1999 - 12/2000: Tổng Công ty Dầu Khí 
Việt Nam tiếp nhận và cử đi học tại Viện 
Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan.
• 4/2001 - 11/2007: Kỹ sư; Phó phòng; 
Trưởng Phòng Nam Côn Sơn, PV Gas.
• 11/2007 - 2/2009: Trưởng Ban Kinh tế thị 
trường, PV Gas.
• 2/2009 - 4/2011: Thành viên HĐTV PV Gas.
• 4/2011 đến nay: Thành viên HĐQT PV Gas.

Ông Phan Quốc Nghĩa
(Thành viên HĐQT)

Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư Cơ khí.
• Cử nhân Anh ngữ.
• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
• Thạc sỹ Kỹ nghệ công nghiệp (tại Thái Lan).

Bà Hồ Thị Ái Thanh
(Thành viên Ban Kiểm soát)

Quá trình công tác:
• 4/1999 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tài 
chính - kế toán, PV Gas.
• 9/2007 - 4/2011: Kiểm soát viên chuyên 
trách PV Gas.
• 4/2011 đến nay: Thành viên Ban Kiểm 
soát PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
•  Cử nhân Tài chính doanh nghiệp.
•  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:
•  9/1997 - 9/1999: Chuyên viên, Cục Quản 
lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh 
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
• 10/1999 - 5/2006: Kế toán tổng hợp, Phó 
Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Ban 
QLDA nhà số 1 & 5 Lê Duẩn, PVN.
• 6/2006 - 11/2006: Chuyên viên Phòng Kế 
toán, Xí nghiệp Chế biến khí, PV Gas.
• 11/2006 - 06/2008: Trưởng Phòng Kế toán – 
Ban QLDA đường ống dẫn khí Phú Mỹ - 
Tp.HCM.
• 7/2008 - 8/2010: Trưởng Phòng Kế toán, 
Công ty Tư vấn QLDA Khí, PV Gas.
•  8/2010 - 4/2011: Kiểm soát viên chính PV Gas.
•  4/2011 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát PV Gas.
 Trình độ chuyên môn:
•  Cử nhân Tài chính kế toán.

Ông Nguyễn Anh Tuấn
(Trưởng Ban Kiểm soát)

Quá trình công tác:
• 9/1984 - 5/1985: Học tiếng Nga tại 
Trường Đào tạo CBCNV cho Xí nghiệp 
liên doanh Dầu khí Vietsovpetro.
• 5/1985 - 9/1990: Chuyên viên Phòng Kế 
hoạch, Ban Quản lý công trình Dầu khí 
Vũng Tàu (đơn vị tiền thân của PV Gas).
• 9/1990 - 6/1993: Chuyên viên Phòng 
Kế hoạch, PV Gas.
• 6/1993 - 12/2004: Chuyên viên; Phó 
Phòng Kế hoạch, Ban QLDA khí, PV Gas.
• 12/2004 - 9/2007: Chuyên viên Phòng Kế 
hoạch, PV Gas.
• 9/2007 - 4/2011: Kiểm soát viên chuyên 
trách, PV Gas.
•  4/2011 đến nay: Thành viên Ban Kiểm 
soát PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
•  Cử nhân Kinh tế kế hoạch.

Ông Phạm Đình Đạt
(Thành viên Ban Kiểm soát)



(xem phần giới thiệu  HĐQT) 

Ông Đỗ Khang Ninh
(Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

KẾ 
TOÁN 
TRƯỞNG 

Quá trình công tác:
• 12/1979 - 3/1980: Công tác tại Trường 
tập huấn, Bộ tư lệnh Không quân.
• 3/1980 - 4/1982: Học viên Trường trung 
cấp Kinh tế, Bộ Cơ khí và luyện kim.
• 4/1982 - 7/1993: Công tác tại Nhà máy 
A41 Không quân, Sân bay Tân Sơn Nhất.
• 7/1993 - 5/1996: Công tác tại Công ty 
Bảo hiểm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công 
ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).
• 5/1996 - 6/2008: Công tác tại một số 
đơn vị thuộc Tổng công ty cổ phần 
Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI).
• 6/2008 - 7/2009: Phó Tổng giám đốc PVI.
• 7/2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc 
PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân Kinh tế kế hoạch.
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị
(Phó Tổng giám đốc)

Quá trình công tác:
• 9/1994 - 1/1997: Chuyên viên Phòng Công 
nghệ khí và Trung tâm Vận hành khí, PV Gas.
• 1/1997 - 12/2001: Trưởng Phòng Kỹ thuật 
- Trung tâm Vận hành khí, PV Gas.
• 12/2001 - 8/2002: Trưởng Phòng kỹ thuật 
Trung tâm vận hành, kiêm Phó quản đốc 
Kho cảng Thị Vải, PV Gas.
• 8/2002 - 10/2002: Phó Giám đốc Trung 
tâm vận hành, kiêm Phó Quản đốc Kho 
cảng Thị Vải, PV Gas.
• 10/2002 - 10/2006: Phó Giám đốc Xí nghiệp 
chế biến khí, kiêm Quản đốc Kho cảng Thị 
Vải, PV Gas.
• 10/2006 - 3/2008: Phó Giám đốc Công ty 
Chế biến khí Vũng Tàu, PV Gas.
• 3/2008 - 1/2010: Giám đốc Công ty Chế 
biến khí Vũng Tàu, PV Gas.
• 1/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân khoa học ngành tin học.

Ông Nguyễn Quốc Huy
(Phó Tổng giám đốc)

Ông Phạm Hồng Lĩnh
(Phó Tổng giám đốc)

Quá trình công tác:
• 1983 - 1995: Phó giám đốc Xí nghiệp 
Cung ứng vật tư vận tải; Phó giám đốc Xí 
nghiệp Xây dựng số 1; Phó Phòng Vật tư 
thiết bị; Trưởng Phòng Kinh tế - kỹ thuật Xí 
nghiệp liên hiệp xây lắp Dầu khí.
• 1995 - 1998: Phó giám đốc Công ty Dịch 
vụ du lịch Dầu khí.
• 1998 - 2001: Phó giám đốc Công ty Tư 
vấn đầu tư xây dựng Dầu khí.
• 2001- 2007: Trưởng Ban QLDA nhà số 1-5 
Lê Duẩn, PVN.
• 2007 - 2/2009: Phó Tổng giám đốc PV Gas 
kiêm Trưởng Ban QLDA khí Tây Nam Bộ.
• 2/2009 - 3/2010: Trưởng Ban QLDA khí 
Tây Nam Bộ, PVN.
• 4/2010 - 11/2011: Phó Tổng giám đốc PV 
Gas kiêm Giám đốc Công ty Điều hành 
đường ống Lô B – Ô Môn.
• 11/2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư Xây dựng.
• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:
• 05/1988 - 10/1991: Kế toán tổng hợp, Xí 
nghiệp Thi công cơ giới, Công ty Thiết kế 
và xây dựng Dầu khí (nay là Tổng công ty 
cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam).
• 11/1991 - 12/2002: Kế toán tổng hợp, Phụ 
trách kế toán, Xí nghiệp Dịch vụ cung ứng 
vật tư hàng hóa, Công ty Dịch vụ - Du lịch 
Dầu khí (nay là Tổng công ty cổ phần Dịch 
vụ tổng hợp Dầu khí).
• 12/2002 - 07/2007: Trưởng Phòng Kế 
toán Xí nghiệp Vận chuyển khí (nay là 
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ), 
PV Gas.
• 08/2007 - nay: Kế toán trưởng PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân kinh tế - ngành kế toán.

Ông Mai Hữu Ngạn
(Kế toán trưởng)

Quá trình công tác:
• 7/1983 - 3/1994: Nhân viên; Phó Phòng, 
Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị kỹ thuật 
Dầu khí.
• 4/1994 - 10/1994: Trưởng Phòng, Công ty 
Xuất nhập khẩu thiết bị Dầu khí.
• 11/1994 - 6/2001: Trưởng Phòng, Công ty 
Thương mại Dầu khí (nay là Tổng công ty 
Dầu Việt Nam).
• 7/2001 - 6/2008: Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty Thương mại Dầu khí (nay là 
Tổng công ty Dầu Việt Nam).
• 6/2008 - 12/2010: Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty Dầu Việt Nam.
• 1/2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư Kinh tế Dầu khí.
• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông Hồ Tùng Vũ
(Phó Tổng giám đốc)

Ông Trần Hưng Hiển
(Phó Tổng giám đốc)

Quá trình công tác:
• 3/1982 - 4/1984: Kỹ sư Phòng Kỹ thuật, 
Ban Quản lý công trình Dầu khí Vũng Tàu 
(đơn vị tiền thân của PV Gas).
• 5/1984 - 3/1994: Kỹ sư, Trưởng Phòng Kế 
hoạch - kỹ thuật, Phó giám đốc Xí nghiệp 
kết cấu thép thuộc Xí nghiệp liên hiệp xây 
lắp Dầu khí.
• 4/1994 - 4/1998: Phó Phòng, Trưởng 
Phòng Kinh tế kỹ thuật, Công ty Thiết kế và 
xây dựng Dầu khí.
• 5/1998 - 2/2004: Phó Ban QLDA; Trưởng 
Phòng Quản lý dự án đầu tư, Công ty 
Thương mại Dầu khí.
• 3/2004 - 9/2006: Trưởng Ban QLDA đường 
ống dẫn khí Phú Mỹ - Tp.HCM, PVN.
• 10/2006 – 12/2007: Phó Tổng giám đốc PV 
Gas kiêm Trưởng Ban QLDA đường ống 
dẫn khí Phú Mỹ - Tp.HCM.
• 12/2007 - đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Cử nhân Quản lý công nghiệp.
• Thạc sỹ ngành xây dựng đường ống, bể chứa 
dầu khí (tại CHLB Nga).

Quá trình công tác:
• 3/1983 - 7/1989: Kỹ sư khoan, Công ty Dầu 
khí I Thái Bình.
• 8/1989 - 10/1991: Phòng Kỹ thuật, Công ty 
Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí Hà Nội.
• 11/1991 - 10/1995: Trưởng Phòng Hợp 
đồng, Công ty liên doanh ADF - Việt Nam.
• 11/1995 - 8/2006: Phó giám đốc thứ nhất, 
Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc thứ nhất 
Công ty M-I-Việt Nam.
• 9/2006 - 4/2009: Tổng giám đốc, Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty Dung dịch khoan và 
hóa phẩm Dầu khí.
• 4/2009 - 8/2009: Phó Ban Kế hoạch, PVN.
• 8/2009 - 12/2010: Trưởng Ban QLDA khí 
Đông Nam Bộ, PVN.
• 1/2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas 
kiêm Trưởng Ban QLDA khí Đông Nam Bộ.
Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư khoan – Khai thác dầu khí.

Ông Bùi Ngọc Quang
(Phó Tổng giám đốc)

Quá trình công tác:
• 12/1991 - 12/1994: Công tác tại Xí nghiệp 
liên hiệp xây lắp Dầu khí Vũng Tàu.
• 1/1995 - 1/2005: Công tác tại Công ty 
Thiết kế và xây dựng Dầu khí.
• 1/2005 - 2006: Học viên cao học Trường 
Đại học Kinh tế Tp.HCM.
• 1/2007 - 12/2007: Trưởng Phòng Kỹ 
thuật Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và 
thiết kế Dầu khí.
• 1/2008 - 2/2009: Thành viên HĐTV kiêm 
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV 
Xây lắp Dầu khí Hà Nội.
• 3/2009 - 4/2011: Thành viên HĐQT kiêm Giám 
đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp khí (PVID).
• 4/2011 - 5/2011: Chủ tịch HĐQT PVID; 
Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo ống 
thép Dầu khí (PV Pipe).
• 5/2011- 4/2012: Phó Tổng giám đốc PV 
Gas kiêm Chủ tịch HĐQT PVID kiêm Giám 
đốc PV Pipe.
• 5/2012 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
•  Kỹ sư cơ khí.
• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Mậu Dũng
(Phó Tổng giám đốc)

Ông Dương Mạnh Sơn
(Phó Tổng giám đốc)

Quá trình công tác:
• 5/1992 - 3/1994: Công tác tại Nhà máy 
sửa chữa tàu biển Phà Rừng, Hải Phòng.
• 3/1994 - 5/1995: Công tác tại Xí nghiệp 
Liên hiệp xây lắp Dầu khí.
• 5/1995 - 6/1999: Công tác tại Công ty 
Thiết kế và xây dựng Dầu Khí.
• 6/1999 - 4/2002: Công tác tại Công ty 
Đăng kiểm Lloyd’s Register of Shipping, 
Vương quốc Anh.
• 4/2002 - 10/2006: Phó Phòng, Phụ trách 
Phòng, Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất, PV Gas.
• 10/2006 - 6/2007: Giám đốc Xí nghiệp 
kinh doanh khí thấp áp (nay là Công ty cổ 
phần phân phối khí thấp áp), PV Gas.
• 10/2007 - 2/2009: Trưởng Ban Xây dựng, PV Gas.
• 2/2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc PV Gas.
Trình độ chuyên môn:
• Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn.
• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.



Năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 
tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm. 
Những ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới đã gây tác động 
không nhỏ đến kinh tế Việt Nam, làm cho nhu cầu trong 
nước giảm mạnh, lãi suất tăng cao. Điều này đã gây bất 
lợi không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp trong nước, trong đó có PV Gas. 
Xác định được những khó khăn khách quan của nền kinh 
tế, ngay từ đầu năm 2012, PV Gas đã tập trung mọi 
nguồn lực, nỗ lực phấn đấu triển khai tốt các hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Kết quả là PV Gas đã hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 
2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức tăng trưởng 
cao hơn so với năm 2011. Đặc biệt là PV Gas đã về đích 
sớm, hoàn thành kế hoạch trước 4 tháng đối với chỉ tiêu 
lợi nhuận, nộp ngân sách và 2 tháng đối với chỉ tiêu 
doanh thu, sản lượng LPG. Đây cũng là năm PV Gas đạt 
doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến 

nay, tiếp tục là một trong số những đơn vị dẫn đầu của 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như trên sàn 
giao dịch chứng khoán về lợi nhuận. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị PV Gas

 

Khái quát kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2012 của PV Gas

(*) Cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất trên 40% sản lượng điện toàn quốc và 70% sản   lượng 
phân đạm cả nước. 
(**) Nếu tính cả sản lượng LPG của các công ty thành viên (trừ phần trùng) thì năm 2012 toàn PV Gas đã cung 
cấp ra thị trường trong và ngoài nước gần 1,3 triệu tấn, chiếm trên 70% thị phần trong nước. 

 

Stt           Chỉ tiêu Đvt TH năm 

2012 

TH năm 
2012/KH 
năm 2012

(%) (%) 

TH năm 
2012/TH 
năm 2011

 

1 Sản lượng khí khô (*) Tỷ M3 9,2  104  108  

2 Sản lượng LPG (**) Nghìn tấn 1.027,0  118  88  

3 Sản lượng Condensate Nghìn tấn 61,4  123  106  

4 Tổng doanh thu 

Tr.đó:  Công ty mẹ 

Nghìn tỷ đồng 68,4  

60,1  

124  

115  

106  

105  

5 Nộp ngân sách Nghìn tỷ đồng 6,8  228  125  

6 Lợi nhuận trước thuế 

Tr.đó: Công ty mẹ 

Nghìn tỷ đồng 12,4  

12,0  

192  

194  

161  

176  

7 Lợi nhuận sau thuế 

Tr.đó: Công ty mẹ 

Nghìn tỷ đồng 10,1  

9,9  

191  

194  

157  

172  

8 Tỷ suất LNST/VĐL % 52  194  172  

Bên cạnh việc vận hành an toàn các công trình khí, hoàn 
thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn các hệ thống khí 
và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn, hoàn thành 
toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PV Gas cũng đã 
tích cực triển khai thực hiện đầu tư nhiều dự án lớn, 
quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của PV Gas (dự án 
đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, Hàm 
Rồng - Thái Bình - khởi công tháng 1/2013, kho chứa 
LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải - DAĐT đã được duyệt, theo 
đó dự án sẽ hoàn thành vào năm 2016, nhà máy xử lý 
khí Cà Mau, Kho chứa LPG lạnh tại Thị Vải - hoàn thành 
tháng 1/2013, thu gom khí mỏ Rồng - hoàn thành quý    

 IV/2013, kho chứa LNG Bình Thuận đã được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận chủ trương,…). 

Đối với các nhà đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh 
của PV Gas luôn tạo được niềm tin, sự tin tưởng của các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều đó được thể hiện 
qua khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu của PV Gas trên 
sàn giao dịch. Đó là, khối lượng cổ phiếu PV Gas giao dịch 
luôn ở mức cao và kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đến nay, giá cổ 
phiếu của PV Gas luôn cao hơn giá niêm yết (trên 40.000 
đồng/cổ phần so với 36.000 đồng/cổ phần khi niêm yết).

Trong năm qua, HĐQT PV Gas đã hoàn thành tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát 
hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, 
nghị quyết/quyết định, các cuộc họp với Ban Điều hành. 
Ngoài việc tổ chức họp HĐQT theo định kỳ, HĐQT đã 
tham gia tất cả các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban 
Tổng giám đốc và chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp 

quan trọng liên quan đến triển khai các dự án trọng 
điểm, công tác tái cấu trúc, sơ kết/tổng kết tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas,… HĐQT đã 
hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đáp 
ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ PV Gas, Quy chế 
hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc 
giám sát, đôn đốc, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Điều 

HĐQT tiếp tục gồm 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng 
giám đốc PV Gas, nắm giữ số lượng cổ phần trong PV Gas như sau:

Hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị

 

Stt Họ  và tên  Chức vụ  CP nắm giữ  Trong đó sở hữu 
      cá nhân

1 Bà Nguyễn Thị Lan Chủ tịch HĐQT 506.435.900 100.000 

2 Ông Vũ Đình Chiến Phó Chủ tịch HĐQT 379.103.200 103.200 

3 Ông Đỗ Khang Ninh  Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ 
 

379.182.600 182.600 

4 Ông Nguyễn Trung Dân Thành viên HĐQT 284.302.900 52.900 

5 Ông Phan Quốc Nghĩa Thành viên HĐQT 284.280.900 30.900 
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hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của 
HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho PV Gas hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh 2012 một cách xuất sắc. 
HĐQT đã ban hành trên 165 nghị quyết/quyết định/chương 
trình hành động trong quản lý, điều hành.
Cụ thể là:
•  HĐQT đã ban hành mới/sửa đổi và ban hành lại để phù 
hợp với thực tế: Quy chế tài chính, Định mức kinh tế kỹ 
thuật trong vận hành và bảo dưỡng sửa chữa công trình khí, 
Quy chế quản lý hao hụt sản phẩm lỏng, Quy trình đấu giá 
LPG Dinh Cố, Quy chế trả lương trả thưởng của PV Gas,... 
•  Về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và niêm yết cổ 
phiếu: HĐQT đã chỉ đạo thành lập 4 chi nhánh theo quy 
định, giải thể Công ty CP Thể thao Văn hóa Dầu khí, bán 
toàn bộ phần vốn của PV Gas tại Công ty CP bình khí Dầu 
khí Việt Nam, niêm yết cổ phiếu PV Gas trên sàn giao 
dịch chứng khoán Tp.HCM vào ngày 21/5/2012.  
• Về đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh: 
HĐQT đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho Tổng giám 
đốc và các đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát thông qua Ban Kiểm soát PV Gas. Trong 
năm 2012, trên cơ sở kế hoạch được HĐQT phê duyệt, 
Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát đầu tư và 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại 12 đơn vị (là các công ty
trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của 
PV Gas). Từ kết quả kiểm tra, Ban Lãnh đạo PV Gas đã 
có chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với từng đơn vị. Về đầu 
tư xây dựng, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư Hệ 
thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng - Thái 
Bình, đồng thời thực hiện nhiều chỉ đạo khác thông qua 
các nghị quyết/quyết định/các cuộc họp với Ban Điều 
hành đối với các dự án lô B - Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, 
nhà máy xử lý khí Cà Mau, thu gom khí mỏ Rồng, nhà 
máy sản xuất ống thép, kho chứa LPG lạnh tại Thị 
Vải….Kết quả là các hoạt động sản xuất kinh doanh và 
đầu tư xây dựng của PV Gas thực hiện theo đúng định 
hướng, đúng các qui định hiện hành, tiến độ các dự án 
được đảm bảo.
•  Về hợp tác đầu tư và các thỏa thỏa thuận dài hạn: để 
phục vụ cho chiến lược phát triển ổn định, lâu dài, việc 
tìm kiếm, hợp tác với các khách hàng có tiềm lực về lĩnh 
vực khí/liên quan đến lĩnh vực khí là hết sức quan trọng 
và cấp thiết. Chính vì vậy, ngay trong năm 2012, một số 
nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực này với đối tác 
nước ngoài (Tokyo Gas về LNG, Gazprom về LNG, Steel 
Flower và Busan City về sản xuất ống thép dầu khí) đã 
được HĐQT xem xét, chấp thuận, làm cơ sở cho Ban 
Điều hành triển khai tiếp. 
 

Theo dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, 
tăng trưởng thấp. Những khó khăn chung của kinh tế thế 
giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và đến 
hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.
Đối với PV Gas, nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề và 
khó khăn. Đó là, ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, 
cấp khí với sản lượng tối đa cho các hộ tiêu thụ, trong 
năm 2013 PV Gas còn phải tiếp tục triển khai một số dự 
án quan trọng với yêu cầu vốn lớn và liên quan đến nhiều bên. 
Với đặc điểm tình hình trong và ngoài nước cũng như của 
riêng PV Gas, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2013, HĐQT xác định cần thực hiện một số 

nội dung chính như sau: 
• Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp 
với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ 
đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành;
• Tiếp tục tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết 
để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền 
của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của 
Ban Điều hành theo quy định/được mời để cùng Ban 
Điều hành xử lý kịp thời các công việc;
• Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các giải pháp 
đảm bảo phát triển bền vững trong toàn PV Gas mà 
HĐQT đã phê duyệt;
• Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tái cấu trúc PV 
Gas đến năm 2015 theo hướng gọn nhẹ và tập trung vào 
lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, hiệu quả;
• Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư, ưu tiên tập trung 
nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm;
• Chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh 
nghiệp PV Gas, đảm bảo các hoạt động của PV Gas được 
thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm;
• Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm thêm nguồn 
khí ở nước ngoài, bổ sung cho nguồn khí có hạn trong 
nước nhằm đảm bảo để PV Gas phát triển bền vững.

Kế hoạch hoạt động năm 2013 
của Hội đồng Quản trị 

Mục tiêu phấn đấu năm 2013 là: 

- Vận hành an toàn, hiệu quả các công trình 

khí hiện có, đảm bảo các dự án dự kiến đưa 

vào sử dụng trong năm 2013 đúng tiến độ.

- Cung cấp trên 9 tỷ m3 khí khô cho các hộ 

tiêu thụ.

- Đảm bảo sản lượng cung cấp LPG chiếm 

trên 70% thị phần toàn quốc.

- Doanh thu toàn PV Gas đạt trên 55.000 

tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 

11.000 tỷ đồng.

“Xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt 
được kỳ vọng của cổ đông PV Gas”.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo 
quy định tại Điều lệ PV Gas và Quy chế hoạt động của 
Ban Kiểm soát, năm 2012, Ban Kiểm soát đã tiến hành 
giám sát các hoạt động của PV Gas. Cụ thể như sau:

•  Công tác kiểm tra, kiểm toán

- BKS đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 
2012, thống nhất với HĐQT và triển khai thực hiện kiểm 
tra, giám sát tại 12 đơn vị (là các công ty trực thuộc và 
công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV Gas) và thực 
hiện giám sát, đánh giá đầu tư 4 dự án; phản ánh những 
kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; nêu kiến nghị, 
giải pháp khắc phục; báo cáo HĐQT sau mỗi đợt kiểm tra 
để HĐQT ban hành các chỉ thị đối với từng đơn vị;
 
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua các 
báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua 
kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà 
nước, của cấp trên, như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra 
Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, các đoàn kiểm tra của PVN;

- Định kỳ hàng quý/năm, BKS lập báo cáo kiểm tra giám 
sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản 
lý tài chính của PV Gas và báo cáo cơ quan cấp trên.

•  Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý 
và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các 
báo cáo. Cụ thể như sau: 

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung 
kinh tế của PV Gas đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán 
do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã 
theo đúng quy định Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn 
và toàn diện hoạt động tài chính của PV Gas.

- Báo cáo tài chính năm 2012 của PV Gas đã phản ánh 
trung thực, hợp lý tình hình tài chính của PV Gas tại thời 
điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2012.

- PV Gas đã tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế 
toán theo đúng quy định. 

- PV Gas đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng 
khoán Tp.HCM theo quy định của Bộ Tài chính về việc 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 
2012 của PV Gas là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh 
toán, bảo toàn và phát triển vốn.

- Báo cáo tài chính năm 2012 của PV Gas đã được Công ty 
TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo quy 
định tại Điều lệ PV Gas và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012.

Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và 
Ban Tổng giám đốc

• Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, 
HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2012 của PV Gas; phê duyệt các giải pháp thực 
hiện của năm 2012 và các năm tiếp theo để đảm bảo sự 
phát triển bền vững của PV Gas, bao gồm: Giải pháp về các 
lĩnh vực nguồn và thị trường tiêu thụ khí; Giải pháp về khoa 
học công nghệ và sản xuất; Giải pháp về kinh doanh; Giải 
pháp về đầu tư xây dựng; Giải pháp về tổ chức nhân sự, 
đào tạo, lao động, tiền lương; Giải pháp về quản lý.

- HĐQT đã ban hành 165 nghị quyết/quyết định/chương 
trình hành động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng 
quy định hiện hành và Điều lệ PV Gas. HĐQT đã thực 
hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng 
giám đốc và các phòng, ban chức năng, đơn vị của PV 
Gas điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, và đã 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định 
hoạt động của PV Gas theo mô hình công ty cổ phần, 
đồng thời thực hiện thành công việc giao dịch chính thức 
trên sàn chứng khoán Tp.HCM vào ngày 21/05/2012; 
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; thực 
hiện tái cấu trúc PV Gas.

- HĐQT đã phát triển công tác thúc đẩy các hoạt động 
hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước 
nhằm tìm thêm các nguồn khí, đối tác kinh doanh (với 
Tokyo Gas về LNG, Gazprom về LNG, Steel Flower và 
Busan City về sản xuất ống thép dầu khí). 

Tình hình và kết quả hoạt động của
Ban Kiểm soát năm 2012

Ban Kiểm soát PV Gas



Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2012

Kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, điều kiện tín dụng 
bị thắt chặt, thị trường tiêu thụ giảm sút làm nhiều 
doanh nghiệp giảm, thậm chí dừng sản xuất kinh doanh; 
theo đó, liên quan trực tiếp đến PV Gas là nhu cầu khí 
của các nhà máy điện – khách hàng chính của PV Gas 
không tăng nhiều, giá CP trung bình cao hơn năm 2011 
8%, biến động liên tục với biên độ dao động rộng hơn,… 
là những trở ngại nổi bật đối với PV Gas trong năm 2012.

Chủ động nhìn nhận, đánh giá được những trở ngại này, 
tập thể lãnh đạo và người lao động PV Gas càng quyết 
liệt hơn trong quản lý, điều hành, càng nhiệt tình, sáng 
tạo trong sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu những tác 
động xấu của trở ngại, tiếp tục phát huy các thế mạnh 
để không chỉ tăng trưởng mà còn phát triển bền vững. 
Kết quả là, PV Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua và 
tăng trưởng so với năm 2011; về đích sớm trước 4 tháng 
đối với chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách và trước 2 
tháng đối với chỉ tiêu doanh thu, sản lượng LPG; đạt 
doanh thu và lợi nhuận vượt trội, cao nhất kể từ khi 
thành lập đến nay; giữ vững vị trí là một trong số những 
đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
và trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận; đứng 
thứ 12 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
VNR500. Công tác an toàn, chất lượng, sức khỏe, môi 
trường và thanh tra bảo vệ trở nên ngày càng chuyên 
nghiệp hơn, đáp ứng thêm nhiều tiêu chuẩn quốc tế, 
không chỉ trong nội bộ PV Gas, mà còn cả trong ý thức 
và thực hành của các hộ dân, ngư dân sinh sống gần các 
công trình khí. Nhờ vậy, năm 2012, PV Gas đạt trên 6 
triệu giờ làm việc an toàn, vận hành hệ thống khí ổn 
định, liên tục, góp phần sản xuất và cung cấp 9.173       
triệu m3 khí cho nhà máy điện, đạm, khách hàng tiêu thụ 
khí thấp áp, bằng 104% kế hoạch, tăng 8% so với năm 
2011 và đáp ứng nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất 
40% sản lượng điện, 70% sản lượng phân đạm cả nước. 
Sản xuất và kinh doanh LPG tiếp tục duy trì ở mức cao 
và hiệu quả, đạt gần 1,3 triệu tấn LPG và chiếm trên 
70% thị phần LPG cả nước, càng khẳng định vai trò là 
nhà sản xuất và kinh doanh LPG hàng đầu tại Việt Nam 
của PV Gas. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai 
tích cực với việc thường xuyên rà soát, cập nhật, đánh 
giá lại dự án, kịp thời điều chỉnh phương án đầu tư phù 
hợp với tình hình thực tế để duy trì và nâng cao hiệu quả 
kinh tế của dự án. Các công trình kho chứa LPG lạnh, kho 
chứa LNG, đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, Nam Côn 
Sơn 2, Hàm Rồng – Thái Bình, Thăng Long – Đông Đô, 
Rồng,… đang dần hình thành lên mỗi ngày trên các bản 
vẽ thiết kế, ngoài công trường, là tiền đề để PV Gas tiếp 
tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao 
vị thế của PV Gas trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. 
Tinh thần làm việc hăng say, vượt khó, phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất lan truyền 
đến mỗi người lao động để cùng chung tay góp sức xây 
dựng thương hiệu PV Gas ngày càng vững bước vào thị 
trường khí khu vực và thế giới.

Kết quả nổi bật đạt được

• An toàn, chất lượng, sức khỏe, môi trường và thanh tra 
bảo vệ

Công nghiệp khí là một ngành có kỹ thuật và công nghệ 
tiên tiến, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, phòng 
chống cháy nổ. Do đó, công tác an toàn, chất lượng, sức 
khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ (AT-CL-SK-MT-
TTBV) luôn là mối quan tâm hàng đầu của PV Gas với 
phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”.

Nhờ vậy, năm 2012 PV Gas đạt trên 6 triệu giờ làm việc 
an toàn với rất nhiều chương trình, hoạt động chuyên 
nghiệp, thường xuyên về AT-CL-SK-MT-TTBV như: tiếp 
tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-
SK-MT theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 tại từng đơn vị, bộ phận 
trong toàn PV Gas; duy trì công tác đào tạo nội bộ và bên 
ngoài về AT-CL-SK-MT-TTBV cho CBCNV, đặc biệt là lực 
lượng lao động trực tiếp sản xuất, và huấn luyện cho tất 
cả các nhân viên của nhà thầu và khách tham quan; 
100% các công trình khí đều được xây dựng các phương 
án an ninh - an toàn - phòng chống cháy nổ - bảo vệ 
(AN-AT-PCCN-BV), được cơ quan quản lý Nhà nước cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy 
và an ninh trật tự; hiện đại hóa Văn phòng ứng cứu khẩn cấp,
duy trì chế độ liên lạc 24/24h và thường xuyên theo dõi, 
cập nhật thông tin với Ban Chỉ đạo Ứng cứu Khẩn cấp 
(ƯCKC) của PVN, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính 
quyền địa phương nơi có các công trình khí; tổ chức diễn 
tập “Xử lý thông tin ứng phó sự cố tràn dầu đường ống 
dẫn khí Bạch Hổ ngoài khơi” với sự tham gia của các lực 
lượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như: Sở NN & PTNT, 
Sở TNMT, BCH Quân sự, BCH Bội đội biên phòng, Công 
an Tỉnh, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 
III, Cảng vụ Vũng Tàu, Văn phòng ƯCKC PVN và PV Gas; 
tổ chức hội thi AN-AT-SK-MT-PCCC qui mô lớn với nội 
dung thi khó và đa dạng hơn năm trước, gắn liền với 
thực tế như triển khai chữa cháy trên cao, cứu người bị 
nạn trong không gian kín, xử lý các tình huống ứng cứu 
phức tạp dùng thiết bị thở, quần áo chống cháy và đã 
được Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an đánh giá cao về 
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- Trên cơ sở các thoả thuận hợp tác đã ký kết, PV Gas 
tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác nhằm tìm 
kiếm cơ hội đầu tư.

• Hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, 
phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc 
các nghị quyết/quyết định/chỉ thị của HĐQT và cố gắng 
khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành 
sát sao và đã hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Ban Tổng giám đốc đã rà soát, đánh giá lại hiệu quả các 
dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm để quyết 
định đẩy nhanh/dừng hay giãn tiến độ và chỉ tiến hành 
đầu tư khi có hiệu quả; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án khác 
đang triển khai nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên làm việc với các đơn 
vị để kịp thời chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh 
theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của 
từng đơn vị. 

- Công tác tuyển dụng tại PV Gas thực hiện theo đúng 
quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần 
thiết cho công việc. Công tác đào tạo và phát triển nguồn 
lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến 
từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả.

- Về tiền lương và chế độ chính sách: Ban Tổng giám đốc 
đã thực hiện việc nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho 
CBCNV khi đến thời hạn, chi trả lương theo đúng quy 
định, quy chế hiện hành, đảm bảo ổn định thu nhập của 
người lao động.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban 
Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
giám đốc

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV Gas luôn có 
sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo 
điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực 
hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài 
liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo 
cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều 
được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm 
soát trong năm 2013

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ PV Gas, BKS xây dựng nội dung kế 
hoạch làm việc năm 2013 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, 
Điều lệ của PV Gas, tình hình thực hiện các nghị quyết, 
quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT PV Gas;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt 
động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, 
nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 
PV Gas;

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy 
trình quản lý nội bộ của PV Gas;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản 
xuất kinh doanh, đầu tư của PV Gas;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của 
PV Gas;

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên 
BKS tại các đơn vị, với bộ phận kiểm soát nội bộ để thực 
hiện công tác kiểm tra, giám sát;

- Cử các thành viên trong BKS tham gia các lớp đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội 
nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc PV Gas
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công tác tuyên truyền, thực tập, đảm bảo mỗi người lao 
động là một chiến sỹ PCCC; cử các đội PCCC cơ sở tham 
gia các Hội thao PCCC do Công an PCCC tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Đồng Nai tổ chức và đều đạt giải nhì, giải ba 
toàn đoàn; ký kết các quy chế phối hợp với các lực lượng 
công an, bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cà 
Mau, Đồng Nai, Tp.HCM – nơi có công trình khí đi qua để 
cùng chính quyền địa phương phối hợp đảm bảo AN-AT-
PCCN cho công trình; phát 750 tờ rơi tuyên truyền, ký 
cam kết với 200 hộ dân và tổ chức truyền thông cho 
2.900 người dân sống xung quanh công trình khí trên bờ, 
tăng hơn 14% so với năm 2011, phát 23.300 tờ rơi và tổ 
chức truyền thông cho 10.910 ngư dân 12 tỉnh miền Tây 
và miền Trung có hoạt động đánh bắt hải sản gần đường 
ống biển, tăng 11% so với năm 2011;…

Năm 2012, PV Gas và nhiều đơn vị, cá nhân thuộc PV 
Gas tự hào được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành 
tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PCCC, Bộ Công 
Thương tặng thưởng Bằng khen vì thành tích xuất sắc 
trong công tác AT-VSLĐ-PCCN.  

• Sản xuất kinh doanh

Vận hành hệ thống khí an toàn, ổn định, liên tục, sản 
xuất và cung cấp 9.173 triệu m3 khí, bằng 104% kế 
hoạch, tăng 8% so với năm 2011. Bảo dưỡng sửa chữa 
đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2012, mặc dù có mưa lũ nhiều, là điều kiện 
thuận lợi cho EVN huy động thủy điện nhiều hơn, làm 
giảm nhu cầu khí của các nhà máy điện (sử dụng nhiên 
liệu khí); đồng thời, sản lượng khí mỏ Bạch Hổ tiếp tục 
giảm theo thời gian; một số mỏ ở thượng nguồn dừng 
cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa, khắc phục sự cố,  làm 
ảnh hưởng đến sản lượng khí về bờ, song PV Gas đã nỗ 
lực, linh hoạt áp dụng chế độ vận hành tối ưu, ấn định, 
điều độ khí hợp lý để vận hành hệ thống khí an toàn, ổn 
định, liên tục, sản xuất và cung cấp 9.173 triệu m3 khí, 
bằng 104% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2011, bao 
gồm 6.215 triệu m3 khí Nam Côn Sơn, 1.056 triệu m3 khí 
Cửu Long và 1.902 triệu m3 khí PM3 cấp cho các nhà máy 
điện, đạm và khách hàng tiêu thụ khí thấp áp, đáp ứng 
nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất 40% sản lượng 
điện, 70% sản lượng phân đạm. Dịch vụ vận chuyển khí 
và Condensate Nam Côn Sơn đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng, bao gồm vận chuyển 6.215 triệu m3 khí và toàn bộ 
Condensate Nam Côn Sơn, hoàn thành vượt mức kế 
hoạch doanh thu dịch vụ vận chuyển.

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục duy trì ở 
mức cao và hiệu quả.

- Về sản xuất: với sáng kiến cải tiến trong vận hành Nhà 
máy xử lý khí Dinh Cố, PV Gas đã tối ưu hóa sản lượng 
sản phẩm lỏng sản xuất được, đạt 266.712 tấn LPG, 
bằng 126% kế hoạch và 60.393 tấn Condensate, bằng 
121% kế hoạch. 

- Về kinh doanh: nhu cầu tiêu thụ LPG của thị trường Việt 
Nam bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sự suy giảm của hoạt 

động sản xuất công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt 
Nam nói chung; giá CP trung bình cao hơn so với năm 
2011 8%, biến động liên tục với biên độ dao động rộng 
hơn (CP cao nhất tháng 3 tăng lên 1.205 USD/tấn, CP 
thấp nhất tháng 7 giảm còn 598 USD/tấn), đã tác động 
xấu đến tâm lý tiêu dùng, thậm chí có không ít người tiêu 
dùng chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế khác; nhà 
máy lọc dầu Dung Quất ngưng cung cấp LPG kéo dài 
trong tháng 5 và đầu tháng 6, đột xuất trong tháng 8; 
hoạt động nhập khẩu và kinh doanh quốc tế LPG gặp 
nhiều thách thức do biến động giá lớn. Các yếu tố trên 
đã làm cho thị trường LPG Việt Nam trải qua một năm 
nhiều sóng gió. Nhưng, nhờ thực hiện tốt công tác dự 
báo giá cả, thị trường, nhờ có hệ thống kho chứa rộng 
khắp, đồng thời áp dụng chính sách bán hàng hợp lý, 
nên hoạt động kinh doanh LPG tiếp tục được duy trì ở 
mức cao và hiệu quả, cung cấp ra thị trường trong và 
ngoài nước 1.027.044 tấn LPG, bằng 118% kế hoạch, 
đạt gần 1,3 triệu tấn nếu tính cả sản lượng LPG của PV 
Gas South và PV Gas North sau khi đã trừ phần trùng, 
chiếm trên 70% thị phần LPG toàn quốc. Đối với 
Condensate, toàn bộ 61.439 tấn Condensate do Nhà 
máy xử lý khí Dinh Cố sản xuất đã được cung cấp cho 
khách hàng sản xuất xăng.

• Đầu tư và xây dựng

Triển khai tích cực công tác đầu tư xây dựng, thường 
xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá lại dự án, kịp thời điều 
chỉnh phương án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế để 
duy trì và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án.

Đầu tư xây dựng thêm các công trình khí mới là tiền đề 
để PV Gas tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh và nâng cao vị thế của PV Gas trong ngành công 
nghiệp khí Việt Nam. Vì vậy, song song với hoạt động 
vận hành, sản xuất, kinh doanh 24/24h, các công trình 
khí mới của PV Gas đang tiếp tục được hình thành từ 
những ý tưởng mới mẻ đến những bản dự án đầu tư, 
thiết kế chuyên ngành và hoạt động xây dựng, lắp đặt 
khẩn trương tại công trường. Năm 2012, PV Gas đã 
thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để chuẩn 
bị đầu tư và thực hiện đầu tư 13 dự án nhóm A, B bằng 
việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị, lập 
tiến độ triển khai cụ thể, tổ chức giao ban thường 
xuyên tại công trường, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, 
thu xếp vốn kịp thời theo tiến độ dự án,… Vì vậy, hầu 
hết các dự án đều đảm bảo tiến độ và chất lượng công 
trình,…; giải ngân được 3.044 tỷ đồng, trong đó, cơ 
bản hoàn thành kho chứa LPG lạnh; triển khai thực 
hiện hợp đồng EPC hệ thống thu gom khí Hàm Rồng – 
Thái Bình; hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể kho 
chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải; tiếp tục triển khai 
đền bù, giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế kỹ 
thuật tổng thể, lập dự toán ,… đường ống dẫn khí Nam 
Côn Sơn 2, lô B – Ô Môn, nhà máy xử lý khí Cà Mau; 
phê duyệt dự án đầu tư hệ thống thu gom khí Thăng 
Long – Đông Đô, Rồng giai đoạn 1; hoàn thành lập dự 
án đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận và phân phối 
LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ và báo cáo quyết toán vốn 
đầu tư 7 công trình.

• Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
ngày càng có tính thực tiễn cao, đem lại lợi ích kinh tế thiết 
thực, tức thời cũng như chuẩn bị cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh mới của PV Gas trong những năm tiếp theo.

Để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh mới của 
PV Gas trong những năm tiếp theo, PV Gas hiện đang 
triển khai nghiên cứu và hoàn thành 3 trong 6 đề tài 
nghiên cứu khoa học về sử dụng phương pháp mới để 
thu gom khí các mỏ nhỏ; sản xuất, phân phối khí và sản 
phẩm khí từ nguồn khí mỏ Cá Voi Xanh; tiêu chuẩn đo 
đếm hệ thống cung cấp khí dân dụng cho các đô thị;…

Trong năm, nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được toàn thể CBCNV PV 
Gas hưởng ứng sôi nổi và phát huy hiệu quả, thể hiện 
qua các con số sau đây: 93 sáng kiến được Công đoàn 
PV Gas và PV Gas công nhận, trong đó có 82 sáng kiến 
đã được áp dụng vào thực tế, làm lợi cho PV Gas trên 16,6 
triệu USD và 5,8 tỷ đồng. 

• Tổ chức, nhân sự

Duy trì cơ cấu tổ chức và sử dụng hiệu quả nguồn nhân 
lực hiện có cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm thứ hai hoạt động theo mô hình công ty 
cổ phần, PV Gas vẫn duy trì cơ cấu tổ chức gồm ĐHĐCĐ, 
HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, 15 Ban 
chuyên môn; 10 công ty trực thuộc trực tiếp sản xuất 
kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư; và 8 công ty thành 
viên, 2 công ty liên kết hoạt động trong các ngành nghề 
liên quan do PV Gas đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức khi trở 
thành công ty cổ phần vào năm 2011 theo hướng chuyên 
môn hóa ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, phân vùng thị 
trường kinh doanh, và cơ cấu này vẫn phù hợp với hoạt 
động hiện nay của PV Gas.

PV Gas cũng không có thay đổi nào về nhân sự đảm 
nhiệm các chức danh: Thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm 
soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng số CBCNV tại cơ quan 
điều hành, các công ty trực thuộc và thành viên là 3.386 
người; trong đó công ty mẹ là 1.274 người, chỉ tăng 29 
người so với năm 2011, nhưng PV Gas vẫn quản lý, điều 
hành và lao động với năng suất lao động cao hơn, đem 
lại lợi nhuận vượt trội cho PV Gas. Nhờ vậy, người lao 
động xứng đáng được hưởng tiền lương, thu nhập ổn 
định và các chế độ đãi ngộ khác.

Thù lao, lương thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát thực 
chi trong năm 2012 theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

• Tài chính

PV Gas đạt được doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ 
khi thành lập đến nay, tình hình tài chính lành mạnh, 
tăng trưởng; niêm yết thành công cổ phiếu của PV Gas 
tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Công ty mẹ:

Doanh thu: đạt 60.109 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch 
và tăng 5% so với năm 2011. Doanh thu khí khô tiếp tục 
tăng so với năm 2011, phù hợp với lộ trình tăng giá bán 
khí trong nước, dần tiếp cận với giá thế giới. Giá bán LPG 
bình quân tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của giá CP 
và cũng cao hơn so với năm 2011, mặc dù thị trường LPG 
Việt Nam trải qua một năm nhiều sóng gió, nhiều doanh 
nghiệp lỗ trong kinh doanh LPG khi giá CP biến động 
tăng cao, giảm sâu liên tục. Doanh thu các dịch vụ khác 
cũng có sự tăng trưởng ổn định.

Lợi nhuận: vượt qua mọi mong đợi mà ĐHĐCĐ giao cho 
PV Gas (6.196 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 5.093 tỷ 
đồng lợi nhuận sau thuế), khép lại năm 2012 là con số lợi 
nhuận lớn nhất từ khi thành lập đến nay: 12.007 tỷ đồng 
lợi nhuận trước thuế, 9.901 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 
bằng 194% kế hoạch, tăng 72% so với năm 2011. Con số 
cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas đang 
trong giai đoạn rất ổn định, quyền lợi của PV Gas và cổ 
đông được đảm bảo hơn từ lộ trình tăng giá bán khí trong 
nước, dần tiếp cận với giá thế giới. PV Gas đã duy trì được  
mức chi phí hoạt động tương đối ổn định,  không những 
thế lại còn tiết giảm được trên 16,6 triệu USD và 5,8 tỷ 
đồng từ việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất. Bên cạnh đó, năm 2012, PV Gas hầu như 
không có lỗ do chênh lệch tỷ giá. Các yếu tố trên cùng với 
sự tăng sản lượng so với kế hoạch năm 2012 và số thực 
hiện năm 2011 đã giải thích nguyên nhân đạt được lợi 
nhuận cao về mặt con số. Ngoài ra, một nguyên nhân 
quan trọng khác chính là yếu tố con người – đội ngũ cán 
bộ quản lý và lực lượng lao động của PV Gas. 

Các chỉ số tài chính khác: ROA, ROE, EPS, P/E, tổng 
tài sản, vốn chủ sở hữu, hệ số thanh toán…tăng trưởng tốt.

Thu xếp vốn: được triển khai tích cực, bám sát tiến độ 
của từng dự án và có kết quả tốt nhờ uy tín của PV Gas 
và hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư có nhu cầu vốn 
vay, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, điều kiện tín 
dụng thắt chặt. Nhờ vậy, PV Gas đã thu xếp xong vốn 
cho dự án hệ thống thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình; 
sẽ thu xếp xong vốn cho dự án kho chứa LNG 1 triệu 
tấn/năm tại Thị Vải trong quý I/2013 và hai dự án đường 
ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, lô B – Ô Môn trong năm 2013.

Đầu tư tài chính: hoạt động các công ty cổ phần có 
phần vốn góp của PV Gas ít nhiều bị ảnh hưởng bởi 
những khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhờ nền 
tảng kinh doanh vững chắc nên các công ty này vẫn duy 
trì được lãi trong kinh doanh. Các công ty PV Gas D, PV 
Gas South, PV Gas North vẫn thu hút được sự quan tâm 
của các nhà đầu tư tại thị trường niêm yết. Do đó, hoạt 
động đầu tư tài chính vẫn đem lại lợi nhuận cho PV Gas. 
Ngoài ra, PV Gas cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của 
PV Gas tại PV Pipe từ 85% lên 94%.

PV Gas hợp nhất:

Mặc dù thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do ảnh hưởng từ 
nền kinh tế khó khăn, nhưng các công ty thành viên và 
liên kết của PV Gas cũng đã nỗ lực duy trì được lãi trong 
kinh doanh, cùng với Công ty mẹ gặt hái kết quả tài 
chính vượt trội, với doanh thu hợp nhất 68.420 tỷ đồng, 
lợi nhuận trước thuế hợp nhất 12.350 tỷ đồng và lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất 10.102 tỷ đồng.
 



Tổng tài sản của PV Gas năm 2012 là 
45.146 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài 
sản bình quân từ năm 2010 đến năm 2012 
là 7%/năm, là mức tăng tài sản tương đối 
lớn đối với những doanh nghiệp có tổng tài 
sản lớn như PV Gas.

Tài sản dài hạn trong tổng tài sản của PV 
Gas giảm nhẹ so với năm 2011. Tỷ trọng giá 
trị tài sản dài hạn cao hơn tỷ trọng giá trị tài 
sản ngắn hạn là an toàn và phù hợp với lĩnh 
vực hoạt động công nghiệp của PV Gas - 
sản xuất và kinh doanh khí và sản phẩm khí.

Tổng tài sản

Vốn của PV Gas trong những năm qua 
tăng nhanh. Vốn chủ sở hữu năm 2012 đạt 
27.191 tỷ đồng, tăng 3.711 tỷ đồng, tương 
đương mức tăng 15,8% so với năm 2011, 
trong đó vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng. Tỷ 
lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân 
từ năm 2010 đến năm 2012 là 11%/năm.

Mặc dù PV Gas là doanh nghiệp sản xuất 
với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, 
nhưng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng 
nguồn vốn lớn hơn 50% và có xu hướng 
tăng, đạt 60% trong năm 2012.

-> Lợi nhuận để tái đầu tư của PV Gas lớn 
và khả năng tự chủ về nguồn vốn để đầu 
tư của PV Gas cao.
 

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu thuần năm 2012 đạt 68.301 tỷ đồng, tăng 4.077 tỷ đồng, tương đương mức tăng 6,3% so với năm 2011. 
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thuần bình quân giai đoạn 2010-2012 đạt 19%/năm.

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 12.350 tỷ đồng, tăng 4.665 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương mức tăng 
60,7%. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân từ năm 2010 đến 2012 đạt 47%/năm. Lợi nhuận trước 
thuế năm 2012 tăng mạnh do sản lượng khí khai thác năm 2012 tăng 669 triệu m3 khí so với năm 2011 và giá 
khí bình quân bán cho khách hàng tăng so với năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế

Tổng tài sản (Tỷ đồng) Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

 

LNTT (Tỷ đồng)

 2010  2011  2012  

TS ngắn hạn/ Tổng TS 

TS dài hạn/ Tổng TS 
 

0,41  0,42  0,45  

0,59  0,56  0,54
 

 

Cơ cấu nguồn vốn

2010 2011 2012 

Nợ phải trả/Tổng NV 0,43 0,45 0,36 

VCSH/Tổng NV 0,56 0,51 0,6  
 

2010 2011 2012

39.679

45.611 45.146

7% CAGR

2010 2011 2012

47.994

64.224
68.301

19% CAGR 

2010 2011 2012

5.726

7.686

12.350
47% CAGR

2010 2011 2012

22.046
23.480

27.191
11% CAGR

Cơ cấu tài sản



Vòng quay các khoản phải thu năm 2012 đạt 11,08 
vòng (tương đương 33 ngày/vòng quay).Tỷ lệ này phù 
hợp với chính sách bán hàng của PV Gas cũng như thể 
hiện tình hình thu nợ ngày càng tốt hơn với số ngày của 
1 vòng quay giảm dần qua các năm. Để đạt được hiệu 
quả trong việc thu hồi nợ phải thu, PV Gas luôn tăng 
cường công tác thu hồi nợ, phân tích tuổi nợ, phân loại 
và lựa chọn khách hàng để hạn chế tối đa nợ xấu.

Vòng quay hàng tồn kho trong năm 2012 là 39,96 vòng 
(tương đương 9 ngày/vòng quay), giảm nhẹ so với năm 
2011. Trong giai đoạn 2010-2012, vòng quay hàng tồn 
kho của PV Gas biến động không theo xu hướng nhất 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2012 của PV Gas là 
5.167 đồng/cổ phiếu, hệ số P/E đạt 7,47.

định là do đặc thù kinh doanh LPG của PV Gas. Hoạt 
động kinh doanh LPG của PV Gas là hoạt động thương 
mại, theo đó, trong trường hợp PV Gas nhập LPG vào 
thời điểm cuối năm tài chính thì số dư hàng tồn kho tại 
thời điểm cuối năm sẽ cao (do PV Gas chưa kịp bán 
được nhiều LPG), còn trong trường hợp PV Gas nhập 
LPG vào thời điểm trước thời điểm kết thúc năm khoảng 
20-30 ngày, thì khi đó số dư hàng tồn kho LPG sẽ thấp. 
Trong hoạt động kinh doanh LPG, PV Gas đã lập 1 tổ 
công tác LPG để thường xuyên theo dõi giá LPG cũng 
như xác định cung - cầu thị trường theo tháng để đảm 
bảo việc nhập khẩu và tiêu thụ LPG đạt hiệu quả, không 
để tình trạng ứ đọng hàng tồn kho.

Khả năng sinh lời

Hiệu quả kinh doanh của PV Gas tốt và tăng trưởng hàng năm cao ngay cả khi kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn 
như trong năm 2011 và 2012. Việc sử dụng vốn chủ sở hữu và tài sản của PV Gas đạt hiệu quả cao được thể hiện 
qua các chỉ số về khả năng sinh lời tăng trưởng tốt so với năm 2010 và 2011.

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh trong năm 2012 của PV Gas đều ở mức tốt và cao hơn so 
với năm 2010 và 2011. Nguyên nhân là do trong năm 2012, các khoản nợ phải trả của PV Gas giảm, trong khi 
lợi nhuận tăng dẫn đến tài sản ngắn hạn tăng. 

Vòng quay các khoản phải thu, hàng tồn kho

Với hệ số khả năng thanh toán như trên cho thấy năng lực tài chính của PV Gas tốt, khả năng thanh toán các 
khoản nợ tốt và không gặp khó khăn về tài chính khi các khoản nợ đến hạn.
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 2010 2011 2012  

LN trước thuế/Tổng doanh thu 12% 12% 18% 

LN sau thuế/Tổng doanh thu 10% 10% 15% 

Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA)  16% 15% 22% 

Lợi nhuận ròng/Vốn CSH (ROE)  33% 28% 40% 

EPS (đồng)    5.167 

P/E    7,47                     

 2010 2011 2012  

Hệ số TT hiện hành: 
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

                   
1,66  

                   
1,86  

                   
2,53  

Hệ số TT nhanh:  
(Giá trị TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

                   
1,57  

                   
1,76  

                   
2,33  

   2010 2011 2012 

Vòng quay các khoản phải thu  
                   

8,55  
                   

8,94  
 

11,08  

Thời gian quay vòng khoản phải thu (ngày)
 

42,69
                  

40,81  
                 

32,93  

Vòng quay hàng tồn kho
                   

40,27  
                 

55,70  
                 

39,96  
                    

9,06  
                   

6,55  
                   

9,13  

 2012 

EPS (đồng) 5.167 

P/E  7,47 



CỔ ĐÔNG

Ngày 21/05/2012 đã đánh dấu sự hiện diện cổ phiếu PV Gas - GAS trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM - bước chuyển 
mình mới của PV Gas, góp phần nâng cao khả năng huy động vốn, năng lực tài chính, đổi mới công nghệ của ngành khí 
nói riêng và ngành Dầu khí Việt Nam nói chung. Kể từ khi cổ phần hóa và niêm yết đến nay, mã chứng khoán GAS trở 
thành một trong những cổ phiếu tốt trên thị trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với giá trị vốn hóa thị trường trên 70 nghìn tỷ đồng vào ngày 28/12/2012, là một thành viên bộ chỉ số VN Index và 
PVN Index – bộ chỉ số đi vào hoạt động từ tháng 07/2012 (là thước đo hoạt động kinh doanh của PVN và các công ty 
thành viên PVN niêm yết trên thị trường chứng khoán), hiện nay GAS đang là một trong những cổ phiếu có vốn 
hóa lớn nhất thị trường và là cổ phiếu mạnh nhất trong họ PetroVietnam.

Giá cổ phiếu phiên đóng cửa của PV Gas so với một số đơn vị thành viên của PVN 
từ ngày 21/05/2012 đến ngày 28/12/2012
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Giá cổ phiếu của PV Gas trong 6 tháng vừa qua dao động quanh ngưỡng 39.000 đồng/cp. Từ ngày 31/05/2012 
đến ngày 28/12/2012, giá trị cổ phiếu GAS tăng 3,76%, trong khi đó VN Index giảm 3,6% và luôn giữ ở mức cao 
so với các đơn vị thành viên khác trong PVN. Biến động tài chính toàn cầu, bất ổn kinh tế vĩ mô trong và ngoài 
nước mặc dù đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán Việt Nam, song không làm ảnh hưởng nhiều 
đến cổ phiếu GAS. Tình hình sản xuất kinh doanh tốt, cạnh tranh bền vững, thực trạng và tương lai PV Gas là 
những nhân tố quyết định duy trì tính hấp dẫn của cổ phiếu GAS trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu GAS thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 
đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước. Trong 
số các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 
trong và ngoài nước có thể kể đến:

1.1% Ngân hàng TMCP Phương Nam

0.2% JF VietNam Opportunities Fund

0.1% Wareham Group Limited

0.1% KITMC Worldwide VietNam Rsp Balance Fund

0.1% VietNam Enterprise Investment Limited

0.1% Royal Bank Of Scotland Plc

0.1% Pheim Aizwa Trust

Cơ cấu cổ đông của PV Gas

Công tác quan hệ cổ đông và công bố thông tin

Sau 2 năm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, PV 
Gas đang dần thực hiện công tác quan hệ cổ đông và 
công bố thông tin chuyên nghiệp hơn và đa dạng hơn. 
Cụ thể là PV Gas:

- Tổ chức bộ phận chuyên trách quản trị website của PV Gas 
http://www.pvgas.com.vn về hạ tầng, ứng dụng công nghệ 
thông tin và về nội dung thông tin, đảm bảo tính sẵn sàng, 
liên tục, nhanh chóng của website và thông tin về hoạt động 
sản xuất kinh doanh của PV Gas được cung cấp, cập nhật 
đầy đủ, thường xuyên và chính xác;

- Lập riêng chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website 
http://www.pvgas.com.vn, tạo cầu nối giữa cổ đông và PV Gas;
 

- Tổ chức/Tham dự các hội thảo, buổi gặp gỡ giữa PV 
Gas với nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo mối giao 
lưu trực tiếp;

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của 
pháp luật thông qua website của Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và web-
site của PV Gas;

- Tham dự họp báo định kỳ do PVN tổ chức;

- Cải chính kịp thời những thông tin sai lệch về PV Gas, 
tránh gây thiệt hại cho PV Gas và cổ đông. 

Giá cổ phiếu trung bình tháng, giá cổ phiếu đóng cửa cao nhất và thấp nhất tháng
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Cao nhất Thấp nhất Trung bình
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38,93 39,32 40,30 39,62 38,56
37,29

39,12

1,39% 1,27%
0,6%

PetroVietnam

Nhà đầu tư 
chứng khoán
chuyên nghiệp
nước ngoài

Nhà đầu tư 
chứng khoán
chuyên nghiệp
trong nước

Cổ đông khác

Lợi nhuận cổ đông và cổ tức

 Đvt 2011 
(giai đoạn từ 16/05/2011 - 

31/12/2011) 

2012 
 

LNST của cổ đông thiểu số Tỷ đồng 295 
LNST của cổ đông của công ty mẹ Tỷ đồng 9.807 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 5.167  
Cổ tức % 30 

254
4.334
2.285
12
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Tăng cường hợp tác với đối tác trong nước

Hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước đã được PV Gas thiết lập và duy trì trong nhiều 
năm qua để khai thác các mỏ khí ngoài khơi Việt Nam (ConocoPhilips, TNK, Chevron, MOECO, PTTEP, Vietsov-
petro, JVPC, HLJOC, Thang Long JOC,…), tiêu thụ khí khô (EVN, PV Power, PVFCCo, PVCFC), nhập khẩu LPG 
(Adnoc, Tasweeq, Saudi Aramco,…), tiêu thụ LPG (SaigonPetro, Petrolimex,…). Trong năm 2012, PV Gas tiếp 
tục mở rộng quan hệ hợp tác với Tokyo Gas, Gazprom về đầu tư, nhập khẩu và kinh doanh LNG, Steel Flower 
và thành phố Busan, Hàn Quốc về sản xuất ống thép dầu khí. Những đối tác uy tín này đã, đang và sẽ là những 
người bạn đồng hành thiết thực, cùng PV Gas phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam.

RUSSIA

PV Gas hợp tác với 
những đối tác đáng tin 
cậy trong và ngoài 
nước, các đơn vị thành 
viên thuộc Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam, các đối tác lớn ở 
khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương, châu Âu, 
châu Úc, khu vực Trung 
Đông. Quan hệ hợp tác 
với những đối tác uy tín 
góp phần phát triển 
ngành công nghiệp khí 
Việt Nam cũng như 
nâng cao vị thế PV Gas 
trên thị trường trong 
nước và quốc tế.

Mở rộng tìm kiếm đối tác nước ngoài

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận 
hợp tác giữa Tokyo Gas (Nhật Bản) và 
PV Gas





Năm 2012, hoạt động thu gom khí tại các bể ngoài khơi Việt Nam 
diễn ra ổn định tại 3 bể Cửu Long, Nam Côn Sơn (Đông Nam Bộ) 
và Malay – Thổ Chu (Tây Nam Bộ) với 9,3 tỷ m3 khí vào bờ, tăng 
8% so với năm 2011.

Nguồn khí đồng hành từ bể Cửu Long (mỏ Bạch Hổ, Vòm Bắc, 
Rạng Đông, Phương Đông, Rồng, Đồi Mồi, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, 
Sư Tử Trắng, Tê Giác Trắng, Cá Ngừ Vàng) suy giảm theo thời gian 
khai thác, giảm khoảng 30 triệu m3 khí so với năm 2011; trữ lượng 
khí/mỏ ít, phụ thuộc vào việc khai thác dầu của chủ mỏ. Tuy nhiên, 
xét về hiện trạng dây chuyền sản xuất của PV Gas, hệ thống khí 
Cửu Long vẫn có thế mạnh riêng về sản xuất 3 loại sản phẩm là khí 
khô, LPG và Condensate.

Nguồn khí thiên nhiên từ bể Nam Côn Sơn (lô 06.1, 11.2, Chim Sáo) 
về bờ vẫn vượt trội hơn so với nguồn khí từ bể Cửu Long và PM3 về 
sản lượng, đạt 6.215 triệu m3 khí, chiếm 67% tổng sản lượng khí, 
tăng 6% so với năm 2011. Nguồn khí thiên nhiên dồi dào từ bể Nam 
Côn Sơn cho phép PV Gas chủ động hơn trong huy động nguồn khí 
vào bờ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Năm 2013, hệ thống khí 
Nam Côn Sơn sẽ tiếp nhận và vận chuyển nguồn khí mới từ mỏ Hải 
Thạch, Mộc Tinh, càng khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống 
khí Nam Côn Sơn trong toàn bộ hệ thống khí của PV Gas.

Tuy nhỏ hơn khí từ bể Nam Côn Sơn về sản lượng, nhưng trong 
năm 2012, khí PM3 thuộc bể Malay - Thổ Chu có mức tăng trưởng 
cao nhất, tăng 23% so với năm 2011, đạt 1.902 triệu m3 do có thêm 
nhu cầu tiêu thụ của nhà máy đạm Cà Mau trong suốt 12 tháng của 
năm 2012. Trong vận hành hệ thống khí PM3-Cà Mau, PV Gas luôn 
nỗ lực huy động tối đa nguồn khí PM3 vào bờ để tận dụng hết 
quyền lợi của Việt Nam trong việc khai thác mỏ khí tại khu vực 
chồng lấn này với Malaysia.

Bước sang năm 2013, tuy chỉ có thêm nguồn khí Hải Thạch – Mộc 
Tinh với sản lượng khai thác ban đầu còn thấp, nhưng cũng đủ để 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và quan trọng hơn cả là PV Gas 
sẽ ấn định, điều độ hợp lý các nguồn khí trong từng thời điểm, đối 
với từng khách hàng để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của đất nước và đem về lợi nhuận tối đa cho PV Gas trong 
hoạt động sản xuất và kinh doanh khí khô. Hoạt động thu gom khí 
tại các bể ngoài khơi Việt Nam sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ 
hơn về lượng khi PV Gas hoàn thành đầu tư đường ống dẫn khí 
Nam Côn Sơn 2, lô B – Ô Môn và Thái Bình – Hàm Rồng trong 
những năm tiếp theo.

Ngoài ra, trong tương lai, nếu chỉ dựa vào nguồn khí trong nước, 
nhu cầu tiêu thụ khí sẽ lớn hơn khả năng cung cấp. Vì vậy, bên cạnh 
kế hoạch tăng cường thu gom khí tại các bể ngoài khơi Việt Nam, 
PV Gas sẽ nhập khẩu LNG để bổ sung nguồn cung cấp khí cho thị 
trường tiêu thụ thông qua 2 dự án là kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm 
tại Thị Vải và kho chứa, cảng LNG 3-6 triệu tấn/năm tại Sơn Mỹ và 
dự kiến nhập khẩu sản phẩm LNG đầu tiên vào năm 2016.

Hoạt động phân phối khí khô của PV Gas tập trung vào 3 nhóm 
khách hàng: nhà máy điện, nhà máy đạm và khách hàng tiêu thụ 
khí thấp áp; trong đó, khu vực Đông Nam Bộ có đủ 3 nhóm khách 
hàng, khu vực Tây Nam Bộ chưa có khách hàng tiêu thụ khí thấp áp.

Do điều kiện thời tiết trong năm 2012 thuận lợi đối với thủy điện, 
mưa nhiều, nên EVN huy động các nhà máy thủy điện nhiều hơn, 
làm nhu cầu sử dụng khí của các nhà máy điện ít hơn so với năm 
2010 có thời tiết rất khô hạn. Mặc dù vậy, sản lượng năm 2012 
cũng tăng thêm trên 100 triệu m3 khí so với năm 2011, đạt 7.580 
triệu m3. Năm 2012 cũng là năm thứ 2 tiếp tục thực hiện lộ trình 
tăng giá bán khí như phê duyệt của Chính phủ. 

Sản lượng khí bán cho nhà máy đạm tăng lên đáng kể, đạt 982 
triệu m3 do có thêm lượng khí tiêu thụ ổn định trong cả năm 2012 
của nhà máy đạm Cà Mau.

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy tạm thời 
giảm, dừng sản xuất, kéo theo giảm tiêu thụ khí thấp áp làm 
nguyên, nhiên liệu sản xuất, nhưng nhờ vẫn tiếp tục mở rộng thêm 
đường ống dẫn khí thấp áp đến nhiều khu công nghiệp tại các tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tp.HCM, nên sản lượng khí cấp cho 
khách hàng tiêu thụ khí thấp áp vẫn duy trì được mức tăng trưởng 
cao 15%, đạt trên 610 triệu m3 trong năm 2012, phù hợp với chủ 
trương tăng dần tỷ trọng sản lượng khí bán cho khách hàng tiêu 
thụ khí thấp áp trong cơ cấu khách hàng của PV Gas, giúp PV Gas 
chủ động hơn trong phân phối khí khô, hạn chế dần sự phụ thuộc 
vào một nhóm khách hàng lớn. Các khách hàng mới trước mắt sẽ 
là các khách hàng tiêu thụ khí thấp áp tại Thái Bình và các tỉnh lân 
cận khi đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình hoàn thành, bắt đầu 
cấp khí vào năm 2013, 2014.

THU GOM VÀ PHÂN PHỐI KHÍ KHÔ

Sản xuất và kinh doanh khí khô 
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
cơ cấu doanh thu và lợi nhuận 
của PV Gas. Vì vậy, PV Gas luôn 
đảm bảo phối hợp nhịp nhàng 
giữa hoạt động thu gom và 
phân phối khí khô để khai thác 
hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước và 
đem về lợi nhuận tối đa cho PV 
Gas.
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Cơ cấu khách hàng theo sản lượng
tiêu thụ năm 2012 (triệu m3)

613

7.580

982



Tổng quan về thị trường LPG thế giới 

Trong năm 2012, thị trường LPG thế giới tiếp tục đà 
tăng giá, trong đó, giá CP trung bình năm 2012 - chỉ 
số giá giao dịch LPG cơ bản tại thị trường Trung Đông 
tăng 7,8% so với năm 2011. Điều này tác động khá 
lớn đến giá LPG tại Việt Nam nói riêng, và tại khu vực 
châu Á nói chung, do khoảng 80-85% nguồn hàng 
nhập về châu Á có xuất xứ từ khu vực Trung Đông. 
Trong điều kiện tăng trưởng kinh tế toàn cầu khá 
chậm và tình trạng suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn ở 
nhiều nước trên thế giới; nguồn cung LPG đáp ứng đủ 
nhu cầu tiêu thụ trên toàn thế giới, mặt bằng giá CP 
năm 2012 được đánh giá là khá cao so với giá dầu thô 
khi giá dầu thô năm 2012 ước tính chỉ tăng khoảng 
0,7% so với năm 2011.

Tổng quan về thị trường LPG trong nước

Trong năm 2012, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Nhà 
máy lọc dầu Dung Quất đều tăng sản lượng LPG sản 
xuất so với năm 2011, tuy không nhiều nhưng đã đáp 
ứng được trên 50% nhu cầu của toàn thị trường. Tuy 
nhiên, dù nguồn cung nội địa có tăng, nhưng thị 
trường LPG Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thị 
trường LPG thế giới do khoảng 50% nhu cầu còn lại 
vẫn phải dựa vào nguồn nhập khẩu và nguồn nhập 
khẩu luôn sẵn có để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo 
số liệu thống kê, tổng lượng LPG nhập khẩu phục vụ 
cho thị trường trong nước ước gần 560.000 tấn, trong 
đó khoảng 40% nhập khẩu từ khu vực Trung Đông và 
60% nhập từ các nước lân cận như Trung Quốc, 
Malaysia, Đài Loan, Singapore…

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ LPG của thị trường Việt 
Nam bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sự suy giảm của hoạt 
động sản xuất công nghiệp nói riêng và nền kinh tế 
Việt Nam nói chung. Ước tính tổng nhu cầu tiêu thụ 
LPG tại Việt Nam năm 2012 giảm khoảng 2,7% so với 
năm 2011 và chỉ đạt khoảng 1,2 triệu tấn. 

Hoạt động kinh doanh LPG của PV Gas

Nhu cầu tiêu thụ LPG của thị trường Việt Nam suy 
giảm, trong khi giá CP trung bình cao hơn năm 2011 
7,8%, biến động liên tục với biên độ dao động rộng 
hơn (CP cao nhất tháng 3 tăng lên 1.205 USD/tấn, CP 
thấp nhất tháng 7 giảm còn 598 USD/tấn) đã tác động 
xấu đến tâm lý tiêu dùng, thậm chí có không ít người 
tiêu dùng chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế 
khác. Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngưng cung cấp 
LPG kéo dài trong tháng 5 và đầu tháng 6, đột xuất 
trong tháng 8. Hoạt động nhập khẩu và kinh doanh 
quốc tế LPG gặp nhiều thách thức do biến động giá 
lớn. Các yếu tố trên đã làm cho thị trường LPG Việt 
Nam trải qua một năm nhiều sóng gió.

Nhưng nhờ thực hiện tốt công tác dự báo giá cả, thị 
trường, nhờ có hệ thống kho chứa rộng khắp, đồng 
thời áp dụng chính sách bán hàng hợp lý, nên hoạt   

động kinh doanh LPG tiếp tục được duy trì ở mức cao và 
hiệu quả, cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 
1.027.044 tấn LPG, bằng 118% kế hoạch, và đạt gần 1,3 
triệu tấn nếu tính cả sản lượng LPG của PV Gas South và 
PV Gas North, sau khi đã trừ phần trùng, chiếm trên 70% 
thị phần LPG toàn quốc.

Với vai trò là doanh nghiệp đầu mối lớn nhất Việt Nam, 
PV Gas luôn nỗ lực đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị 
trường bằng việc tiêu thụ hết nguồn LPG sản xuất trong 
nước và thực hiện điều tiết cân đối cung cầu cho thị 
trường bằng nguồn LPG nhập khẩu. Hiện nay, vì PV Gas 
là doanh nghiệp kinh doanh LPG duy nhất tại Việt Nam 
có khả năng nhập khẩu LPG lạnh với khối lượng lớn từ 
các nước thuộc khu vực Trung Đông, nên PV Gas luôn có 
đủ lượng LPG dự trữ lưu thông theo yêu cầu của Chính 
phủ để cung cấp LPG cho thị trường, kể cả trong những 
thời điểm nguồn LPG sản xuất trong nước bị hạn chế.

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh 
LPG, PV Gas đã đầu tư và đưa vào hoạt động trong quý 
I/2013 kho chứa LPG lạnh công suất 60.000 tấn tại Thị 
Vải - kho chứa LPG lạnh hiện đại nhất, lớn nhất và duy 
nhất tại Việt Nam hiện nay, góp phần nâng công suất kho 
chứa LPG của PV Gas lên 50% tổng công suất kho chứa 
LPG của cả nước, hội đủ điều kiện cho phép PV Gas có 
những giải pháp tàng trữ LPG với khối lượng lớn, lâu dài, 
tạo thêm lợi thế trong kinh doanh LPG.

Song song với hoạt động bán buôn LPG, PV Gas tiếp tục 
phát triển hoạt động bán lẻ thông qua 2 công ty thành 
viên là PV Gas South và PV Gas North. Đến nay, thương 
hiệu bình PETROVIETNAM GAS đã trở nên phổ biến trên 
thị trường toàn quốc và được đánh giá là một trong 
những thương hiệu bán lẻ hàng đầu tại thị trường LPG 
Việt Nam. Ngoài ra, các thương hiệu bán lẻ LPG khác 
thuộc quyền sở hữu của PV Gas South và PV Gas North 
cũng được nhiều người biết đến và có thị phần nhất định 
trên thị trường. Trong năm 2012, tổng sản lượng bán lẻ 
của PV Gas South và PV Gas North trên 6 thương hiệu 
đạt gần 190 ngàn tấn, tiếp tục đạt thị phần bán lẻ LPG 
lớn nhất cả nước, 28%, tăng 4% so với năm 2011.

Lợi thế về cơ sở vật chất, nguồn hàng, đội ngũ 
nhân viên và đối tác kinh doanh LPG giúp PV Gas 
tiếp tục giữ vững vị trí là nhà sản xuất và kinh 
doanh LPG số 1 tại thị trường Việt Nam. PV Gas 
không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo dự trữ 
lưu thông, ổn định nguồn cung cho thị trường 
bằng việc tiêu thụ hết nguồn LPG sản xuất trong 
nước và thực hiện điều tiết cân đối cung cầu cho 
thị trường bằng nguồn LPG nhập khẩu mà Nhà 
nước và PVN giao cho, mà còn đảm bảo hiệu quả 
kinh doanh LPG cho PV Gas.

Sau những năm đầu xây dựng các công trình khí đầu tiên, bước đầu hình thành ngành công nghiệp khí Việt Nam, công 
tác đầu tư xây dựng của PV Gas hiện nay tập trung vào mở rộng thêm cơ sở hạ tầng để thu gom khí ở các mỏ lân cận 
và mỏ mới; nhập khẩu LNG; và tăng cường năng lực chế biến, tàng trữ khí, sản phẩm khí.

Trong năm 2012, để chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư cùng lúc 13 dự án nhóm A, B, PV Gas đã thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ nhiều giải pháp bằng việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị, lập tiến độ triển khai cụ thể, tổ 
chức giao ban thường xuyên tại công trường, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, thu xếp vốn kịp thời theo tiến độ dự 
án,… Vì vậy, hầu hết các dự án đều đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình,…; giải ngân được 3.044 tỷ đồng.

- Mục đích: thu gom khí ở các mỏ lân cận, đấu nối vào 
hệ thống khí Cửu Long, duy trì sản lượng khí bể Cửu 
Long đưa vào bờ.

- Dự án: thu gom khí mỏ Rồng giai đoạn 1 và Thăng 
Long - Đông Đô: phê duyệt dự án đầu tư, thực hiện hợp 
đồng xây dựng, lắp đặt; dự kiến lần lượt hoàn thành vào 
quý IV/2013 và năm 2015.

Thu gom khí ở các mỏ mới

- Mục đích: xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí mới 
để thu gom khí ở các mỏ mới đưa vào bờ, bổ sung 
nguồn cung cấp khí cho thị trường tiêu thụ.

- Dự án: đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (Đông Nam 
Bộ), lô B - Ô Môn (Tây Nam Bộ) và Hàm Rồng - Thái 
Bình (Bắc Bộ). Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, lô B 
- Ô Môn có quy mô lớn về vốn đầu tư, công suất; dự kiến 
hoàn thành vào năm 2016 (một phần khí của dự án 
đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 sẽ được đưa trước 
vào bờ vào giữa năm 2013). Hệ thống thu gom khí Hàm 
Rồng - Thái Bình tuy nhỏ so với Nam Côn Sơn 2, lô B - 
Ô Môn về quy mô và công suất, nhưng là dự án thu gom 
khí đầu tiên của PV Gas tại miền Bắc, tạo nền tảng ban 
đầu để PV Gas thâm nhập thị trường mới, chuẩn bị cho 
việc triển khai thêm các dự án mới khác nơi đây.

Nhập khẩu LNG

- Mục đích: trong tương lai, nếu chỉ dựa vào nguồn khí 
trong nước, nhu cầu tiêu thụ khí sẽ lớn hơn khả năng 
cung cấp. Vì vậy, cần nhập khẩu LNG để bổ sung nguồn 
cung cấp khí cho thị trường tiêu thụ.

-  Dự án: PV Gas đầu tư để nhập khẩu LNG theo 2 giai 
đoạn, bao gồm: kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải, 
và kho chứa, cảng LNG 3 - 6 triệu tấn/năm tại Sơn Mỹ. 

Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải đã hoàn thành 
thiết kế kỹ thuật tổng thể, khởi công xây dựng vào năm 
2013, dự kiến hoàn thành vào năm 2015 và cung cấp 
sản phẩm LNG đầu tiên tại Việt Nam. Kho chứa, cảng 
LNG 3 - 6 triệu tấn/năm tại Sơn Mỹ là một thành phần 
quan trọng của Tổ hợp khí - điện quốc gia tại Sơn Mỹ, 
Bình Thuận. PV Gas đã lập xong dự án đầu tư và trình 
PVN, Bộ Công Thương để thông qua. 

Tăng cường năng lực chế biến, tàng trữ khí,
sản phẩm khí

- Mục đích: đầu tư thêm nhà máy xử lý khí, kho chứa 
LPG để tăng cường năng lực chế biến, tàng trữ khí, sản 
phẩm khí.

- Dự án: kho chứa LPG lạnh và nhà máy xử lý khí Cà Mau. 
Kho chứa LPG lạnh 60.000 tấn, hoàn thành vào quý 
I/2013, là kho chứa LPG lạnh hiện đại nhất, lớn nhất và 
duy nhất tại Việt Nam hiện nay, góp phần nâng công suất 
kho chứa LPG của PV Gas lên 50% tổng công suất kho 
chứa LPG của cả nước, hội đủ điều kiện cho phép PV Gas 
có những giải pháp tàng trữ LPG với khối lượng lớn, lâu 
dài, tạo thêm lợi thế trong kinh doanh LPG. 

Nhà máy xử lý khí Cà Mau sẽ sử dụng nguồn khí PM3 đã 
có hiện nay và nguồn khí lô B – Ô Môn để sản xuất khí 
khô, LPG và Condensate, tăng thêm giá trị sử dụng của 
khí, dự kiến hoàn thành vào năm 2016 và sẽ trở thành 
nhà máy xử lý khí thứ ba của PV Gas.

Đầu tư xây dựng thêm các công trình khí mới là tiền đề để PV Gas tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh và nâng cao vị thế của PV Gas trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Vì vậy, song song với 
hoạt động vận hành, sản xuất, kinh doanh 24/24h, các công trình khí mới của PV Gas đang tiếp tục được 
hình thành từ những ý tưởng mới mẻ đến những bản dự án đầu tư, thiết kế chuyên ngành và hoạt động 
xây dựng, lắp đặt khẩn trương tại công trường.

Thu gom khí ở các mỏ lân cận



Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ là đơn vị quản lý, vận 
hành hệ thống đường ống dẫn khí từ bể Cửu Long (mỏ Bạch 
Hổ, Vòm Bắc, Rạng Đông, Phương Đông, Rồng, Đồi Mồi, Sư 
Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Tê Giác Trắng, Cá Ngừ 
Vàng) đến Bà Rịa – Phú Mỹ – Nhơn Trạch – Hiệp Phước, dài 
trên 370 km và Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ – Trung tâm 
phân phối khí hiện đại và lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Với 
kinh nghiệm hoạt động ngay từ những ngày đầu tiên có khí 
vào bờ, Công ty luôn quản lý và vận hành hệ thống đường 
ống dẫn khí và Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ an toàn, liên 
tục, đảm bảo phân phối hợp lý, hiệu quả các nguồn khí Cửu 
Long và Nam Côn Sơn đến toàn bộ các Nhà máy nhiệt điện 
(sử dụng nhiên liệu khí), Nhà máy đạm và khách hàng tiêu 
thụ khí thấp áp tại khu vực Đông Nam Bộ.

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn là đơn vị quản lý, vận 
hành hệ thống đường ống dẫn khí từ bể Nam Côn Sơn (lô 
06.1, 11.2, Chim Sáo) đến Phú Mỹ, dài 400 km và Nhà máy 
xử lý khí Nam Côn Sơn (sản xuất khí khô và Condensate). Với 
lợi thế là một đơn vị được tổ chức trên cơ sở một Hợp doanh 
với các Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, Công ty đã xây 
dựng và đang áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, góp 
phần quản lý, vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả hệ thống 
đường ống dẫn khí có công suất vận chuyển lớn nhất hiện 
nay, trung bình 20 triệu m3 khí/ngày đêm, hằng năm cung cấp 
trên 6 tỷ m3 khí cho các Nhà máy nhiệt điện (sử dụng nhiên 
liệu khí), Nhà máy đạm và khách hàng tiêu thụ khí thấp áp tại 
khu vực Đông Nam Bộ. Trong năm 2013, Công ty sẽ tiếp nhận 
và vận chuyển nguồn khí mới từ mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh, 
càng khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống khí Nam Côn 
Sơn trong toàn bộ hệ thống khí của PV Gas.

Công ty Khí Cà Mau là đại diện của PV Gas trong Cụm khí - 
điện - đạm Cà Mau, quản lý, vận hành hệ thống đường ống 
dẫn khí PM3 - Cà Mau từ ngoài khơi vào bờ, dài 325 km. Ưu 
thế nổi bật của Công ty là đội ngũ lao động trẻ về tuổi đời như 
chính Công ty (Công ty mới được thành lập năm 2006), nhưng 
đầy sáng tạo, nhiệt huyết và quyết tâm trong công việc, trong 
học tập. Vì vậy, trong những năm qua, Công ty đã cung cấp an 
toàn, liên tục gần 2 tỷ m3 khí mỗi năm cho các Nhà máy điện Cà 
Mau 1, Cà Mau 2 và Nhà máy đạm Cà Mau, góp phần phát triển 
kinh tế khu vực Tây Nam Bộ. Với sức trẻ trong lao động, đến nay, 
Công ty đã sẵn sàng để tiếp nhận, quản lý và đưa vào vận hành 
Trạm nén khí Cà Mau vào quý III/2013 để tăng sản lượng khí 
PM3 vào bờ cung cấp cho các khách hàng tiêu thụ.

Khác với các công ty trực tiếp vận hành sản xuất khác của PV 
Gas với hệ thống đường ống dẫn khí, cơ sở vật chất của Công 
ty Chế biến Khí Vũng Tàu là Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (sản 
xuất khí khô, LPG và Condensate) và hệ thống kho chứa và 
cảng xuất nhập LPG, Condensate trên khắp 3 miền Bắc, 
Trung, Nam (kho cảng Thị Vải, Gò Dầu, Dung Quất, Hải Phòng 
và kho nổi Maple). Mặc dù được giao quản lý và vận hành Nhà 
máy xử lý khí đầu tiên, Kho chứa sản phẩm lỏng lớn nhất Việt 
Nam vào năm 1998, nhưng lực lượng lao động của Công ty đã 
nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ hiện đại để vận 
hành các công trình khí, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào 
làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và tính mạng con 
người. Hoạt động sản xuất của Công ty không chỉ giúp gia 
tăng giá trị sản phẩm khí, tạo thêm doanh thu và lợi nhuận 
cho PV Gas, mà còn phối hợp nhịp nhàng với Công ty Kinh 
doanh sản phẩm Khí trong hoạt động kinh doanh LPG từ 
nguồn trong nước và quốc tế để chiếm lĩnh thị phần chi phối 
tại thị trường LPG Việt Nam. Nhờ năng lực và kinh nghiệm vận 
hành, trong đầu năm 2013, Công ty sẽ tiếp nhận, quản lý và 
vận hành kho chứa LPG lạnh tại Thị Vải với sức chứa 60.000 
tấn - kho chứa LPG lạnh duy nhất, hiện đại nhất và lớn nhất 
tại Việt Nam, góp phần nâng công suất kho chứa LPG của PV 
Gas mà Công ty đang quản lý và vận hành lên 50% tổng công 
suất kho chứa LPG của cả nước.

Tài sản lớn nhất của PV Gas là con người và điều này càng 
được thể hiện rõ đối với Công ty Dịch vụ Khí khi mà Công ty 
đã xây dựng được một lực lượng lao động có trình độ và 
thông thạo công tác bảo dưỡng sửa dưỡng các công trình khí 
của PV Gas. Với bàn tay và trí tuệ của những kỹ sư, người thợ 
của Công ty, toàn bộ hệ thống các công trình khí của PV Gas 
được bảo dưỡng, sửa chữa ngăn ngừa, thường xuyên, đột 
xuất và kiểm định, hiệu chuẩn kịp thời, có chất lượng, góp 
phần đảm bảo hệ thống  hoạt động ổn định. Năm 2012, Công 
ty hoàn thành 100% các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa, thậm 
chí rút ngắn thời gian hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa 
chữa trong đợt dừng khí toàn bộ hệ thống khí Cửu Long trước 
tiến độ 129 giờ và trong đợt dừng khí toàn bộ hệ thống khí 
PM3 - Cà Mau trước tiến độ 3 ngày. Các con số này thực sự 
ấn tượng khi xét trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh 
doanh của PV Gas là 24/24 giờ, diễn ra trong tất cả các ngày 
trong năm. Việc rút ngắn thời gian dừng khí do hoàn thành 
tốt, trước thời hạn công tác bảo dưỡng sửa chữa không chỉ có 
ý nghĩa quan trọng đối với PV Gas khi hạn chế được việc giảm 
doanh thu, lợi nhuận trong thời gian dừng khí, mà còn đối với 
các nhà máy điện, đạm cũng nhanh chóng được cấp khí trở 
lại để tiếp tục sản xuất. Với đóng góp của Công ty trong ngôi 
nhà chung PV Gas, năm 2012, Công ty vinh dự được Chủ tịch 
nước trao tặng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba. 
Trong những năm tiếp theo, Công ty xác định tiếp tục duy trì 
và phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao, chuyên sâu 
để tự thực hiện tất cả các công việc bảo dưỡng sửa chữa các 
công trình khí của PV Gas.

Một trong những nét khác biệt của Công ty Kinh doanh sản phẩm 
Khí so với các công ty trực thuộc khác là Công ty không chỉ kinh 
doanh sản phẩm LPG do PV Gas sản xuất từ nguồn Nhà máy xử 
lý khí Dinh Cố, mà còn cả sản phẩm LPG từ Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất và nhập khẩu từ nước ngoài, hoàn toàn theo giá LPG 
thế giới, với thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Việt Nam và một phần 

Các công ty trực thuộc được xem như 
những trụ cột chính xây dựng nên, 
nâng đỡ và tạo sức sống cho ngôi nhà 
chung PV Gas, cùng trải nghiệm bao 
điều mới mẻ trong những ngày đầu 
hình thành ngành công nghiệp khí 
Việt Nam, vượt qua những thăng trầm 
để tồn tại và phát triển, chia sẻ nỗi 
xúc động, bùi ngùi trong ngày đón 
nhận dòng khí đầu tiên vào bờ, ngày 
khánh thành đưa vào hoạt động các 
công trình khí mới,… 



Nếu như các công ty trực thuộc được xem như những trụ cột chính xây dựng nên, nâng đỡ và tạo 
sức sống cho ngôi nhà chung PV Gas, thì các công ty liên quan, do tính chất độc lập của một công ty 
cổ phần với sự tham gia góp vốn của nhiều cổ đông, lại là người bạn tử tế, thân tình, cùng hỗ trợ, 
giúp đỡ lẫn nhau.
Chính vì vậy, PV Gas luôn quan tâm đầu tư đúng mức, hỗ trợ và phối hợp kịp thời với các công ty liên 
quan cùng sản xuất kinh doanh và phát triển để bảo toàn và phát huy nguồn vốn đầu tư tài chính 
của PV Gas, cũng như để nhận lại được sự phối hợp nhịp nhàng của các công ty liên quan trong vận 
hành và khai thác toàn bộ dây chuyền khí. 

Ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và tỷ lệ nắm giữ của PV Gas tại các công ty liên quan

Stt Tên công ty 

I Công ty PV Gas nắm quyền kiểm soát/cổ phần chi phối 

1 Công ty CP Kinh doanh 
Khí hóa lỏng miền Nam – 
PV Gas South 

Xuất nhập khẩu và kinh doanh 
khí hóa lỏng (bán lẻ LPG) 

Sản xuất, kinh doanh khí nén 
(CNG) 

380,0 35,3 

2 Công ty CP Kinh doanh 
Khí hóa lỏng miền Bắc – 
PV Gas North 

Xuất nhập khẩu và kinh doanh 
khí hóa lỏng (bán lẻ LPG) 

277,2 35,9 

3 Công ty CP Phân phối Khí 
thấp áp Dầu khí Việt Nam 
– PV Gas D 

Kinh doanh và vận chuyển khí 
thấp áp bằng đường ống 

429,0 50,5 

4 Công ty CP Đầu tư và 
Xây lắp Khí – PVID  

Bọc ống và xây lắp công trình 
dân dụng và công nghiệp 

216,0 76,5 

5 Công ty CP Sản xuất Ống 
thép Dầu khí – PV Pipe  

Sản xuất ống thép và tấm thép 1.300,0 94,0 

6 Công ty CP Bình khí Dầu 
khí Việt Nam – PV Gas 
Cylinder 

Sản xuất bình Gas 71,5 70,9 

7 Công ty CP Thể thao Văn 
hóa Dầu khí – PSCC 

Tổ chức và kinh doanh dịch vụ 
liên quan đến hoạt động thể thao 
và văn hóa 

10,0 60,0 

II Công ty liên kết 

1 Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Gas đô thị – Gas 
City  

Kinh doanh Gas bằng đường 
ống; lắp đặt hệ thống cung cấp 
Gas cho khu đô thị, nhà cao tầng 

188,7 35,5 

III Đầu tư khác 

1 Công ty CP Dịch vụ Vận 
tải Dầu khí Cửu Long – 
PCT  

Vận tải hành khách (taxi) 230,0 19,6 

2 Ngân hàng Thương mại 
CP Đông Nam Á – 
SeAbank   

Kinh doanh tiền tệ 5.334,6 1,5 

 

Ngành nghề kinh doanh chính Vốn điều lệ
(tỷ đồng)

PV Gas nắm giữ
(%) 

Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ

Ban Quản lý dự án Nhà máy Xử lý  Khí Cà Mau

Công ty Điều hành Đường ống lô B – Ô Mônxuất khẩu sang các nước lân cận. Do đó, hoạt động kinh 
doanh LPG của Công ty chịu nhiều áp lực của thị trường 
về nguồn hàng, giá cả, chi phí và hiệu quả kinh doanh. 
Tuy nhiên, Công ty lại có lợi thế vượt trội hơn bất kỳ đối 
thủ cạnh tranh nào tại thị trường Việt Nam về nguồn 
hàng đa dạng, dồi dào từ Dinh Cố, Dung Quất và Trung 
Đông; về hệ thống kho chứa và cảng xuất nhập LPG, 
Condensate trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam (kho 
cảng Thị Vải, Gò Dầu, Dung Quất, Hải Phòng và kho nổi 
Maple); về uy tín của thương hiệu PV Gas; về đội ngũ 
nhân viên am hiểu thị trường LPG Việt Nam và thế giới,… 

Nhờ vậy, liên tục trong các năm qua, Công ty luôn giữ 
vững vị trí là Công ty kinh doanh LPG hàng đầu Việt 
Nam, hằng năm kinh doanh 1 triệu tấn LPG tại thị trường 
LPG Việt Nam và thế giới. Vị trí này ngày càng được củng 
cố vững chắc hơn nữa khi kho chứa LPG lạnh của PV Gas 
tại Thị Vải với sức chứa 60.000 tấn, duy nhất, hiện đại 
nhất và lớn nhất tại Việt Nam đi vào hoạt động trong 
những tháng đầu năm 2013, góp phần nâng công suất 
kho chứa LPG của PV Gas lên 50% tổng công suất kho 
chứa LPG của cả nước, hội đủ điều kiện cho phép PV Gas 
có những giải pháp tàng trữ LPG với khối lượng lớn, lâu 
dài, tạo thêm lợi thế trong kinh doanh.

Để có được những công trình khí quan trọng, bề thế như 
ngày hôm nay, những người làm công tác đầu tư xây 
dựng của PV Gas đã phải đi tiên phong vất vả trên những 
bãi đầm lầy, sú vẹt hoang vắng để khảo sát địa chất, giải 
phóng mặt bằng; trải qua những ngày dài miệt mài đề 
xuất, xem xét phương án thiết kế, thi công, những chuỗi 
ngày nắng gió công trường giám sát nhà thầu xây 
dựng,… Điều này không xa lạ nhưng cũng không là nỗi 
nhọc nhằn gì đối với người lao động tại Công ty Tư vấn 
Quản lý dự án Khí khi mà mỗi năm đi qua, hệ thống các 
công trình khí của PV Gas ngày càng được mở rộng với 
sự chung tay, góp sức chủ lực của người lao động của 
Công ty. Mặc dù có những thay đổi về phương án đầu tư, 
nhưng năm 2012, Công ty đã hoàn thành một khối lượng 
lớn công việc, trong đó, đã cơ bản hoàn thành kho chứa 
LPG lạnh, hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể kho chứa 
LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải, dự án đầu tư hệ thống 
kho cảng tiếp nhận và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn 
Mỹ - là những dự án lần đầu tiên được đầu tư tại Việt 
Nam; triển khai thực hiện hợp đồng EPC hệ thống thu 
gom khí Hàm Rồng - Thái Bình, hoàn thành dự án đầu tư 
hệ thống thu gom khí Thăng Long - Đông Đô, và Rồng 
giai đoạn 1. Sang năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục triển 
khai các dự án đang thực hiện cũng như bắt tay vào 
nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án mới khác về thu 
gom và tàng trữ khí và các sản phẩm khí, xây dựng thêm 
những nền móng vững chắc cho hoạt động của PV Gas.

Để triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh đường ống 
dẫn khí lô B – Ô Môn giữa PV Gas, Chevron, MOECO và 
PTTEP, Công ty Điều hành Đường ống lô B – Ô Môn 
được thành lập để chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án 
có tổng mức đầu tư trên 1,1 tỷ USD, với công suất 7 tỷ 
m3/năm nhằm thu gom khí từ lô B đưa về khu vực Tây 
Nam Bộ. Vì vậy, lực lượng lao động của Công ty đều là 
những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong công 
tác đầu tư xây dựng có sự tham gia góp vốn của đối tác 
nước ngoài. Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành 
khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, đang tiến hành bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và xử lý nền,… phù hợp 
với tiến độ chung của các dự án liên quan ở khâu 
thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Công ty quyết 
tâm sẽ cùng PV Gas đạt được những thành công trong 
hợp tác với đối tác nước ngoài cùng đầu tư và vận hành 
đường ống khí như dự án đường ống khí Nam Côn Sơn.

Tương tự như Công ty Điều hành Đường ống lô B – Ô 
Môn, Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ được thành 
lập để chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án đường ống 
dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và mạng kết nối Đông Tây nhằm 
thu gom, bổ sung nguồn cung cấp khí cho thị trường tiêu 
thụ trong nước và xem xét việc kết nối hệ thống đường 
ống dẫn khí khu vực Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, tiến 
tới hình thành hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia. Do 
tính chất quan trọng và quy mô lớn của các dự án nên 
nhân sự của Ban đều là những thành viên kỳ cựu, từng 
tham gia công tác đầu tư xây dựng nhiều dự án trong 
ngành dầu khí, có bản lĩnh, sáng tạo xử lý tình huống khi 
có những thay đổi về phương án đầu tư. Hiện nay, Ban 
đang tập trung toàn bộ nhân lực để triển khai dự án.

Là một trong hai thành viên trẻ nhất trong số các đơn vị 
trực thuộc được thành lập để chuẩn bị và thực hiện đầu 
tư dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (sản xuất khí khô, 
LPG, Condensate) nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí, 
cùng với Công ty Khí Cà Mau và Công ty Điều hành 
Đường ống lô B - Ô Môn xây dựng nên những công trình 
khí mới, đầu tiên tại khu vực Tây Nam Bộ. Năm 2012, lực 
lượng lao động trẻ của Ban đã không ngừng tìm tòi, 
khám phá, sáng tạo đề xuất và bảo vệ thành công sáng 
kiến tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, tiết giảm tổng mức đầu 
tư, gia tăng hiệu quả kinh tế của dự án. Từ thành công 
trong năm 2012, Ban tin tưởng rằng lực lượng lao động 
trẻ của Ban sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh để đạt được 
những thành công mới trong quá trình đầu tư dự án 
trong những năm tiếp theo, tạo tiền đề thuận lợi cho vận 
hành và khai thác Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau.



Năm 2012, PV Gas tiếp tục thực hiện 
quá trình đổi mới và tái cấu trúc 
doanh nghiệp để có những điều chỉnh 
phù hợp về mặt cơ cấu, tổ chức, chức 
năng, nhiệm vụ trong toàn PV Gas 
nhằm củng cố và tập trung hơn nữa 
vào ngành nghề kinh doanh chính của 
PV Gas và các ngành nghề hỗ trợ liên 
quan.

Đối với Công ty mẹ PV Gas, ngày 21/05/2012, cổ phiếu của PV 
Gas chính thức được giao dịch tại HOSE với mã chứng khoán GAS 
theo Thông báo số 470/2012/TB - SGDHCM ngày 04/05/2013 
của HOSE, hoàn thành quá trình cổ phần hóa PV Gas.

Ngoài ra, để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho ngành nghề kinh 
doanh chính của PV Gas theo quy định của Nghị định số 
43/2010/NĐ - CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp và Nghị định số 107/2009/NĐ - CP ngày 
26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 
PV Gas đã bổ sung ngành nghề kinh doanh “nạp LPG vào chai, 
xe bồn” và thành lập 4 chi nhánh của PV Gas tại các tỉnh Đồng 
Nai, Quảng Ngãi và thành phố Hải Phòng. Việc thành lập các 
chi nhánh này là để phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Đối với các công ty liên quan, PV Gas cũng đã xây dựng phương 
án niêm yết cổ phiếu của PVID và PV Gas Cylinder trên sàn giao 
dịch chứng khoán. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chứng 
khoán chưa thuận lợi, nên tạm thời chưa triển khai kế hoạch 
niêm yết cổ phiếu của các công ty.

Bên cạnh đó, PV Gas cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của PV 
Gas tại PV Pipe từ 85% lên 94%. (PV Pipe sản xuất và cung cấp 
các loại ống dẫn khí cho các dự án khí của PV Gas và các dự án 
dầu khí khác thay vì phải nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam).

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, khi thị trường chứng khoán 
thuận lợi và đạt được thỏa thuận chuyển nhượng hợp lý, PV 
Gas cũng sẽ xem xét khả năng chuyển nhượng phần vốn của 
PV Gas tại PV Gas Cylinder, PCT, SeABank cho đối tác thích 
hợp có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan trực tiếp 
hơn, và giải thể PSCC.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế không thuận lợi, nhưng phần lớn các công ty liên quan đều 
duy trì và đạt được kết quả kinh doanh tốt.

STT Tên công ty Vốn điều lệ 

(tỷ đồng) 

Doanh thu thuần 

(tỷ đồng) 

Lợi nhuận 
trước thuế 

(tỷ đồng) 

Tỷ suất LNTT/ 
Vốn điều lệ  

(%) 

I Công ty PV Gas nắm quyền kiểm soát/cổ phần chi phối 

1 Công ty CP Kinh doanh 
Khí hóa lỏng miền Nam  

380,0 6.374,9 255,1         67,1 

2 Công ty CP Kinh doanh 
Khí hóa lỏng miền Bắc  

277,2 4.297,2 36,7 13,2 

3 Công ty CP Phân phối Khí 
thấp áp Dầu khí Việt Nam  

429,0 5.487,6 304,1 70,9 

4 Công ty CP Đầu tư và Xây 
lắp Khí  

216,0 887,6 72,7 33,7 

5 Công ty CP Sản xuất Ống 
thép Dầu khí  

1.300,0  Công ty vừa hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy sản 
xuất ống thép, đang sắp xếp, chuẩn bị nhân lực, 
nguyên liệu, chứng chỉ sản xuất,... để chính thức sản 
xuất, kinh doanh trong các năm tiếp theo 

6 Công ty CP Bình khí Dầu 
khí Việt Nam  

71,5 138,1 0,9 1,3 

7 Công ty CP Thể thao Văn 
hóa Dầu khí  

10,0 19,6 0,4 4 

II Công ty liên kết      

1 Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Gas Đô thị  

188,7 796,9 8,1 4,3 

III Đầu tư khác     

1 Công ty CP Dịch vụ Vận 
tải Dầu khí Cửu Long  

230,0  

 

892,4 10 4,3 

2 Ngân hàng Thương mại 
CP Đông Nam Á  

5.334,6   180
(Kế hoạch)

 3,4 

 





Nhân tố rủi ro         Giải pháp để kiểm soát rủi ro

Thị trường                    

Nhân sự:

Trong bối cảnh của một nền kinh tế đang phát triển, cùng với việc mở cửa thương mại và tài chính Việt Nam ra thị 
trường quốc tế, Việt Nam đón nhận ngày càng nhiều những cơ hội, đồng thời những thách thức mới đòi hỏi các 
doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trong đó quản trị rủi ro đóng vai trò 
quan trọng là chìa khóa giúp giảm thiểu những sự cố, tổn thất, giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khả 
quan hơn, cũng như giúp công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Trước xu thế đó, Ban lãnh đạo PV Gas nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro hơn bao giờ hết, đã 
nhận định, đánh giá những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas, xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đề ra phương án, giải pháp nhằm giảm thiểu, khắc phục những rủi ro này.

Hoạt động sản xuất kinh doanh
Rủi ro vận hành:
Khí và các sản phẩm khí là những sản phẩm dễ cháy 
nổ, là nguyên nhân tiềm tàng gây thiệt hại về tài sản, 
con người, môi trường, làm gián đoạn hoạt động sản 
xuất kinh doanh của PV Gas.

Lực lượng lao động hùng hậu, hội tụ phẩm chất và 
năng lực là yếu tố cần thiết để phát triển PV Gas do 
ngành công nghiệp khí là ngành đặc thù đòi hỏi công 
nghệ và kỹ thuật cao.

Đặt mục tiêu vận hành an toàn, chất lượng, bảo vệ môi 
trường lên trên hết, thường xuyên kiểm tra việc tuân 
thủ các quy trình quản lý AT - CL - MT theo tiêu chuẩn 
quốc tế như OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định 
kỳ hệ thống vận hành, mua bảo hiểm cho tất cả các tài 
sản của PV Gas: công trình khí, nhà xưởng, hàng hóa, 
thành phẩm tồn kho, hàng hóa vận chuyển trên 
đường, bảo hiểm con người có trách nhiệm cao. 

Luôn tạo mọi điều kiện cho nhân viên phát huy năng 
lực bản thân.
Xây dựng và áp dụng Chính sách nhân viên phù hợp.

• Rủi ro tỷ giá hối đoái:

Hiện nay một số hoạt động của PV Gas chịu ảnh 
hưởng từ biến động tỷ giá: 1) Hoạt động kinh doanh 
khí thiên nhiên và các sản phẩm lỏng; 2) Vay vốn 
bằng ngoại tệ để đầu tư các dự án.

Đối với hoạt động kinh doanh khí thiên nhiên và các 
sản phẩm lỏng, PV Gas ký hợp đồng bán khí, LPG cho 
khách hàng theo tỷ giá hiện hành.
Đối với các khoản vay ngoại tệ dài hạn, PV Gas đã chủ 
động làm việc với các Ngân hàng thương mại để thu 
xếp được nguồn ngoại tệ với giá cạnh tranh nhất, tránh 
phát sinh chi phí chênh lệch tỷ giá.

Công nghệ thông tin:

Trở thành công ty cổ phần, PV Gas chú trọng nhiều 
hơn nữa đến mảng công nghệ thông tin, là cầu nối 
quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh, thiết lập quan hệ với khách hàng, 
nhà đầu tư, đối tác, cổ đông.

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh PV Gas: Áp dụng hệ 
thống quản lý ERP trong quản trị tài chính, kế toán; Mở 
rộng phần mềm Maximo trong bảo dưỡng, sửa chữa; 
Thiết lập phần mềm KPoint Online Project Collabora-
tion trong quản lý dự án…
Ngày càng hoàn thiện website PV Gas, tăng cường 
công tác quan hệ cổ đông. 

• Rủi ro lãi suất:
PV Gas chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các 
khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. PV Gas chịu 
rủi ro lãi suất khi PV Gas vay vốn theo lãi suất thả nổi 
và lãi suất cố định.

Duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định 
và lãi suất thả nổi.

• Rủi ro biến động giá LPG:

Giá LPG mà PV Gas đang nhập khẩu biến động theo 
giá CP tại thị trường Trung Đông

Đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa LPG để tăng năng 
lực tồn trữ.
Lập tổ chuyên trách theo dõi thị trường và dự báo giá 
LPG để hoạch định kế hoạch kinh doanh LPG hiệu quả.

Tính thanh khoản:

Hoạt động của PV Gas được duy trì rất ổn định và 
tăng trưởng liên tục trong những năm qua. Do đó, 
các chỉ số liên quan đến tính thanh khoản đều ở mức 
hợp lý đảm bảo nguồn vốn đáp ứng các nghĩa vụ tài 
chính của PV Gas.

Theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản 
hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo duy 
trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn 
mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy 
định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Tín dụng:

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối 
tác không đáp ứng nghĩa vụ thanh toán trong hợp 
đồng, dẫn đến các tổn thất tài chính cho PV Gas. Hiện 
nay, PV Gas không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu 
nào với các khách hàng hoặc với đối tác, bởi vì các 
khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng 
hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ 
ở các khu vực địa lý khác nhau.

Duy trì chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên 
theo dõi tình hình để đánh giá xem PV Gas có chịu rủi 
ro tín dụng hay không.

Pháp lý:

Là công ty cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, 
hoạt động của PV Gas chịu ảnh hưởng của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí và thị 
trường chứng khoán,…Sự thay đổi của Luật, các văn 
bản dưới Luật và biến động của thị trường chứng 
khoán ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của PV Gas.

Cập nhật thường xuyên Luật và các văn bản dưới Luật.



PV Gas tin tưởng rằng hệ thống 
quản lý AT-CL-SK-MT đáp ứng 
tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế 
và thực tế thực hiện công tác 
AT-CL-SK-MT của PV Gas đã, 
đang và sẽ luôn tạo ra những 
sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng; đảm bảo 
an toàn cho tài sản, người lao 
động của PV Gas và người dân 
xung quanh; giữ gìn màu xanh 
cho môi trường sống xung 
quanh ta.

Hệ thống quản lý AT-CL-SK-MT của PV Gas được quản lý 
thống nhất từ cấp Lãnh đạo đến các phòng ban, công ty trực 
thuộc và thành viên. Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường 
chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và trực tiếp kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định, quy trình 
của Hệ thống, cũng như tham mưu cho Ban lãnh đạo PV Gas 
về định hướng phát triển Hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-
SK-MT. Tại các công ty trực thuộc và thành viên, Phòng An 
toàn- Môi trường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các 
chính sách, quy định, quy trình của PV Gas, cũng như tư vấn, 
hỗ trợ các phòng, bộ phận sản xuất thực hiện, kiểm tra, giám 
sát việc tuân thủ và kịp thời phản ánh những vấn đề cần bổ 
sung, điều chỉnh nhằm bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của Hệ 
thống trong thực tế. Ngoài ra, còn có Hội đồng bảo hộ lao 
động, Ban chỉ đạo ứng cứu tình huống khẩn cấp và mạng lưới 
các an toàn vệ sinh viên cùng tham gia bộ máy tổ chức quản 
lý AT-CL-SK-MT.

Hệ thống quản lý AT-CL-SK-MT áp dụng trong toàn PV Gas cơ 
bản bao gồm các quy định của pháp luật và Hệ thống quản lý 
tích hợp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004. Điều này cho phép PV Gas vừa tuân thủ 
nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam, vừa tiếp thu 
được những điều tiến bộ trên thế giới để áp dụng trong quản 
lý AT-CL-SK-MT.

- Xây dựng, ban hành và cập nhật thường xuyên để cải tiến 
các quy định, quy trình về an toàn.
- Thực hiện và kiểm soát an toàn 24/24h trong sản xuất kinh 
doanh.
- Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và đánh giá chi tiết việc 
thực hiện an toàn.
- Điều tra, thống kê, lưu trữ đầy đủ, bài bản các tai nạn, sự 
cố và vi phạm an ninh, an toàn; thực hiện khắc phục, phòng 
ngừa kịp thời và rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả huấn luyện, đào tạo về an 
toàn, thực hiện bảo hộ lao động, STOP và các chương trình 
an toàn khác.
- Chuẩn bị sẵn sàng và ứng cứu kịp thời, hợp lý các tình 
huống khẩn cấp.
- Phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng, chính 
quyền địa phương, người dân trong an ninh, an toàn.

- Khám sức khỏe: thực hiện định kỳ mỗi năm cho 100% người 
lao động.
- Duy trì sức khỏe: tổ chức nhiều hoạt động luyện tập, thi đấu 
thể thao, văn hóa. 
- Chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc: sắp xếp bộ phận y tế 
làm việc thường trực tại mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, 
khám, chữa bệnh ngay tại chỗ cho người lao động.
- Chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện: mua bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm con người với mức trách nhiệm cao cho 100% người lao 
động, giúp người lao động được hỗ trợ chi phí và được hưởng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
- Phục hồi sức khỏe: tổ chức đều đặn các kỳ nghỉ an dưỡng.
- Quản lý sức khỏe: xây dựng và vận hành hệ thống phần 
mềm quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Sử dụng máy móc, trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ hiện 
đại.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng tuân 
thủ các quy định của pháp luật.
- Quản lý, xử lý chất thải nghiêm ngặt.
- Giữ gìn môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.

Giữ gìn, bảo vệ môi trường





Lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của ngành công nghiệp khí.

Công nghiệp khí là một ngành đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến, có yêu cầu cao về kỷ luật lao động để thu gom, vận chuyển, 
chế biến, tàng trữ và phân phối khí và các sản phẩm khí an toàn 
từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn; cùng với đặc điểm 
PV Gas tham gia cả hai hoạt động trực tiếp sản xuất và kinh doanh 
khí và các sản phẩm khí, nên đội ngũ lao động của PV Gas là 
những người có chuyên môn, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ 
luật, trong đó lao động am hiểu về kỹ thuật (điện, cơ khí, lọc hóa 
dầu) chiếm đa số, tiếp theo là kinh tế và tài chính kế toán, và lao 
động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 77%.

Do đó, kết quả trong suốt hơn 22 năm hoạt động của PV Gas là 
chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào gây mất an toàn; sản 
phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng; kết quả kinh 
doanh tốt; đội ngũ lao động đã thay thế và đảm nhiệm những vị 
trí công việc trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Chính 
người lao động đã mang lại cho PV Gas một tài sản quý báu - 
nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo thêm thế và lực cho PV Gas.

Chính sách nhân viên của PV Gas đã được xây dựng ngay từ khi 
thành lập PV Gas và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở cập 
nhật những quy định mới của pháp luật, phù hợp với xu thế của 
thị trường lao động và tình hình thực tế của PV Gas. Chính sách 
nhân viên được xem như cầu nối PV Gas với người lao động, thậm 
chí cả những người thân của người lao động trong một số trường 
hợp; quy định cụ thể, rõ ràng tất các vấn đề về quyền lợi và nghĩa 
vụ của người lao động khi làm việc tại PV Gas, bao gồm: lương, 
thưởng, phụ cấp, trợ cấp, đào tạo, môi trường làm việc, chế độ 
bảo hiểm, nhà ở, khám và theo dõi sức khỏe, hoạt động thể thao 
văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng và nhiều chế độ phúc lợi khác dành 
cho người lao động và gia đình người lao động. Nét tiên tiến và tác 
động tích cực của chính sách nhân viên thể hiện rõ trong thực tế 
qua việc người lao động tại PV Gas được trả lương, thưởng và các 
chế độ phúc lợi dựa trên năng lực và hiệu quả công việc của từng 
cá nhân, tạo thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống bản thân và 
gia đình, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để cập nhật 
những kiến thức mới, được chăm lo về mặt thể chất và tinh thần 
để phục hồi sức lao động, được bảo đảm chế độ đầy đủ khi nghỉ 
hưu, khuyến khích người lao động có chuyên môn và kinh nghiệm 
gắn bó lâu dài với PV Gas, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 
và hiệu quả.

Xây dựng và đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự thành công của PV Gas

Với PV Gas, văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng làm nền tảng làm nên sự thành công, 
phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời đại hội nhập và phát triển toàn cầu. Vì vậy, Ban lãnh đạo PV Gas 
nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người, lấy con người là tài sản vô giá làm nên giá trị, thành công, 
hiệu quả hoạt động của PV Gas.

Người lao động PV Gas đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam, với năng lực và trình độ cao, đáp ứng công việc được giao 
với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Sự hoà trộn năng lực, sự hội tụ nhiều quan điểm, cách làm và cách suy nghĩ 
đa dạng là những nhân tố làm nên giá trị tinh thần tại PV Gas.

Tại PV Gas, người lao động luôn được tạo mọi điều kiện làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. 
Đam mê, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm với công việc, tác phong chuyên nghiệp được coi là kim chỉ nam cho 
mọi suy nghĩ và hành động của người lao động tại PV Gas.

Ban lãnh đạo PV Gas thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của nhân viên, cam kết đào tạo nâng cao kỹ năng, 
kiến thức nghề nghiệp, phát triển năng lực bản thân cho người lao động, tạo môi trường làm việc công bằng, công 
khai, minh bạch.

TỔNG SỐ LAO ĐỘNG VÀO NGÀY 
31/12/2012:

   1.274 NGƯỜI

Phân loại lao động theo trình độ

23%

9%

15%

53%

Kỹ thuật (điện, cơ khí, lọc hóa dầu)

Kinh tế

Tài chính kế toán

Ngành nghề khác

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông



Như xu hướng chung của rất nhiều doanh nghiệp 
tiên tiến khác, trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, PV Gas không chỉ chú trọng đến quyền lợi 
kinh tế mang về cho PV Gas và cổ đông, mà còn 
quan tâm đến việc chung tay phát triển xã hội, 
cộng đồng. Điều này đã trở thành ý thức và trách 
nhiệm của PV Gas cũng như toàn thể CBCNV PV 
Gas trong nhiều năm qua.

PV Gas tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt 
động cộng đồng ở cả hai mảng, cứu trợ nhân đạo 
để kịp thời chia sẻ bớt phần nào nỗi nhọc nhằn 
trong cuộc sống với những người có hoàn cảnh 
khó khăn, và hỗ trợ mang tính đầu tư dài hạn để 
phát triển y tế cộng đồng và thế hệ tương lai.

Cụ thể trong năm 2012, PV Gas đã đóng góp 
150 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, 
trường học, trạm y tế, trao tặng trang thiết bị y 
tế, tài trợ chương trình khám, chữa bệnh cho 
người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học, bảo trợ 
trẻ em tại nhiều địa phương trong cả nước (các 
tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Quảng Bình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hải 
Phòng, Hưng Yên, Yên Bái,…) và những người 
chiến sỹ đã và đang ngày đêm chiến đấu, giữ gìn 
sự bình yên cho đất nước,…

PV Gas tự nguyện trao gửi đến cộng đồng những 
tình cảm chân thành, những hỗ trợ thiết thực với 
mong  muốn góp phần thực hiện ước nguyện của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đồng bào ta ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và xây 
dựng một xã hội phát triển bền vững.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã 

hội, hoạt động cộng đồng là ý thức và 

trách nhiệm của PV Gas đối với xã hội, 

cộng đồng.

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500 do 
Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Tạp chí 
Vietnamnet.vn bình chọn.

Doanh nghiệp đạt chỉ số tín nhiệm – TrustPro Brand 
2012 về chất lượng sản phẩm dịch vụ, hệ thống quản 
lý theo tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm với môi 
trường, trách nhiệm với cộng đồng do Viện Nghiên 
cứu kinh tế phát triển và hệ thống mạng ngân hàng 
thương hiệu đánh giá.

Giải thưởng Thương hiệu Vàng – Logo và Slogan ấn 
tượng do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương 
hiệu – Bộ Công thương tổ chức.

Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng, cạnh tranh an toàn, chất 
lượng, môi trường do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam 
bình chọn.

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động 
giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.



PHÁT TRIỂN PV GAS THEO HƯỚNG TĂNG TỐC, ĐỘT PHÁ, 

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG, 

HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT, 

HƯỚNG TỚI LỢI ÍCH CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI,

 ĐƯA CÔNG NGHIỆP KHÍ TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ 

KỸ THUẬT QUAN TRỌNG, ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 

TRÊN CƠ SỞ GIA TĂNG GIÁ TRỊ NGUỒN KHÍ 

TRONG NƯỚC, TẬN DỤNG NGUỒN KHÍ 

TỪ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI



nghiệp khí trên toàn quốc và phát triển ra thị trường 
quốc tế, đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam trở 
thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong nền 
kinh tế đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh 
thu từ 18-20%/năm, trong đó khí chiếm 61%, sản 
phẩm khí chiếm 17%, dịch vụ chiếm 22%.  

- Tăng cường thu gom khí tối đa, đầu tư hệ thống nhập 
LNG, đảm bảo nguồn cung khí, cấp khí liên tục cho các 
hộ tiêu thụ; phấn đấu sản lượng khí tiêu thụ từ 9 tỷ m3 
trong năm 2013 lên 12,5 tỷ m3 trong năm 2015; dự kiến 
nhập khẩu 0,5 triệu tấn LNG vào năm 2016.

- Đầu tư phát triển mạng lưới đường ống trên bờ, kết 
nối khu vực Đông và Tây Nam Bộ, đảm bảo tiêu thụ khí 
hiệu quả.

- Đầu tư hệ thống tàng trữ để duy trì ít nhất 50% thị phần 
bán buôn LPG cả nước và phát triển hệ thống đại lý cửa 
hàng để chiếm 30% thị phần LPG bán lẻ toàn quốc.

- Phát triển và trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng 
đầu trong lĩnh vực khí, đặc biệt là các dịch vụ vận 
chuyển, sản xuất ống, bọc ống, kho chứa; phấn đấu 
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20%/năm.

- Tiếp tục nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, chất 
lượng và hiệu quả của các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học công nghệ, gắn kết chặt chẽ giữa các trung 
tâm nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị sản xuất 
kinh doanh của PV Gas; đầu tư nghiên cứu, phát triển 
các sản phẩm mới từ khí, công nghệ khai thác và xử lý 
khí có hàm lượng CO2 cao; xây dựng và hình thành đội 
ngũ cán bộ, công nhân có trình độ cao đủ khả năng 
nghiên cứu, triển khai ứng dụng, làm chủ công nghệ 
hiện đại/tiên tiến ở trình độ khu vực và quốc tế.

- Phát triển PV Gas theo hướng tăng tốc, đột phá, đảm 
bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và bền vững trên công 
nghệ tiên tiến nhất, hướng tới lợi ích chung của cộng 
đồng xã hội; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho 
đất nước và đảm bảo nguồn cung ổn định, lâu dài về khí 
và các sản phẩm khí, trong đó, an toàn và hiệu quả là 
kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển. 

- Phát triển công nghiệp khí thành ngành kinh tế kỹ thuật 
quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường trên cơ sở gia 
tăng giá trị nguồn khí trong nước, tận dụng nguồn khí từ 
các nước trong khu vực và thế giới; đưa PV Gas trở thành 
doanh nghiệp mạnh có thương hiệu trong khu vực và 
trên thế giới.

- Phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng 
cường chế biến sâu để gia tăng giá trị khí; phát huy nội 
lực, tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài 
nước, khai thác triệt để lợi thế là một thành viên của 
PVN.

- Coi con người là yếu tố then chốt, hình thành đội ngũ lao 
động có trình độ tiên tiến, tác phong công nghiệp, kỷ luật 
nghiêm ngặt; từng bước tiếp thu, nhận chuyển giao công 
nghệ, tiến đến làm chủ công nghệ nhằm chiếm lĩnh thị 
trường trong nước và mở rộng phát triển ra nước ngoài.

Phát triển PV Gas vững mạnh, an toàn, chất lượng, 
hiệu quả, hiện đại, với phạm vi hoạt động hoàn chỉnh 
trong tất cả các khâu thu gom, vận chuyển, chế biến, 
tàng trữ, kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đa 
dạng hóa nguồn cung cấp khí và các sản phẩm khí; 
đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung bổ sung trong và 
ngoài nước; đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, đặc 
biệt chú trọng phát triển các dự án chế biến sâu nhằm
gia tăng giá trị khí; đóng vai trò chủ đạo trong công  

22%

17% 61%

CƠ CẤU DOANH THU 2011 - 2015

Khí Sản phẩm Khí Dịch vụ

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 
năm 2012, vượt qua những khó khăn trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch năm 2013

• Sản xuất kinh doanh

Theo dự báo, trong thời gian tới nền kinh tế Việt 
Nam cũng như trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt trong công tác tiêu thụ sản phẩm, huy động 
vốn… Sản lượng cấp khí của mỏ Bạch Hổ giảm nhiều 
theo thời gian khai thác. Mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh 
mới đi vào hoạt động có thể chưa ổn định. Nhiều dự 
án (lô B - Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, Hàm Rồng - Thái 
Bình, LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải,...) đồng loạt 
triển khai, có nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn 
lực lớn để đảm bảo tiến độ. Phương án/ tiến độ một 
số dự án của PV Gas triển khai có thể thay đổi.

- Tăng cường bảo vệ, an ninh, an toàn trên các công trình khí; liên tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các qui định về 
an toàn, bảo dưỡng sửa chữa cũng như nghiêm túc thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí, giảm thiểu thời gian dừng khí để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, 
huy động tối đa công suất các hệ thống khí.

- Cân đối nguồn hàng, có kế hoạch cụ thể và thực hiện nhập khẩu LPG với giá cả cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả trong 
kinh doanh và duy trì là nhà sản xuất và kinh doanh cung cấp LPG lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

- Phát triển mạnh thị trường bán lẻ khí và các sản phẩm khí (khí thấp áp, CNG, LPG) nhằm gia tăng giá trị khí và chuẩn 
bị cho phát triển các dự án nhập khẩu LNG trong các năm tiếp theo. 

(*): Năm 2013, 
PV Gas phấn đấu 
đạt 10.625 tỷ 
đồng LNTT và 
8.594 tỷ đồng 
LNST (Công ty 
mẹ). 

Chỉ tiêu Đvt KH 2013 

Chỉ tiêu khối lượng 
 
 
 

  

Khí khô Tr.M3 9.010 
Khí Cửu Long Tr.M3 1.079 

Khí Nam Côn Sơn Tr.M3 6.231 
Khí PM3 Tr.M3 1.700 

Condensate Tấn 51.000 

LPG (Công ty mẹ) Tấn 920.000 

Chỉ tiêu tài chính   

Doanh thu Tỷ đồng 55.751 

Trong đó Công ty mẹ Tỷ đồng 50.137 
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 

 
9.453 

Trong đó Công ty mẹ (*)  
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 7.693 

Trong đó Công ty mẹ (*) Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

7.624

9.365

 
Tỷ suất LNST/VĐL % 40 

Tỷ lệ chia cổ tức % 20 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 3.583 

Trong đó Công ty mẹ Tỷ đồng 3.493  



- Tăng cường quản trị doanh nghiệp; tổ chức tốt công tác dự báo để có các quyết định/điều chỉnh chính xác, kịp thời, 
mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng; định mức 
khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; định mức lao động, tiền lương theo hướng quản lý chặt chẽ nhằm hạ giá 
thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới 
quản trị doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời các chi tiêu chưa thực sự hợp lý;thực hiện cắt giảm chi phí 
thường xuyên, mua sắm vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu và sử dụng các dịch vụ đúng qui định và đảm bảo chất lượng.

- Tập trung triển khai các dự án quan trọng là đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, lô B - Ô Môn, Hàm Rồng-Thái Bình, 
kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải để bổ sung nguồn cung cấp khí và các sản phẩm khí, nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn vốn.

- Kiểm soát chặt và liên tục rà soát tiến độ các dự án nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch; đảm bảo thu xếp đủ vốn 
cho dự án theo tiến độ.

- Căn cứ tính chất dự án và mức độ phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại hiện trường, duy trì giao 
ban hàng tuần/tháng để tháo gỡ vướng mắc, xây dựng và áp dụng cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, PVN; quản lý, sử dụng linh hoạt 
và hiệu quả nguồn vốn của PV Gas và các đơn vị, tạo sức mạnh tài chính trong toàn PV Gas.

- Cân đối thu - chi ngoại tệ, chủ động phối hợp với các Ngân hàng thực hiện chính sách kết hối ngoại tệ khi cần thiết, 
phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư; thu xếp vốn đủ, kịp thời theo tiến độ từng dự án; tăng cường sử 
dụng nguồn vốn vay từ gốc VNĐ để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nguồn hàng để tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử 
dụng vốn, cũng như giá thành, giá vốn các hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ, kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp 
để bảo đảm chất lượng và giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh.

Duy trì hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế biến khí với các tổ chức trong và ngoài nước; phát huy khả 
năng nghiên cứu, sáng kiến cải tiến khoa học của CBCNV PV Gas; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
mọi hoạt động để không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp khí.

- Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện luân chuyển cán bộ nhằm tăng khả năng 
lãnh đạo và hoàn thành tốt công việc.

- Đánh giá, củng cố chức trách và năng lực của người đại diện của PV Gas tại các công ty thành viên nhằm nâng cao 
vai trò và trách nhiệm của người đại diện.

- Đào tạo có trọng điểm và đào tạo, tái đào tạo cho các chức danh cần thiết.

- Áp dụng và điều chỉnh kịp thời chính sách lương, thưởng, phúc lợi thích hợp để thu hút và phát triển nguồn lực có 
trình độ và kinh nghiệm gắn bó làm việc lâu dài với PV Gas.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý ngày càng rõ ràng, cụ thể, minh bạch hơn và phù 
hợp với quy định của pháp luật.

• Đầu tư xây dựng

• Huy động, quản lý, sử dụng vốn

• Khoa học công nghệ

• Nhân lực

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Các Cổ đông, 
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Chúng tôi cũng xin lưu ý người đọc báo cáo tài chính hợp nhất tới các vấn đề sau: Như trình bày tại Thuyết minh số 32 phần Thuyết 
minh báo cáo tài chính hợp nhất, thời điểm Tổng Công ty ghi nhận doanh thu bán khí và vận chuyển khí Nam Côn Sơn là thời điểm 
phát hành hoá đơn theo hướng dẫn tại Công văn số 5110-TC/TCT ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính. Theo đó, doanh 
thu và giá vốn của hoạt động bán khí và vận chuyển khí Nam Côn Sơn phát sinh trong tháng 11 và tháng 12 năm 2012 chưa được 
ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 
với số tiền lần lượt là 4.380 tỷ đồng và 3.376 tỷ đồng (doanh thu và giá vốn phát sinh trong tháng 11 và tháng 12 năm 2011 được 
ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 
với số tiền lần lượt là 3.137 tỷ đồng và 2.699 tỷ đồng).
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Các thuyết minh từ trang 71 đến trang 99 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Các thuyết minh từ trang 71 đến trang 99 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
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Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) tiền thân là Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH 
Một thành viên - là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 2232/QĐ-DKVN ngày 18 
tháng 7 năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102710 cấp lần đầu ngày 
17 tháng 01 năm 2007.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần 
với tên gọi Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 5 năm 2011 với vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng. Cổ phiếu của Tổng Công ty được 
niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là GAS.

Trụ sở chính của Tổng Công ty đặt tại Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Sản xuất khí đốt, phân 
phối nhiên liệu khí bằng đường ống, chi tiết: Chế biến khí và sản phẩm khí. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan, chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, LNG, CNG, LPG, Condensate; Xuất nhập khẩu các 
sản phẩm khí khô, LNG, LPG, Condensate. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan, chi tiết: Tư vấn đầu tư, thiết kế xây 
dựng công trình công nghiệp cơ khí chế tạo. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, dân dụng. Hoạt 
động xây dựng chuyên dụng khác, chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí 
và liên quan đến khí. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong 
lĩnh vực chế biến và sử dụng khí và các sản phẩm khí, nhập vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí. Kinh doanh bất 
động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh 
bất động sản.Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn từ cung cấp đến khâu phân 
phối bán buôn, bán lẻ. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng trong 
lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị 
chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí. Vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ, chi tiết: Dịch vụ vận tải và các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí, vận chuyển sản phẩm khí (kinh doanh dịch vụ vận 
chuyển các sản phẩm khí).

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 chưa bao gồm các điều chỉnh liên quan đến 
việc quyết toán công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty do Tổng Công ty chưa có biên bản phê duyệt quyết toán cổ 
phần hóa tại ngày chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 179/2012/TT-BTC (“Thông tư 179”) quy định việc ghi nhận, 
đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp thay thế Thông tư số 201/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban 
hành ngày 15 tháng 10 năm 2009 (“Thông tư 201”). Thông tư 179 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 và 
được áp dụng từ năm tài chính 2012. Thông tư 179 quy định về ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá với các 
nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ và số dư các khoản mục tiền tệ phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 về cơ bản là giống 
như hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10. Ảnh hưởng của việc Tổng Công ty áp dụng Thông 
tư 179 đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được trình bày tại Thuyết minh số 4.
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Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định 
hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo 
cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cũng 
như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự 
hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Tổng Công ty và báo cáo tài chính của các công ty do Tổng Công ty 
kiểm soát (các công ty con) được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012. Việc kiểm soát này đạt được khi 
Tổng Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ 
hoạt động của các công ty này. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại 
Tổng Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa Tổng Công ty với các công ty con và giữa các công ty con với nhau được loại bỏ khi 
hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần 
vốn chủ sở hữu của cổ đông của Tổng Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại 
ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày 
hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ 
sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Tổng Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có 
khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

Công ty liên kết là một công ty mà Tổng Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh 
của Tổng Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt 
động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất theo 
phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán hợp nhất theo giá gốc 
được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau 
ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Tổng Công ty tại công ty liên kết đó 
(bao gồm bất kể các khoản góp vốn dài hạn mà về thực chất tạo thành đầu tư thuần của Tổng Công ty tại công ty liên kết đó) 
không được ghi nhận. 

Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng mà theo đó Tổng Công ty và các bên tham gia thực hiện 
hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát. Cơ sở đồng kiểm soát được hiểu là việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược 
liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của đơn vị liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên đồng kiểm soát. 

Trong trường hợp một công ty thành viên trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh theo các thoả thuận liên doanh, phần vốn 
góp vào tài sản đồng kiểm soát và bất kỳ khoản nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh 
khác từ hoạt động của liên doanh được hạch toán vào báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tương ứng và được phân loại 
theo bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các khoản công nợ và chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến phần vốn góp 
trong phần tài sản đồng kiểm soát được hạch toán trên cơ sở dồn tích. Các khoản thu nhập từ việc bán hàng hoặc sử dụng phần 
sản phẩm được chia từ hoạt động của liên doanh và phần chi phí phát sinh phải gánh chịu được ghi nhận khi chắc chắn khoản 
lợi ích kinh tế có được từ các giao dịch này được chuyển tới hoặc chuyển ra khỏi Tổng Công ty và các khoản lợi ích kinh tế này 
có thể được xác định một cách đáng tin cậy. 

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích 
của Tổng Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc 
đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được 
tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó tối đa là 10 năm. 

Lợi thế kinh doanh có được từ việc mua công ty liên kết được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết. Lợi thế kinh doanh từ 
việc mua các công ty con và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được trình bày riêng như một loại tài sản vô hình trên bảng 
cân đối kế toán hợp nhất.

Khi bán công ty con, công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi thế thương mại chưa khấu hao 
hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, 
có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được trình bày theo giá gốc, bao gồm tiền gửi có kỳ hạn không quá 12 tháng, khoản tiền ủy thác 
quản lý vốn ngắn hạn và hưởng lãi suất ủy thác tương ứng với kết quả của hoạt động ủy thác và các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản 
phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho 
bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho 
ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập 
trước xuất trước. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản 
phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Tổng Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Tổng Công ty 
được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn 
kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc năm tài chính.

Nguyên giá tài sản cố định hình thành do mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc 
đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đối với tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức 
giao thầu hoặc tự xây dựng và sản xuất, nguyên giá là giá quyết toán công trình xây dựng theo Quy chế quản lý đầu tư và xây 
dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có). Trường hợp dự án đã hoàn thành và đưa 
vào sử dụng nhưng quyết toán chưa được phê duyệt, nguyên giá tài sản cố định được ghi nhận theo giá tạm tính trên cơ sở chi 
phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản cố định. Nguyên giá tạm tính sẽ được điều chỉnh theo giá quyết toán được các cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt.

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại của tài sản và được ghi 
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
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Một khoản thuê được xem là thuê tài chính khi phần lớn các quyền lợi và rủi ro về quyền sở hữu tài sản được chuyển sang cho 
người đi thuê. Tất cả các khoản thuê khác được xem là thuê hoạt động.

Tổng Công ty ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản của Tổng Công ty theo giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi 
đầu thuê tài sản hoặc theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu, nếu giá trị này thấp hơn. Nợ phải trả bên 
cho thuê tương ứng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán hợp nhất như một khoản nợ phải trả về thuê tài chính. Các khoản 
thanh toán tiền thuê được chia thành chi phí tài chính và khoản phải trả nợ gốc nhằm đảm bảo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên 
số dư nợ còn lại. Chi phí thuê tài chính được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh, trừ khi các chi phí này trực tiếp hình 
thành nên tài sản đi thuê, trong trường hợp đó sẽ được vốn hóa theo chính sách kế toán của Tổng Công ty về chi phí đi vay 
(xem trình bày dưới đây). 

Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi và phải chịu rủi ro về 
quyền sở hữu tài sản. Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương 
pháp đường thẳng trong suốt thời gian thuê. Các khoản tiền nhận được hoặc phải thu nhằm tạo điều kiện ký kết hợp đồng thuê 
hoạt động cũng được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian thuê.

Các tài sản đi thuê tài chính được khấu hao trên thời gian hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với tài sản thuộc sở hữu 
của Tổng Công ty hoặc trên thời gian đi thuê, trong trường hợp thời gian này ngắn hơn.

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất, các phần mềm máy tính, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng 
hóa và các tài sản cố định vô hình khác được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất có thời 
hạn được khấu hao theo thời gian được cấp, quyền sử dụng đất sử dụng lâu dài không phải trích khấu hao. Phần mềm máy tính 
và các tài sản cố định vô hình khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính từ ba 
đến sáu năm.

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm khoản giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị vỏ bình gas và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.

Giá trị lợi thế kinh doanh phản ánh lợi thế kinh doanh phát sinh khi xác giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.Khoản lợi thế kinh 
doanh này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian ba (03) năm kể từ khi Tổng Công ty chính thức hoạt 
động dưới hình thức công ty cổ phần.

Giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất theo thời gian sử dụng ước tính của vỏ bình (ký quỹ, ký cược vỏ bình gas nhận được từ khách hàng được 
phản ánh trên khoản mục phải trả dài hạn khác và được phân bổ vào thu nhập tương ứng với thời hạn phân bổ giá trị vỏ bình 
gas). Giá trị vỏ bình gas được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng mười (10) năm.

Các khoản chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất, giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã 
xuất dùng và các khoản chi phí trả trước khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng Công ty 
với thời hạn từ một năm trở lên. Khoản trả trước tiền thuê đất được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tương 
ứng với thời gian thuê. Các khoản chi trả trước còn lại được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sử 
dụng phương pháp đường thẳng trong vòng không quá ba (03) năm theo các quy định kế toán hiện hành.

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản lý hoặc cho các mục đích khác được ghi 
nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác 
và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Tổng Công ty. Các chi phí này sẽ được chuyển sang nguyên 
giá tài sản cố định theo giá tạm tính (nếu chưa có quyết toán được phê duyệt) khi các tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng.  

Theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, tùy theo phân cấp quản lý, giá trị quyết toán các công trình xây 
dựng cơ bản hoàn thành cần được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, giá trị cuối cùng về giá trị các công trình xây 
dựng cơ bản có thể thay đổi và phụ thuộc vào quyết toán được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty với tỷ lệ sở hữu nhỏ hơn 20% tổng số vốn 
tương đương quyền biểu quyết của các công ty này, các khoản cho vay và đầu tư dài hạn khác được hạch toán theo giá gốc bao 
gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến khoản đầu tư. Tại các niên độ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư được xác định theo 
nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư (nếu có).

Tổng Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
Tổng Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Tổng Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 5110-TC/TCT ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính. doanh thu bán khí và vận 
chuyển khí Nam Côn Sơn được ghi nhận tại thời điểm Tổng Công ty phát hành hoá đơn giá trị gia tăng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. 
Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần 
công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định 
khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. Lãi từ các 
khoản đầu tư được ghi nhận khi Tổng Công ty có quyền nhận khoản lãi.

Trong năm, Tổng Công ty đã áp dụng phi hồi tố Thông tư số 179 quy định về ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch 
tỷ giá trong doanh nghiệp thay thế Thông tư số 201. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi 
theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được 
chuyển đổi theo tỷ giá mua tại ngày này do ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty mở tài khoản công bố. Chênh lệch tỷ giá 
phát sinh và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được hạch toán vào báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư các khoản mục có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ 
kế toán không được dùng để chia cho cổ đông. Thông tư 179 quy định về ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ 
giá với các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ và số dư các khoản mục tiền tệ phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 về cơ bản 
là giống như hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10.

Nếu Tổng Công ty áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo VAS 10, số dư lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 01 tháng 01 năm 
2012 sẽ tăng 24.660.145.215 đồng và lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2012 sẽ giảm 24.660.145.215 đồng và số dư khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được phản ánh trong mục “Vốn chủ sở hữu” 
trên bảng cân đối kế toán của Tổng Công ty tại ngày 01 tháng 01 năm 2012 sẽ giảm 24.660.145.215 đồng. Ban Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty quyết định áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư 179 và tin tưởng việc áp dụng đó 
cùng với việc đồng thời công bố đầy đủ thông tin về sự khác biệt trong trường hợp áp dụng theo hướng dẫn theo VAS 10 sẽ cung 
cấp đầy đủ hơn các thông tin cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài 
để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử 
dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản 
có liên quan.

Các khoản chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.
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Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng Công 
ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc 
về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc năm tài chính.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích lập để tạo nguồn đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng Công 
ty. Quỹ được hình thành trên cơ sở trích lập từ 10% thu thập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được ghi 
nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm. 

Số dư quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 bao gồm số nhận bàn giao từ Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH MTV khi 
chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số tiền là 1.146.711.002.353 đồng. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng 
rằng việc trích quỹ như trên là phù hợp với hoạt động phát triển khoa học và công nghệ của Tổng Công ty

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được 
trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính 
thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không 
chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục 
tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi 
chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được 
thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu 
khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tổng Công ty có quyền hợp pháp để bù 
trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ 
thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Tổng 
Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Tổng Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay 
đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan 
thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng tại các ngân hàng và tổ
chức tài chính.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
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Các khoản đầu tư vào các công ty mà Tổng Công ty góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối. Theo đánh giá của Ban 
Tổng Giám đốc, quyền chi phối của Tổng Công ty đối với các công ty nhận đầu tư này đã được xác định chắc chắn và việc xác 
định các công ty này là công ty con của Tổng Công ty phù hợp với bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tuân thủ chuẩn mực 
kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí và Công ty Cổ phần Địa 
ốc Phú Long hợp tác cùng góp vốn đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác Dự án "Tòa nhà văn phòng PV Gas Tower" tại 
số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận giữa các bên, Tổng 
Công ty thực hiện quản lý và hạch toán kết quả kinh doanh của hợp đồng và phân chia lợi nhuận sau thuế cho các bên theo 
tỷ lệ vốn góp.

Dưới đây là số liệu về kết quả kinh doanh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh này được trình bày trong báo cáo tài chính hợp
nhất của Tổng Công ty:



82

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

Đầu tư cổ phiếu bao gồm khoản mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á với số tiền là 
311.250.000.000 đồng. Do số cổ phiếu này thuộc loại hạn chế chuyển nhượng và Tổng Công ty dự kiến nắm giữ dài hạn 
nên không thực hiện đánh giá mức tổn thất có thể xảy ra để trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư này.

Lợi thế kinh doanh của Tổng Công ty phản ánh lợi thế kinh doanh phát sinh khi xác định giá trị doanh nghiệp 
để cổ phần hóa. Khoản lợi thế kinh doanh này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian 
3 năm kể từ khi Tổng Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần. Giá trị đã phân bổ vào chi phí trong 
năm là 909.912.860.008 đồng.
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Phải trả dài hạn nội bộ phản ánh khoản phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về số vốn cấp cho Ban Quản lý Dự án Khí Đông 
Nam Bộ (đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty) để thực hiện Dự án thu gom khí đồng hành mỏ Rồng Đồi Mồi.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Standard Chartered 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu

Ngân hàng Calyon Việt Nam

Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

3.149.003.481.765

1.845.596.667.069

443.912.295.925

1.528.449.282.086

297.417.903.804

94.613.636.251

181.435.880.018

28.443.740.793

121.077.559.790

933.834.738.963

VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (tiếp theo)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
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,

,
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Công ty mẹ - Tổng Công ty thực hiện trích bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển phần còn thiếu giữa số được phê 
duyệt theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 
so với số đã tạm trích trong năm 2011 từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 1.072.147.896.273 đồng; Công ty mẹ - Tổng 
Công ty cũng thực hiện tạm trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận năm 2012 với số tiền 988.616.250.552 đồng. 
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tin tưởng rằng số tạm trích quỹ trên sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2013.

Công ty mẹ - Tổng Công ty tạm trích Quỹ khen thưởng. phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành theo kế hoạch phân 
phối lợi nhuận năm 2012 được ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 số 
50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2012 với số  tiền là 67.126.229.367 đồng. Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tin 
tưởng rằng số tiền trích các quỹ trên sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Hoàn nhập số chênh lệch Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ giữa số tạm trích lập trong năm 2011 với số được phê duyệt 
theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2012 với 
số  tiền là 85.771.831.702 đồng.

Công ty mẹ - Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phần và tạm ứng cổ tức 
từ lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ là 20% mệnh giá cổ phần

Số lượng cổ phần Tổng Công ty đã đăng ký và phát hành ra công chúng tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 1.895.000.000 
cổ phần. Toàn bộ số cổ phần của Tổng Công ty là cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2012, Công ty 
mẹ - Tổng Công ty đã trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 với số tiền là 2.274.000.000.000 đồng (tương đương với 
1.200 đồng/cổ phần).

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 98/NQ-KVN ngày 21 tháng 8 năm 2012 và số 129/NQ-KVN ngày 20 tháng 11 năm 
2012, Công ty mẹ - Tổng Công ty đã tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 với số tiền là 3.790.000.000.000 (tương 
đương với 2.000 đồng/cổ phần). Mức cổ tức chính thức năm 2012 sẽ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Tổng Công 
ty thông qua trong năm 2013.
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Tổng Công ty không có hoạt động kinh doanh nào ngoài lãnh thổ Việt Nam; do vậy, Tổng Công ty không có bộ phận kinh doanh
theo khu vực địa lý ngoài Việt Nam.

Để phục vụ mục đích quản lý, Tổng Công ty tổ chức các hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực trên cơ sở các công ty con
hoạt động tương đối riêng biệt.

Hoạt động phụ trợ kinh doanh khí và các sản phẩm khí: sản xuất ống thép và bình khí, xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các
công trình khí (gồm có PV Pipe, PV Cylinder và PVID);

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
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Phần lợi nhuận trong các công ty liên kết

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
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Thu tiền phạt, bồi thường theo hợp đồng
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Tổng Công ty có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 25% tính trên thu nhập chịu thuế. Tổng Công ty có 
các khoản ưu đãi thuế lớn như sau:

Công ty mẹ - Tổng Công ty được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Công ty mẹ - Tổng Công ty được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 20% đối với Dự án Trung tâm Phân phối 
Khí Phú Mỹ theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 8898-BKH/DN ngày 31 tháng 12 năm 2001. Dự án Dịch vụ Vận chuyển conden-
sate Nam Côn Sơn theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 3399-BKH/DN ngày 28 tháng 5 năm 2002 và Dự án Đường ống dẫn 
khí Nam Côn Sơn theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 6011-BKH/DN ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Ngoài ra, Công ty mẹ - Tổng Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và 
giảm 50% cho 7 năm tiếp theo đối với Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.

Công ty mẹ - Tổng Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 
50% trong 7 năm tiếp theo đối với Dự án Trạm nạp LPG Thị Vải theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 49221000055 ngày 10 
tháng 8 năm 2007. Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (đơn vị cổ phần hóa) đã đăng ký bắt đầu áp dụng 
ưu đãi miễn thuế đối với Dự án từ năm 2010 và Công ty mẹ - Tổng Công ty được kế thừa ưu đãi này.

Công ty mẹ - Tổng Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 
50% trong 7 năm tiếp theo đối với Dự án Hệ thống Phân phối khí thấp áp Giai đoạn 2 theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 
49221000047 ngày 02 tháng 7 năm 2007. Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên đã đăng ký bắt đầu áp dụng 
ưu đãi miễn thuế đối với Dự án từ năm 2010 và Công ty mẹ - Tổng Công ty được kế thừa ưu đãi này.

Công ty mẹ - Tổng Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 
50% trong 2 năm tiếp theo đối với Dự án Đường ống dẫn khí Sư Tử Đen/Sư Tử Vàng - Rạng Đông theo Giấy chứng nhận ưu đãi 
đầu tư số 491210000102 ngày 08 tháng 5 năm 2008. Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên đã đăng ký bắt 
đầu áp dụng ưu đãi miễn thuế đối với Dự án từ năm 2010 và Công ty mẹ - Tổng Công ty được kế thừa ưu đãi này.

Công ty mẹ - Tổng Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 
50% trong 3 năm tiếp theo đối với Dự án Đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 61101000095 
ngày 09 tháng 02 năm 2010. Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên đã đăng ký bắt đầu áp dụng ưu đãi miễn 
thuế đối với Dự án từ năm 2010 và Công ty mẹ - Tổng Công ty được kế thừa ưu đãi này.

Công ty con - PVGAS South được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư cho hoạt động kinh doanh khí CNG, hoạt động kinh doanh khí CNG sẽ được hưởng thuế suất thuế 
thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trong suốt thời gian hoạt động, được miễn thuế hai năm và giảm 50% cho sáu năm tiếp theo 
kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - công ty con của PVGAS South có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm theo thuế 
suất 20% tính trên thu nhập chịu thuế trong vòng 10 năm kể từ khi đi vào hoạt động và theo tỷ lệ 25% cho các năm tiếp theo. 
Ngoài ra, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được miễn thuế thu nhập trong 2 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và được 
giảm 50% thuế suất áp dụng nêu trên cho 6 năm tiếp theo.

Công ty con - PV Pipe được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 53101000116 ngày 21 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Tiền Giang. Công ty được hưởng ưu 
đãi đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Công ty 
được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của của Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể: Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh 
nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế, miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. 
Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường 
hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn 
thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
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Cam kết mua khí từ chủ khí Lô PM3 CAA

Cam kết mua khí từ chủ khí Lô 46 Cái Nước

Lượng khí cố định là 1,3 tỷ m3/năm; từ 
năm hợp đồng thứ 9 (từ ngày 01 tháng 
4 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 
2012) là 1,664 tỷ m3/năm; từ năm hợp 
đồng thứ 10 trở đi (từ ngày 01 tháng 4 
năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 
2013) là 1,819 tỷ m3/năm)

Tổng Công ty đã ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cung cấp khí cho các nhà máy điện thuộc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam từ nguồn bể khí Nam Côn Sơn. Việc cung cấp khí được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Hợp đồng cung 
cấp khí giữa các bên có xác định định mức bao tiêu khí hàng năm, nhưng chưa có quy định về đơn giá áp dụng cho lượng khí 
giao nhận vượt trên định mức bao tiêu (nếu có) này. Tổng Công ty đang ghi nhận doanh thu bán khí đối với lượng khí giao vượt 
trên định mức bao tiêu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 theo đơn giá tạm tính.

Đến ngày phát hành báo cáo này, Tổng Công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang trong quá trình thương thảo để thống 
nhất đơn giá bán khí áp dụng cho lượng khí giao nhận vượt trên định mức bao tiêu quy định trong hợp đồng mua bán khí nêu 
trên. Số chênh lệch doanh thu (nếu có) khi áp dụng đơn giá bán khí mới sẽ được Tổng Công ty điều chỉnh và ghi nhận vào kết 
quả kinh doanh của các kỳ tiếp theo ngay khi thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt  Nam.

Cấu trúc vốn của Tổng Công ty gồm phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của Tổng Công ty (bao gồm vốn góp, các quỹ dự 
trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Tổng Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ 
sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính và công nợ tài chính được 
trình bày tại Thuyết minh số 4.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

CÁC KHOẢN CAM KẾT (tiếp theo)

Tổng Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Tổng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các 
cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
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Tổng Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông 
tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính đã ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 (“Thông tư 210”) cũng như các quy định hiện 
hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu 
cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ 
tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá 
trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế.

Tổng Công ty đã thực hiện đánh giá một cách thận trọng các rủi ro thị trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cho 
rằng Tổng Công ty không có rủi ro trọng yếu nào liên quan đến sự biến động của tỷ giá và sự thay đổi về giá cả của hàng hóa. 

Tổng Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư 
vào các đơn vị khác. Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào công ty con, công ty 
liên kết và các đơn vị khác cũng như ngành nghề kinh doanh, công ty để đầu tư, v.v Các khoản đầu tư vào các công ty con, 
công ty liên kết và các đơn vị khác được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Tổng 
Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này trong tương lai gần.

Độ nhạy của các khoản vay đối với sự thay đổi lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất được thể hiện trong bảng sau 
đây. Với giả định là các biến số khác không thay đổi, nếu lãi suất của các khoản vay với lãi suất thả nổi tăng/giảm 200 điểm cơ 
bản thì lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 sẽ ảnh hưởng như sau:

12.753.084.518.890

792.191.630.935 18.756.136.824.722

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tổng Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Tổng Công ty phải chịu, thiết lập 
các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản 
ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Tổng Công ty.

Rủi ro tài chính của Tổng Công ty bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng 
và rủi ro thanh khoản.

Tổng Công ty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Tổng Công ty chịu rủi ro lãi 
suất khi Tổng Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này sẽ do Tổng Công ty quản lý bằng cách duy trì 
ở mức độ hợp lý các khoản vay theo lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có 
được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp. 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất 
tài chính cho Tổng Công ty. Tổng Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem 
Tổng Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tổng Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng 
hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ 
ở các  khu vực địa lý khác nhau.

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. 
Tính thanh khoản cũng được Tổng Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong 
kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Tổng Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Tổng Công 
ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Tổng Công ty duy 
trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính 
thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Các bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nợ tài chính phi 
phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của 
tài sản tài chính và công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Các bảng này trình bày dòng tiền của các 
khoản gốc. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của 
Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)



Tổng Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011 nên kỳ kế toán đầu tiên của Tổng 
Công ty dưới hình thức công ty cổ phần là từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Báo cái tài chính hợp 
nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được lập cho mục đích tham khảo thêm thông tin về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính, không phải là báo cáo tài chính theo luật định.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

-

              39.076.911.280

                                    -

              97.686.018.925

              40.453.188.086

            778.684.404.634

62.300.330.400

              46.274.800.000

              49.998.681.817

                                    -

                                    -

                                    -

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Dầu khí

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp ráp máy Dầu khí

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí

Xí nghiệp Việt-Nga VietsovPetro

50.395.748.460

              90.647.474.754

            776.452.354.601

                                    -

                                    -

              16.534.498.331

339.288.708

-

41.621.760.075

894.818.602.495

96.228.984.596

702.015.053.140

132.565.294.118

248.070.281.647

127.928.474.017

80.000.000.000

40.000.000.000

-

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí

            346.000.000.000

                                    -

350.772.275.057

50.000.000.000

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí 1.528.449.282.083 2.350.208.932.728

Các khoản ủy thác đầu tư

Các khoản vay

NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Các khoản phải thu (tiếp theo)
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Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Tổng Công ty 
có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

Quản lý rủi ro thanh khoản (tiếp theo)

2.148.143.021.112

2.871.034.208.573

376.850.833.585

536.032.910.353

10.631.792.874.737

847.415.322.123

135.141.156.645

1.131.037.918.994

1.121.317.224.264

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Xí nghiệp Việt-Nga VietsovPetro

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển

Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

1.967.082.038.863

1.926.772.134.124

297.173.290.500

386.484.302.193

13.794.031.472.969

297.873.728.326

85.591.892.993

-

-

Thu nhập của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí

            335.694.672.382

                                    -

                                    -

                                    -

            263.117.723.252

                                    -

                                   

         1.154.163.132.997

            300.023.952.348

            165.577.192.223

              62.180.376.705

            195.468.590.693

            100.630.797.547




