
  
   

 

 

 

 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:      

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN  

Về Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2021  
của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP 

 

Kính gửi:  
− Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
− Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. 

 
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)  

Mã chứng khoán: GAS  

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, 

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 37816777.  Fax: (028) 37815666 – 37815777. 

Loại thông tin công bố: Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 
2021 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào 
ngày 21/10/2021 tại website http://www.pvgas.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ 
đông/Tài liệu cổ đông/Báo cáo tài chính. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công 

bố. 
 

Nơi nhận:  
 Như trên; 
 UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành 

Chứng khoán); 
 HĐQT TCT (để báo cáo); 
 TGĐ TCT (để báo cáo); 
 Ban TC, KT; 
 Lưu: VT. 
 

 

      TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 
      NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  

     CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

 
 
 

 
Phạm Đăng Nam 

 
 
 
 

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.21.5789



  
   

 

 
DISCLOSURE OF INFORMATION 

On the Parent company’s financial statements 3rd Quarter of 2021 
 

To:  
− The State Securities Commission; 
− Ho Chi Minh Stock Exchange. 

 

PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (PV GAS)  

Security symbol: GAS  

Address: PV GAS TOWER, no. 673 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Commune, 

Nha Be District, Ho Chi Minh City. 

Telephone: (028) 37816777.  Fax: (028) 37815666 – 37815777. 

Information disclosure type: Regular. 

Content of information disclosure: Parent company’s financial statements 3rd 

Quarter of 2021 

This information was posted on PV GAS website on 21st October 2021 at this 
link http://www.pvgas.com.vn.  

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the 

above information. 

 
Attention:  
 As above; 
 SSC (The securities public 

Offering Management 
Department); 

 BOD (to report); 
 President&CEO (to report); 
 Finance, Accounting Division; 
 PV GAS: VT. 

      Organization representative 
      Party authorised to disclosure information 

VICE PRESIDENT 
 
 
 

 
 
 

Pham Dang Nam 
 
 

       Ref:                                                                              Date: 
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