
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK.TP HCM 

 

 Kính gửi:  
 
                                   

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam  

Mã chứng khoán: CNG 

Trụ sở chính: Số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – TP. Vũng Tàu 

Điện Thoại: 0254. 3574.635    Fax: 0254 .3574.619 

Loại thông tin công bố: X 24 giờ      o 72 giờ       o theo yêu cầu     o Định kỳ 

Nội dung công bố thông tin:  

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin về Nghị quyết họp HĐQT 
Quý I/2022 số 17/NQ-CNG ngày 18/4/2022 chi tiết như đính kèm. 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: 
https://cng-vietnam.com. 
 

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:      Người thực hiện công bố thông tin 
- Như trên;                Chủ tịch HĐQT 

- Lưu VT; CBTT. S.02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP 
  CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số: 21/CNG-CBTT 
V/v:  Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2022. 

   Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM 



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 17/NQ - HĐQT 

 
            Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT  
Về việc Họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/5/2021; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) quý I/2022 số 20/BB-CNG ngày 
18/4/2022 của HĐQT Công ty. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
sản xuất kinh doanh (SXKD) quý I/2022, cụ thể như sau: 

- Sản lượng khí CNG: 74,91 triệu Sm3, đạt 114% kế hoạch quý I và 26% kế hoạch 
năm 2022; 

- Doanh thu: 999,98 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch quý I và 31% kế hoạch năm 2022; 

- Lợi nhuận trước thuế: 44,57 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch quý I và 41% kế hoạch 

năm 2022. 

Điều 2. Trong quý II năm 2022, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc 

sau: 

- Tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để triển khai thực 

hiện theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty; 

- Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường các khu vực; Tổ chức đào tạo, nghiên cứu 

và áp dụng mô hình kinh doanh sản phẩm LNG phù hợp. 

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị phù hợp với nguồn 
LNG nhập khẩu; 

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn tất 
cả các lĩnh vực nhằm đảm bảo công tác cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng; 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công nợ, cân đối lại dòng tiền nhằm đáp ứng yêu cầu 

sản xuất kinh doanh; 

- Rà soát, cập nhật lại, ban hành các văn bản nội bộ phù hợp các quy định hiện hành; 



- Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty để có  

phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 

18/4/2022. 

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi 
nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- HĐQT, Ban KS; 
- Tổ chuyên gia; 
- Lưu VT, HĐQT.02. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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