
 

Kính gửi:  -   Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) 
2. Mã chứng khoán: PCT 
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ số 4, Tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 

968 Đường 3/2, P.15, Q.11, Tp.HCM 
4. Điện thoại: 028.62582330  Fax: 028.62582334 
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Phụng – Giám đốc Công ty 
6. Nội dung công bố thông tin:  

 Báo cáo tài chính năm Quý 2 năm 2022 (đính kèm) 
 Nội dung Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2022 so với 

cùng kỳ năm 2021 (trên 10%) như sau: 

Nội dung Quý 2.2022 Quý 2.2021 
Chênh lệch 

(đ) (%) 
Doanh thu thuần 100.715.876.502 94.784.394.068   5.931.482.434 6% 

Lợi nhuận sau thuế 6.305.206.682 5.690.442.708 614.763.974 11% 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự chênh lệch Doanh thu, Lợi nhuận:  
Quý 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn tiếp tục diễn 
biến phức tạp, đặc biệt là tại Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải biển, quản 
lý tàu của Công ty. Công ty tiếp tục khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, mở rộng chức năng ngành nghề và lĩnh vực như kinh doanh mua bán LPG, 
hoạt động tư vấn quản lý,… nên chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế có 
sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 
 

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: http://www.pct.com.vn 
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 công bố thông tin. 
Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu VT,TCKT,HLH. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ  
VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

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

                            
 Số:          42  /PCT-TCKT       TP. HCM, ngày 20  tháng 07 năm 2022 

 V/v:  Công bố Báo cáo tài chính Quý 
2.2022 và Giải trình chênh lệch LNST so 
với cùng kỳ năm ngoái 
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