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Năm 2021 là một năm đầy khó 
khăn và thách thức khi dịch 
bệnh Covid-19 tiếp tục diễn 
biến phức tạp, khó lường, ảnh 
hưởng nặng nề đến mọi mặt đời 
sống kinh tế - xã hội trong và 
ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong 
nước làn sóng Covid-19 lần thứ 
4 bùng phát mạnh mẽ cùng 
với việc áp dụng các biện pháp 
kiểm soát dịch bệnh nghiêm 
ngặt trong thời gian dài đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tất cả 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây 
gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu 
chuyển thương mại, làm đình 
trệ các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ. Mặc dù phải đối 
diện với những thách thức, khó 
khăn chưa có tiền lệ, đây cũng là 
cơ hội để các doanh nghiệp nội 
địa nói chung, Công ty Cổ phần 

Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nói riêng khẳng định được 
bản lĩnh vững vàng, phát huy được sức mạnh tiềm tàng nhằm chủ 
động thích ứng, thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong bối cảnh 
bình thường mới của Việt Nam.

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối 
Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) chính là một bức tranh 
toàn cảnh về hành trình đáng tự hào của Ban Lãnh đạo Công ty 
cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua 
sóng gió để đạt được những thành tích ấn tượng và từng bước tiếp 
tục đưa PV GAS D lên một tầm cao mới. 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ “CHINH PHỤC 
THỬ THÁCH - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI” NHƯ MỘT LỜI TỔNG 
KẾT, KHÉP LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THÀNH CÔNG CỦA 
NĂM CŨ, THẮP LÊN NHỮNG TIA SÁNG RẠNG RỠ CHO GIAI 
ĐOẠN TIẾP THEO. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NGÀY HÔM 
NAY LÀ SỨC MẠNH TIỀN ĐỀ CHO NGÀY MAI VỮNG BƯỚC, 
ĐƯA PV GAS D VƯƠN CAO VƯƠN XA TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA 
MỘT DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG, HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 
TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP KHÍ THIÊN NHIÊN.

Ban biên tập Báo cáo thường niên.

Lời ngỏ
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An toàn – Chất lượng – Môi trường

An toàn – Vệ sinh lao động

Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Cán bộ Công nhân viên

Khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas)

Công ty Cổ phần

Đại hội đồng cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hội đồng Quản trị

Tiêu chuẩn ISO

Khu công nghiệp

Khí thấp áp

Khí thiên nhiên hóa lỏng (Liquefied Natural Gas)

Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas)

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế

Phòng cháy chữa cháy

Trạm giảm áp (Pressure Reducing Unit)

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

CTCP Kinh doanh Khí miền Bắc
(nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam)

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Quản trị Công ty

DANH MỤC
 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

AT-CL-MT

ATVSLĐ

BGĐ

BKS

Công ty/PV GAS D/PGD

CBCNV

CNG

CTCP

ĐHĐCĐ

GCNĐKDN

HĐQT

ISO

KCN

KTA

LNG

LPG

LNST

LNTT

PCCC

PRU

PV GAS/ Tổng Công ty Khí

PV GAS LNG

PV GAS North/PV GAS LPG

Gas South

PVN/Tập đoàn

QTCT
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CHƯƠNG 
MỘT 

MỞ 
ĐẦU
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Kính thưa Quý cổ đông, Quý đối 
tác, Quý khách hàng và toàn thể 
CBCNV 

Thay mặt Hội đồng Quản trị và 
Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần 
Phân phối Khí thấp áp Dầu khí 
Việt Nam, tôi xin gửi tới Quý vị lời 
chào trân trọng cùng lời chúc sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thưa Quý vị,

Năm 2021 thế giới vẫn tiếp tục 
chứng kiến những diễn biến 
phức tạp của đại dịch Covid-19 
trải rộng trên phạm vi toàn cầu. 
Tuy vậy, các quốc gia đã và đang 
thực hiện các chiến lược thích 
ứng an toàn cùng dịch bệnh 
đồng thời mở cửa trở lại, ban 
hành các gói thúc đẩy kinh tế 
nhằm tạo đà hồi phục và tăng 
trưởng. Trong bối cảnh chung 
này, bên cạnh những tác động 
tiêu cực, thị trường dầu khí đã 
có những dấu hiệu khởi sắc nhất 
định do nhu cầu, nguồn cung và 
giá nhiên liệu liên tục tăng cao. 
Năm 2021, giá dầu thô Brent 

Thông 
điệp 

trung bình đạt 70,5 USD/ thùng, tăng 66,5% so với năm 2020 và 
vượt 55% so với giá dầu dùng để xây dựng kế hoạch. Đây là yếu tố 
thuận lợi mang đến một bức tranh toàn cảnh tươi sáng hơn cho các 
doanh nghiệp dầu khí nói chung, Công ty Cổ phần Phân phối Khí 
thấp áp Dầu khí Việt Nam nói riêng.

Theo đó, bất chấp những ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch 
Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở Việt Nam từ tháng 4/2021, PV GAS D 
vẫn giữ vững tinh thần và ý chí chiến đấu, chủ động, tích cực tháo 
gỡ những khó khăn, không ngừng tiến bước vươn lên nhằm duy trì 
hoạt động và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với sự chỉ đạo 
quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt 
Nam, các cơ quan ban ngành, Hội đồng Quản trị cùng Ban Giám 
đốc, các phòng, đơn vị và tập thể CBCNV PV GAS D đã vượt qua 
thách thức để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh, cụ thể như sau: 

− Trong năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng mua bán khí với 3 khách 
hàng mới, bắt đầu cấp khí cho 6 khách hàng.
− Tổng sản lượng khí tiêu thụ lần đầu vượt mốc 1 tỷ Sm, ghi nhận ở 
mức 1.007,15 triệu Sm , đạt 94,7% so với kế hoạch năm, vượt 10,5% 
so với thực hiện năm 2020.
− Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của PV GAS D 
đạt 8.996,08 tỷ đồng, vượt 8,4% so với kế hoạch. 
− Lợi nhuận trước thuế thực hiện 323,24 tỷ đồng, vượt 26,4% so với 
kế hoạch; lợi nhuận sau thuế thực hiện 254,01 tỷ đồng, vượt 24,2% 
so với kế hoạch.
− Nộp ngân sách Nhà nước đạt 103,06 tỷ đồng, vượt 15,5% so với 
kế hoạch.
− Công ty đã đảm bảo việc làm ổn định và các chế độ phúc lợi cho 
273 CBCNV, đẩy mạnh phong trào an sinh xã hội, đóng góp cho 
cộng đồng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Chủ tịch 
Hội đồng 
Quản trị 

THÀNH CÔNG NGÀY HÔM NAY CỦA PV GAS D LÀ MỘT 
MINH CHỨNG ĐIỂN HÌNH CHO SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT, 
BẢN LĨNH KIÊN CƯỜNG, NỘI LỰC PHI THƯỜNG CỦA TOÀN 
THỂ CBCNV CỦA CÔNG TY DƯỚI SỰ ĐIỀU HÀNH CHIẾN 
LƯỢC, SÁNG SUỐT CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY. VỚI 
NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC, PV GAS D NGÀY CÀNG 
KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC UY TÍN VÀ VỊ THẾ CỦA MỘT NHÀ 
CUNG CẤP KHÍ THIÊN NHIÊN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM, TIÊN 
PHONG KHỞI XƯỚNG HÀNH TRÌNH MANG NĂNG LƯỢNG 
SẠCH, TẠO CUỘC SỐNG XANH CHO CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI, 
GHI DẤU ẤN CHO NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ 
TRONG TƯƠNG LAI. 

Năm 2021 mặc dù thị trường kinh tế trong và ngoài nước đang có 
xu hướng phục hồi nhưng sự phục hồi là không đồng đều giữa các 
quốc gia, các khu vực; cùng với đó là những diễn biến khó lường từ 
đại dịch và lạm phát cao, nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022 vẫn 
ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Trước tình hình khó khăn và thuận 
lợi đan xen, HĐQT Công ty sẽ nỗ lực và luôn đồng hành cùng BGĐ 
và toàn thể CBCNV tiếp tục triển khai các giải pháp linh hoạt, phù 
hợp với thực tế của thị trường, không ngừng đổi mới, sáng tạo, biến 
thách thức thành cơ hội, động lực để phát triển, chinh phục các thử 
thách cam go bằng một tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức,” 
vững bước trên hành trình “Khai phá tiềm năng - Khai sinh giá trị” 
để tối đa hóa lợi ích cho Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng 
và các bên liên quan.

Thay mặt Ban Lãnh đạo PV GAS D, 
tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 
nhất đến Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, Tổng Công ty Khí Việt 
Nam, toàn thể cổ đông, nhà đầu 
tư, bạn hàng, đối tác, các Quý 
cơ quan, đoàn thể đã luôn tin 
tưởng, hợp tác và ủng hộ dành 
cho PV GAS D. 

Xin được gửi tới toàn thể CBCNV 
lời tri ân sâu sắc nhất vì những 
đóng góp, cống hiến cho quá trình 
xây dựng và phát triển thương 
hiệu PV GAS D.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công!
        
Trân trọng,

TRẦN TRUNG CHÍNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

“...Sức mạnh đoàn 
kết, bản lĩnh 
kiên cường, nội 
lực phi thường 
của toàn thể 

CBCNV của công 
ty dưới sự điều 
hành chiến lược, 
sáng suốt của ban 
lãnh đạo công ty.”

3

3
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Phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí 
thiên nhiên, PV GAS D tiếp tục phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy 
mạnh công tác thị trường theo hướng chuyên môn hóa sản phẩm, đa 
dạng hóa khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá 
trị sử dụng khí.

Song song với việc mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, 
PV GAS D luôn chú trọng đến mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết 
trách nhiệm với nhà đầu tư, với người lao động và với cộng đồng xã hội.

TẦM 
NHÌN
Phát triển bền vững và đi đầu 
trong lĩnh vực phân phối các sản 
phẩm khí thiên nhiên, LNG tái 
hoá, đảm bảo nguồn nhiên liệu 
sạch cung cấp đến các khu công 
nghiệp và đô thị tại Việt Nam.

MỤC 
TIÊU 
**

Khai phá tiềm năng
Khai sinh giá trị 

PV GAS D luôn đặt con người 
làm trọng tâm trong mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, phát huy hết tiềm năng, 
nội lực vốn có của mỗi người. Con 
đường phát triển của PV GAS D 
là một hành trình cống hiến tích 
cực, bền bỉ, mang lại các giá trị 
trường tồn cùng thời gian. 

*

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI 
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ĐIỂM NHẤN
NĂM 2021

01

NỘP NSNN: 

1.007,15 
TRIỆU SM

8.996,08 
TỶ ĐỒNG

323,24 
TỶ ĐỒNG 

254,01 
TỶ ĐỒNG

103,06 
TỶ ĐỒNG

SẢN LƯỢNG: DOANH THU

LNTT: LNST: 

* *

* * *

Dấu ấn 2021

SỰ KIỆN 
NỔI BẬT NĂM 2021  

02

− Hoàn thành tốt “mục tiêu kép” 
vừa phòng dịch vừa đảm bảo 
sản xuất kinh doanh, góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện 
thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2021.

− Hoàn thành xây dựng Chiến 
lược phát triển kinh doanh Công 
ty đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2035.

− Thực hiện mô hình kinh 
doanh theo hướng chuyên môn 
hóa sản phẩm khí, từ tháng 
01/2021, Công ty đã hoàn thành 
thủ tục thanh lý, chuyển giao tài 
sản CNG tại Bắc Bộ và hiện chỉ 
còn kinh doanh khí thấp áp trên 
phạm vi toàn quốc.

− Hoàn thành vượt tiến độ hai 
dự án đầu tư: Dự án đường ống 

cấp khí thiên nhiên cho KCN 
Chuyên sâu Phú Mỹ 03 và Dự 
án đường ống cấp khí thiên 
nhiên cho khách hàng Khí đốt 
Công nghiệp tại KCN Cái Mép. 
Kết quả giải ngân trong năm 
2021 vượt 39,35% so với kế 
hoạch năm.

− Ký kết Hợp đồng bán khí với 
3 khách hàng mới; Hoàn thành 
kết nối và bắt đầu cấp khí bằng 
đường ống cho khách hàng 
KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, 
01 nhà máy tại KCN Phú Mỹ 2 
và 04 nhà máy tại KCN Nhơn 
Trạch 6.

− Hoàn thành ký kết Hợp 
đồng khung mua bán khí 
tái hóa từ nguồn LNG nhập 
khẩu với PV Gas LNG, tích 

cực chuẩn bị thị trường tiêu thụ, 
sẵn sàng tiếp nhận nguồn khí 
tái hóa từ LNG nhập khẩu, phù 
hợp với tiến độ kho LNG Thị Vải 
của PV GAS.

− Tokyo Gas Asia nâng tỷ lệ sở 
hữu vốn tại PGD lên 25%.

− Tổ chức thành công Hội 
nghị An toàn–Sức khỏe–Chất 
lượng–Môi trường tại Bà Rịa–
Vũng Tàu, cuộc thi "Tìm hiểu 
về ATVSLĐ-PCCN-5S" cho 
toàn thể CBCNV tham gia 
nhằm tuyên truyền về công tác    
ATVSLĐ-PCCN-5S trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh và 
hội thảo an toàn sử dụng khí cho 
khách hàng phía Bắc năm 2021.

3
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GIẢITHƯỞNG 
TIÊU BIỂU 
GIAI ĐOẠN 
2016 – 2021  

DẤU ẤN TĂNG 
TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 
2017 – 2021

03 04

− Huân chương Lao động hạng 
Nhì giai đoạn 2012 – 2016 trao 
trong năm 2017.

− Cờ thi đua và Bằng khen của 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp các năm 2018 
và 2020.

− Cờ thi đua Bộ Công thương 
năm 2015, 2016.

− Bằng khen của Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam (giai đoạn 2015 – 
2018, năm 2020 và năm 2021).

− Bằng khen Bộ Công thương 
cho các Phòng, Đơn vị giai đoạn 
2015 – 2017. 

Sản lượng (đơn vị: Sm )

CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN GIAI 
ĐOẠN 2017 – 2021 

Doanh thu thuần (đơn vị: tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (đơn vị: tỷ đồng)

Tổng tài sản (đơn vị: tỷ đồng)
3
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CHƯƠNG 
HAI 

TỔNG QUAN VỀ 
PV GAS D
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Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Anh: PetroVietnam Low Pressure 

Gas Distribution Joint Stock Company

Tên viết tắt: PV GAS D

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0304998686, 

đăng ký lần đầu ngày  23/05/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 

31/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp

Trụ sở chính: Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 

Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 3784.0445

Fax: (84.28) 3784.0446

Website: www.pvgasd.com.vn 

Vốn điều lệ: 899.990.250.000 đồng

Vốn chủ sở hữu: 1.383.407.937.386 đồng (tại ngày 

31/12/2021)

Mã cổ phiếu: PGD 

Sàn niêm yết: HOSE

Slogan: Năng lượng sạch – Hành trình xanh

GIỚI THIỆU VỀ PV GAS D
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TRẢI QUA GẦN 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, PV GAS D NGÀY 
CÀNG KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC VỊ THẾ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU DẪN 
ĐẦU TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI KHÍ THIÊN NHIÊN CHO KHÁCH 
HÀNG CÔNG NGHIỆP TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC, KHÔNG NGỪNG MỞ 
RỘNG VÀ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG, GIA TĂNG UY TÍN, LỢI THẾ 
CẠNH TRANH VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG GHI NHẬN.

Quá trình 
hình thành và 

phát triển 

Năm 2007: 
Tạo dựng
Công ty Cổ phần Phân phối Khí 
thấp áp Dầu khí Việt Nam (tiền 
thân là Xí nghiệp Kinh doanh 
Khí thấp áp) được chính thức 
thành lập theo GCNĐKKD số 
4103006815 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 
23/05/2007, có vốn điều lệ là 
330.000.000.000 đồng.

Năm 2008: 
Tiến bước
Đại hội đồng cổ đông PV GAS D 
ban hành Nghị quyết số 02/
NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc 
tách một phần cổ phần của 
Công ty Cổ phần Thương mại 
Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu cho: Công ty TNHH Minh 
Thành (3,29%), Công ty Cổ 
phần Thương mại Kinh Thành 
(2,45%), Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phương Mai (2%).

Năm 2009: 
Phát triển
− Ngày 26/11/2009, toàn bộ 33 
triệu cổ phiếu của PV GAS D 
chính thức được niêm yết và 
giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP. HCM (HOSE) với 

CÁC DẤU MỐC 
LỊCH SỬ

mã chứng khoán là PGD, theo 
Quyết định chấp thuận đăng ký 
niêm yết số 145/QĐ-SGDHCM 
ngày 19/11/2009.

−Ngày 14/10/2009, Đại hội 
đồng cổ đông PV GAS D ban 
hành Nghị quyết số 03/NQ-
ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển 
nhượng 1.086.000 cổ phần 
(3,29%) của cổ đông sáng 
lập là Công ty TNHH Minh 
Thành cho Công ty TNHH 
MTV Chứng khoán Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín. Công ty 
Chứng khoán  Ngân  hàng Sài 
Gòn Thương Tín trở thành một 
cổ đông sáng lập của PV GAS D.

Năm 2010: 
Tăng trưởng
−Tăng vốn điều lệ lên 
429.000.000.000 đồng bằng 
phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu, CBCNV và Công đoàn.

− PV GAS nâng tỷ lệ sở hữu 
tại PV GAS D lên 50,5% vốn 
điều lệ sau khi cơ cấu lại danh 
mục, thỏa thuận nhận chuyển 
nhượng lại cổ phần do Gas 
South và PV Gas North đang 
nắm giữ tại PV GAS D theo 
phương thức khớp lệnh.

Năm 2014: 
Tăng tốc
Phát hành 17,1 triệu cổ phiếu từ 
nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ 
đông hiện hữu, kết hợp với phát 
hành cổ phiếu mới cho cổ đông 
hiện hữu, PV GAS, CBCNV để 
tăng vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng 
lên 600 tỷ đồng.

Năm 2015: 
Lớn mạnh
− Hoàn thành Hệ thống phân 
phối khí thấp áp Tiền Hải – Thái 
Bình, giới thiệu và đưa nguồn 
nhiên liệu khí thiên nhiên đến 
với khu vực Bắc Bộ.

−Tăng vốn điều lệ lên 
899.990.250.000 đồng bằng 
phát hành cổ phiếu tăng vốn 
cho cổ đông hiện hữu từ nguồn 
vốn chủ sở hữu.

Năm 2016: 
Tỏa sáng   
PV GAS D đã cung cấp nguồn 
nhiên liệu sạch với sản lượng 
trong năm đạt 844,94 triệu Sm   
đến 77 khách hàng công nghiệp 
trên cả nước.
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Năm 2017: 
Bứt phá
−Sản lượng khí tiêu thụ lên mức 
926,23 triệu Sm. Hoạt động 
kinh doanh tăng trưởng mạnh 
mẽ với 88 khách hàng, doanh 
thu tăng trưởng ấn tượng 44,3% 
đạt 6.785,9 tỷ đồng, LNST 
đạt 208,7 tỷ đồng, hoàn thành 
132,3% kế hoạch.

- Tokyo Gas Asia Pte. Ltd (thuộc 
tập đoàn Tokyo Gas – Nhật Bản) 
hoàn tất mua vào 22.409.757 cổ 
phần tương đương 24,9% vốn 
điều lệ và chính thức trở thành 
cổ đông lớn của PV GAS D.

Năm 2018: 
Vươn cao
− Triển khai các nội dung hợp 
tác chiến lược với Tokyo Gas 
Asia và bắt đầu nghiên cứu các 
dự án đồng phát; ký hợp đồng 
với 10 khách hàng mới, trong 
đó gas-in cho 7 khách hàng và 
nâng số lượng khách hàng đang 
tiếp nhận khí lên 94.

− Sản lượng khí tiêu thụ đạt 
977,31 triệu Sm, trong đó sản 

lượng khí thấp áp đạt 619,24 
triệu Sm3, vượt 8,64% kế 
hoạch và sản lượng CNG đạt 
358,07 triệu Sm, vượt 20,56% 
kế hoạch. LNST đạt hơn 243 
tỷ đồng tăng 16,5% so với năm 
trước và vượt gần 35% kế hoạch.

Năm 2019: 
Vươn xa
- Tăng số khách hàng tiếp nhận 
khí lên 101 khách hàng, ký hợp 
đồng mua bán khí với 05 khách 
hàng mới. Hoàn thành đầu tư 
hệ thống thiết bị và bắt đầu cấp 
khí cho 07 khách hàng mới.

− Sản lượng khí tiêu thụ năm 
2019 đạt 941,08 triệu Sm, vượt 
102,29% so với kế hoạch; LNST 
vượt mạnh 123,34% so với kế 
hoạch đạt mức 233,73 tỷ đồng.

Năm 2020: 
Vượt sóng
− Bất chấp những ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, tổng sản 
lượng khí đạt 911,5 triệu Sm 
bằng 103% kế hoạch. Doanh 
thu bán hàng năm 2020 đạt 
7.526,76 tỷ đồng vượt 3% so 

với kế hoạch, LNTT cũng vượt 
5,8% so với kế hoạch đạt 255,29 
tỷ đồng trong khi LNST vượt 
5,1% đạt mức 202,91 tỷ đồng.

− Ngày 10/01/2020, Saibu Gas 
Co., Ltd. (Nhật Bản) hoàn tất 
mua vào 18.899.796 cổ phần 
tương đương 21% vốn điều lệ 
và chính thức trở thành cổ đông 
lớn của Công ty.

Năm 2021: 
Chinh phục 
− Tokyo Gas Asia hoàn tất thủ 
tục mua cổ phiếu và nâng tỷ lệ 
sở hữu vốn tại PGD lên 25%.

− Tổng sản lượng khí cả năm 
lần đầu vượt mốc 1 tỷ Sm, đạt 
1.007,15 triệu Sm trong bối 
cảnh kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn từ ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19. Doanh thu bán hàng 
năm 2021 đạt 8.996,08 tỷ đồng, 
bằng 108% so với kế hoạch, 
LNTT thực hiện 323,24 tỷ đồng, 
vượt 26% so với kế hoạch; LNST 
thực hiện 254,01 tỷ đồng và vượt 
24% so với kế hoạch.
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LĨNH VỰC 
KINH DOANH

1. Ngành nghề 
kinh doanh
PV GAS D HOẠT ĐỘNG 
TRONG LĨNH VỰC KINH 
DOANH VÀ VẬN CHUYỂN 
KHÍ THIÊN NHIÊN. CÁC 
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA 
CÔNG TY BAO GỒM: 

− Phân phối, kinh doanh các 
sản phẩm khí thiên nhiên (KTA, 
LNG và các sản phẩm có nguồn 
gốc từ dầu, khí).

− Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa các công trình, dự án khí.
− Đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống 
phân phối sản phẩm khí thiên 
nhiên và các sản phẩm có nguồn 
gốc từ dầu, khí.

− Các ngành nghề khác được Sở 
Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 
cấp phép. 
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2.Địa bàn 
kinh doanh
Mạng lưới kinh doanh của PV GAS D 
bao phủ rộng khắp từ Bắc vào Nam, 
tập trung chủ yếu tại Thái Bình, 
Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và 
Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Sản phẩm và hệ 
thống phân phối khí 
Khí thấp áp (KTA, Low Pressure 
Natural Gas)
− Khí thấp áp là khí thiên 
nhiên ở áp suất thấp (<49 
barg), có thành phần chủ yếu 
là các hydrocacbon ở thể khí, 
trong đó Metan chiếm tỷ lệ lớn 
nhất, có thể đến 85%, Etan 10% 
và một lượng nhỏ hơn Propan, 
Butan và các loại khí khác.

− Khí thiên nhiên được dùng 
phổ biến rộng rãi trên thế giới, 
cung cấp khoảng 25% năng 
lượng trong mọi lĩnh vực. Ở Việt 
Nam, khí thấp áp là dạng nhiên 
liệu mới, cung cấp đến khách 
hàng tiêu thụ bằng đường ống, 
có nhiều lợi thế vượt trội về 
phương diện công nghệ, môi 
trường và kinh tế so với các 
nhiên liệu truyền thống khác.

− Trong giai đoạn sắp tới, 
Công ty sẽ bắt đầu kinh doanh 
khí tái hóa từ nguồn LNG nhập 
khẩu. Khí thiên nhiên hóa lỏng 
(Liquefied Natural Gas, LNG) 
là khí thiên nhiên được làm lạnh 

ở nhiệt độ khoảng -162o  thành 
dạng lỏng để dễ dàng và an toàn 
trong quá trình vận chuyển. 
Ở dạng lỏng, LNG chỉ chiếm 
khoảng 1/600 thể tích so với 
trạng thái khí (ở điều kiện nhiệt 
độ và áp suất tiêu chuẩn).

Về phương diện công nghệ:
Khí thấp áp có nhiệt trị lớn, 
hiệu suất đốt cháy cao, dễ dàng 
điều chỉnh nhiệt độ buồng đốt, 
công tác vận hành, bảo dưỡng 
hệ thống dễ dàng. Nhiệt trị của 
khí thấp áp được cung cấp bởi 
PV GAS D trong dải từ 35- 47 
MJ/Sm3.

Về phương diện môi trường:
Sử dụng khí thấp áp sẽ giảm 
thiểu được tác động ô nhiễm 
môi trường, hàm lượng khí thải 
COx, SOx và NOx ở mức thấp 
hơn nhiều so với đốt cùng một 
lượng nhiên liệu khác. Trong 
các loại nhiên liệu hóa thạch, 
khí thiên nhiên là loại nhiên liệu 
thân thiện nhất với môi trường.

Về phương diện kinh tế:
Khí thấp áp ở Việt Nam cạnh 
tranh về giá bán so với các nhiên 

liệu truyền thống khác như DO, 
FO, LPG (tính theo đơn vị nhiệt 
lượng). Mặt khác, sử dụng khí 
thấp áp làm nhiên liệu sẽ giảm 
đáng kể chi phí đầu tư cho kho 
bãi, bể chứa và chi phí bảo trì, 
bảo dưỡng cũng như tăng tuổi 
thọ của máy móc, thiết bị.

Hệ thống phân phối khí thấp 
áp của PV GAS D
Sở hữu hệ thống phân phối khí 
thấp áp đồng bộ và rộng khắp, 
cung cấp khí bằng hệ thống 
đường ống đến nhà máy khách 
hàng tại các KCN ở cả hai khu 
vực Bắc bộ và Nam bộ: KCN 
Tiền Hải (Thái Bình), các KCN 
Nhơn Trạch – Gò Dầu (Đồng 
Nai), các KCN Phú Mỹ – Mỹ 
Xuân – Cái Mép (Bà Rịa Vũng 
Tàu), KCN Hiệp Phước (TP.
HCM), PV GAS D liên tục đầu 
tư, phát triển mở rộng mạng 
lưới hệ thống thiết bị, đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ khí của khách 
hàng khí thấp áp trên phạm vi 
toàn quốc.

Khu công nghiệp
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Khu công nghiệp
Gò Dầu - Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - 
Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Hiệp Phước, TP.HCM
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
PV GAS D HIỆN KHÔNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC 

CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT. CÔNG 

TY THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN 

BỘ MÁY ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ. 

Cơ cấu quản trị của Công ty PV GAS D được mô tả 

theo sơ đồ dưới đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KHỐI ĐIỀU HÀNH

VĂN 

PHÒNG
PHÒNG

KINH DOANH

XÍ NGHIỆP 

PHÂN PHỐI 

KHÍ THẤP ÁP 

VŨNG TÀU

XÍ NGHIỆP 

PHÂN PHỐI 

KHÍ THẤP ÁP 

NHƠN TRẠCH

XÍ NGHIỆP 

PHÂN PHỐI 

KHÍ THẤP ÁP 

MIỀN BẮC

ĐỘI HỖ TRỢ 

SẢN XUẤT

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
TỔ CHỨC
 NHÂN SỰ

PHÒNG 

ĐẦU TƯ

PHÒNG 
KỸ THUẬT
 AN TOÀN

KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC
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Hội đồng
quản trị 
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản 

lý của PV GAS D, có quyền nhân 

danh Công ty quyết định, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền và/hoặc quyết định các công 

việc khi được ĐHĐCĐ giao. Nhiệm 

kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm/

nhiệm kỳ.

Ông 

Trần Thanh Nam
Thành viên HĐQT

Giám đốc Công ty

Ông 

Trần Trung Chính
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà 

Nguyễn Thục Quyên
Thành viên HĐQT

Ông 

Lê Bá Khánh Anh
Thành viên HĐQT độc lập

Ông 

Wataru Fujisaki
Thành viên HĐQT
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Ông 

Trần Trung Chính
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

− Năm sinh: 1962 
− Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Quản trị Kinh doanh Quốc tế

− Sở hữu cổ phần (Theo Quyết 
định số 1034/QĐ-KVN về việc 
giao thêm vốn cho Người đại 
diện phần vốn của Tổng Công ty 
Khí Việt Nam, ngày 21/8/2018): 
19.800.000 cổ phần (22% vốn 
điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Đại diện 
PV GAS 19.800.000 cổ phần, 

chiếm 22% vốn điều lệ

Ông 

Trần Thanh Nam
Thành viên HĐQT, Giám đốc 
Công ty

− Năm sinh: 1976 

− Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Công nghệ Khoan – Khai thác 
dầu khí, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

− Sở hữu cổ phần (Theo Quyết 
định số 1035/QĐ-KVN về việc 
giao thêm vốn cho Người đại 
diện phần vốn của Tổng Công ty 
Khí Việt Nam, ngày 21/8/2018): 
16.650.000 cổ phần (18,5% vốn 
điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Đại diện 
PV GAS 16.650.000 cổ phần, 

chiếm 18,5% vốn điều lệ

Bà 

Nguyễn Thục Quyên
Thành viên HĐQT

− Năm sinh: 1970 

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kế toán, Cử nhân Anh văn

− Sở hữu cổ phần (Theo Quyết 
định số 1488/ QĐ-KVN của 
Tổng Công ty Khí Việt Nam về 
việc giới thiệu Người đại diện 
tại Công ty PV GAS D, ngày 
28/10/2019): 9.000.000 cổ 
phần (10% vốn điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Đại diện 
PV GAS 9.000.000 cổ phần, 

chiếm 10% vốn điều lệ

Ông 

Lê Bá Khánh Anh
Thành viên HĐQT độc lập

− Năm sinh: 1982 

− Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Tài chính

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Wataru Fujisaki
Thành viên HĐQT

− Năm sinh: 1966 

− Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
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Ban Giám đốc
HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc một 

người khác làm Giám đốc, và ký hợp đồng quy định về 

tiền lương, thưởng, ưu đãi và các quy định lao động khác 

đối với Giám đốc. Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch 

HĐQT. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 5 năm trừ khi được quy 

định khác bởi HĐQT và có thể được tái bổ nhiệm.

Ông 

Trần Thanh Nam
Thành viên HĐQT
Giám đốc Công ty

Ông 

Nguyễn Quang Huy
Phó Giám đốc

Ông 

Đinh Ngọc Huy
Phó Giám đốc

Ông 

Đỗ Phạm Hồng Minh
Phó Giám đốc

Ông 

Lê Minh Hải
Phó Giám đốc
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Ông 

Nguyễn Quang Huy
Phó Giám đốc

− Năm sinh: 1973

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế đối ngoại

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021: 618 cổ phần 
(0,0007% vốn điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 618 cổ phần, 
chiếm 0,0007% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Trần Thanh Nam
Thành viên HĐQT, Giám đốc 
Công ty

− Năm sinh: 1976 

− Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Công nghệ Khoan – Khai thác 
dầu khí, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

− Sở hữu cổ phần (Theo Quyết 
định số 1035/QĐ-KVN về việc 
giao thêm vốn cho Người đại 
diện phần vốn của Tổng Công ty 
Khí Việt Nam, ngày 21/8/2018): 
16.650.000 cổ phần (18,5% vốn 
điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Đại diện 
PV GAS 16.650.000 cổ phần, 

chiếm 18,5% vốn điều lệ

Ông 

Đinh Ngọc Huy
Phó Giám đốc

− Năm sinh: 1973

− Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Điện tử, Thạc sỹ Quản trị Kinh 
doanh

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Đỗ Phạm Hồng Minh
Phó Giám đốc

− Năm sinh: 1978

− Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Khoan thăm dò

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Lê Minh Hải
Phó Giám đốc

− Năm sinh: 1977

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Đặng Quốc Vương 
Kế toán trưởng

− Năm sinh: 1985

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Tài chính – Ngân hàng

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
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Bà 

Đặng Thị Hồng Yến
Kiểm soát viên

− Năm sinh: 1973

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Tài chính kế toán các doanh ng-
hiệp sản xuất, Cử nhân Ngoại 
ngữ – Tiếng Anh

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Bà 

Phạm Thị Thu Hà
Trưởng Ban Kiểm soát

− Năm sinh: 1974

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, 
Thạc sỹ quản lý kinh tế

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ban Kiểm soát 

Ông 

Trần Huỳnh Thanh Tú 
Bổ nhiệm mới từ ngày 26/04/2021
Kiểm soát viên

− Năm sinh: 1989

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Tài Chính – Ngân hàng

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông 

Nguyễn Vũ Anh 
Đã miễn nhiệm từ ngày 26/04/2021)
Kiểm soát viên

− Năm sinh: 1977

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – 
Kiểm toán

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tình hình thay đổi nhân sự BKS trong năm 2021 (*)

STT   Họ tên                      Chức vụ cũ  Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm/
từ chức

Chức vụ mới 
tại PV GAS D

  1        Ông 
                 Nguyễn Vũ Anh                                                

  2       Ông 
                 Trần Huỳnh 
                 Thanh Tú                                                            
   (*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021

Kiểm 
soát viên

Kiểm 
soát viên

Không

Không

26/04/2021

26/04/2021
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Bộ phận 
Kiểm toán 

nội bộ
Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập 

và hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của 

Hội đồng Quản trị Công ty. Thông qua các 

hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, 

Kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra những ý kiến 

mang tính độc lập, khách quan và các kiến 

nghị về kiểm soát nội bộ, quản trị, quản 

trị rủi ro, mục tiêu chiến lược, kế hoạch và 

nhiệm vụ của Công ty.
Người phụ trách Kiểm toán nội bộ: 

Ông 

Nguyễn Viết Thắng

− Năm sinh: 1984 

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kế toán Doanh nghiệp

− Sở hữu cổ phần (tại ngày 
31/12/2021): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 

CỦA PV GAS D GIAI ĐOẠN 

2022 – 2025 BAO GỒM: 

− Nâng cao hiệu quả của hoạt 

động sản xuất và kinh doanh, 

không ngừng mở rộng thị 

trường, gia tăng số lượng khách 

hàng và sản lượng tiêu thụ khí. 

− Phát huy thế mạnh của việc 

chuyên môn hoá sản phẩm, khai 

thác đa dạng các hình thức kinh 

doanh nhằm đẩy mạnh công tác 

cung cấp khí thiên nhiên trên 

phạm vi toàn quốc.

Định 
hướng 
chiến 
lược 

KỂ TỪ THỜI ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẾN 

NAY, PV GAS D ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN, 

GÓP PHẦN CỦNG CỐ VÀ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA MỘT 

NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI 

KHÍ THIÊN NHIÊN CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT 

NAM. TRONG GIAI ĐOẠN KẾ TIẾP, PV GAS D TIẾP TỤC KIÊN 

ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN AN TOÀN, HIỆU QUẢ, 

BỀN VỮNG, THỰC HIỆN THÀNH CÔNG SỨ MỆNH MANG 

NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH 

CHO CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI. 

− Kiên định với mục tiêu phát 

triển bền vững, tiên phong làm 

chủ công nghệ khí thiên nhiên, 

đóng góp vào công cuộc xây 

dựng cuộc sống xanh cho cộng 

đồng và xã hội.

− Hoàn thiện mô hình quản trị 

và phát triển nguồn nhân lực có 

trình độ chuyên môn cao, phẩm 

chất đạo đức tốt, có tinh thần 

sáng tạo, cầu tiến, tận tâm, tận 

lực với sự phát triển của Công ty.

− Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin; tối ưu hoá các 

nguồn lực, thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của 

PV GAS D.

− Tăng cường công tác dự báo, 

quản trị biến động, giữ vững thế 

chủ động để thích ứng an toàn 

với mọi diễn biến phức tạp trong 

và ngoài nước.

− Cam kết về trách nhiệm xã hội, 

gắn hoạt động sản xuất kinh doanh 

với bảo vệ môi trường, hướng tới lợi 

ích chung của toàn xã hội cũng như 

sự phát triển của cộng đồng. 
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CHƯƠNG 
BA 

BÁO 
CÁO 
HOẠT 
ĐỘNG 
TRONG 
NĂM 
2021
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KINH TẾ THẾ GIỚI 
Năm 2021 thế giới vẫn chịu 
nhiều ảnh hưởng nặng nề về 
mọi mặt của đời sống kinh tế, 
xã hội do đại dịch Covid tiếp 
tục kéo dài với những diễn biến 
phức tạp. Nhiều quốc gia trên 
thế giới đã triển khai các kế 
hoạch chung sống lâu dài, chủ 
động thích ứng với dịch bệnh 
nhằm giảm thiểu các tác động 
tiêu cực, tạo đà phục hồi và tăng 
trưởng kinh tế. Trong báo cáo 
tháng 12/2021, tổ chức đánh giá 
tín nhiệm Fitch Ratings hạ dự 
báo tăng trưởng GDP toàn cầu 
còn 5,7%, triển vọng của năm 
2022 cũng giảm từ 4,4% xuống 
4,2%. 

Thị trường năng lượng thế 
giới cũng trải qua một năm 
đầy biến động với cuộc khủng 
hoảng năng lượng phức tạp, 

Tình hình
hoạt động 

trong năm 2021

khó lường. Tình trạng thiếu 
hụt năng lượng diễn ra ngày 
càng trầm trọng cũng gây ra 
lạm phát giá trên thị trường 
năng lượng quốc tế. Kể từ đầu 
năm 2021, giá dầu thế giới liên 
tục duy trì đà tăng mạnh, dầu 
thô Brent trung bình đạt 70,5 
USD/ thùng, tăng 66,5% so với 
năm 2020. Nguyên nhân là do 
các yếu tố chính như nhu cầu 
nhiên liệu phục hồi mạnh tại 
các nước sau khi mở cửa, cùng 
với đó là nguồn cung được kiểm 
soát khi nhóm Các nước Xuất 
khẩu Dầu mỏ và những quốc 
gia sản xuất dầu liên minh 
(OPEC+) đồng thuận việc nới 
lỏng thận trọng. 

KINH TẾ VIỆT NAM
Bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 
2021 được nhận định là khó 
khăn hơn rất nhiều, đặc biệt với 

đợt bùng dịch lần thứ 4 đã gây ra 
những bất lợi, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp 
trong cả nước. Mặc dù phải đối 
mặt với nhiều thách thức nhưng 
nhờ việc đẩy nhanh tiến trình 
bao phủ vaccine, việc linh hoạt 
điều chỉnh chiến lược chống 
dịch, thực hiện mục tiêu kép 
trong trạng thái “bình thường 
mới”, kinh tế Việt Nam đã duy 
trì được mức tăng trưởng dương 
cả năm và đang phục hồi nhanh, 
lạm phát ở mức thấp nhất trong 
6 năm, xuất nhập khẩu đạt mức 
kỷ lục, thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài hồi phục… mang đến 
những điểm sáng lạc quan hơn 
cho nền kinh tế nước nhà.  

Tính chung cả năm 2021, GDP 
chỉ tăng 2,58%, thấp hơn mức 
2,91% của năm 2020 và là mức 

1. Bối cảnh chung
thấp nhất trong vòng 10 năm 
qua, song là mức chấp nhận 
được, trong bối cảnh dịch bệnh 
rất phức tạp. Riêng quý 4/2021, 
GDP tăng 5,22% so với cùng 
kỳ năm trước, cho thấy sự phục 
hồi bước đầu của nền kinh tế và 
tạo đà phục hồi mạnh mẽ trong 
năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp ngành dầu 
khí cũng có những bước phục 
hồi và tăng trưởng trong năm. 
Mặc dù tốc độ phục hồi đã bị 
chậm lại trong nửa cuối năm 
2021 do những biến thể mới 
Delta, Omicron; tuy vậy các 
doanh nghiệp vẫn có thể giữ 
được nhịp tăng trưởng do được 
những tác động tích cực của 
việc giá dầu vẫn giữ ở mức cao 
và nhu cầu nhiên liệu trong 
nước tăng lên sau khi Chính 
phủ thực hiện các biện pháp 

nới lỏng giãn cách xã hội, cùng 
với đó là sự tái khởi động của 
các dự án đầu tư dầu khí lớn 
trong nước. Hiện tại, Tổng 
Công ty Khí Việt Nam - CTCP 
(PV GAS) là nhà đầu tư chính 
cho các dự án năng lượng quy 
mô tại Việt Nam, bao gồm 
đường ống Sư Tử Trắng, 
đường ống Lô B - Ô Môn và các 
kho cảng LNG (Thị Vải, Sơn 
Mỹ). Đáng chú ý, PV GAS dự 
kiến sẽ bắt đầu vận hành chạy 
thử kho cảng LNG Thị Vải 
trong giai đoạn cuối năm, góp 
phần mang đến những triển 
vọng tăng trưởng lạc quan cho 
PV GAS nói riêng, thị trường 
dầu khí Việt Nam nói chung.
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Chỉ tiêu sản lượng

TRƯỚC TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN CỦA NĂM 2021, PV GAS D ĐÃ 

NỖ LỰC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT KINH 

DOANH SÁNG TẠO, LINH HOẠT VỪA NHẰM GIẢM THIỂU CÁC ẢNH 

HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BỐI CẢNH CHUNG VỪA ĐẢM BẢO HIỆU 

QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÓI RIÊNG. KẾT QUẢ 

LÀ TRONG NĂM 2021, CÔNG TY ĐÃ ĐẠT TỔNG SẢN LƯỢNG KHÍ 

TIÊU THỤ LẦN ĐẦU VƯỢT MỐC 1 TỶ SM  , GHI NHẬN Ở MỨC 1.007,15 

TRIỆU SM   VƯỢT 10,5% SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2020.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 CHỈ TIÊU (tỷ đồng)

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính

Trong đó: Chi phí lãi vay

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần

 
Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế

2017

6.785,86

6.054,02

731,84

14,62

2,08

2,08

420,24

66,66

257,46

5,71

0,05

5,65

263,12

208,68

2018

8.141,74

7.319,06

822,67

14,65

0

0

426,10

104,60

306,61

0,07

0,01

0,07

306,69

243,12

2019

7.982,47

7.230,97

751,49

17,98

0

0

381,97

92,14

295,37

0,19

0,04

0,14

295,51

233,73

2020

7.526,76

6.836,40

690,36

10,36

0

0

367,30

76,45

256,96

0,47

2,14

-1,66

255,29

202,91

2021

8.996,08

8.304,99

691,08

11,55

5,78

0

314,82

60,16

321,88

44,81

43,44

1,37

323,25

254,02

kế toán trước thuế

từ hoạt động kinh doanh

Năm 2021, doanh thu từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
PV GAS D đạt 8.996,08 
tỷ đồng, bằng 120% so 
với cùng kỳ. Lợi nhuận từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
của PV GAS D đạt 321,88 tỷ 
đồng, tăng 25% so với 
cùng kỳ. Tổng lợi nhuận 
sau thuế đạt 254,02 tỷ 
đồng, tăng 125% so 
với cùng kỳ. 

Song song với đó, các giải pháp về tiết giảm chi phí cũng được Công 
ty tăng cường đẩy mạnh nhằm duy trì sự ổn định, đảm bảo hiệu suất 
cũng như góp phần tăng trưởng cho Công ty trong một năm đầy biến 
động khó khăn. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm đáng kể 14,3% từ mức 
367,30 tỷ xuống còn 314,82 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 
giảm mạnh 21,3% từ mức 76,45 tỷ xuống 60,16 tỷ đồng. 

Trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch cũng như tình hình 
kinh tế thế giới và Việt Nam còn vô vàn trắc trở, đạt được kết quả trên 
là những nỗ lực chinh phục thách thức, vượt qua gian khó của toàn bộ 
CBCNV của PV GAS D dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt của Ban 
Lãnh đạo Công ty. Những dấu ấn thành công trong năm 2021 sẽ là 
động lực tạo đà cho các bước phát triển bền vững trong giai đoạn kế 
tiếp của  PV GAS D.
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Ban Giám đốc

Thông tin chi tiết tại Chương 2 – Trang 40

Những thay đổi trong Ban Giám đốc

Trong năm 2021, PV GAS D có thay đổi về nhân sự Ban Giám đốc như sau:

 STT Họ tên                       Vị trí                       Nội dung thay đổi

 1             Ông Lê Minh Hải Phó Giám đốc Bổ nhiệm lại ngày 21/05/2021

 Báo cáo về lao động và chính sách đối với người lao động

3.1. Lao động, tiền lương

Nguồn nhân lực

− Tổng số CBCNV của Công ty PV GAS D tính đến ngày 31/12/2021 

là 273 lao động, thu nhập bình quân của người lao động là 30,66 triệu 

đồng/người/tháng.

− 100% CBCNV của Công ty được ký hợp đồng lao động theo quy 

định của pháp luật, trong đó phần lớn được ký hợp đồng không xác 

định thời hạn, thể hiện sự cam kết lâu dài của Công ty về đảm bảo việc 

làm cho người lao động.

− 100% người lao động được bố trí việc làm đúng theo năng lực chuyên 

môn và không xảy ra trường hợp mất việc, ngừng việc, góp phần giúp 

Công ty khai thác tối đa nguồn lực về nhân sự, đảm bảo sự phát triển 

bền vững cho các CBCNV và toàn thể Công ty.

3. Tổ chức nhân sự 

STT                               Chỉ tiêu

1 Hợp đồng lao động

a Không xác định thời hạn

b Xác định thời hạn 1 – 3 năm

c Thời hạn ngắn hơn 1 năm

2 Tỷ lệ nhân viên được ký hợp 

ĐVT

Người

Người

Người

Người

%

2021

273

211

60

2

100
  đồng lao động

Cơ cấu nguồn nhân lực

− Cơ cấu nhân sự theo giới tính

− Cơ cấu nhân sự theo trình độ

Hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên đặc thù, hiện tại 

đa số nhân sự của PV GAS D là nam giới. Tuy có sự chênh lệch đáng 

kể trong tỷ lệ nam nữ, Công ty vẫn chú trọng thực hiện bình đẳng giới 

hướng đến phát triển bền vững. Trong năm 2021, lao động nữ chiếm 

26% lực lượng lao động của PV GAS D, trong đó HĐQT có 1/5 thành 

viên là nữ giới (chiếm 20% tổng thành viên), BKS có 2/3 thành viên là 

nữ giới (chiếm 67% tổng thành viên).

PV GAS D luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự với trình độ 

chuyên môn cao, phẩm chất tốt, lấy đó là gốc rễ cho mọi sự phát triển 

của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các 

hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo 

điều kiện cho các thành viên của Công ty phát triển, thăng tiến; đồng 

thời góp phần vào sự lớn mạnh của Công ty.

Cơ cấu lao động theo giới tính

Hội đồng Quản trị

Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát

Tổng lực lượng lao động

Cơ cấu lao động theo trình độ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Tài xế

Tổng cộng

Tổng

5

5

3

273

2020

13

169

19

10

39

12

10

272

Tỷ trọng

4,8%

62,1%

7,0%

3,7%

14,3%

4,4%

3,7%

100,0%

2021

14

172

17

10

38

12

10

273

Tỷ trọng

5,1%

63,0%

6,2%

3,7%

13,9%

4,4%

3,7%

100,0%

Nữ

1

0

2

70

Tỷ trọng Nữ

20,0%

0,0%

67,0%

26%
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− Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

21 tuổi – 30 tuổi

31 tuổi – 39 tuổi

40 tuổi – 49 tuổi

50 tuổi – 55 tuổi

56 tuổi – 60 tuổi

Tổng cộng

2020

54

122

68

19

9

272

Tỷ trọng

19,9%

44,9%

25,0%

7,0%

3,3%

100,0%

2021

50

113

78

23

9

273

Tỷ trọng

18,3%

41,4%

28.5%

8,4%

3,4%

100,0%

Lực lượng lao động của PV GAS D cũng cho thấy sự trẻ trung, năng 
động khi có 60% CBCNV có tuổi đời dưới 40 tuổi. Đây cũng là một 
trong những nhân tố tạo nên một môi trường làm việc sáng tạo, năng 
động, thân thiện, thu hút và giữ chân được nhiều nhân sự tài năng tại 
PV GAS D. 

3.1.1. Chính sách lao động, tiền lương
PV GAS D tập trung xây dựng một môi trường làm việc an toàn, 
bình đẳng, thân thiện với mong muốn phát huy tối đa tiềm năng và 
tiềm lực của đội ngũ nhân sự Công ty. Do đó, Công ty đã ban hành 
các quy chế, quy định liên quan đến công tác lao động, tiền lương, 
đào tạo, thi đua khen thưởng… vừa phù hợp các quy định của Nhà 
nước vừa mang đặc thù riêng nhằm tạo điều kiện cho các CBCNV 
phấn đấu, thăng tiến cũng như góp phần vào sự phát triển lâu dài 
của Công ty. Chính sách cho người lao động tại PV GAS D đạt được 
các yếu tố sau:

− Chính sách lương thưởng được thực hiện dựa trên hiệu quả của 
người lao động tạo ra sự công bằng, văn minh trong môi trường làm 
việc, đồng thời thúc đẩy các cá nhân nỗ lực phát triển vươn lên.

− Chính sách lương thưởng cũng thường xuyên được đánh giá, cập 
nhật dựa trên thực tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân viên, góp 
phần thu hút và giữ chân người tài tại Công ty.

− Đặc biệt, PV GAS D áp dụng chính sách phân bổ mức lương cao 
hơn mức tối thiểu tại vùng kinh doanh nhằm giúp loại bỏ sự bất bình 
đẳng cũng như ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương tại những 
nơi Công ty hoạt động, đóng góp vào việc nâng cao mức sống, giúp 
các địa phương phát triển bền vững.

− Bên cạnh đời sống vật chất, Công ty cũng thường xuyên quan tâm 
đến các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động để 
người lao động có thể yên tâm cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình. 

3.1.2. Thu nhập và phúc lợi 

cho người lao động

PV GAS D luôn xem xét, điều 

chỉnh thu nhập cho người lao 

động một cách hợp lý đảm bảo 

đời sống cho CBCNV, tạo động 

lực phấn đấu cũng như nâng cao 

hiệu suất hoạt động của Công 

ty. Năm 2021, thu nhập bình 

quân của nhân sự tại PV GAS D 

là 30,66/triệu/tháng.

Năm Thu nhập bình quân 
(Triệu đồng/tháng)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

Chương trình

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe chuyên sâu cho CBCNV nữ

Khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV làm 
việc trong môi trường nguy hiểm độc hại

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm sức khỏe sinh mạng cá nhân

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bảo hiểm nhân thọ

Đối tượng

100% CBCNV

100% CBCNV

100% CBCNV

100% CBCNV

100% CBCNV

100% CBCNV

91% CBCNV

86% CBCNV

BÊN CẠNH LƯƠNG THƯỞNG, CÔNG TY THỰC HIỆN NHIỀU 

CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CBCNV NHƯ: KHÁM SỨC 

KHỎE ĐỊNH KỲ, KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU CHO CBC-

NV NỮ, KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

BẢO HIỂM CAO HƠN MỨC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC… 

MANG LẠI SỰ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CHO CÁC CBCNV TẠI 

PV GAS D.
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3.1.3. Chính sách đào tạo nhân sự 
− Sức mạnh của nguồn nhân sự chất lượng cao chính là bệ phóng 
để Công ty phát triển liên tục và bền vững. Các hoạt động đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực của PV GAS D không chỉ giúp Công ty có 
thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có mà còn tạo đà cho sự phát 
triển bền vững trong tương lai. Do đó, PV GAS D luôn chú trọng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn 
cao, phẩm chất đạo đức tốt vừa tạo điều kiện phát huy tiềm năng vốn 
có của nhân sự vừa nâng cao lợi thế cạnh tranh cho Công ty trong bối 
cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

− Trên thực tế, PV GAS D thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, huấn luyện kỹ thuật cho người lao động; đồng thời đưa cán 
bộ cấp quản lý và công nhân tiêu biểu tham gia các lớp tập huấn tay 
nghề cao do các đơn vị khác tổ chức. 

− Bên cạnh đó, các lớp đào tạo nội bộ về an toàn lao động, an toàn 
vận hành, bảo dưỡng sửa chữa được tổ chức cho CBCNV làm việc 
trực tiếp trong môi trường có nhiều yếu tố rủi ro nhằm nâng cao 
nhận thức của người lao động. 

STT

1

a

b

2

a

b

3

a

b

c

CHỈ TIÊU

Số lượng khóa đào tạo

Đào tạo nội bộ

Đào tạo bên ngoài

Số lượt người tham dự 
đào tạo

Cấp độ nhân viên

Cấp độ quản lý

Chi phí dành cho hoạt 
động đào tạo

Chi phí kế hoạch dành 
cho đào tạo

Chi phí đào tạo sử dụng 
thực tế

Tỷ trọng chi phí thực tế/
ngân sách

ĐVT

Khóa

Khóa

Khóa

Lượt người

Lượt người

Lượt người

Tỷ đồng

Tỷ đồng

%

2017

54

12

42

842

774

68

 

2,265

2,000

88,3%

2018

33

9

24

730

730

0

 

2,440

2,351

96,4%

2019

40

7

33

884

768

116

 

2,100

1,884

89,7%

2019

40

7

33

884

768

116

 

2,100

1,884

89,7%

2020

43

5

38

983

974

9

 

1,850

1,418

76,6%

2021

45

1

44

878

806

72

 

1,738

1,114

64%

− Hội thi tay nghề thường niên 
cũng được tổ chức thường niên 
từ năm 2016 nhằm mục đích 
tôn vinh người lao động có tay 
nghề cao, thúc đẩy phong trào 
thi đua, rèn luyện tay nghề 
trong toàn Công ty. 

− Trong năm 2021, PV GAS D 
đã đào tạo 878 lượt lao động, 
đạt 96% kế hoạch với chi phí 
1,114 tỷ đồng đạt 64% kế hoạch 
do một số khoá đào tạo được 
chuyển tiếp sang năm 2022 
để phù hợp với diễn biến dịch 
Covid-19.

TRONG NĂM 2021, GIÁ 

TRỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

CỦA PV GAS D ĐẠT 55,32 

TỶ ĐỒNG, TƯƠNG ĐƯƠNG 

88,94% KẾ HOẠCH NĂM 

VÀ GIÁ TRỊ VỐN GIẢI 

NGÂN ĐẠT 55,32 TỶ ĐỒNG, 

TƯƠNG ĐƯƠNG 139,35% KẾ 

HOẠCH NĂM. 

4. Tình hình đầu tư và 
thực hiện dự án năm 
2021

Giá trị thực hiện giải ngân cao 
hơn 39,35% so với kế hoạch, 
giá trị thực hiện đầu tư tương 
đương 88,94% kế hoạch là do 
các nguyên nhân:

− Một số dự án đầu tư vượt kế 
hoạch và đã hoàn thành quyết 
toán dự án: Dự án cung cấp khí 
cho KCN Phú Mỹ 3, Dự án cung 
cấp khí cho khách hàng tại KCN 
Cái Mép.

− Một số dự án/gói thầu mua 
sắm do tác động của dịch bệnh 
ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện, phải chuyển tiếp sang kế 
hoạch năm 2022.
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5.1. Tình hình tài chính hợp nhất

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH (tỷ đồng)

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

2017

2.959,26

6.785,86

257,46

5,65

263,12

208,68

2018

2.644,33

8.141,74

306,61

0,01

306,69

243,12

2019

2.961,13

7.982,47

295,37

0,14

295,51

233,73

2020

3.271,33

7.526,76

256,96

-1,66

255,29

202,91

2021

3.343,11

8.996,08

321,88

1,37

323,25

254,02

5. Tình hình tài chính năm 2021

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của PV GAS D đạt 3.343,11 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2% so với năm 
trước. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng ghi nhận kết quả đáng khích lệ với mức 
doanh thu là 8.996,08 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước. 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gia tăng đáng kể, đạt 321,88 tỷ đồng, tăng trưởng 
25,3% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 323,25 và 254,02 tỷ 
đồng, tương ứng vượt 26,4% và 24,2% so với kế hoạch. 
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5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

CHỈ SỐ 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành)

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán tiền mặt

2. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ lưu kho bình quân

Kỳ trả tiền bình quân

Vòng quay tổng tài sản

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận gộp

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)

4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

ĐVT

lần

lần

lần

ngày

ngày

ngày

lần

%

%

%

%

%

%

%

2017 

1,4

1,4

1

29,6

1,6

63,5

2,3

10,8

3,8

3,1

14,9

7,2

52,2

109,1

2018

1,6

1,5

0,9

29,7

2,3

50,9

2,9

10,1

3,8

3,0

17,4

8,7

48,1

92,7

2020

1,5

1,4

0,9

34,0

3,1

56,5

2,8

9,4

3,7

2,9

17,1

8,3

53,9

117,0

2020

1,4

1.3

0,9

38,2

3,4

81,1

2,4

9,2

3,4

2,7

15,1

6,5

59,4

146,2

2021

1,5

1,5

0,8

40,7

2,3

74,9

2,7

7,7

3,6

2,8

18,7

7,7

58,6

141,7

• Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ 
số thanh toán nhanh và hệ số 
thanh toán tiền mặt đều tiếp tục 
duy trì tương đối ổn định so với 
năm trước, lần lượt ở mức 1,5, 
1,5 và 0,8 lần. Nhóm chỉ tiêu 
khả năng thanh toán ổn định 
trên ngưỡng 1 trong nhiều năm 

trở lại đây cho thấy khả năng 
đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức cao 
của PV GAS D. 

• Kỳ thu tiền bình quân 
Giá trị các khoản phải thu ngắn 
hạn từ khách hàng tăng từ 800 tỷ 
đồng năm 2020 lên 1.204,16 tỷ 
đồng năm 2021. Điều này khiến 
số ngày thu tiền bình quân năm 

2021 cũng tăng từ 38,2 ngày lên 
40,7 ngày. 

Trước bối cảnh thị trường nhiều 
thách thức, khách hàng gặp 
khó khăn trong việc thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán tiền mua 
khí, Công ty đã thay đổi phương 
thức thanh toán đối với một số 

khách hàng nhằm nỗ lực đảm 
bảo an toàn trong công tác thu 
hồi công nợ của Công ty.

Điều đáng lưu ý là khoản mục 
trích lập dự phòng rất nhỏ chỉ 
ở mức 16,16 tỷ đồng, cho thấy 
Công ty không hề gặp rủi ro nào 
trong việc thu hồi các khoản 
phải thu.

• Kỳ lưu kho bình quân 
Chiến lược kinh doanh sáng suốt 
cùng các giải pháp linh hoạt, 
sáng tạo trong một năm nhiều 
sóng gió đã giúp PV GAS D gặt 
hái được những thành quả nổi 
bật, gia tăng mức sản lượng 
tiêu thụ cũng như thúc đẩy tăng 
trưởng doanh thu tích cực. Bên 
cạnh đó, với đặc thù tiêu thụ 
khí liên tục thông qua hệ thống 
đường ống cố định thì kỳ lưu kho 
bình quân của Công ty luôn duy 
trì rất thấp, dừng tại 2,3 ngày 
trong năm 2021.

• Kỳ trả tiền bình quân 
PV GAS D đã đẩy mạnh hoạt 
động chi trả tiền cho người bán. 
Khoản phải trả cho người bán 
dừng tại 1.737,34 tỷ đồng tính 
đến cuối năm 2021. Kỳ trả tiền 
bình quân theo đó cũng giảm 
còn 74,9 ngày trong năm 2021. 

• Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay tổng tài sản năm 
2021 đạt 2,7 lần, tăng từ mức 2,4 
lần trong năm 2020. Vòng quay 
tổng tài sản gia tăng xuất phát 
từ sự gia tăng doanh thu năm 
2021, đồng thời cho thấy hiệu 
quả sử dụng tài sản của Công ty.

• Cơ cấu vốn
PV GAS D hiểu được sự ổn định 
trong cơ cấu nguồn vốn là một 
phần quan trọng trong chiến 
lược phát triển dài hạn. Do đó, 
cơ cấu nguồn vốn luôn được 
Công ty duy trì ở mức an toàn. 

Với tiềm lực tài chính mạnh, tỷ 
trọng nợ/tổng tài sản hiện chỉ 
ở mức 58,6%, trong đó chủ yếu 
là khoản phải trả người bán và 
không phát sinh khoản vay có 
trả lãi. Rủi ro tài chính đối với 
Công ty gần như không có. 

• Chỉ số sinh lời
Mặc dù phải đối diện với một 
năm đầy trở ngại, các chỉ tiêu 
về tỷ suất lợi nhuận trong năm 
2021 ghi nhận tăng trưởng so 
với năm 2020 chủ yếu nhờ việc 
kiểm soát tốt chi phí hoạt động 
và nỗ lực thực hiện các biện pháp 
đẩy mạnh doanh thu linh hoạt, 
phù hợp với diễn biến thị trường.

ROA đạt 7,7%, tương đương 
120,5% so với thực hiện năm 
2020. 

ROE đạt 18,7%, tương đương 
124,3% so với thực hiện năm 
2020.

Dòng tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh của Công ty trong 
năm 2021 thâm hụt 24,80 tỷ 
đồng, chủ yếu đến từ việc Công 
ty đẩy mạnh chi trả cho người 
bán trong năm. 

5.3. Phân tích dòng tiền

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

2017

467,45

(114,36)

(338,23)

1.499,17

2018

(33,20)

(44,20)

(269,99)

1.151,77

2019

528,61

(9,40)

(224,99)

1.445,98

2020

534,50

(31,07)

(224,99)

1.724,42

2021

(24.80)

(28,72)

(179,99)

1.490,90

Dòng tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư âm 28,72 tỷ đồng, chủ 
yếu do phát sinh khoản đầu tư 
tài sản cố định 82,48 tỷ đồng. 

Công ty tiếp tục trả cổ tức với 
số tiền 179,99 tỷ đồng, và đây 
cũng chính là số tiền chi ra thể 

hiện trên mục dòng tiền thuần 
từ hoạt động tài chính. 

Kết thúc năm 2021, Công ty duy 
trì số dư tiền và các khoản tương 
đương tiền ở mức 1.490,90 tỷ 
đồng, sụt giảm 13,6% so với 
năm trước.
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6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phiếu phát hành

Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu quỹ

Loại cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

89.999.025 cổ phiếu

89.998.070 cổ phiếu
955 cổ phiếu

Cổ phần phổ thông

89.999.025 cổ phần

0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2021     

STT

A

B

1

1.1

1.2

2

3

4

Loại cổ đông

Cổ đông sáng lập

Cổ đông

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn trong nước

Cổ đông lớn nước ngoài

Công đoàn

Cổ phiếu quỹ

Cổ đông khác

Tổng cộng

Trong nước

Nước ngoài

Số lượng 
cổ phiếu

45.621.838

86.849.553

45.450.000

41.399.553

54.993

955

2.922.641

89.999.025

47.883.537

42.115.488

100%

53,20%

46,80%

1.689

1.623

66

65

46

19

1.624

1.577

47

Tỷ lệ
sở hữu

50,69%

96,50%

50,50%

46,00%

0,06%

0,00%

3,25%

Số lượng 
cổ đông

3

3

1

2

1

1

1.682

Tổ chức

3

1

2

1

1

58

Cá nhân

-

-

-

-

-

1.624

Cơ cấu cổ đông

Thông tin cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021

Quá trình tăng Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Đơn vị: Tỷ đồng)     

STT

1

2

3

Tên cổ đông

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

TOKYO GAS ASIA 
PTE.LTD.

SAIBU GAS CO,. 
LTD

Địa chỉ

Tòa nhà PV GAS Tower, 673 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, TP.HCM

9 Raffles Place # 22-03 Republic 
Plaza Singapore (048619)

1-17-1 Chiyo, Hakata-ku, Fukuoka, 
Japan 812-8707

− Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2021, Công ty không thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ.
− Các chứng khoán khác: Không có

Số lượng (CP)

45.450.000

22.499.757

18.899.796

Tỷ lệ 
(%)

50,50

25,00

21,00

Tổng cộng                                                                                                                                                                86.849.553               96,5

Năm

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu

2007

330,00

359,76

2010

428,62

717,98

2014

600,00

1.162,49

2015

899,99

1.269,92

2020

899,99

1.328,60

2021

899,99

1.383,41
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Năm 2021, kinh tế thế giới đã 
có những dấu hiệu phục hồi 
bất chấp bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Tuy nhiên, bên cạnh 
các kết quả tích cực từ sự tăng 
trưởng ấn tượng của thương 
mại toàn cầu và phục hồi mạnh 
của dòng vốn FDI, kinh tế thế 
giới vẫn phải đối mặt với nhiều 
thách thức, như: các biến thể 
mới của Covid-19; sự phục hồi 
không đồng đều giữa các quốc 
gia; xu hướng bảo hộ thương 
mại gia tăng; áp lực lạm phát; 
tắc nghẽn chuỗi cung ứng; giá 
năng lượng biến động và bất 
ổn địa chính trị ngày càng phức 
tạp. Sang năm 2022, kinh tế 
thế giới được dự báo tiếp tục đà 
phục hồi và tăng trưởng, song 
vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó 
dự báo có thể ảnh hưởng đến an 
ninh kinh tế, xã hội toàn cầu.

Đứng trước những thách thức 
cũng như cơ hội song hành, 
PV GAS D đã nỗ lực thực hiện 
thành công các mục tiêu, nhiệm 
vụ đặt ra cho năm 2021 với một 
số kết quả tiêu biểu như sau: 

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo và đánh giá 
của Ban giám đốc

1.1. Các giải pháp ứng phó chủ 
động, linh hoạt, hiệu quả

Trong bối cảnh kinh doanh với vô 
vàn khó khăn chưa từng có tiền lệ, 
toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV 
Công ty PV GAS D đã phát huy 
được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh 
vững vàng cũng như sức mạnh nội 
lực để triển khai thành công các 
giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng 
bộ về vận hành, an ninh – an toàn, 
quản trị, thị trường, đầu tư… đưa 
PV GAS D từng bước vượt qua 
các thử thách cam go, giữ vững 
ổn định về mọi mặt hoạt động của 
Công ty, cụ thể:

− Đẩy mạnh công tác an ninh – 
an toàn, kiểm tra định kỳ hoặc 
đột xuất tại các trạm khí của 
Công ty và các trạm khí khách 
hàng, hành lang an toàn tuyến 
ống, đảm bảo hoạt động sản 
xuất kinh doanh được ổn định 
và liên tục.

− Thực hiện sắp xếp, bố trí 
nhân sự làm việc phù hợp với 
Chỉ thị và phương án ứng phó 
dịch Covid -19 của cơ quan 
thẩm quyền địa phương và 
Công ty.

− Lập kế hoạch vận hành, bảo 
dưỡng sửa chữa với các kịch bản 
phù hợp với tình hình thực tế 
đảm bảo an toàn và chính xác, 
tuân thủ nghiêm ngặt an toàn 
phòng chống cháy nổ, phòng 
chống dịch bệnh để đảm bảo 
hoàn thành các đầu việc bảo 
dưỡng sửa chữa thường xuyên 
và hạn chế bù tiến độ, tạo uy tín 
và niềm tin đối với khách hàng.

− Tập trung chỉ đạo sản xuất 
kinh doanh, tăng cường quản 
trị, tối ưu chi phí, triển khai áp 
dụng các công cụ, giải pháp 
nhằm tiết giảm chi phí, tiết 
kiệm thời gian và nâng cao năng 
suất lao động.

− Nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng, chủ động 
nắm bắt, bám sát và cập nhật 
thông tin đến từng khách hàng 
cụ thể về tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tình hình 
phòng chống dịch, tình hình tài 
chính, từ đó chuẩn bị các phương 
án, kịch bản về sản lượng, giá 
khí, thu hồi công nợ để điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

− Đẩy nhanh thực hiện hoàn 
thành trước kế hoạch hai dự án 
đầu tư xây dựng là Dự án đường 
ống cung cấp khí cho KCN Phú 
Mỹ 3 và Dự án đường ống cung 
cấp khí cho khách hàng tại KCN 
Cái Mép, nỗ lực nâng cao sản 
lượng và hiệu quả kinh doanh.

− Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tất cả hoạt 
động của Công ty, phù hợp và 
thích ứng với tình hình mới.

− Xây dựng và thực hiện các 
phương án nhân sự, chế độ chính 
sách kịp thời, gắn liền với trách 
nhiệm và nghĩa vụ CBCNV, phù 
hợp với tình hình phòng chống 

dịch bệnh Covid-19.

1.2. Các thành tựu đạt được 
trong năm 2021
Vượt qua một năm đầy biến động 
và thách thức, PV GAS D đã 
chinh phục được các thử thách 
gian nan, cán đích thành công 
cùng nhiều thành tựu đáng tự 
hào, tiếp tục khẳng định uy tín 
và vị thế của một thương hiệu 
phân phối khí thiên nhiên hàng 
đầu Việt Nam. 

1.2.1. Phát triển thị trường
Về công tác phát triển thị 
trường, PV GAS D đã hoàn 
thành các chỉ tiêu:

− Ký kết Hợp đồng bán khí với 
3 khách hàng mới; hoàn thành 
kết nối và bắt đầu cấp khí bằng 
đường ống cho khách hàng 
KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, 
01 nhà máy tại KCN Phú Mỹ 2 
và 04 nhà máy tại KCN Nhơn 
Trạch 6. 

− Hoàn thành ký kết Hợp 
đồng khung mua bán khí tái 
hóa từ nguồn LNG nhập khẩu 
với PV GAS LNG (04/2021), 
tích cực chuẩn bị thị trường 
tiêu thụ, sẵn sàng tiếp nhận 
nguồn khí tái hóa từ LNG 
nhập khẩu, phù hợp với tiến độ 
kho LNG Thị Vải của PV GAS.
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1.2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

STT

I

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

II

III

IV

V

Chỉ tiêu

Sản lượng

Khí thấp áp

Bán cho sx CNG

Nam Bộ

Khí thấp áp

Bán cho sx CNG

Bắc Bộ

Khí thấp áp

Bán cho sx CNG

Doanh thu bán hàng

LNTT

LNST

Nộp NSNN

Đơn vị

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tr.Sm

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

TH 2020

911,5

578,7

332,8

806,1

525,3

280,8

105,4

53,4

52,0

7.524,1

255,3

202,9

106,5

KH 2021

1.063,1

680,1

383,0

953,1

630,1

323,0

110,0

50,0

60,0

8.302,8

255,6

204,5

89,3

TH 2021

1.007,2

620,5

386,7

889,1

571,2

317,8

118,1

49,2

68,8

8.996,0

323,2

254,0

103,1

TH 2021
/KH 2021

94,7%

91,2%

101,0%

93,3%

90,7%

98,4%

107,3%

98,4%

114,7%

108,3%

126,4%

124,2%

115,5%

TH 2021
/TH 2020

110,5%

107,2%

116,2%

110,3%

108,7%

113,2%

112,0%

92,2%

132,4%

119,5%

126,6%

125,2%

96,8%

Năm 2021 được coi là một 
năm đầy chông gai, thách thức 
nhưng bằng bản lĩnh, ý chí, 
niềm tin, sự quyết tâm cùng 
khát khao tiến bước, PV GAS D 
tiếp tục ghi dấu ấn thành công 
và phát triển bền vững, thể hiện 
qua “những con số biết nói”của 
Công ty. Cụ thể: 

− Trong năm 2021, tổng sản 
lượng khí tiêu thụ đạt mức 
1.007,15 triệu Sm , thực hiện 
tương ứng 94,7% so với kế 
hoạch. Nguyên nhân là do các 
khách hàng dừng, giảm mạnh 
sản xuất bởi tác động tiêu cực 
của dịch bệnh Covid-19. Tuy 
nhiên Công ty đã ghi nhận mức 
sản lượng tăng trưởng 10,5% so 
với năm 2020.

− Chỉ tiêu doanh thu đạt 
8.996,08 tỷ đồng, tương đương 
108,3% so với kế hoạch do giá 
dầu Brent thế giới năm 2021 
cao hơn so với mức giá dầu dùng 

để xây dựng kế hoạch, đồng thời 
nhờ việc nỗ lực thực hiện các 
biện pháp đồng bộ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, kịp 
thời thích ứng với tình hình 
chống dịch Covid-19 tại từng 
thời điểm, từng địa phương.

− Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 
và lợi nhuận sau thuế lần lượt 
đạt 323,24 tỷ đồng và 254,01 tỷ 
đồng, vượt 26,4% và 24,2% so 
với kế hoạch. 

− Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà 
nước đạt 103,06 tỷ đồng, vượt 
15,5% so với kế hoạch.

1.3. Hoạt động đầu tư và xây dựng

Giá trị thực hiện đầu tư năm 
2021 đạt 55,32 tỷ đồng, tương 
đương 88,94% kế hoạch năm và 
giá trị vốn giải ngân đạt 55,32 
tỷ đồng, tương đương 139,35% 
kế hoạch năm. Giá trị thực hiện 
giải ngân cao hơn 39,35% so 
với kế hoạch, giá trị thực hiện 

đầu tư tương đương 88,94% kế 

hoạch là do các nguyên nhân:

− Một số dự án đầu tư vượt kế 
hoạch và đã hoàn thành quyết 
toán dự án: Dự án cung cấp khí 
cho KCN Phú Mỹ 3, Dự án cung 
cấp khí cho khách hàng tại KCN 

Cái Mép.

− Một số dự án/gói thầu mua 
sắm do tác động của dịch bệnh 
ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện, phải chuyển tiếp sang kế 
hoạch năm 2022.

1.4. Công tác bảo dưỡng sửa 
chữa, kiểm định hiệu chuẩn và 
ATVSLĐ

Tại PV GAS D, công tác an toàn, 
sức khỏe, môi trường luôn được 
chú trọng. Cụ thể, PV GAS D 
đang duy trì Hệ thống quản lý An 
toàn – Chất lượng – Môi trường 
có hiệu lực và được tổ chức 
chứng nhận TUV Rheinland 
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Việt Nam cấp chứng chỉ theo các 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, một số công 
việc thuộc công tác an toàn 
thường niên như tuyên truyền 
an ninh, an toàn tuyến ống dẫn 
khí tại các khu công nghiệp, dân 
cư, diễn tập nhiều lực lượng, hội 
nghị an toàn lùi thời gian triển 
khai thực hiện. Một số hội thảo, 
hội thi phải chuyển tiếp sang 
năm 2022. 

Cùng với đó, PV GAS D luôn 
nghiêm túc triển khai, áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch 
theo chỉ thị của Chính phủ, cơ 
quan thẩm quyền địa phương 
và theo chỉ đạo của PV GAS. 

Kết quả thực hiện công tác bảo 
dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu 
chuẩn và ATVSLĐ trong năm 
2021 của PV GAS D như sau: 

− Công tác bảo dưỡng, sửa 
chữa thực hiện hoàn thành 
2.762/2.762 đầu việc BDSC 
định kỳ, đạt 100% kế hoạch và 
474/489 đầu việc BDSC đột 
xuất, đạt 97% kế hoạch.

− Về ATVSLĐ, PV GAS D hoàn 
thành 102/107 đầu việc, đạt 
95% kế hoạch với chi phí 14 tỷ 
đồng, 05 đầu việc chuyển tiếp 
sang năm 2022.

1.5. Công tác nhân sự, lao động 
tiền lương và đào tạo

PV GAS D luôn chú trọng hoàn 
thiện mô hình quản trị và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân sự 
để đảm bảo hiệu quả, nâng cao 
năng suất trong các hoạt động 
của Công ty.

Số lao động của PV GAS D đến 
hết năm 2021 là 273 người, 
trong đó lao động nam chiếm 
74%, lao động nữ chiếm 26% 
và lao động có trình độ đại học 
trở lên chiếm 67% nguồn nhân 
lực. Thu nhập bình quân đến 
hết ngày 31/12/2021 đạt 30,66 
triệu đồng/người/tháng.

Công tác lao động, tiền lương, 
đào tạo trong năm cũng được 
thực hiện bám sát kế hoạch và 
tình hình thực tế của Công ty, 
bao gồm: 

− Thực hiện điều chỉnh lương 
kịp thời cho người lao động.

− Xây dựng và thực hiện các 
phương án nhân sự, chế độ 
chính sách kịp thời, gắn liền 
với trách nhiệm và nghĩa vụ 
CBCNV, phù hợp với tình hình 
phòng chống dịch. 

− Trong năm 2021, Công ty 
đã thực hiện đào tạo 878 lượt 
người đạt 96% kế hoạch với chi 
phí 1,11 tỷ đồng, đạt 64% so với 
kế hoạch năm do một số khóa 
đào tạo phải dời kế hoạch thực 
hiện bởi ảnh hưởng của dịch 
Covid-19.

1.6. Công tác tiết giảm chi phí

Các giải pháp nhằm tiết kiệm, tiết 
giảm chi phí được PV GAS D tăng 
cường, đẩy mạnh thực hiện 
trong năm nay với kết quả thực 

hiện cả năm là 29,26 tỷ đồng, 
đạt 132,1% kế hoạch năm, 
trong đó tiết giảm trong đầu tư 
xây dựng là 0,06 tỷ đồng và tiết 
giảm trong chi phí hoạt động là 
29,19 tỷ đồng.

1.7. Hoạt động đoàn thể và công 
tác an sinh xã hội

Công tác từ thiện, an sinh xã 
hội và công tác đoàn thể luôn 
được đẩy mạnh với sự hưởng 
ứng, tham gia tích cực từ toàn 
thể CBCNV trên cơ sở phù hợp 
với bối cảnh tình hình dịch bệnh 
Covid-19, các hoạt động chính 
trong năm 2021 của Công ty 
bao gồm:

− Tặng quà các gia đình CBCNV 
có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình chính sách và có công với 
cách mạng vào các dịp lễ, Tết.

− Đóng góp quỹ vaccine và phụ 
cấp đối với CBCNV làm việc 
theo chế độ cách ly để phòng, 
chống dịch Covid-19.

− Chương trình thiện nguyện 
hỗ trợ BV Hồi sức Covid-19 (BV 
Ung bướu CS2) số 12 đường 
D400, phường Tân Phú, TP. 
Thủ Đức, TP.HCM.

− Tích cực tham gia, hưởng ứng 
nhiệt tình Chương trình giải 
chạy bộ Uprace gây quỹ cho Tổ 
chức Operation Smile (Tổ chức 
Phẫu thuật nụ cười).

− Tổng chi phí thực hiện công 
tác an sinh xã hội trong năm 
2021 đạt khoảng 2,65 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản

Tiền và các khoản tương
đương tiền

Hàng tồn kho

Tài sản cố định

Tài sản khác

Cộng tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả ngắn hạn

Nợ phải trả dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Cộng nguồn vốn

Giá trị
(tỷ đồng)

1.724,42

64,17

472,10

1.010,64

3.271,33

Giá trị
(tỷ đồng)

1.942,63

0,08

1.328,60

3.271,33

Tỷ trọng
(%)

52,7

2

14,4

30,9

100

Tỷ trọng
(%)

59,3

0,1

40,6

100

Giá trị
(tỷ đồng)

1.490,90

39,84

337,76

1.474,60

3.343,10

Giá trị
(tỷ đồng)

1.959,61

0,08

1.383,40

3.343,10

Tỷ trọng
(%)

44,6

1,2

10,1

44,1

100

Tỷ trọng
(%)

58,6

0,1

41,3

100

2020

2020

2020

2020

2.1.  Tình hình tài sản và nguồn vốn

2.1.1.  Tình hình tài sản

 2.1.2.  Tình hình nguồn vốn

Tổng tài sản hợp nhất của PV GAS D tại thời điểm 31/12/2021 là 3.343,10 tỷ đồng, tăng 71,77 tỷ đồng, 
đạt 102% so với năm 2020, bao gồm 2.892,99 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 450,11 tỷ đồng tài sản dài 
hạn. Tài sản ngắn hạn và dài hạn chiếm tương ứng 86,5% và 13,5% tổng tài sản. 

Tài sản ngắn hạn của Công ty tập trung vào chủ yếu ở khoản tiền và tương đương tiền với số dư cuối năm 
2021 là 1.490,90 tỷ đồng cho thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Công ty. 

Tình trạng trạng tài chính lành mạnh cũng thể hiện rõ ở khoản mục tài sản dài hạn với tỷ trọng áp đảo là 
tài sản cố định với 337,76 tỷ đồng trong năm 2021. 

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 của PV GAS D là 1.382,40 tỷ đồng, đạt 104% so với năm 2020. 
Cơ cấu vốn chủ sở hữu chủ yếu bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu 
tư phát triển.

2. Tình hình tài chính
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3.1. Dự báo tình hình 

Đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 
hai năm đã gây ra nhiều biến 
động, khó khăn cho đời sống 
kinh tế, xã hội cũng như hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước. Bước sang năm 2022, 
bức tranh tổng quan về nền 
kinh tế thế giới được dự báo tươi 
sáng hơn so với năm cũ nhờ nỗ 
lực của các quốc gia trong việc 
đẩy lùi bệnh dịch và ban hành 
các gói kích thích kinh tế, nhưng 
vẫn có những mảng màu tối có 

nguy cơ loang rộng từ diễn biến 
phức tạp của dịch Covid-19 vẫn 
tiếp tục kéo dài, bất ổn địa chính 
trị giữa các nước lớn như Nga - 
Ukraine, Trung Quốc - Mỹ,... 

PV GAS D xây dựng kế hoạch 
2022 trên cơ sở các dự báo 
sau đây:

− Dự báo mức tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam năm 2022, 
Ngân hàng Thế giới (WB) dự 
báo ở mức 5,5% với những triển 
vọng phục hồi mạnh mẽ và đạt 
mức tăng trưởng cao.

3  Kế hoạch phát triển 2022

2.2.  Tình hình nợ phải trả
Tổng nợ phải trả hợp nhất thời 
điểm 31/12/2021 là 1.959,70 tỷ 
đồng, tăng 16,98 tỷ so với thời 
điểm đầu năm, tập trung chủ yếu 
ở chỉ tiêu nợ ngắn hạn. Cụ thể:

− Phải trả người bán ngắn hạn 
1.727,34 tỷ đồng, trong đó chủ 
yếu là khoản trả cho công ty mẹ 
Tổng Công ty Khí Việt Nam – 
Công ty Cổ phần 1.501,60 tỷ 
đồng, Chi nhánh Khí Hải Phòng 

– Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần 212,45 tỷ đồng, các 
đối tượng khác 23,28 tỷ đồng. Phân tích cơ cấu nợ

− Phải trả ngắn hạn khác 162,88 tỷ đồng chủ yếu là các khoản nhận ký 
quỹ, ký cược ngắn hạn.

− Các khoản phải trả khác bao gồm tiền thuế, lương và các khoản phải 
trả chưa đến hạn… tổng số 69,48 tỷ đồng.

Phân tích cơ cấu nợ phải trả cho thấy tình hình nợ phải trả chỉ chiếm 
tỷ trọng nhỏ với khả năng trả nợ của công ty. Trong khi đó, Công ty 
gần như không phát sinh các khoản vay có trả lãi và không bị áp lực về 
dòng tiền cho việc hoàn trả lãi vay ngân hàng.

− Thị trường dầu khí diễn biến 
phức tạp trước áp lực thiếu 
nguồn cung, căng thẳng địa 
chính trị và các yếu tố khó lường 
của đại dịch. Dự báo giá dầu 
năm 2022 tiếp tục tăng, có thể 
chạm ngưỡng ba con số, cán 
mốc 100 USD/ thùng cùng với 
đó nhu cầu tiêu thụ dầu toàn 
cầu ở ngưỡng rất cao. 

− Kết quả kinh doanh của 
PV GAS D trong năm 2021 
và những năm qua. 

3.2 Nhiệm vụ trọng tâm
− Nhiệm vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh: Bước sang 
năm 2022, BGĐ tiếp tục quản 
lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh hiệu quả, đảm bảo hiệu 
suất và tăng trưởng kinh tế bền 
vững. Tổ chức kinh doanh khí 
thấp áp đạt hiệu quả cao, gia 
tăng sản lượng và đối tượng 
khách hàng cung cấp. Vận hành 
an toàn và đảm bảo công tác an 
ninh, an toàn các công trình khí.

− Công tác đầu tư và xây dựng: 
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây 
dựng các dự án cung cấp khí phù 
hợp với nhu cầu khách hàng, tập 
trung kiểm soát tiến độ, thu xếp, 
bố trí đủ vốn theo tiến độ giải 
ngân của dự án, đảm bảo đưa 
các dự án/chuỗi dự án vào vận 
hành đúng tiến độ và phát huy 
hiệu quả đầu tư.

− Công tác quản trị hệ thống: 
Tăng cường hiệu quả công tác 
quản lý dòng tiền và công nợ, 
tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ng-
hiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản 
lý điều hành Công ty.

− Công tác phát triển nguồn 
nhân lực: Đánh giá, sắp xếp 
nhân sự hợp lý, không ngừng 
nâng cao năng suất lao động, 
thực hiện tốt công tác an sinh – 
xã hội. 

− Trách nhiệm với cộng đồng: 
Thực hiện các nhiệm vụ kinh 
doanh gắn liền với việc thực thi 
các trách nhiệm xã hội, góp phần 
tăng cường lợi ích chung cho 
cộng đồng và tại địa phương. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ/HĐQT giao.

3.3 Các chỉ tiêu kế hoạch
3.3.1. Kế hoạch sản lượng và tài chính
(Được xây dựng trên kịch bản giá dầu Brent 60 USD/thùng, tỷ giá 1 
USD = 23.800 VNĐ)

3.3.3. Kế hoạch lao động, đào tạo
− Số lượng lao động: 278 người.
− Đào tạo: 1.129 lượt người.

− Chi phí đào tạo: 1,74 tỷ đồng.

3.3.4. Kế hoạch An toàn - Vệ sinh - Lao động
Thực hiện các đầu mục công việc ATVSLĐ với chi phí 16,6 tỷ đồng
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Kế hoạch 2022

1.089,1

953,1

136,0

9.303,7
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97,0

Giá trị

82,1

39,5

12,0

27,5

39,5

39,5
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3.3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị
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Báo cáo và đánh giá
 của Hội đồng Quản trị

1. Đánh giá hoạt động 
sản xuất kinh doanh 
Đại dịch Covid-19 kéo dài gây 
ảnh hưởng nặng nề đến hoạt 
động kinh tế trong nước nhưng 
với các biện pháp kiểm soát dịch 
bệnh đúng đắn của Chính phủ 
và các bước triển khai thực hiện 
mục tiêu kép hợp lý, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của khối 
doanh nghiệp từng bước phục 
hồi về cuối năm. 

Trong bối cảnh khó khăn và 
thuận lợi đan xen đó, Ban Lãnh 
đạo PV GAS D đã chèo lái con 
thuyền Công ty vượt qua sóng 
gió, chinh phục thách thức, gặt 
hái thành công nhằm đưa PV 
GAS D ngày càng vững vàng 
tiến lên phía trước, phát triển 
bền vững trên hành trình xanh 
của Công ty. Trong năm 2021, 
Công ty đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ trong mọi 
mặt, bao gồm:   

− Về hoạt động sản xuất – kinh 
doanh, PV GAS D đã bám sát 
các nhiệm vụ trọng tâm để thực 
hiện và hoàn thành các chỉ tiêu 
đã đặt ra.  Trước những diễn 

biến phức tạp trong và ngoài 
nước, Ban Lãnh đạo Công ty 
cùng toàn thể CBCNV đã đoàn 
kết, đồng lòng chung sức, nỗ 
lực triển khai các tổng thể các 
giải pháp ứng phó hiệu quả, 
đảm bảo ổn định trong mọi hoạt 
động sản xuất – kinh doanh của 
Công ty. 

Kết quả trong năm 2021, tổng 
sản lượng khí tiêu thụ của 
PV GAS D lần đầu tiên vượt 
mốc 1 tỷ Sm  , ghi nhận ở mức 
1.007,15 triệu Sm    đạt 110,5% 
so với năm 2020. Doanh thu 
thuần đạt 8.996,08 tỷ đồng, đạt 
119,5% so với năm 2020. Đây 
cũng là những dấu ấn nổi bật 
của PV GAS D trong việc thực 
hiện chiến lược chuyên môn 
hoá sản phẩm, đa dạng hoá các 
dịch vụ gia tăng nhằm nâng 
cao năng suất và hiệu quả kinh 
doanh của Công ty.

− Về nguồn vốn và đầu tư, PV GAS D 
đã triển khai nhiều hình thức 
huy động nguồn vốn thông qua 
các công cụ tài chính, tối ưu hoá 
hiệu suất sử dụng nguồn vốn 
để phục vụ các chiến lược kinh 
doanh ngắn và dài hạn của Công 

ty. Trong năm 2021, PV GAS D 
cũng đưa ra nhiều giải pháp đầu 
tư và xây dựng thích hợp nhằm 
hạn chế, giảm thiểu tối đa các 
ảnh hưởng đến tiến độ của các 
dự án, tiêu biểu như hoàn thành 
quyết toán dự án cung cấp khí 
cho KCN Phú Mỹ 3 và dự án 
cung cấp khí cho khách hàng tại 
KCN Cái Mép.

− Về quản trị nguồn nhân lực và 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
PV GAS D không ngừng hoàn 
thiện mô hình quản trị và liên 
tục đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực, tận dụng tốt vai trò của 
bộ máy lãnh đạo cũng như phát 
huy sức mạnh của nguồn nhân 
sự chất lượng cao. Công ty cũng 
chú trọng xây dựng môi trường 
làm việc ngày càng văn minh, 
hiện đại, tiếp tục nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho 
toàn thể CBCNV cũng như đóng 
góp tích cực cho cộng đồng. 

2. Đánh giá về hoạt 
động của Ban Giám đốc
Năm 2021, HĐQT đánh giá 
cao và ghi nhận những nỗ lực 
vượt bậc cũng như những kết 

quả ấn tượng của Công ty và  
Ban Giám đốc trong việc điều 
hành hoạt động kinh doanh 
của Công ty theo đúng các mục 
tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ 
và HĐQT; đồng thời thực hiện 
tốt công tác quản trị nội bộ 
trong bối cảnh có nhiều biến 
động bất lợi và phức tạp.

Thông qua các trách nhiệm và 
quyền hạn quy định trong Quy 
chế nội bộ về Quản trị Công ty 
và các quy định pháp luật hiện 
hành, HĐQT đã luôn thực hiện 
công tác định hướng, giám sát 
và hỗ trợ hoạt động điều hành 
của BGĐ một cách tích cực, linh 
hoạt và chặt chẽ. Thành viên 
HĐQT là Giám đốc thay mặt 
HĐQT đã thường xuyên tham 
gia, nắm bắt nội dung các cuộc 
họp, phối hợp cùng BGĐ xử lý, 

tháo gỡ những vướng mắc, khó 
khăn nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty.

Kết quả năm 2021 đạt được 
như sau:

− Thực hiện thành công “mục 
tiêu kép” vừa phòng chống dịch 
hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt 
động sản xuất – kinh doanh của 
Công ty. 

− Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức 
thành công cuộc họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 vào ngày 
26 tháng 04 năm 2021.

− Tổ chức chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc chế độ Báo cáo tài 
chính quý, Báo cáo thường niên 
năm 2020 với thông tin công bố 
đầy đủ, minh bạch, đúng thời 
gian theo đúng quy định. 

− Triển khai thực hiện tốt các 
Nghị quyết, Quyết định của 
ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban 
hành, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. 

− Đạt được những kết quả tích 
cực trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đầu tư, hợp tác 
quốc tế…

TRẢI QUA MỘT NĂM ĐẦY 
SÓNG GIÓ, BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ 
CÓ NHIỀU GIẢI PHÁP ĐIỀU 
HÀNH LINH HOẠT, KỊP THỜI, 
CÙNG VỚI TOÀN BỘ CBCNV 
CÔNG TY PV GAS D NỖ LỰC 
VƯỢT KHÓ, GIỮ VỮNG SỰ 
ỔN ĐỊNH, CỦNG CỐ VỊ THẾ 
VÀ UY TÍN CỦA PV GAS D VỚI 
NỘI BỘ, ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH 
HÀNG CỦA CÔNG TY.
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3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị
3.1. Định hướng mục tiêu chiến lược

3.1.1. Mục tiêu Sản lượng đến 2035

Vững bước với định hướng chuyên môn hoá sản phẩm, trong giai 
đoạn kế tiếp, 

PV GAS D đặt mục tiêu về sản lượng khí tiêu thụ với mức khoảng 
1 tỷ Sm , cụ thể là 1.089 triệu Sm  trong năm 2022 và lên đến 
1.720 triệu Sm  trong năm 2035.

3.1.2. Mục tiêu Phát triển thị 
trường

Sau 15 năm hình thành và phát 
triển, đến nay, PV GAS D đã 
xây dựng được mạng lưới phân 
phối khí rộng khắp, đánh dấu 
những bước tiến vượt bậc của 
nhà phân phối khí thiên nhiên 
cho lĩnh vực công nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển kế 
tiếp, PV GAS D tiếp tục tập 
trung phát triển về quy mô, 
đẩy mạnh công tác mở rộng thị 
trường đến các khu vực tiềm 
năng như Tây Nam Bộ, miền 
Trung, miền Bắc…; đa dạng 
hóa đối tượng khách hàng trong 
nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau, mở rộng các phương án, 
mô hình cấp khí (qua trạm trung 
tâm/khách hàng trung gian đầu 
tư hệ thống thiết bị…) nhằm gia 

tăng số lượng khách hàng cũng 
như sản lượng sử dụng khí, đáp 
ứng song song hai mục tiêu:

− Một là gia tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty và 
giảm thiểu ảnh hưởng từ các rủi 
ro biến động thị trường, kinh tế 
vĩ mô.

− Hai là góp phần vào công cuộc 
chuyển đổi sang sử dụng nguồn 
năng lượng sạch trên cả nước.

3.1.3. Chiến lược sản phẩm
PV GAS D tiếp tục kiên định với 
định hướng chuyên môn hoá sản 
phẩm, đa dạng hóa hoạt động 
kinh doanh nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, tối đa 
hóa nguồn lợi cho khách hàng và 
các đối tác của Công ty.

Từ năm 2020 Công ty chỉ tập 
trung kinh doanh khí thấp áp 
với những thành tựu ngày càng 

đáng ghi nhận về tổng sản lượng 
khí tiêu thụ qua từng năm.

Về hoạt động kinh doanh, bên 
cạnh trọng tâm kinh doanh 
khí thiên nhiên bằng đường 
ống (khu công nghiệp và đô 
thị), PV GAS D đồng thời chú 
trọng đến phát triển các dịch 
vụ có liên quan như lắp đặt, 
bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị sử dụng khí và phát 
triển kinh doanh khí đô thị. 
Công ty tiếp tục nghiên cứu để 
làm chủ công nghệ đồng phát 
và triển khai các dự án tiềm 
năng, mở ra hướng phát triển 
mới trong tương lai.

3.1.4. Vị thế tiên phong
Với sứ mệnh mang nguồn năng 
lượng từ thiên nhiên phục vụ 
sự phát triển của cộng đồng, xã 
hội, PV GAS D hướng đến làm 
chủ công nghệ khí thiên nhiên, 
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tiên phong xây dựng cuộc sống 
xanh cho người dân và đất nước 
Việt Nam.

Do đó, Công ty luôn chú trọng 
đến các hoạt động nghiên cứu, 
học hỏi khoa học công nghệ tiên 
tiến để làm chủ công nghệ tồn 
trữ, phân phối, vận hành các 
hoạt động cung cấp khí thiên 
nhiên (KTA, LNG) phục vụ cho 
mục đích công nghiệp và đô thị 
cũng như các dự án áp dụng 
công nghệ đồng phát…

3.1.5. Nâng tầm 

quản trị

Trong giai đoạn 
phát triển kế tiếp, 
PV GAS D tiếp 
tục thực hiện các 
giải pháp nâng 
cao năng lực 
quản trị trong 
toàn Công ty, 
ứng dụng mạnh 
mẽ khoa học và 
công nghệ 4.0 
trong quản lý, 
điều hành và 
kiểm soát hệ 
thống nhằm nâng cao tính minh 
bạch, công khai và hiệu quả 
trong công tác quản trị Công ty.

Song song với đó là các hoạt 
động phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, tạo điều kiện 
phát huy tối đa tiềm năng và 
tinh hoa nhân sự nhằm đáp ứng 
các yêu cầu ngày càng khắt khe 
của ngành khí thiên nhiên trong 
bối cảnh hội nhập sâu rộng trên 
phạm vi toàn cầu. “Khai phá 
tiềm năng – khai sinh giá trị” đã 
trở thành kim chỉ nam trong mọi 
hoạt động của Công ty để mỗi cá 
nhân nói riêng, toàn bộ Công ty 
nói chung có thể tỏa sáng trên 
hành trình xanh của mình.

3.1.6. Trách nhiệm với Môi 
trường – Cộng đồng – Xã hội
Bên cạnh các mục tiêu về sản 
xuất kinh doanh, PV GAS D 
còn đặc biệt quan tâm và thực 
hiện tốt trách nhiệm đối với môi 
trường, xã hội và có những đóng 
góp thiết thực vì lợi ích chung 
của cộng đồng.

Hoạt động trong lĩnh vực phân 
phối khí thiên nhiên với đặc 
thù là nguồn nguyên liệu có 
giới hạn, PV GAS D luôn chú 
trọng triển khai các chiến lược 

bảo vệ môi trường, hạn chế các 
ảnh hưởng trong quá trình hoạt 
động của Công ty có thể gây ra 
tác động xấu đến môi trường 
xung quanh.

Ngoài ra, PV GAS D cũng nhận 
thức được đầy đủ trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp với 
khát vọng tạo dựng những giá 
trị bền vững, vì lợi ích chung 
của cộng đồng, xã hội; nâng cao 
vai trò và sự gắn kết của doanh 
nghiệp, đóng góp chung vào sự 
phát triển của cộng đồng nơi 
Công ty hoạt động. 

3.2. Định hướng mục tiêu 
trong năm 2022

HĐQT nhận định nền kinh tế 
thế giới và trong nước chỉ mới 
trên đà phục hồi, còn rất nhiều 
khó khăn và nguy cơ tiềm ẩn 
khi bước sang năm mới 2022. 
Trong bối cảnh kinh doanh có 
nhiều thay đổi, HĐQT xác định 
các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

− Tiếp tục tổ chức bộ máy Hội 
đồng Quản trị làm việc chuyên 
nghiệp với tinh thần trách 
nhiệm cao, thực hiện tốt công 
tác chỉ đạo, giám sát việc thực 
hiện nhiệm vụ quản lý, điều 

hành PV GAS D của 
Ban Giám đốc, giám 
sát chặt chẽ việc 
triển khai các Nghị 
quyết, Quyết định, 
Chỉ thị của Hội đồng 
Quản trị và các cấp 
có thẩm quyền.

− Tổ chức các phiên 
họp định kỳ theo quy 
định hoặc họp bất 
thường cần thiết để 
giải quyết các công 
việc thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng 
Quản trị, tham gia 
các cuộc họp của 

Ban Giám đốc để cùng Ban 
Giám đốc kịp thời xử lý, tháo gỡ 
những vướng mắc, khó khăn, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
mọi hoạt động của Công ty.

− Chỉ đạo triển khai thành công 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022; chủ 
động phối hợp với các đơn vị 
trong ngành, nghiên cứu và triển 
khai các hoạt động cung cấp khí; 
triển khai các giải pháp mang 
tính chủ động, linh hoạt, phù 
hợp với tình hình chung và thực 
tiễn riêng của PV GAS D nhằm 
đảm bảo sự ổn định và hiệu quả 
của hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.

− Chỉ đạo tập trung phát triển 
thị trường, mở rộng mạng lưới 
phân phối, gia tăng sản lượng 
khai thác, đa dạng hoá đối 
tượng khách hàng, hướng đến 
mục tiêu phát triển bền vững, 
tiếp tục tạo dựng cuộc sống 
xanh cho cộng đồng, xã hội. 

− Chỉ đạo thúc đẩy hoạt động 
đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh 
việc triển khai các dự án chuyển 
tiếp từ năm 2021, đảm bảo tiến 
độ, chất lượng và hiệu quả cao.

− Chỉ đạo tăng cường công tác 
quản lý chi phí; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 
hiệu quả hoạt động của Công ty 
nhằm đảm bảo việc quản lý, huy 
động và sử dụng vốn đúng mục 
đích, chặt chẽ và an toàn. 

− Chỉ đạo nâng cao chất lượng 
và hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát nội bộ, Tiếp tục chỉ đạo sâu 
sát công tác quản lý tài chính, 
quản trị rủi ro nhằm tăng cường 
công tác kiểm soát dòng tiền, 
công tác kiểm tra, quản lý thu 
hồi công nợ, xây dựng phương 
án xử lý dứt điểm với công nợ 
tồn đọng của Công ty. 

− Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện 
công tác quản trị trong doanh 
nghiệp, rà soát và từng bước 
số hoá, đơn giản hoá hệ thống 
quản lý nhằm nâng cao năng lực 
quản trị, tính minh bạch, công 
khai và hiệu quả trong quản lý, 
điều hành Công ty. 

− Chỉ đạo thực hiện thường 
xuyên công tác đào tạo và phát 
triển chất lượng nguồn nhân 
lực, sắp xếp nhân sự hiệu quả, 
phù hợp với hoạt động của Công 
ty, không ngừng nâng cao năng 
suất lao động và thực hiện tốt 
công tác an sinh – xã hội.
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CHƯƠNG 
BỐN 

QUẢN 
TRỊ 

CÔNG 
TY
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Hội đồng 
quản trị

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Thành viên HĐQT

Ông Trần Trung Chính

Ông Trần Thanh Nam

Bà Nguyễn Thục Quyên

Ông Lê Bá Khánh Anh

Ông Wataru Fujisaki

STT

01

02

03

04

05

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT/ 
Giám đốc

Thành viên HĐQT 
chuyên trách

Thành viên HĐQT 
độc lập

Thành viên HĐQT 
Kiêm nhiệm

Ngày bắt đầu/ 
không còn là TV. 
HĐQT

22/04/2015

15/10/2014

31/10/2019

28/03/2017

28/04/2020

Số
buổi tham

dự họp

36/36

36/36

36/36

36/36

36/36

Tỷ lệ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ghi 
chú

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị
HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

HĐQT HOẠT ĐỘNG THEO ĐÚNG CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP, NGHỊ 

QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH 

THỰC TẾ CỦA CÔNG TY ĐỂ LÃNH ĐẠO CÁC MẶT 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.
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STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Số Nghị quyết

02/NQ-HDQT/2021

03/NQ-HDQT/2021

06/NQ-HDQT/2021

07/NQ-HDQT/2021

10/NQ-HDQT/2021

11/NQ-HDQT/2021

12/NQ-HDQT/2021

13/NQ-HDQT/2021

14/NQ-HDQT/2021

17/NQ-HDQT/2021

18/NQ-HDQT/2021

22/NQ-HDQT/2021

04/QĐ-HDQT/2021

Ngày

06/01/2021

14/01/2021

20/01/2021

21/01/2021

03/02/2021

24/02/2021

24/02/2021

01/03/2021

10/03/2021

05/04/2021

09/04/2021

20/04/2021

27/04/2021

Nội dung

Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ 
phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Thông qua ký hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần 
CNG Việt Nam

Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2020 của Công 
ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng mua bán khí khu vực 
Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Chấp thuận Kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân 
phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí 6 tháng đầu năm 2021 
với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP 

Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí 6 tháng đầu năm 2021 
với CNG Việt Nam và Gas South

Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu 
khí Việt Nam 

Thông qua ký kết phụ lục thỏa thuận hợp tác với Tokyo Gas

Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối khí 
thấp áp Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên năm 2020 của 
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 của Công ty

Phê duyệt và ban hành quy chế nội bộ về quản trị của Công ty 

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành tổng cộng 50 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, điều hành, 

giám sát và chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 26 Nghị quyết/ Quyết định có liên quan 

đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, 

cụ thể như sau:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Quản trị Công ty

Thông qua ký kết Hợp đồng khung mua bán khí tái hoá từ 
nguồn LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công 
ty Khí Việt Nam – CTCP

Bổ nhiệm lại Ông Lê Minh Hải – Phó Giám đốc Công ty 

Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán 
CNG Bắc Bộ số 08/2015/KTA/KD-CNGVN/B1 ký ngày 
23/6/2015

Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của 
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí 6 tháng cuối năm 2021 
với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Thông qua sửa đổi bổ sung các hợp đồng mua bán khí với 
CNG Việt Nam và Gas South

Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung hợp đồng với Tổng Công ty 
Khí Việt Nam – CTCP

Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bổ nhiệm Thư ký Công ty, Bổ nhiệm lại Người phụ trách 
Quản trị Công ty

Ký kết phụ lục 04 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng 
PV Gas Tower với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

 

27/04/2021

28/04/2021

19/05/2021

02/06/2021

19/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

16/08/2021

08/09/2021

14/09/2021

29/09/2021

28/10/2021

23/11/2021

05/QĐ-HDQT/2021

23/NQ-HDQT/2021

26/NQ-HDQT/2021

27/NQ-HDQT/2021

28/NQ-HDQT/2021

29/NQ-HDQT/2021

30/NQ-HDQT/2021

31/NQ-HDQT/2021

32/NQ-HDQT/2021

33/NQ-HDQT/2021

34/NQ-HDQT/2021

36/NQ-HDQT/2021

37/NQ-HDQT/2021

Nội dungNgàySố Nghị quyếtSTT

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
Thành viên HĐQT độc lập đóng vai trò là bên chất vấn, tham mưu và giám sát các hoạt động QTCT, 
hoạt động của HĐQT và BGĐ, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động quản trị, kết quả sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và bảo vệ cho quyền lợi của cổ đông thiểu số. Thành viên 
HĐQT độc lập đánh giá HĐQT Công ty đã tổ chức và hoạt động tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các định hướng chiến lược và chỉ đạo điều 
hành, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế.
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1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS

Bà Phạm Thị Thu Hà

Bà Đặng Thị Hồng Yến

Ông Nguyễn Vũ Anh

Ông Trần Huỳnh Thanh Tú

Chức vụ

Trưởng BKS

KSV

KSV

KSV

Ngày bắt đầu/ 
không còn là TV. 
HĐQT

30/12/2014

09/05/2012

Miễn nhiệm từ 
ngày 26/04/2021

Bổ nhiệm từ ngày 
26/04/2021

Số
buổi tham

dự họp

05

05

02

03

Tỷ lệ

100%

100%

100%

100%

100%

Ghi 
chú

BAN KIỂM SOÁT CỦA PV GAS D GỒM 03 THÀNH VIÊN 

CÓ CHUYÊN MÔN SÂU RỘNG VÀ NHIỀU NĂM KINH 

NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN. 

ĐÂY LÀ TIỀN ĐỀ GIÚP BKS HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, 

PHÁT HUY CHỨC NĂNG GIÁM SÁT ĐỘC LẬP, ĐẢM BẢO 

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG MINH BẠCH, HIỆU QUẢ, TỐI ĐA 

HÓA LỢI ÍCH CHO CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN.

STT

01

02

03

04

 Ban kiểm soát 

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát
TRONG NĂM 2021, BAN KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN 

ĐẦY ĐỦ VÀ NGHIÊM TÚC CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT 

THEO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 PHÊ DUYỆT; 

PHỐI HỢP VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC BÁM SÁT 

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VÀ HĐQT 

CÔNG TY. TRONG PHẠM VI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ 

VÀ CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC BAN HÀNH, BKS CŨNG ĐÃ 

THAM GIA GIÁM SÁT CÔNG TÁC KIỂM TOÁN, KIỂM 

SOÁT NỘI BỘ, ĐẢM BẢO CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH TUÂN THỦ ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY, 

GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY.
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Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp đồng thời thường xuyên trao đổi nội bộ để thống nhất 
nội dung các báo cáo giám sát. Các cuộc họp cụ thể như sau:

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm mặc dù những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Công ty đã nỗ lực vượt thách 
thức, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ 
như theo báo cáo của Ban Giám đốc tại chương 3 của báo cáo này.

2.1. Giám sát hoạt động của 

HĐQT
− Các thành viên HĐQT đã thực 
hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ 
được quy định tại Luật Doanh 
nghiệp cũng như Điều lệ Công 
ty và Quy chế hoạt động của 
HĐQT.

− Các Nghị quyết HĐQT được 
đưa ra dựa trên quy định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và 
tình hình SXKD thực tế của 
Công ty.

−HĐQT đã tiến hành triển khai 

STT

1

2

3

4

5

Ngày họp

04/03/2021

29/03/2021

29/04/2021

26/07/2021

24/12/2021

Nội dung

− Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 tại các Xí nghiệp trực thuộc đơn vị.

− Đánh giá hoạt động BKS quý I/2021.
− Chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
− Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.
− Xây dựng kế hoạch cá nhân của Kiểm soát viên.
− Lập kế hoạch quý 2 năm 2021.

− Đánh giá công tác quý I năm 2021.
− Bàn giao công việc Kiểm soát viên.
− Phân công nhiệm vụ thành viên Kiểm soát viên.

− Đánh giá công tác quý II năm 2021.
− Lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

− Họp tổng kết năm 2021.
− Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hợp lý và nhanh chóng. HĐQT 
đã dựa theo điều kiện thực tế để đưa ra định hướng hoạt động kinh 
doanh phù hợp. Điều này đã góp phần thành công cho hoạt động kinh 
doanh của Công ty.

− Thông qua các cuộc họp định kỳ cũng như trao đổi thường xuyên 
giữa Ban Điều hành và Ban Lãnh đạo đã giúp HĐQT theo sát tình 
hình của Công ty và đưa ra những chỉ đạo kịp thời và định hướng 
phát triển trong tương lai.

2.2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc
− BGĐ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT theo đúng yêu cầu.

− BGĐ đã thực hiện sửa đổi bổ sung một số quy chế như: quy chế trả 
lương, quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ…

− Việc tuyển dụng, sử dụng, 

điều chuyển lao động hợp lý, 

đảm bảo hiệu quả trong hoạt 
động SXKD. Lãnh đạo Công ty 
đã thực hiện đầy đủ và kịp thời 
lương, thưởng, cũng như các 
chế độ chính sách cho người lao 
động theo đúng quy chế được 
phê duyệt và quy định của pháp 
luật.

− Triển khai có hiệu quả các giải 
pháp thị trường, an toàn trong 
sản xuất kinh doanh, tiết kiệm 
chi phí… có hiệu quả và giúp 
Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch 
tài chính đã được giao phó.

2.3. Sự phối hợp giữa BKS với 
HĐQT, BGĐ và Cán bộ quản 
lý khác
− Giữa BKS và HĐQT, BGĐ 
Công ty luôn có sự phối hợp 
chặt chẽ. BKS đã nhận được sự 
hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, 
BGĐ và các cấp quản lý trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ 
của mình, như các yêu cầu cung 
cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ 
làm việc với BKS khi có yêu cầu.

− BKS luôn được tạo điều kiện 
tham gia vào các cuộc họp của 
HĐQT và BGĐ nếu có yêu cầu.

− BKS tích cực phối hợp cùng 
HĐQT và BGĐ để tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên thành công.

− Các đề xuất của BKS luôn 
được HĐQT, BGĐ tiếp nhận, 
xem xét và đề ra các giải pháp 
thực hiện, nhằm không ngừng 

hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành.

− Các báo cáo tổng kết, đánh giá của BKS luôn được gửi đến HĐQT 

và BGĐ để xem xét.

2.4. Kết quả thẩm định BCTC

− Báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm được chuẩn bị 
một cách khoa học, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật.

− BCTC của PV GAS D được PwC Việt Nam đánh giá là phản ánh 
trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ của 
Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Các hoạt động 
của PV GAS D rõ ràng, minh bạch theo các chuẩn mực Kế toán và 

Hệ thống Kế toán Việt Nam.

− BKS đã triển khai thẩm định và thống nhất với báo cáo của Ban 
điều hành và ý kiến đánh giá của  PwC Việt Nam về kết quả báo cáo 

tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021.

2.5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022
BKS tiếp tục tiến hành giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ và các 
phòng ban, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật, các yêu 
cầu nội bộ. Trong nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn được giao, BKS sẽ 
tập trung vào các công tác trọng điểm sau:

− Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế 
của Công ty.

− Theo dõi tình hình triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

− Kết hợp với HĐQT, BGĐ kiểm tra chặt chẽ tình hình hoạt động 
kinh doanh và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của 
cổ đông.

− Theo dõi quá trình lên kế hoạch, triển khai các dự án, đảm bảo quá 
trình sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

− Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi 
bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro 
trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Tư vấn các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 
sử dụng tài sản, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn của 
Công ty.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ 
CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT 

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH và BKS

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT

1

2

3

Người thực hiện 
giao dịch

Tokyo Gas Asia 
Pte.Ltd

Chức danh

Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty

Ban kiểm soát Công ty

Các Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

Tổng cộng

Người 
liên 
quan

Cổ 
đông 
lớn

Số 
cổ phiếu

22.409.757

Số 
cổ phiếu

22.499.757

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
(%)

24,9

Tỷ lệ
(%)

25

Lý do tăng giảm 
(mua bán, chuyển 
đổi, thưởng…)

Mua để tăng tỷ lệ 
sở hữu lên 25% cổ 
phiếu có quyền biểu 
quyết tại PV GAS D

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị ban hành 11 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên 
quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Tokyo Gas Asia Pte.Ltd, Công 
ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. Các Nghị quyết đã được PV 
GAS D công bố thông tin đúng theo quy định của Pháp luật.

Tổng thu nhập

4.302.596.118

1.171.629.889

5.645.019.001

11.119.245.008

ĐÁNH GIÁ VIỆC 
THỰC HIỆN CÁC QUY 
ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 

PV GAS D đã áp dụng Quy chế Quản trị Công ty mới và liên tục cập 
nhật bổ sung cho phù hợp kể từ năm 2018, với nhiều thay đổi nhằm 
tuân thủ với các quy định của Pháp luật và các thông lệ tốt. Công ty 
tiếp tục hoàn thiện Quy chế Quản trị Công ty để phù hợp với Luật 
Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng 
như các thông lệ tốt nhất, nhằm tăng cường tính minh bạch trách 
nhiệm giải trình, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của các bên liên quan. 
Cụ thể, PV GAS D đã đưa ra những nguyên tắc quản trị của Công 
ty bao gồm: 

(1) Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật
(2) Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả
(3) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Đối xử công bằng giữa các cổ đông
(4) Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty
(5) Minh bạch trong hoạt động của Công ty
(6) HĐQT định hướng và giám sát, BKS kiểm soát Công ty hiệu quả

1. Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật
− PV GAS D luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật 
về QTCT tại Luật Doanh nghiệp, các quy định cụ thể hướng dẫn 
về QTCT tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Dựa trên cơ sở tuân thủ 
pháp luật Việt Nam và vận dụng các thông lệ quốc tế trong khu vực 
về quản trị doanh nghiệp, PV GAS D đã và đang không ngừng hoàn 
thiện Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về QTCT.

− Là một công ty hoạt động trong ngành dầu khí, PV GAS D luôn 
đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật dầu khí, các quy định an 
toàn trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường... 

− Ngoài ra, là công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, 
PV GAS D không những phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp, quy 
định pháp luật về thuế, ... mà còn bị chi phối bởi Luật Chứng khoán 
và các điều luật liên quan.

2. Đảm bảo cơ cấu 
quản trị hiệu quả 
− Ngoài việc đảm bảo tuân thủ 
các quy định pháp luật về QTCT, 
PV GAS D luôn nỗ lực để tiếp 
cận các thông lệ tốt nhất trong 
khu vực và thế giới.

− Cơ cấu HĐQT của Công ty 
đảm bảo hài hòa giữa kiến thức 
chuyên môn, kinh nghiệm thực 
tế và sự đa dạng để các vấn đề 
được thảo luận một cách toàn 
diện, sâu sắc, nhằm tìm ra giải 
pháp hiệu quả nhất.

3. Đảm bảo quyền lợi 
của cổ đông và đối xử 
công bằng giữa các cổ 
đông 
− Công tác quan hệ cổ đông/
nhà đầu tư tiếp tục là một trong 
những nhiệm vụ được Công ty 
chú trọng. Công ty luôn tuân 
thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố 
thông tin trên TTCK, cung cấp 
đầy đủ, chính xác và nhanh 
chóng nhất các thông tin về 
công tác quản trị, hoạt động sản 
xuất kinh doanh và kết quả kinh 
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doanh nhằm giúp nhà đầu tư và 
cổ đông có được nguồn tin đầy 
đủ và đáng tin cậy nhất. Đồng 
thời, xây dựng hình ảnh Công ty 
minh bạch, hiệu quả, nâng cao 
uy tín HĐQT và Ban lãnh đạo.

− Quyền và nghĩa vụ của cổ 
đông được quy định chi tiết tại 
Điều lệ Công ty: (1) Cổ đông có 
các quyền và nghĩa vụ tương 
ứng theo số cổ phần và loại cổ 
phần sở hữu. (2) Cổ đông có 
quyền tham dự và phát biểu 
trong các cuộc họp ĐHĐCĐ và 
thực hiện quyền biểu quyết trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền hoặc bỏ phiếu từ 
xa. (3) PV GAS D sử dụng hình 
thức biểu quyết theo số phiếu 
biểu quyết của cổ đông đối với 
mọi Nghị quyết. 

− Quy định về việc các thành 
viên HĐQT, BKS, BGĐ và cán 
bộ quản lý khác và những người 
có liên quan không được sử 
dụng các thông tin chưa được 
phép công bố của Công ty hoặc 
tiết lộ cho người khác để thực 
hiện các giao dịch có liên quan.

− Quy định rõ về trách nhiệm 
trung thực, tránh các xung đột 
về quyền lợi của các thành viên 
HĐQT, BKS, Giám đốc và cán 
bộ quản lý khác. Công ty không 
cấp các khoản vay, bảo lãnh cho 
các thành viên HĐQT, BKS, 
Giám đốc và cán bộ quản lý khác 
và những người có liên quan đến 
thành viên nêu trên hoặc pháp 
nhân mà những người này có 
các lợi ích tài chính, trừ trường 
hợp các khoản vay hoặc bảo 
lãnh nêu trên đã được ĐHĐCĐ 
chấp thuận.

4. Đảm bảo vai trò của 
các bên có quyền lợi 
liên quan đến công ty
− Mục tiêu phát triển bền vững, 

gắn kết trách nhiệm với cổ 
đông, với người lao động và với 
cộng động xã hội là một trong 
những mục tiêu quan trọng của 
PV GAS D.

− Hệ thống quản lý AT-CL-MT 
tích hợp theo các tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 45001, ISO 9001 và 
ISO 14001. Hệ thống này được 
xây dựng dựa trên mô hình 
Plan-Do-Check-Act với mục 
đích thỏa mãn yêu cầu khách 
hàng cùng với việc tuân thủ các 
yêu cầu về an toàn, sức khỏe và 
môi trường. 

− PV GAS D đã thể hiện trách 
nhiệm cộng đồng – xã hội thông 
qua các hoạt động đầu tư cho 
giáo dục và thế hệ trẻ, tri ân 
người có công... 

− Chính sách và hoạt động đảm 
bảo phù hợp với việc thúc đẩy 
phát triển bền vững được trình 
bày tại Báo cáo Phát triển Bền 
vững tích hợp trong BCTN của 
Công ty.

5. Minh bạch trong 
hoạt động của công ty
− Các quy định về công bố thông 
tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC 
đã và đang được PV GAS D thực 
hiện nghiêm túc. Các thông tin 
liên quan đến tình hình quản trị, 
hoạt động kinh doanh của Công 
ty cũng như các thông tin bất 
thường đều được PV GAS D công 
bố theo đúng thời hạn quy định 
tại trang web Công ty, HOSE và 
SSC nhằm đảm bảo tính minh 
bạch và lợi ích của tất cả các cổ 
đông và nhà đầu tư.

− Điều lệ và Quy chế nội bộ về 
QTCT được đăng tải trên trang 
web của PV GAS D bằng cả 
tiếng Việt và tiếng Anh để nâng 
cao khả năng tiếp cận tài liệu 
QTCT của các cổ đông và nhà 
đầu tư trong nước lẫn quốc tế. 

− BCTN của Công ty đã công 
bố đầy đủ mục tiêu, định hướng 
chiến lược của Công ty, chỉ số 
hiệu quả tài chính, chỉ số hiệu 
quả phi tài chính, chính sách cổ 
tức, tổng thu nhập, thù lao của 
mỗi thành viên HĐQT và BGĐ. 

− Trang web Công ty là nơi công 
bố thông tin nhanh chóng và 
minh bạch như BCTC, BCTN, 
Biên bản họp ĐHĐCĐ, Điều lệ 
Công ty, các tin tức liên quan…

6. HĐQT định hướng 
và giám sát, BKS kiểm 
soát công ty hiệu quả
− Quy chế QTCT, Điều lệ hoạt 
động của HĐQT và vai trò, 
trách nhiệm của thành viên 
HĐQT được quy định và công 
bố rõ ràng tại mục Quan hệ cổ 
đông trên website Công ty. Tầm 
nhìn, sứ mệnh cũng được đăng 
tải tại website Công ty và được 
trình bày trong BCTN.

− Chủ tịch HĐQT và Giám đốc 
là 2 người khác nhau, Chủ tịch 
HĐQT là thành viên không điều 
hành, để đảm bảo sự độc lập và 
hiệu quả trong giám sát và định 
hướng. Vai trò và trách nhiệm 
của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 
được quy định tại Điều lệ công ty. 

− Vai trò của BKS cũng được 
quy định cụ thể tại Điều lệ công 
ty. BKS bao gồm 3 thành viên 
có kinh nghiệm dày dặn về kiểm 
toán – kế toán, thực hiện chức 
năng kiểm tra, giám sát các 
hoạt động điều hành, quản lý, 
kiểm tra sự tuân thủ, đảm bảo 
chấp hành các quy định pháp 
luật và quy định nội bộ…

Tháng 8/2019, UBCKNN phối 
hợp cùng IFC – Ngân hàng Thế 
giới phát hành Bộ nguyên tắc 
QTCT theo thông lệ tốt nhất áp 
dụng cho các công ty đại chúng 
ở Việt Nam, với 10 nguyên 

tắc quan trọng nhất để đánh 
giá hệ thống QTCT, bao gồm: 
(1) Thiết lập rõ vai trò, trách 
nhiệm và cam kết của HĐQT, 
(2) Thiết lập HĐQT có năng lực 
và chuyên nghiệp, (3) Bảo đảm 
vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính 
độc lập của HĐQT, (4) Thành 
lập các Ủy ban thuộc HĐQT, 
(5) Bảo đảm hoạt động hiệu 
quả của HĐQT, (6) Thiết lập 
và duy trì văn hoá đạo đức công 
ty, (7) Thiết lập Khung quản lý 
rủi ro và môi trường kiểm soát 
vững mạnh, (8) Tăng cường 
hoạt động CBTT của công ty, 
(9) Thiết lập khuôn khổ để thực 
hiện hiệu quả quyền của cổ 
đông, (10) Tăng cường tham gia 
hiệu quả của các bên có quyền 
lợi liên quan.

1. Thiết lập rõ vai trò, 
trách nhiệm và cam 
kết của HĐQT 
Hoạt động của HĐQT PV GAS D 
luôn đảm bảo tuân thủ quy định 
của pháp luật, đồng thời các 
quyền hạn và trách nhiệm được 
quy định rõ ràng và nhất quán 
trong các văn bản của Công ty 
như Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
QTCT, Quy chế tổ chức, hoạt 
động của HĐQT. Mọi hoạt động 
của HĐQT đều được thực hiện 
một cách minh bạch, vì lợi ích cao 
nhất của Công ty và cổ đông, quan 
tâm đến các bên liên quan. Hoạt 
động đào tạo luôn được HĐQT 
chú trọng để vừa tạo ra một đội 
ngũ có đủ phẩm chất, năng lực 
vừa đảm bảo lực lượng kế thừa, 
giúp Công ty phát triển bền vững.

2. Thiết lập hđqt có năng 
lực và chuyên nghiệp 
Hiện tại, HĐQT của PV GAS D 
có 01 thành viên độc lập trong 
tổng số 05 thành viên, bao gồm 
01 thành viên là Nữ. Các thành 
viên HĐQT đều có kinh nghiệm 
sâu rộng trong lĩnh vực dầu 
khí, quản trị điều hành doanh 
nghiệp, tài chính, kinh doanh. 
Sự đa dạng của thành phần, 
kiến thức và kinh nghiệm giúp 
HĐQT có quan điểm đa dạng, 
giúp có thể thảo luận và đưa ra 
các quyết định hiệu quả. Công ty 
có Người phụ trách QTCT nhằm 
theo dõi, cập nhật và đánh giá 
hiệu quả công tác QTCT cũng 
như đảm bảo việc tuân thủ đầy 
đủ các quy định pháp luật trong 
lĩnh vực này.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 
THỰC HIỆN TỐT CÁC 

THÔNG LỆ QUỐC TẾ VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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3. Bảo đảm vai trò lãnh 
đạo hiệu quả và tính 
độc lập của HĐQT
Quy chế nội bộ QTCT và Điều lệ 
Công ty đã quy định rõ về quyền 
hạn và trách nhiệm của HĐQT 
nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo 
một cách hiệu quả nhất. Thực 
tế cho thấy HĐQT đã phối hợp 
hỗ trợ Ban điều hành trong mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đồng thời đảm bảo lợi ích hợp 
pháp của cổ đông và các bên liên 
quan. HĐQT hiện có 01 thành 
viên độc lập có nhiều kinh ng-
hiệm trong lĩnh vực tài chính 
- đầu tư, là tiếng nói tham mưu 
quan trọng trong các quyết định.

4. Thành lập các ủy 
ban thuộc HĐQT 
Với hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cơ cấu tổ chức hiện 
tại, PV GAS D nhận thấy chưa 
có nhu cầu thành lập các Tiểu 
ban trực thuộc HĐQT. HĐQT 

sẽ trực tiếp thảo luận các vấn đề 
phát sinh và có thể tổ chức riêng 
thành từng chuyên đề khi cần 
thiết. Đối với hoạt động quản trị 
rủi ro, HĐQT tổ chức phân theo 
chức năng các đơn vị nghiệp 
vụ trực tiếp, với sự giám sát và 
lãnh đạo của Ban điều hành và 
HĐQT.

5. Bảo đảm hoạt động 
hiệu quả của HĐQT 
Hàng năm, HĐQT đều đánh 
giá hoạt động của mình dựa 
trên các thông lệ tốt nhất và đặc 
biệt là mức độ hoàn thành kế 
hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 
phê duyệt. Mức chi trả thù lao 
của các thành viên được căn 
cứ một cách khách quan, khoa 
học, minh bạch dựa trên năng 
lực, hiệu quả đóng góp vào 
công việc chung.

6. Thiết lập và duy trì 
văn hoá đạo đức công ty
Công ty đã ban hành các văn 

bản lập quy nhằm xây dựng 
một môi trường làm việc trung 
thực, chuyên nghiệp, đặt mục 
tiêu chung lên hàng đầu. Có thể 
kể đến là các văn bản lập quy 
như: Bộ quy tắc ứng xử, Quy 
trình bán khí thiên nhiên và Đo 
lường sự thỏa mãn của khách 
hàng, Đánh giá thi đua khen 
thưởng hàng quý, hàng năm… 
hay cơ chế phản hồi thông qua 
Hội nghị người lao động. HĐQT 
là đầu mối, chịu trách nhiệm 
tập thể về quản trị, thành công 
trong dài hạn của Công ty, việc 
mang lại giá trị bền vững cho 
các bên liên quan, HĐQT luôn 
hoạt động một cách chuyên 
nghiệp, hiệu quả là tấm gương 
cho Ban điều hành, nhân viên.

7. Thiết lập khung quản 
lý rủi ro và môi trường 
kiểm soát vững mạnh
Năm 2021, HĐQT quyết định 
thành lập Bộ phận Kiểm toán 
nội bộ trực thuộc HĐQT nhằm 

tối ưu hoá hoạt động dưới sự 
giám sát chặt chẽ của HĐQT. 
Bộ phận Kiểm toán với kế hoạch 
và phân công công việc định kỳ 
hàng quý, đã thực hiện việc 
soát xét báo cáo và tình hình tài 
chính, hoàn thiện hệ thống kiểm 
soát, phòng chống gian lận, và 
hoạt động của Kiểm toán nội 
bộ. Đối với quản lý rủi ro, danh 
mục rủi ro, đặc biệt là các rủi ro 
chiến lược, cùng cơ chế đánh 
giá đã được soát xét và cải tiến 
nhằm nâng cao thực hành quản 
trị và điều hành doanh nghiệp. 

8. Tăng cường hoạt 
động CBTT của công ty 
Hệ thống các văn bản lập quy 
trong lĩnh vực CBTT luôn được 
Công ty chú trọng, chẳng hạn 
như Quy chế nội bộ về QTCT: 
CBTT - Minh bạch và bảo mật 
thông tin; Điều lệ: BCTN, trách 
nhiệm công bố thông tin, thông 
báo ra công chúng; Quy chế 
CBTT của Công ty.

9. Thiết lập khuôn khổ 
để thực hiện hiệu quả 
quyền của cổ đông 
HĐQT thường xuyên chỉ đạo 
việc thực hiện công bố thông 
tin cho các cổ đông theo đúng 
quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính và Ủy ban Chứng khoán. 
Đối với các sự kiện có ảnh 
hưởng đến giá cổ phiếu, HĐQT 
luôn đảm bảo việc truyền tải 
thông tin chính xác và kịp thời 
đến các cổ đông và cộng đồng 
nhà đầu tư. Thường xuyên cập 
nhật website của Công ty, đăng 
tải các thông tin liên quan đến 
hoạt động quản lý, điều hành 
sản xuất kinh doanh của Công 
ty trên website một cách kịp 
thời, đầy đủ.

PV GAS D luôn đẩy mạnh công 
bố các thông tin liên quan đến 
phát triển bền vững để đáp ứng 
nhu cầu các bên liên quan. Công 
ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác theo quy định của 
pháp luật, đảm bảo sự cân bằng 
và hài hòa lợi ích của các bên với 
sự đồng thuận cao giữa cổ đông 
và người lao động

10. Tăng cường tham 
gia hiệu quả của các bên 
có quyền lợi liên quan
Như đề cập trong Báo cáo Phát 
triển Bền vững, PV GAS D thực 
hiện gắn kết các bên liên quan 
thông qua các kênh đối thoại 
hiệu quả, qua đó có thể thực 
hiện các hành động để đáp ứng 
các mối quan tâm và kỳ vọng của 
họ. Ngoài ra, HĐQT thực hiện 
giám sát thông qua hệ thống 
các quy chế, quy định như: Quy 
chế quản lý công nợ, Quy trình 
bán khí thiên nhiên và Đo lường 
sự thỏa mãn của khách hàng, 
Quy chế thi đua khen thưởng,…
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QUẢN TRỊ 
RỦI RO  

HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH 
VỰC CUNG CẤP KHÍ THIÊN 
NHIÊN TRONG BỐI CẢNH 
THỊ TRƯỜNG DẦU KHÍ 
QUỐC TẾ LUÔN TIỀM ẨN 
NHIỀU BIẾN ĐỘNG KHÓ 
LƯỜNG, PV GAS D Ý THỨC 
RẤT RÕ VỀ NHỮNG RỦI RO 
DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI 
MẶT CŨNG NHƯ CHỦ ĐỘNG 
QUẢN LÝ CÁC ẢNH HƯỞNG 
CỦA RỦI RO, GÓP PHẦN 
MANG LẠI THÀNH CÔNG VÀ 
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CHO CÔNG TY.

Cũng theo quan điểm của PV GAS D, “trong nguy có cơ” – song hành 
cùng rủi ro là những cơ hội/ tiềm năng nhất định. Do vậy, quản trị rủi 
ro không chỉ bao gồm giảm thiểu rủi ro mà đó là còn quá trình nhìn 
nhận, phân tích đầy rủi ro, tối ưu hoá tương quan giữa rủi ro và cơ 
hội, chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho phép của Công ty để từ đó có 
những giải pháp thích hợp giúp quản trị Công ty và hỗ trợ thúc đẩy 
kinh doanh. 

Bước qua năm 2021 với nhiều mối lo ngại về tình hình kinh tế, chính trị, 
xã hội trong và ngoài nước, sự đe dọa từ những ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, sự phục hồi yếu ớt và không đồng đều của các nền kinh tế… 
hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro vững chắc của PV GAS D 
đã đóng vai trò then chốt trong việc dẫn dắt doanh nghiệp đón đầu 
những thách thức, triển khai các chiến lược thích ứng kịp thời, sáng 
tạo, giúp doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, là chìa 
khóa mở rộng cánh cửa tương lai, vươn lên tầm cao mới.

1. Quy trình quản trị 
rủi ro 
PV GAS D đã xây dựng Quy trình 
quản trị rủi ro với các nguyên tắc 
chặt chẽ về phòng ngừa, phát hiện 
và khắc phục những tác động của 
rủi ro trong hoạt động của Công ty. 
Các nguyên tắc này được duy trì và 
hoàn thiện qua từng năm nhằm 
đảm bảo kiểm soát, quản lý và giám 
sát hiệu quả danh mục rủi ro của 
Công ty, đồng thời đạt được mục 
tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.

Quy trình quản trị rủi ro của 
PV GAS D chia ra làm 3 giai đoạn 
với 7 bước tương ứng như sau:

Bên cạnh quy trình chung, đối với từng rủi ro cụ thể PV GAS D cũng đặt ra các tiêu chuẩn nhận diện, phân 
tích, đánh giá nhằm đưa ra các chiến lược quản trị rủi ro theo hai hướng: (1) là phòng ngừa rủi ro để hạn chế 
những biến động bất lợi và (2) là chấp nhận rủi ro ở mức hợp lý để tối đa hoá lợi ích của Công ty. 
Quy trình chấp nhận và phòng ngừa rủi ro bao gồm 4 bước cơ bản:

Giai đoạn 1
Đánh giá ban đầu

− Bước 1: Đánh 
giá chung về môi 
trường, điều kiện 
kinh doanh và 
hoạt động của 
Công ty.

− Bước 2: Nhận 
diện các rủi ro 
có khả năng ảnh 
hưởng đến doanh 
thu và lợi nhuận 
của Công ty.

1. Định nghĩa rủi ro và 
mức độ chấp nhận 

− Xác định loại rủi ro 
cụ thể được đánh giá.

− Xác định mức độ rủi 
ro có thể chấp nhận.

2.Đánh giá tác động từ 
rủi ro 

− Xem xét các tác động 
tích cực và tiêu cực của 
rủi ro.

− Định lượng các tác 
động này.

3. Quyết định chấp nhận 
hay phòng ngừa rủi ro

− Cân nhắc lợi ích và chi 
phí giữa việc chấp nhận 
hay phòng ngừa rủi ro để 
đưa ra quyết định.

4. Giám sát  và  xem 
xét lại

− Theo dõi và giám sát 
ảnh hưởng của rủi ro đến 
hoạt động kinh doanh.

− Định kỳ đánh giá lại 
quy trình.

Giai đoạn 3
Đối phó/ Giám sát

− Bước 6: Tiến 
hành quản trị rủi 
ro, định kỳ đánh 
giá hiệu quả và cải 
thiện quy trình.

− Bước 7: Định kỳ 
báo cáo lên Ban 
Giám đốc và các 
bộ phận liên quan 
về hoạt động quản 
trị rủi ro. 

Giai đoạn 2
Định lượng/ Phân tích

− Bước 3: Tiến hành 
định lượng và ước tính 
tác động của từng rủi ro.

− Bước 4: Đưa ra 
phương pháp phòng 
ngừa, giảm thiểu tác 
động cho từng rủi ro.
− Bước 5: Đánh giá chi 
phí và lợi ích mang lại 
của từng phương pháp 
để lựa chọn phương án 
quản trị phù hợp. 
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2. Hoạt động quản trị rủi ro
Hoạt động kinh doanh của PV GAS D là cung cấp khí thiên nhiên trong ngành rất đặc thù và bị chi phối bởi 
nhiều yếu tố, cho nên các rủi ro tác động đến PV GAS D khá đa dạng, từ điều kiện kinh tế trong nước đến biến 
động trên thị trường thế giới. Công ty luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro để đạt được hiệu quả cao nhất 
trong quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy kinh doanh. 

Trong năm 2021 Công ty đã phân tích, đánh giá, theo dõi và quản lý các rủi ro ảnh hưởng lớn đến chiến 
lược và hoạt động kinh doanh, bao gồm:

RỦI RO

Rủi ro nguồn 
cung khí

Rủi ro 
nhu cầu khí

− Hoạt động kinh doanh của PV GAS D 
phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung khí 
của PV GAS nói riêng và hoạt động của 
Ngành Dầu khí Việt Nam nói chung.
− Mọi biến động từ các hoạt động thăm 
dò, khai thác dầu khí sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến nguồn cung nguyên liệu cũng 
như chi phí đầu vào của PV GAS D.
− Với vị thế là Công ty thành viên của 
PV GAS, PV GAS D được đảm bảo 
nguồn cung khí ổn định. Tuy nhiên, bất 
kỳ thay đổi nào về sản lượng khí cung 
cấp từ PV GAS sẽ có tác động đến kết 
quả kinh doanh của PV GAS D.

− Nhu cầu khí của các khách hàng tác 
động trực tiếp đến doanh thu, sản lượng 
và tài chính của Công ty.

− Luôn đảm bảo các nghĩa vụ thanh 
toán và các nghĩa vụ liên quan đối với 
PV GAS nhằm xây dựng uy tín Công ty.
− Thường xuyên trao đổi với khách 
hàng, thực hiện dự báo nhu cầu khách 
hàng trong ngắn hạn và trung hạn, 
làm cơ sở để xây dựng các cam kết duy 
trì nguồn cung với PV GAS và đón đầu 
dòng khí nhập khẩu trong tương lai.

− Nhu cầu khí của khách hàng phụ 
thuộc rất nhiều yếu tố như kinh tế vĩ mô 
trong và ngoài nước, tình hình hiện tại 
và xu hướng, chiến lược phát triển của 
các ngành nghề kinh tế, tình hình sản 
xuất kinh doanh, tình hình tài chính và 
kế hoạch của khách hàng,… Vì vậy, công 
tác dự báo nhu cầu khí từ khách hàng 
đòi hỏi PV GAS D phải luôn tích cực, 
chủ động và linh hoạt trong công tác ng-
hiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin 
và phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các cơ 
quan quản lý Nhà nước, các đối tác và 
khách hàng.
− Chủ động, linh hoạt theo dõi sát sao 
tình hình hoạt động, tình hình tài chính 
và kế hoạch sản xuất kinh doanh, nắm 
bắt nhu cầu của khách hàng.

NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP

1. Rủi ro hoạt động

RỦI RO

Rủi ro giá khí

Rủi ro vận 
hành (cháy 
nổ, ô nhiễm 
môi trường)

− Hoạt động trong lĩnh vực phân phối 
khí, lợi nhuận của PV GAS D sẽ bị ảnh 
hưởng khi giá khí đầu ra và đầu vào có 
những biến động bất lợi.
− Giá khí đầu vào của Công ty được quyết 
định bởi PV GAS. 
− Giá khí đầu ra bán cho khách hàng phải 
phù hợp với tình hình giá nhiên liệu thực 
tế trên thị trường.

− Với sản phẩm chính là khí thiên nhiên, 
loại nhiên liệu có nhiệt năng lớn, hiệu quả 
đốt cháy cao, nên công tác vận hành của 
PV GAS D luôn phải đối mặt với nguy cơ 
cháy nổ, hoả hoạn, ô nhiễm môi trường…
− Bất kỳ sự cố nào xảy ra Công ty đều gánh 
chịu thiệt hại lớn về tài sản, con người và 
môi trường thiên nhiên. Hơn nữa, Công 
ty cũng cần rất nhiều thời gian để Công ty 
có thể khắc phục được hậu quả cũng như 
phục hồi uy tín trước cộng đồng, người 
lao động và đối tác

− Theo sát diễn biến thị trường và tiến 
hành dự báo giá dầu thế giới để có những 
điều chỉnh phù hợp trong giá bán. 
− Dự phòng các kịch bản về giá dầu 
trong năm và những tác động có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động Công ty. Từ đó, 
chuẩn bị các nguồn lực về tài chính cần 
thiết để đảm bảo duy trì hoạt động ổn 
định của Công ty.
− Tích cực phát triển thị trường và 
khách hàng nhằm gia tăng sản lượng 
tiêu thụ, góp phần đảm bảo lợi nhuận 
cho Công ty.
− Xây dựng phương án đàm phán hợp 
đồng với các chính sách giá bán được 
điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị 
trường nhằm giảm thiểu tác động từ sự 
biến động của giá dầu. Điều này giúp 
biên lợi nhuận ổn định hơn, góp phần 
gia tăng hiệu quả kinh doanh cho cả 
khách hàng và Công ty.

− PV GAS D đã đầu tư, trang bị hệ thống 
phòng cháy chữa cháy theo đúng quy 
định, tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, 
thuê đơn vị chuyên ngành triển khai các 
giải pháp phòng, chống tràn dầu và mua 
đầy đủ các loại bảo hiểm rủi ro tài sản, bảo 
hiểm cháy nổ…
− PV GAS D áp dụng hệ thống quản lý tích 
hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường 
theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 & ISO 45001:2018, trong đó 
chú trọng hoàn thiện và cải tiến hệ thống 
quản lý các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty với mục đích thỏa mãn 
tối đa các yêu cầu khách hàng bằng chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, tuân thủ các yêu 
cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường và 
các yêu cầu khác.
− Công ty duy trì áp dụng công cụ thực 

NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP

1. Rủi ro hoạt động
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Rủi ro vận 
hành (cháy 
nổ, ô nhiễm 
môi trường)

Rủi ro 
nhân sự 

− Với sản phẩm chính là khí thiên nhiên, 
loại nhiên liệu có nhiệt năng lớn, hiệu quả 
đốt cháy cao, nên công tác vận hành của 
PV GAS D luôn phải đối mặt với nguy cơ 
cháy nổ, hoả hoạn, ô nhiễm môi trường…
− Bất kỳ sự cố nào xảy ra Công ty đều gánh 
chịu thiệt hại lớn về tài sản, con người và 
môi trường thiên nhiên. Hơn nữa, Công 
ty cũng cần rất nhiều thời gian để Công ty 
có thể khắc phục được hậu quả cũng như 
phục hồi uy tín trước cộng đồng, người 
lao động và đối tác

− Hoạt động trong lĩnh vực phân phối 
khí thiên nhiên với đặc thù công việc đòi 
hỏi công nghệ và kỹ thuật cao, nếu nguồn 
nhân lực của Công ty không đủ đáp ứng 
yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành thì 
Công ty không thể có những bước phát 
triển lớn mạnh và bền vững.

1. Rủi ro hoạt động

hành tốt 5S và đã được Viện năng suất Việt 
Nam - VNPI cấp giấy chứng nhận lần đầu 
vào năm 2014, đã được đánh giá lại cuối 
năm 2018 và cấp mới từ năm 2019.
− Người lao động được đào tạo, huấn 
luyện đầy đủ trước khi thực hiện nhiệm 
vụ, công tác bảo hộ lao động đặc biệt 
được chú trọng.
− Công ty tổ chức các lớp đào tạo, huấn 
luyện về phòng cháy chữa cháy nhằm xây 
dựng văn hóa lao động an toàn, nâng cao 
ý thức và đào tạo những kỹ năng cần thiết 
đối với các trường hợp bất ngờ xảy ra.
− Nhà máy, máy móc thiết bị, hệ thống 
đường ống dẫn khí luôn có kế hoạch bảo trì, 
sửa chữa định kỳ đảm bảo hoạt động liên 
tục, an toàn và hiệu quả.

− Công ty thực hiện các chiến lược nhân sự 
hiệu quả cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, tạo 
ra môi trường làm việc năng động,chuyên 
nghiệp, thu hút và giữ chân người tài.
− Công ty cũng chú trọng đến công tác đào 
tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực vừa tạo điều kiện cho các cá nhân phát 
triển, thăng tiến, vừa tối đa hoá lợi ích cho 
Công ty. 

RỦI RO NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP RỦI RO

Rủi ro 
lãi suất

Rủi ro
 tỷ giá

− Rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản 
vay của Công ty (nếu có).
− Lãi vay tăng cao làm gia tăng chi phí 
tài chính, tác động tiêu cực lên kết quả lợi 
nhuận của Công ty. 
− Lãi suất tăng cao cũng khiến các kênh 
huy động vốn có thể bị thu hẹp, hoạt động 
đầu tư của Công ty gặp khó khăn. 

− Biến động tỷ giá từ thị trường ngoại 
hối, rủi ro về tỷ giá USD/VND có thể tác 
động đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP

2. Rủi ro tài chính 

− Phân tích và xây dựng cơ cấu nguồn 
vốn hợp lý và an toàn, phù hợp với hoạt 
động sản xuất Công ty.
− Tăng cường hiệu quả kinh doanh, 
thực hiện chính sách chi trả cổ tức hợp lý 
nhằm gia tăng nguồn vốn tự có.
− Thực hiện phân tích và tìm kiếm các 
nguồn vốn khác nhau để đạt được chi phí 
vốn rẻ nhất. Các nguồn vốn hiện có bao 
gồm: vốn chủ sở hữu, vốn vay, phát hành 
thêm cổ phần để tăng vốn. Ngoài ra còn 
có các khoản chiếm dụng vốn (nợ phải 
trả) hay tăng lợi nhuận giữ lại.

− Theo dõi sát sao và dự báo các diễn 
biến của kinh tế vĩ mô trong và ngoài 
nước vừa nhằm đảm bảo hiệu quả kinh 
doanh vừa tối đa hoá lợi ích cho khách 
hàng, đối tác của Công ty. 
− Hiện Ngân hàng Nhà nước điều hành 
tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm và thị 
trường ngoại hối đã dần ổn định. Tuy 
vậy PV GAS D vẫn đang tiếp tục chú 
trọng công tác phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
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RỦI RO

Rủi ro 
tín dụng 
(phải thu 
khách hàng)

Rủi ro 
cạnh tranh

− Rủi ro tín dụng xuất phát từ nghĩa vụ 
thanh toán của đối tác.
− Nếu đối tác không đáp ứng được các ng-
hĩa vụ nợ sẽ gây nên tổn thất tài chính cho 
Công ty, làm hao hụt dòng tiền, ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh của Công ty.
− Quản trị dòng tiền không tốt sẽ dẫn 
đến việc thiếu hụt nguồn vốn đầu tư, tác 
động tiêu cực đến kế hoạch phát triển 
của Công ty. Nghiêm trọng hơn nữa đó 
là không đáp ứng được khả năng thanh 
toán đối với các đối tác, ảnh hưởng đến 
uy tín của Công ty. 

− PV GAS hiện đang là đơn vị duy nhất 
hoạt động trong lĩnh vực cung cấp khí 
thấp áp cho khách hàng sản xuất công 
nghiệp tại Việt Nam. Do đó, đối thủ cạnh 
tranh của Công ty chính là các nhà cung 
cấp nhiên liệu giá rẻ như than, trấu, bio-
mass, củi…
− Trong ngắn hạn, Công ty vẫn có thể 
duy trì vị thế đầu ngành. Trong dài hạn, 
với độ mở nền kinh tế ngày càng cao thì 
việc xuất hiện các đối thủ cạnh tranh, 
đặc biệt là những công ty nước ngoài, là 
điều tất yếu xảy ra.

NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP

2. Rủi ro tài chính 

3. Rủi ro cạnh tranh 

− Công ty thường xuyên thực hiện kiểm 
soát nguồn vốn lưu động bằng việc kiểm 
soát công nợ, phân tích về tuổi nợ, ngày 
thu nợ, đảm bảo thu tiền đúng thỏa 
thuận đã cam kết trong hợp đồng.
− Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng, 
thẩm định sức khỏe tài chính của khách 
hàng, phân loại khách hàng theo từng 
ngành nghề cụ thể để đánh giá và so 
sánh trước khi ký kết hợp đồng.
− Thực hiện công tác dự phòng các 
khoản phải thu quá hạn một cách đầy đủ 
để đánh giá đúng tình hình sức khỏe tài 
chính của Công ty.

− Tăng cường công tác quan hệ và thắt 
chặt với các bên liên quan: nhà cung cấp 
(PV GAS), khách hàng, cổ đông, nhà đầu 
tư, chính quyền, cộng đồng đảm bảo khả 
năng phát triển bền vững của Công ty. 
− Tăng cường hợp tác với các đối tác 
dầu khí lớn trên thế giới như Tokyo 
Gas, Saibu Gas nhằm học hỏi kinh 
nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ 
mới nhằm gia tăng năng lực cạnh 
tranh của Công ty.

RỦI RO

Rủi ro
 pháp luật

Rủi ro 
khác 

− Là Công ty cổ phần niêm yết trên thị 
trường chứng khoán, PV GAS D không 
những phải tuân thủ luật doanh nghiệp, 
luật thuế, ... mà còn bị chi phối bởi luật 
chứng khoán và các luật liên quan.
− Không những vậy, các Công ty trong 
ngành dầu khí như PV GAS D còn bị 
luật dầu khí và các quy định chi phối. Do 
đó, sự thay đổi trong khung pháp lý có 
thể tác động mạnh đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty.

− Ngoài các rủi ro kể trên, hoạt động 
của PV GAS D có thể chịu ảnh hưởng 
của thiên tai như dịch bệnh, động đất, 
lũ lụt… khi xảy ra có thể gây thiệt hại lớn 
về tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty.
− Đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 
năm đã gây ra rất nhiều khó khăn, ảnh 
hưởng nghiệm trọng đến hoạt động 
sản xuất của các doanh nghiệp nói 
chung và PV GAS D nói riêng. 

NHẬN DIỆN GIẢI PHÁP

4. Rủi ro pháp luật 

5. Rủi ro khác

− Công ty luôn chủ động cập nhật nhanh 
chóng, kịp thời những thay đổi trong hệ 
thống pháp luật để có những điều chỉnh 
phù hợp.
− Chú trọng đào tạo và nâng cao kiến 
thức về pháp luật cho nhân viên để đảm 
bảo hoạt động của PV GAS D luôn tuân 
thủ các quy định pháp luật liên quan.

− PV GAS D đã triển khai các giải pháp 
ứng phó linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, vừa 
giảm thiểu các ảnh hưởng vừa ổn định 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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CHƯƠNG 
NĂM 

CHIẾN 
LƯỢC 
PHÁT 
TRIỂN 
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Triển vọng kinh tế 
Năm 2022

1. Kinh tế  thế giới
MẶC DÙ KINH TẾ GIỚI ĐÃ 
CÓ NHỮNG BƯỚC PHỤC HỒI 
GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM 2021 
NHƯNG NỀN KINH TẾ TOÀN 
CẦU TRONG NĂM 2022 VẪN 
TIỀM ẨN NHIỀU NGUY CƠ 
DO DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 
CỦA ĐẠI DỊCH VÀ TÌNH 
HÌNH BẤT ỔN ĐỊA CHÍNH 
TRỊ NGÀY CÀNG GIA TĂNG. 

Trong báo cáo Triển vọng kinh 
tế toàn cầu, tổ chức Ngân hàng 
Thế giới (WB) dự báo mức 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

sẽ giảm xuống còn 4,1% trong 
năm 2022, thấp hơn so với 
mức 5,5% của năm 2021, thậm 
chí có thể giảm tiếp xuống còn 
3,2% trong năm tới khi mà các 
chính phủ thu hẹp chương trình 
hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn 
được ban hành trong thời gian 
đại dịch. 

Trước sự mở cửa trở lại của các 
nền kinh tế cùng với việc nhu cầu 
tiếp tục gia tăng, thị trường dầu 
khí vẫn có thể ghi nhận những 
dấu hiệu khả quan khi giá dầu 

liên tục duy trì ở mức cao. Ngân 
hàng đầu tư Goldman Sachs 
đã nâng dự báo giá Brent trong 
năm 2022 - 2023 lên mức 100 
- 110 USD/thùng. Trong khi đó, 
cả 3 tổ chức OPEC, EIA và IEA 
đều cho rằng nhu cầu tiêu thụ 
dầu thế giới không chỉ quay lại 
mức tiêu thụ 100 triệu thùng 
dầu/ngày như trong năm 2019 
mà còn đạt đến mức cao nhất 
mọi thời đại 101 triệu thùng/
ngày trong cuối năm 2022.

2. Thị trường Việt Nam
BẤT CHẤP NHỮNG DIỄN 
BIẾN PHỨC TẠP CỦA ĐẠI 
DỊCH COVID-19, NỀN KINH TẾ 
VIỆT NAM ĐÃ CHỨNG KIẾN 
NHỮNG BƯỚC PHỤC HỒI 
NHANH VÀ MẠNH MẼ, ĐẶC 
BIỆT TỪ QUÝ 4/2021. NỀN 
TẢNG KINH TẾ VĨ MÔ ỔN 
ĐỊNH CÙNG NHIỀU QUYẾT 
SÁCH PHÒNG DỊCH LINH 
HOẠT, KỊP THỜI CỦA CHÍNH 
PHỦ ĐÃ TẠO DỰNG NHỮNG 
TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ 
NỀN KINH TẾ VỮNG VÀNG 
BƯỚC VÀO NĂM 2022. 

Theo nghị quyết của Quốc hội, 
Chính phủ đã đặt ra các nhiệm 
vụ cho năm 2022, trong đó 
phấn đấu mức tăng trưởng 
GDP đạt mức 6-6,5%, GDP 
bình quân đầu người đạt 3.900 
USD. Dưới góc nhìn đánh giá 
của các chuyên gia kinh tế trong 
và ngoài nước, nhiệm vụ này là 
khả thi khi Việt Nam đang nằm 
trong các quốc gia có độ phủ 
vaccine cao trên thế giới cùng 
với việc đẩy mạnh chủ trương 
thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. 

Thị trường dầu khí Việt Nam 
trong năm 2022 tiếp tục chịu 
ảnh hưởng từ các diễn biến trên 
thị trường thế giới: rủi ro từ 
đại dịch Covid-19, căng thẳng 
địa chính trị leo thang, nguồn 
cung thắt chặt, nhu cầu nhiên 
liệu tăng mạnh các nền kinh tế 
mở cửa trở lại. Giá dầu được dự 
báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, vượt 
ngưỡng 100 USD/thùng, tác 
động không nhỏ đến kết quả sản 
xuất kinh doanh của PV Gas D.
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THẾ MẠNH CẠNH TRANH 
CỦA PV GAS D

SAU NHIỀU NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT 
TRIỂN, PV GAS D NGÀY CÀNG KHẲNG 
ĐỊNH ĐƯỢC UY TÍN VÀ VỊ THẾ CỦA MỘT 
NHÀ CUNG CẤP KHÍ THIÊN NHIÊN CHO 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT 
NAM, LÀ CÁNH TAY NỐI DÀI ĐẮC LỰC CỦA 
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM TRONG 
KHÂU HẠ NGUỒN.

Có được thành công ngày hôm nay là do PV GAS D 
luôn biết tận dụng triệt để thế mạnh cạnh tranh của 
doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban 
Lãnh đạo cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng 
nghỉ của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Nhờ vậy, kết 
quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PV GAS D 
luôn có sự tăng trưởng theo chiều hướng tích cực.
Các lợi thế cạnh tranh của PV GAS D bao gồm:

1. Sản phẩm Khí thiên nhiên có 
hiệu quả kinh tế cao và thân thiện 
với môi trường 
Hoạt động kinh doanh chính của PV GAS D 
là sản xuất và phân phối khí thấp áp (khí thiên 
nhiên phân phối bằng đường ống). 

Về phương diện công nghệ, khí thiên nhiên có 
nhiệt trị lớn, hiệu suất đốt cháy cao, dễ dàng 
điều chỉnh nhiệt độ buồng đốt, công tác vận 
hành, bảo dưỡng hệ thống dễ dàng, không tạo 
muội than, gia tăng tuổi thọ của máy móc.

Trong tương lai Công ty phối hợp với nhà cung cấp 
triển khai kinh doanh khí từ nguồn khí thiên nhiên 
hóa lỏng (Liquefied Natural Gas, LNG) nhập khẩu. 
LNG là khí thiên nhiên đã được làm lạnh, hóa lỏng 
ở nhiệt độ khoảng -162o để dễ dàng và an toàn 
trong quá trình vận chuyển. Ở dạng lỏng, LNG chỉ 
chiếm khoảng 1/600 thể tích so với trạng thái khí (ở 
điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn).

Về phương diện môi trường, hàm lượng khí 
thải COx, SOx và NOx thấp hơn rất nhiều so 
với các nhiên liệu khác, giúp hạn chế gây ô 
nhiễm môi trường.

 Về phương diện kinh tế, khách hàng sử dụng 
khí thiên nhiên do PV GAS D cung cấp sẽ tiết 
kiệm chi phí, hiệu quả cạnh tranh hơn so với các 
nhiên liệu truyền thống khác như DO, FO, LPG.

2. Thương hiệu hàng đầu với nguồn 
cung ổn định
Với việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất 
lượng, PV GAS D nay đã trở thành thương hiệu uy tín 
hàng đầu trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên ở 
Việt Nam.

Điều này được thể hiện qua sự tín nhiệm của khách 
hàng với số lượng liên tục tăng trưởng qua từng năm, 
của đối tác và các bên liên quan, cộng đồng - xã hội.

Đặc biệt, bằng sự tín nhiệm và quan hệ khăng khít, 
PV GAS D luôn nhận được sự hỗ trợ hết mình từ 
PV GAS và PVN về nguồn cung cấp khí và đào tạo, 
hướng dẫn, chuyển giao công nghệ... giúp Công ty 
ngày càng lớn mạnh vươn cao vươn xa.

3. Tiềm lực tài chính mạnh mẽ
PV GAS D hiện có vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng, vốn 
chủ sở hữu đạt 1.328,3 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 3.343 
tỷ đồng với 1.490 tỷ đồng trong khoản mục tiền và 
tương đương tiền. Trong khi đó, Công ty không phát 
sinh các khoản nợ vay có lãi suất, mà các khoản phải 
trả chủ yếu là phải trả người bán.

Khả năng tài chính mạnh, tỷ lệ nợ phải trả thấp giúp 
tận dụng được lợi thế từ nguồn vốn có chi phí thấp, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo lợi 
ích cho cổ đông. Đồng thời, tiềm lực tài chính sẵn có 
cũng sẽ giúp Công ty chủ động nguồn vốn trong các 
kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

4. Hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ và 
hiện đại
PV GAS D hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất 
đồng bộ, được đầu tư với công nghệ hiện đại của các 
nước G7, nhằm phục vụ cho công tác phân phối khí 
thấp áp bằng đường ống. Hệ thống các trạm, tuyến 
ống được đặt tại các địa bàn trọng điểm gồm: KCN 
Tiền Hải (Thái Bình); các KCN Nhơn Trạch, KCN 
Gò Dầu (Đồng Nai); KCN Hiệp Phước (TP. HCM) 
và các KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Cái Mép (Bà Rịa 
Vũng Tàu).

5. Công nghệ hiện đại và Đội ngũ 
nhân sự chuyên môn hóa cao
Hoạt động trong lĩnh vực xử lý và phân phối khí 
thiên nhiên, PV GAS D luôn ý thức được tầm quan 
trọng của công nghệ, nhằm đảm bảo sản xuất an 
toàn triệt để, không để xảy ra các sự cố cháy nổ, vừa 
đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

PV GAS D đã xây dựng Hệ thống quản lý AT-CL-MT 
tích hợp theo các yêu cầu tiêu chuẩn Quốc tế ISO 
9001:2015, ISO 14001: 2015 & ISO 45001:2018, 

trong đó chú trọng hoàn thiện và cải tiến hệ thống 
quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty với mục đích thỏa mãn tối đa các yêu cầu 
khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
tuân thủ các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi 
trường và các yêu cầu khác. PV GAS D xây dựng 
hệ thống quản lý tích hợp AT-CL- MT theo mô hình 
Plan - Do - Check - Act và tư duy tiếp cận rủi ro.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức bộ máy nhân sự 
gọn nhẹ, hoạt động chuyên nghiệp, chuyên môn 
hóa cao, làm chủ công nghệ vận hành sản xuất 
kinh doanh, tâm huyết và gắn bó với ngành Dầu 
khí và Công ty. Kể từ năm 2017, PV GAS D bắt 
đầu có sự hợp tác trên nhiều phương diện với các 
đối tác lớn từ nước ngoài (Tokyo Gas Asia và Sai-
bu Gas). Đây là cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản 
lý, tiếp thu công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ 
đồng phát sử dụng khí thiên nhiên và giải pháp 
tiết kiệm năng lượng sử dụng, để không ngừng 
nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra động lực 
tăng trưởng mới cho Công ty.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2022

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch 
− Dự báo tình hình kinh tế, xã hội, thị trường nhiên liệu trên thế giới 
và trong nước và diễn biến dịch Covid-19.

− Nhu cầu tiêu thụ khí của các khách hàng hiện hữu, tiềm năng và 
nguồn cung khí đầu vào.

− Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong những năm qua và 
năm 2021 của PV GAS D.

2. Nhiệm vụ kế hoạch
− Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hướng đến sự phát 
triển bền vững và vươn lên tầm cao mới. Tổ chức kinh doanh khí 
thấp áp hiệu quả, tuân thủ Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh 
các sản phẩm khí của PV GAS.

− Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục 
công trình khí hiện hữu.

− Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát 
chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế 
hoạch được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị Công ty chấp 
thuận. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.

− Xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng chính sách giá bán theo thị 
trường phù hợp với Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 
và định hướng đến năm 2035 của Công ty.

− Tích cực đàm phán tăng giá khí bán cho khách hàng tại cả 2 khu 
vực miền Nam và miền Bắc để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

− Phối hợp với PV GAS/PV GAS LNG trong công tác chạy thử và 
vận hành thương mại Kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải, sẵn 
sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu. 
Trong đó, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công thức giá bán cho 
khách hàng phù hợp với công thức giá LNG nhập khẩu của PV GAS.

− Khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp 
cho các khách hàng tại các KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu và 
KCN Tiền Hải, Thái Bình. Phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương 
án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025.

− Bám sát và tổ chức thực hiện 
hiệu quả Chiến lược phát triển 
kinh doanh đến năm 2025 và 
định hướng đến năm 2035 của 
Công ty sau khi được ĐHĐCĐ/
HĐQT phê duyệt/thông qua. 
Đẩy mạnh công tác phát triển 
thị trường, gia tăng sản lượng 
tiêu thụ.

− Thực hiện giám sát và đánh 
giá đầu tư các dự án tuân thủ 
theo các quy định của Nhà nước, 
pháp luật và của Công ty. 

− Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ 
sung và hoàn thiện hệ thống 
quy định nội bộ cho phù hợp với 
các quy định của pháp luật và 
thực tiễn tại Công ty. Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của hệ 
thống kiểm soát nội bộ. Tăng 
cường công tác quản lý và thu 
hồi công nợ.

− Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ 
chức, nhân sự theo hướng tinh 
gọn, hiệu quả; sắp xếp nhân sự 
phù hợp với yêu cầu công việc, 
tạo điều kiện cho nhân sự thăng 
tiến, phát huy hết tiềm năng. 

− Nâng cao hiệu quả công tác 
đào tạo trong toàn công ty; đảm 
bảo 100% cán bộ công nhân viên 
được huấn luyện, đào tạo theo 
các yêu cầu của pháp luật cũng 
như được hưởng các chế độ đãi 
ngộ tương xứng với sự đóng góp 
của mỗi cá nhân. 

3. Các chỉ tiêu kế hoạch
3.1. Kế hoạch sản lượng và tài chính
(Được xây dựng trên kịch bản giá dầu Brent 60 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.800 VNĐ)

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

STT

I

1

2

II

1

2

3

4

STT

1

2

a

b

3

a

b

Chỉ tiêu

Sản lượng khí

Miền Nam

Miền Bắc

Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Nộp NSNN

Chỉ tiêu

Giá trị thực hiện đầu tư

Giá trị giải ngân

Đầu tư xây dựng cơ bản

Mua sắm thiết bị

Nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu

Vốn vay và khác

Đơn vị tính

Triệu Sm3

Triệu Sm3

Triệu Sm3

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Đơn vị tính

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Kế hoạch 2022

1.089,1

953,1

136,0

9.303,7

256,4

205,1

97,0

Kế hoạch 2022

82,1

39,5

12,0

27,5

39,5

39,5

0,00



114 115BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 PV GAS D - NĂNG LƯỢNG SẠCH, HÀNH TRÌNH XANH 

CHƯƠNG 
SÁU

BÁO 
CÁO 
PHÁT 
TRIỂN 
BỀN 

VỮNG



116 117BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 PV GAS D - NĂNG LƯỢNG SẠCH, HÀNH TRÌNH XANH 

TRONG NHỮNG NĂM GẦN 
ĐÂY, VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG NGÀY CÀNG 
ĐƯỢC QUAN TÂM VÀ TRỞ 
THÀNH MỘT NHU CẦU CẤP 
BÁCH TRÊN PHẠM VI TOÀN 
CẦU. KHÔNG CHỈ CÁC QUỐC 
GIA NỖ LỰC HƯỚNG TỚI SỰ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÀ 
CÁC DOANH NGHIỆP SẢN 
XUẤT KINH DOANH TẠI MỘT 
VÙNG LÃNH THỔ CŨNG CHÚ 
TRỌNG TẠO LẬP CÁC GIÁ 
TRỊ BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO 
SỰ PHÁT TRIỂN KHÔNG 
NGỪNG TRONG TƯƠNG LAI. 

Là một doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực cung cấp khí thiên 
nhiên, ngay từ những ngày đầu 
thành lập, PV GAS D đã kiên 
định xây dựng một hành trình 
xanh phát triển bền vững, 
mang nguồn năng lượng sạch 
kiến tạo một cuộc sống xanh 
cho con người và đất nước Việt 
Nam. Tầm nhìn bền vững của 
Công ty được thể hiện cụ thể 
qua các chiến lược phát triển 
đối với sản phẩm, con người và 
thực thi trách nhiệm với cộng 
đồng của Công ty. 

Thông điệp 
phát triển 
bền vững 

− Đối với sản phẩm, việc cung 
cấp khí thiên nhiên – một loại 
nhiên liệu thân thiện với môi 
trường - trở thành niềm tự hào 
cũng như sứ mệnh lớn lao mà 
PV GAS D theo giữ, tích cực 
góp phần bảo vệ môi trường, 
xây dựng cuộc sống xanh cho 
cộng đồng và xã hội.

− Đối với người lao động, 
PV GAS D luôn kiên định với 
tôn chỉ lấy con người là trung 
tâm của mọi sự phát triển. Sức 
mạnh của nguồn nhân lực là 
nhân tố quyết định chính đến sự 

phát triển bền vững của Công 
ty. Do đó, Công ty đã thực hiện 
các chiến lược chăm lo, đào tạo 
và nguồn nhân lực bền vững, 
thực hành các chính sách phúc 
lợi ưu việt, tạo điều kiện “khai 
thác tiềm năng–khai sinh giá 
trị” tuyệt đối trong một môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, 
công bằng và nhân văn.

− Đối với khách hàng, 
PV GAS D nhận thức được 
sâu sắc tầm quan trọng của 
khách hàng trong sự sống 
còn của doanh nghiệp, lấy sự 

hài lòng của khách hàng làm 
thước đo cho sự thành công 
của Công ty. Trong quá trình 
hoạt động, PV GAS D luôn 
nỗ lực thực hiện các cam kết 
với khách hàng, đảm bảo lợi 
ích và mang lại sự hài lòng, 
các giá trị vượt trội cho khách 
hàng của Công ty.

− Đối với đối tác, PV GAS D 
luôn thể hiện sự tôn trọng, đề 
cao tinh thần hợp tác cùng phát 
triển với các đối tác chiến lược 
và tin cậy của Công ty. 

− Đối với cộng đồng, Công ty 

tích cực tham gia vào các hoạt 
động xã hội, triển khai các hoạt 
động từ thiện, tình nghĩa, có 
những đóng góp thiết thực vì 
lợi ích chung của cộng đồng. 
Thông qua đó có thể thúc đẩy 
sự phát triển của một xã hội 
Việt Nam văn minh, hiện đại 
cũng như nâng cao hình ảnh, 
vị thế của đất nước trên trường 
quốc tế.
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
CỦA PV GAS D ĐỐI VỚI 
CÁC BÊN LIÊN QUAN 

PV GAS D LUÔN HƯỚNG 
TỚI MỤC TIÊU HÀI HÒA 
LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN NHẰM XÂY 
DỰNG MỐI QUAN HỆ BỀN 
VỮNG DỰA TRÊN SỰ TIN 
CẬY, TÍNH MINH BẠCH 
VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC 
CỦA CÔNG TY. VIỆC DUY 
TRÌ MỐI QUAN HỆ BỀN 
VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN 
QUAN CŨNG LÀ CHÌA 
KHÓA MỞ RA CÁNH CỬA 
PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC, 

TÍCH CỰC CỦA CÔNG TY. 
VÌ VẬY, CÁC CHIẾN LƯỢC 
VÀ CHÍNH SÁCH CỦA PV 
GAS D ĐƯỢC XÂY DỰNG 
KHÔNG CHỈ PHÙ HỢP VỚI 
TÌNH HÌNH THỰC TẾ MÀ 
CÒN NHẰM THOẢ MÃN 
ĐƯỢC CÁC MỐI QUAN TÂM 
VÀ KỲ VỌNG CỦA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN.

TRONG TƯƠNG QUAN 
QUA LẠI, MỖI BÊN LIÊN 
QUAN KHÁC NHAU SẼ CÓ 
NHỮNG NHỮNG VẤN ĐỀ 

QUAN TÂM VÀ SỰ KỲ VỌNG 
CŨNG NHƯ MỨC ĐỘ ẢNH 
HƯỞNG KHÁC NHAU ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG CỦA PV GAS 
D; VÀ NGƯỢC LẠI, MỨC ĐỘ 
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG 
TY ĐẾN CÁC BÊN LIÊN 
QUAN CŨNG SẼ CÓ NHỮNG 
ĐIỂM KHÁC BIỆT. DO ĐÓ, 
CÔNG TY ĐÃ ÁP DỤNG QUY 
TRÌNH MẪU ĐÁNH GIÁ ĐỂ 
XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÁC BÊN 
LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY 
CẦN TẬP TRUNG.
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2. Ma trận trọng yếu 

Ảnh hưởng đến PV GAS D
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Cộng đồng

Cơ quan quản lý

Nhà cung cấp PV GAS

Cổ đông / Nhà đầu tư

Người lao động

Khách hàng

1

Xác định các 
bên liên quan 
quan trọng

2

Đánh giá mức độ ảnh 
hưởng và tác động của 
Công ty đối với các bên 
liên quan và ngược lại

3

Xây dựng ma trận 
trọng yếu

4

Xác định các lĩnh 
vực cần ưu tiên

1. Quy trình xác định các bên liên quan cần tập trung 
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3. Kênh tham vấn, mối quan tâm và kỳ vọng của các bên liên quan
− Do sự khác nhau về mối quan tâm và kỳ vọng của các bên liên quan, nên Công ty sử dụng kênh tham 
vấn khác nhau cho từng nhóm đối tượng. Mối quan tâm và kỳ vọng của các bên liên quan được xác 
định thông qua phản hồi từ các kênh tham vấn được PV GAS D xem xét và nghiên cứu kỹ càng để đưa 
vào định hướng, kế hoạch, chính sách hoạt động của Công ty một cách hợp lý, giúp Công ty duy trì và 
đảm bảo được mối quan hệ bền vững với các bên liên quan.

Bên liên quan

Khách hàng/ Nhà cung cấp

Người lao động

Cổ đông/ Nhà đầu tư

Cơ quan quản lý Nhà nước

Cộng đồng địa phương

Kênh tham vấn

− Hội nghị khách hàng, 
nhà cung cấp, chương 
trình giao lưu.
− Khảo sát, đánh giá sự 
thỏa mãn của khách hàng.
− Gặp gỡ, thương lượng 
trực tiếp.

− Hội nghị người lao động.
− Đánh giá khen thưởng 
định kỳ.
− Hoạt động của Công đoàn.
− Chương trình huấn 
luyện, đào tạo.

− Gặp gỡ trực tiếp.
− Đại hội đồng cổ đông.
− Website Công ty và các 
kênh truyền thông.

− Tham gia các hội nghị, 
hội thảo do Chính phủ, các 
Bộ/Ban/Ngành tổ chức.
− Tham gia các tổ chức, 
hiệp hội.

− Gặp mặt trực tiếp, phối 
hợp với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý 
để tìm hiểu các tâm tư, 
nguyện vọng của cộng 
đồng địa phương.

Mối quan tâm và kỳ vọng

− Chất lượng, giá cả sản phẩm và dịch vụ.
− Sự đa dạng của sản phẩm và dịch vụ.
− Dịch vụ sau bán hàng.
− Tài chính vững mạnh, hoạt động ổn 
định liên tục.
− An toàn trong vận hành và vận chuyển, 
tác động đến môi trường.
− Điều khoản và điều kiện hợp đồng/thỏa 
thuận mua bán minh bạch và công bằng.

− Chế độ lao động: quyền lợi lương 
thưởng, bảo hiểm, an toàn nghề nghiệp…
− Môi trường làm việc và cơ hội thăng 
tiến.
− Thành tích và uy tín của Công ty về 
kinh tế, môi trường, xã hội.

− Kết quả hoạt động kinh doanh tăng 
trưởng hiệu quả và bền vững.
− Hoạt động quan hệ nhà đầu tư, công bố 
thông tin minh bạch.
− Đối xử công bằng và đảm bảo quyền lợi 
cổ đông.

− Thực hiện các định hướng, chiến lược 
phát triển của Chính phủ.
− Môi trường làm việc, chăm sóc về sức 
khỏe và an toàn lao động.
− Quản lý nước thải và chất thải, vấn đề 
môi trường.
− Việc tuân thủ các quy định pháp luật.
− Đóng góp vào cộng đồng địa phương.

− Môi trường, an toàn sản xuất và quyền 
lợi cho người lao động địa phương.
− Đóng góp vào cộng đồng địa phương.

4. Giá trị PV GAS D mang lại cho các bên liên quan

Bên liên quan

Khách hàng

Nhà cung cấp

Người lao động 

Cổ đông/ Nhà đầu tư

Cơ quan quản lý Nhà nước

Cộng đồng địa phương 

Giá trị PV GAS D mang lại

− Cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
− PV GAS D là đơn vị tiên phong cung cấp khí thiên nhiên góp phần 
vào công cuộc chuyển đổi từ nguồn nhiên liệu gây nhiều ô nhiễm môi 
trường sang nguồn nhiên liệu sạch cho khách hàng.

− Giữ nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ 
toàn diện trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
− Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, tuân 
thủ pháp luật và không gây tổn hại đến môi trường trong quá trình 
hoạt động. 

− Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh cùng chế 
độ đãi ngộ ưu việt, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và 
lợi ích của CBCNV.
− Phát triển nguồn nhân lực bền vững thông qua các chương trình 
đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn, xây dựng lộ trình thăng tiến 
cụ thể, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân, góp phần vào sự 
phát triển chung của doanh nghiệp. 

− Tối đa hoá hiệu quả kinh doanh và các giá trị doanh nghiệp tạo ra.
− Trả cổ tức.
− Cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch thông tin về tình hình 
hoạt động của Công ty thông qua các buổi hội thảo, các kênh truyền 
thông, website và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

− Tham gia hội nghị, hội thảo do các cơ quan quản lý tổ chức.
− Tham gia góp ý các dự thảo chính sách, văn bản luật

− Cam kết thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua 
các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.
− Tại mỗi địa bàn hoạt động, tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo 
công ăn việc làm và góp phần cải thiện kinh tế địa phương.
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1. Hệ thống quản lý An 
toàn – Chất lượng – 
Môi trường
PV GAS D áp dụng hệ thống 
quản lý AT- CL-MT theo các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã 
được TUV Rheinland Việt 
Nam đánh giá và cấp chứng 
nhận. Công ty cũng liên tục 
nâng cấp những phiên bản mới 
nhất để tăng cường hiệu quả 
hoạt động của hệ thống quản lý 

Mô hình PDCA

PLAN

Lập kế hoạch 

DO

Thực hiện

CHECK

Kiểm tra

ACT

Giải pháp

− Thiết lập các mục tiêu và mục đích để cải thiện hoặc phát triển mà bạn nhắm đến.
− Mô tả chi tiết nhiệm vụ mới với những thông số kỹ thuật rõ ràng.
− Thành lập một nhóm thực hiện và đặt ra thời hạn.
− Ghi lại các dữ liệu được sử dụng, nguồn lực cần thiết, chi phí dự kiến, rủi ro và các 
bước giảm thiểu rủi ro, nhân lực cần thiết để hỗ trợ cần thiết từ quản lý.
− Lập kế hoạch thực hiện rồi phân tích từng công việc, người thực hiện, kết quả mong 
đợi, cách vận hành hoặc hướng dẫn…

− Bám sát kế hoạch thực hiện, thực hiện tất cả các nhiệm vụ.
− Cập nhật tiến độ với các bên liên quan.
− Tuân theo lịch trình và thông báo bất kỳ lo ngại cũng như những lưu ý trong quá 
trình thực hiện.

− Sau một thời gian thực hiện, cần xác nhận xem kết quả có như dự định và kế hoạch 
đặt ra hay không.
− Ghi chú tất cả các thay đổi, sai sót, cách làm tốt nhất, điểm khó khăn và thách thức 
phải đối mặt.
− Xác định nguyên nhân gốc rễ cho các vấn đề.

− Sửa lỗi và tuân thủ các thông số kỹ thuật.
− Xác định các hành động phòng tránh cho tất cả các nguyên nhân ban đầu đã đưa ra.
− Thực hiện các hành động phòng tránh và kiểm tra xem kết quả có như mong đợi 
hay không.
− Lặp lại các bước Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Giải pháp cho đến khi tất cả 
các mục tiêu được đáp ứng với sự hài lòng của các bên liên quan.

này, cụ thể là các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và 
ISO 45001:2018.

Hệ thống quản lý AT-CL-MT còn được thiết lập thống nhất từ Công 
ty cho đến các chi nhánh. Bộ tài liệu Quản lý An toàn theo quy định 
của Chính phủ được hoàn thành và phổ biến cho toàn bộ hoạt động 
của Công ty.

Mục tiêu của hệ thống quản lý này là nhằm mục đích thỏa mãn 
yêu cầu khách hàng, cũng như đạt được các yêu cầu về an toàn, 
sức khỏe và môi trường. Ngoài ra, hệ thống quản lý AT-CL-MT còn 
được xây dựng dựa trên mô hình PDCA với mục tiêu giúp PV GAS D có 
những cập nhật và điều chỉnh kịp thời đối với các vấn đề liên quan 
đến an toàn, sức khỏe, chất lượng và môi trường.

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC AN 
TOÀN, SỨC KHỎE VÀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG
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2. Thực hành 5S
Thực hành 5S sẽ giúp Công ty 
đảm bảo được môi trường làm 
việc lành mạnh, an toàn cho 
người lao động; dễ dàng, thuận 
lợi, tiết kiệm thời gian trong quá 
trình làm việc; tạo tinh thần làm 
việc và bầu không khí cởi mở. Từ 
đó, năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm dịch vụ được 
nâng cao, và nhiều khoản chi 
phí cũng được tiết giảm.

PV GAS D đã tiến hành áp 
dụng Thực hành 5S trên phạm 
vi toàn công ty từ văn phòng cho 

đến các trạm, chi nhánh. Định kỳ tiến hành đào tạo và đánh giá, tái 
chứng nhận cho toàn công ty.

3. Công tác An toàn - An ninh, PCCC, ứng cứu 
tình huống khẩn cấp
Trong năm 2021, PV GAS D đã triển khai đồng bộ các biện pháp từ 
phòng ngừa đến sẵn sàng ứng cứu sự cố để đảm bảo an toàn, PCCC 
trong toàn hệ thống với các hoạt động tiêu biểu như Diễn tập phương 
án chữa cháy, ứng cứu sự cố hóa chất và cứu nạn cứu hộ tại XNMB, 
Ra mắt mô hình Tổ tự quản đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống phân 
phối khí thấp áp LGDS Tiền Hải nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn cho Xí nghiệp.

Bên cạnh đó, PV GAS D duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất công 
tác An toàn PCCC tại các kho, CHXD, đảm bảo công tác PCCC được 
thực hiện nghiêm túc, các trang thiết bị PCCC luôn trong tình trạng 
sẵn sàng.

1. Hiệu quả hoạt động 
kinh tế 
Xây dựng nguồn lực kinh tế 
vững chắc là nền tảng cho việc 
đảm bảo lợi ích lâu dài cho các 
bên liên quan cũng như thực 
hiện chiến lược phát triển bền 
vững của Công ty. Nguồn lực 
kinh tế được đánh giá dựa trên 
hiệu quả hoạt động kinh tế, 
trong đó giá trị kinh tế trực tiếp 
được PV GAS D tạo ra và giá trị 
kinh tế được phân bổ là hai khía 
cạnh chính cần xem xét.

2. Tác động kinh tế 
gián tiếp
Các hệ thống dẫn khí được 
PV GAS D đầu tư phát triển 
tại các khu công nghiệp trọng 
điểm góp phần đáng kể cải 
thiện cơ sở hạ tầng công ng-
hiệp, thúc đẩy sản xuất và gia 
tăng tính cạnh tranh cho nền 
kinh tế địa phương. Với việc 
cung cấp sản phẩm khí thiên 
nhiên, một loại nhiên liệu 
có giá trị kinh tế cao và thân 
thiện với môi trường, thì sự 
tăng trưởng trong hoạt động 
kinh doanh của PV GAS D sẽ 
góp phần gia tăng chuyển đổi 
từ nhiên liệu hóa thạch gây 
ô nhiễm cao sang loại nhiên 
liệu ít gây ô nhiễm môi trường 

Giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra

BÁO CÁO VỀ 
ĐÓNG GÓP KINH TẾ

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Doanh thu bán hàng

Doanh thu tài chính

Doanh thu khác

Tổng cộng

Giá trị kinh tế tạo lập

2020

7.526,76

10,37

0,48

7.537,61

2021

8.996,08

11,55

44,81

9.052,44

2021 so với 2020 
(%)

119,5%

111,4%

9335,4%

120,1%

hơn. Bên cạnh đặc tính thân 
thiện với môi trường thì sản 
phẩm khí thiên nhiên còn có 
nhiệt trị lớn, hiệu suất đốt 
cháy cao, tăng tuổi thọ của 
thiết bị và chiếm diện tích lưu 
trữ thấp. Điều này giúp các 
doanh nghiệp sử dụng tiết 
kiệm được chi phí sản xuất, 
chi phí đầu tư kho bãi, bể chứa 
cũng như chi phí bảo trì bảo 
dưỡng thiết bị.

3. Chống tham nhũng
PV GAS D đã và đang xây dựng 
nền tảng quản trị chuyên nghiệp 
theo thông lệ quốc tế, vì thế việc 
ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt 
động kinh doanh là một trong 
những vấn đề được chú trọng. 
Việc thực hiện công khai, minh 

bạch các quy định, quy trình 
trong quá trình hoạt động của 
Công ty đã góp phần nâng cao ý 
thức và trách nhiệm của CBCNV 
trong việc phòng chống tham 
nhũng. Đặc biệt, Công ty đã ban 
hành Quy định phân cấp quyết 
định đầu tư và quản lý đấu thầu, 
đảm bảo việc đầu tư, đấu thầu 
diễn ra một cách minh bạch, 
khoa học, góp phần hạn chế 
tham nhũng xảy ra. Phương 
thức truyền thông về chính sách 
và quy trình chống tham nhũng 
hiện đang được nghiên cứu xây 
dựng để phổ biến vấn đề phòng 
chống tham nhũng hiệu quả 
nhất đến CBCNV. Trong những 
năm qua chưa hề xảy ra vụ việc 
tham nhũng nào trong Công ty 
lẫn các chi nhánh. 
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 1. Việc làm cho người 
lao động
− Tổng số CBCNV PV GAS D tính 
đến ngày 31/12/2021: 273 người
− Thu nhập bình quân tháng của 
Người lao động: 30,66 triệu đồng

− Các khoản phúc lợi: Khám 
sức khỏe định kỳ, Khám sức 
khỏe chuyên sâu cho CBCNV 
nữ, Khám bệnh nghề nghiệp, 
các chương trình bảo hiểm…

1.1. Chiến lược phát triển nhân 
sự bền vững 
PV GAS D luôn đề cao sức 
mạnh của nguồn nhân lực, lấy 
đó là trọng tâm trong mọi hoạt 
động phát triển của Công ty. 
Công ty cũng trân trọng những 
giá trị do người lao động tạo ra 
và đóng góp vào sự lớn mạnh 
của doanh nghiệp, không phân 

BÁO CÁO VỀ VIỆC LÀM 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

biệt độ tuổi, giới tính, trình độ.

− Công ty tiến hành triển khai 
các chiến lược tuyển dụng và 
phát triển nguồn nhân lực với quy 
trình tuyển dụng đơn giản, thuận 
lợi, chính sách đãi ngộ công bằng, 
dựa trên năng lực và khả năng 
đóng góp của mỗi cá nhân.

− Hoạt động đào tạo cũng được 
chú trọng nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho phù 
hợp với yêu cầu ngày càng khắt 
khe của ngành khai thác khí 
thiên nhiên, đồng thời tạo điều 
kiện cho các cá nhân phát huy 
tối đa năng lực.

− Môi trường làm việc cũng ngày 
càng hoàn thiện theo hướng văn 
minh, hiện đại, nhân văn, kết hợp 
hài hòa giữa lợi ích của doanh 
nghiệp và lợi ích của CBCNV. 

− Công ty luôn duy trì mức 
lương cho CBCNV cạnh tranh 
so với mức của vùng, đồng thời 
tiếp tục chuẩn hóa, tối ưu hóa 
hệ thống lương, thưởng dựa 
trên năng lực, kết quả công việc 
và mức độ đóng góp của từng 
CBCNV đối với Công ty.

− Công ty thường xuyên rà soát, 
điều chỉnh các chính sách phúc 
lợi, tạo thêm nhiều đãi ngộ thiết 
thực cho toàn thể CBCNV, tạo 
điều kiện để mỗi cá nhân phát 
huy được tối đa năng lực, góp 
phần vào sự phát triển vững 
mạnh của Công ty.

1.2. Sự gắn kết của nhân sự và 
Công ty
Sự gắn kết của đội ngũ nhân sự 
là yếu tố then chốt giúp Công ty 
tồn tại và phát triển, góp phần 

xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
vững mạnh theo thời gian. Tại 
PV GAS D, môi trường làm việc 
cởi mở cho phép CBCNV hào 
hứng, tận tâm trong công việc. 
Sự ghi nhận của Công ty đối với 
nỗ lực cống hiến của CBCNV 
cũng là động lực để người lao 
động cống hiến cũng như gắn 
bó lâu dài với Công ty. 

Trong Công ty, mọi người luôn 
tôn trọng, đối xử với nhau một 
cách hoà nhã, thân thiện, không 
có tình trạng phân biệt đối xử 
nào về giới tính, dân tộc, trình 
độ… xảy ra.

− PV GAS D ban hành Thỏa 
ước lao động tập thể nhằm đưa 
ra thống nhất bằng văn bản 
thỏa thuận giữa tập thể lao 

động và người sử dụng lao động 
với những quyền lợi và nghĩa vụ 
của hai bên để đảm bảo lợi ích 
hai bên góp phần duy trì sự gắn 
bó lâu dài giữa người lao động 
và doanh nghiệp. 

− Ngoài thỏa ước lao động tập 
thể, Công ty và Công đoàn còn 
tổ chức hội nghị người lao động 
định kỳ nhằm tìm hiểu nguyện 
vọng cũng như khó khăn của 
người lao động để kịp thời ghi 
nhận và điều chỉnh, góp phần 
tăng cường gắn kết giữa Công ty 
và người lao động. 

− PV GAS D đã tổ chức Hội 
nghị người lao động năm 2022 
nhằm tổng kết hoạt động năm 
2021 và triển khai kế hoạch 
năm 2022. Đây là dịp để toàn 

thể Công ty lắng nghe Báo cáo 
tình hình thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể, nội quy lao động, 
quy chế trả lương, trả thưởng 
và an toàn, vệ sinh lao động, 
tình hình thực hiện phong trào 
thi đua, khen thưởng, tình hình 
thực hiện quy chế dân chủ, đối 
thoại tại doanh nghiệp và kết 
quả giải quyết các kiến nghị 
của tập thể Người lao động sau 
các cuộc đối thoại; báo cáo kết 
quả tổ chức Hội nghị Lao động 
của các Đơn vị trực thuộc Công 
ty bao gồm nội dung đối thoại 
định kỳ lần thứ 4 năm 2021 của 
Công ty và tiếp thu, giải đáp các 
kiến nghị từ Hội nghị Người lao 
động của các Đơn vị.
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2. An toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp 
Công tác an toàn, vệ sinh lao 
động và sức khỏe nghề nghiệp 
là một trong những công tác 
được Công ty quản lý nghiêm 
ngặt nhằm đảm bảo môi trường 
làm việc tốt nhất cho người lao 
động cũng như đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh được 
liên tục và không bị gián đoạn 
bởi các tai nạn sự cố.

Người lao động luôn được trang 
bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 
nhân. Ngoài ra, các chế độ về 
an toàn, vệ sinh lao động cũng 
được Công ty tuân thủ nghiêm 
ngặt theo quy định hiện hành. 
Công tác an toàn, vệ sinh lao 
động được quản lý nghiêm ngặt 
dựa trên hệ thống quản lý tích 
hợp An toàn – Chất lượng.

Chăm sóc sức khỏe cho người 
lao động 
Để đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp 
cho CBCNV, Công ty tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ và 
xếp loại sức khỏe cho toàn bộ 
CBCNV. Lao động nữ và lao 
động làm việc trong điều kiện 
độc hại được tổ chức khám 
sức khỏe chuyên sâu định kỳ.

STT

1

2

3

Chỉ tiêu

Chi phí bảo hiểm tai 
nạn, bảo hiểm sức khỏe 
cho nhân viên

Chi phí cho hoạt động 
chăm sóc sức khỏe

Số ca tai nạn lao động 
ảnh hưởng đến khả 
năng lao động

ĐVT

Triệu đồng

Triệu đồng

Ca

2018

1.494

1.404

0

2019

2.407

1.629

0

2020

2.563,96

1.237,41
0

2021

2.354,1 

1.756 (Chưa bao 
gồm chi phí chăm 

sóc F0 của VP 
Công ty)

0

Mạng lưới an ninh – an toàn 

Hoạt động kiểm định và hiệu 
chuẩn các máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động được PV GAS D đảm 
bảo thực hiện theo đúng yêu cầu 
của pháp luật. Trong năm vừa 
qua, hội thao công tác ứng cứu 
khẩn cấp tai nạn sự cố nội bộ 
được tổ chức tại tất cả các cơ sở 
SXKD của Công ty. 

Bên cạnh đó, Hội nghị an toàn 
cũng được tổ chức thành công. 
Hội nghị An toàn - Sức khỏe - 
Chất lượng - Môi trường năm 
2021 tại Xuyên Mộc, Hồ Tràm, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một 
phần của Kế hoạch An toàn vệ 
sinh lao động năm 2021 đồng 
thời cũng là hoạt động thường 
niên của PV GAS D nhằm trao 
đổi, chia sẻ các thông tin, kinh 
nghiệm trong công tác AT-SK-
CL-MT giữa các đơn vị trong 
Công ty, các khách hàng và 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
CTCP (PV GAS) nhằm đảm bảo 
an toàn cho hệ thống phân phối 

khí thấp áp, cung cấp khí cho 
các khách hàng được liên tục, 
ổn định.

Công ty cũng đã mua bảo hiểm 
cháy nổ đầy đủ cho các văn 
phòng cơ quan, kho và trạm. 
Mạng lưới An toàn vệ sinh viên 
đã tích cực hoạt động trong 
công tác ATVSLĐ, hướng dẫn 
cho nhân viên mới tuyển dụng 
quy trình vận hành an toàn, đôn 
đốc nhắc nhở mọi người tuân 
thủ nội quy lao động, quy định 
an toàn nơi làm việc, các An 
toàn vệ sinh viên đã phát hiện 
và nhắc nhở một số người lao 
động chưa chấp hành nghiêm 
các quy tắc an toàn, nội quy lao 
động như đỗ xe không đúng vị 
trí, không sử dụng phương tiện 
bảo vệ cá nhân đầy đủ,… góp 
phần giảm thiểu các sự cố, tai 
nạn lao động xảy ra. 

Hoạt động truyền thông về an 
ninh, an toàn được công ty duy 
trì hàng năm nhằm giúp các bên 
liên quan nâng cao ý thức về an 
ninh, an toàn. Cụ thể: truyền 

thông về an ninh, an toàn hành 
lang tuyến ống dẫn khí được 
thực hiện định kỳ hàng năm 
với mục đích phổ biến những 
thông tin và quy định liên quan 
đến các cấp chính quyền địa 
phương, các đơn vị của Công ty, 
khách hàng, người lao động làm 
việc trong khu công nghiệp và 
người dân địa phương. 

Đồng thời, những thực trạng và 
nguy cơ cần phòng tránh cũng 
được đưa ra thảo luận nhằm 
giúp người dân, chính quyền 
và doanh nghiệp hiểu hơn về 
những rủi ro tiềm ẩn để có biện 
pháp phòng ngừa, hỗ trợ và 
kiểm soát hiệu quản an ninh, 
an toàn cho công trình khí. 

Để đảm bảo sức khỏe nghề ng-
hiệp cho CBCNV, Công ty tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ 
và xếp loại sức khỏe cho toàn 
bộ CBCNV. Lao động nữ và lao 
động làm việc trong điều kiện 
độc hại được tổ chức khám sức 
khỏe chuyên sâu định kỳ. 
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Thời gian

2017

2018

2019

2020

2021

STT

1

2

3

4

5

Loại TNSC

Số TNSC loại 0

Số TNSC loại 1

Số TNSC loại 2

Số TNSC loại 3

Số TNSC loại 4

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

1

0

0

1

2020

0

7 (Sự cố lỗi thiết bị)

0

0

0

2021

0

3 (Sự cố lỗi thiết bị)

0

0

0

Tổng số đầu việc 
theo kế hoạch

2.567

2.832

2.832

2.763

2762

Số đầu việc 
hoàn thành

2.567

2.832

2.832

2.763

2762

Tỷ lệ % 
hoàn thành

100

100

100

100

100

Tổng số đầu 
việc theo kế 

hoạch

753

763

754

707

489

Số đầu việc 
hoàn thành

753

763

736

681

474

Tỷ lệ % 
hoàn thành

100

100

97,6

96,3

97

Thống kê tai nạn sự cố

Bảo dưỡng định kỳ Bảo dưỡng đột xuất

Tổng số vụ việc

Công tác bảo dưỡng

Năm 2021, Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và ATVSLĐ được thực hiện theo đúng 
kế hoạch đề ra, thực hiện hoàn thành 2.762/2.762  đầu việc bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, đạt 100% kế 
hoạch và 474/489 đầu việc BDSC đột xuất, đạt 97%; hoàn thành 102/107 đầu việc đạt 95% kế hoạch 
ATVSLĐ với chi phí 14 tỷ đồng, 05 đầu việc chuyển tiếp sang năm 2022. 

Số giờ làm việc an toàn: 566.016 h
Số giờ vận hành an toàn: 8.760 h
Số giờ dừng cục bộ thiết bị do sự cố trong năm: 0 h

Phòng chống Covid-19 
Trong đợt bùng phát dịch lần 
thứ 4 tại Việt Nam, với diễn biến 
hết sức phức tạp tại khu vực 
miền Bắc vào tháng 04/2021 
cũng như tại miền Nam từ 
tháng 06/2021, Công ty Cổ 
phần Phân phối Khí thấp áp 
Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) 
với địa bàn hoạt động chủ yếu 
tại cả 02 khu vực đã chủ động 
kích hoạt các phương án phòng, 
chống dịch Covid-19 trong Công 
ty cũng như ở các đơn vị trực 
thuộc để thực hiện tốt "mục 
tiêu kép" vừa đảm bảo cung cấp 
dòng khí đến các khách hàng ổn 
định, an toàn; vừa đảm bảo sức 
khỏe cho người lao động.

Sự quyết liệt, nghiêm túc từ cấp 
lãnh đạo đã lan tỏa đến từng 
đơn vị/các cấp quản lý cho đến 
cán bộ công nhân viên, qua việc 
tự giác thực hiện các khuyến cáo 
của Công ty, Tổng Công ty Khí 

Việt Nam, Bộ Y tế, tuân thủ ng-
hiêm các quy định phòng chống 
dịch bệnh. Nhờ vậy, vượt qua 
những khó khăn trong năm qua, 
Công ty vẫn nỗ lực không để 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
bị gián đoạn, đạt được những 
thành tựu đáng khích lệ.

3. Giáo dục và Đào tạo 
nguồn nhân lực
Xây dựng đội ngũ lao động có 
trình độ chuyên môn cao đóng 
vai trò quan trọng trong sự phát 
triển bền vững của một doanh 
nghiệp. Vì thế, PV GAS D đã 
và đang đầu tư nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, đào tạo, 
bồi dưỡng nhân tài nhằm nâng 
cao lợi thế cạnh tranh cho Công 
ty trong bối cảnh hội nhập sâu 
rộng như hiện nay. 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 
huấn luyện kỹ thuật cho người 
lao động đồng thời đưa cán bộ 

cấp quản lý và công nhân tiêu 
biểu tham gia các lớp tập huấn 
nâng cao tay nghề do các đơn vị 
khác tổ chức. 

Ngoài ra, các lớp đào tạo nội bộ 
về an toàn lao động, an toàn vận 
hành, bảo dưỡng sửa chữa cũng 
được tổ chức cho CBCNV làm 
việc trực tiếp trong môi trường 
có nhiều yếu tố rủi ro nhằm 
nâng cao nhận thức của người 
lao động. Công ty còn tổ chức 
Hội thi tay nghề thường niên từ 
năm 2016 nhằm mục đích tôn 
vinh người lao động có tay nghề 
cao, thúc đẩy phong trào thi 
đua, rèn luyện tay nghề trong 
toàn Công ty. 

Trong năm 2021, PV GAS D 
đào tạo 878 lượt người đạt 96% 
kế hoạch với chi phí 1,114 tỷ đồng 
đạt 64% so với kế hoạch năm do 
một số khóa đào tạo phải dời kế 
hoạch thực hiện bởi ảnh hưởng 
của dịch Covid-19.
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BÁO CÁO VỀ TUÂN THỦ 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Mục tiêu & cam kết 
của PV GAS D
Với lĩnh vực kinh doanh đặc thù 
trong ngành Dầu khí, PV GAS D 
ý thức rất rõ rằng hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty 
có ảnh hưởng trực tiếp đến môi 
trường xung quanh. Do đó, công 
tác bảo vệ môi trường luôn được 
Công ty chú trọng, đồng thời 
đưa ra các giải pháp nhằm nỗ 
lực giảm thiểu tối đa tác động 
tiêu cực đến môi trường. PV 
GAS D cam kết: 

− Tôn trọng và tuân thủ các tiêu 
chuẩn về an toàn, sức khỏe cũng 
như không để xảy ra sự cố có liên 
quan đến môi trường hay có các 
hành vi vi phạm về môi trường 
dẫn đến bị xử phạt.

− Công ty đã và đang ưu tiên 
đầu tư các công nghệ hiện đại 
góp phần tiết kiệm năng lượng 
điện, nước, có các biện pháp xử 
lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm 
ra môi trường. 

− Bên cạnh đó, PV GAS D cũng 
tích cực quảng bá, khuyến khích 
sử dụng khí thiên nhiên trong 
hoạt động sản xuất, giao thông 
hướng tới mục tiêu sử dụng 
nguồn năng lượng thân thiện 
hơn với môi trường, đóng góp 
tích cực vào hoạt động chống 
biến đổi khí hậu.

Với những mục tiêu và cam kết 
đặt ra, trên thực tế, PV GAS D đã 
xây dựng chính sách tuân thủ và 
bảo vệ môi trường với 3 nội dung 
chính bao gồm: (1) Xây dựng hệ 
thống quản lý, quy trình; (2) Sử 

dụng tiết kiệm nguồn nhiên liệu, 
điện, nước và có các giải pháp 
để xử lý chất thải không gây ô 
nhiễm môi trường; (3) Tuân thủ 
tuyệt đối các quy định pháp luật 
về môi trường. 

Các vấn đề liên quan đến AT-
CL-MT được công ty chú trọng 
thông qua hệ thống quản lý AT-
CL-MT theo tiêu chuẩn quốc tế 
nhằm kiểm soát các yếu tố rủi 
ro, khía cạnh môi trường có thể 
gây ra tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, thiệt hại tài sản 
và tác động tiêu cực đến môi 
trường. Hệ thống này được định 
kỳ xem xét và liên tục cập nhật 
để hoàn thiện theo tiêu chuẩn 
quốc tế và đảm bảo hoạt động 
hiệu quả.

2021 so với 2020 (%)

53,6

32,98

9,3

Trong năm 2021, nguồn năng 
lượng PV GAS D sử dụng giảm 
đáng kể so với năm trước. Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả không những giúp tiết 
kiệm chi phí trong Công ty mà 
còn góp phần bảo vệ môi trường, 
tránh lãng phí nguồn tài nguyên. 

Tên vật tư

Dầu Diesel

Xăng

Điện sử dụng

ĐVT

Lít

Lít

Kwh

2020

67,459

298,458

8.349.933

2021

36,164

98,421

776.313

2021 so với 2020 (%)

53,6

32,98

9,3

2. Năng lượng

Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng thì 
việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc đang sử dụng 
cũng góp phần không nhỏ vào việc giảm tiêu hao năng lượng và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Ngoài ra, Công ty cũng khuyến khích và có chế độ khen thưởng 
để CBCNV đưa ra các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 
trường… đóng góp tích cực vào hành trình xanh Công ty đã kiến tạo 
và tiến bước trong tương lai.

Nguồn nước đang sử dụng tại 
các trụ sở, chi nhánh và trạm 
phân phối khí của 

PV GAS D được các Nhà máy 
nước tại địa phương cung cấp, và 
được sử dụng với mục đích sinh 
hoạt. Trong năm 2021, tổng lượng 
nước Công ty sử dụng là 15.870 
m3, giảm 14,1% so với năm 2020. 

Chỉ tiêu

Nước sản xuất 

Nước sinh hoạt 

ĐVT

m3

m3

2020

0

18.474

2021

0

15.870

2021 so với 2020 (%)

0%

85,9%

3. Nước
Công ty cũng luôn tích cực truyền thông và thực hiện tiết kiệm, tiết 
giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên.
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2020

0

0

10.585

100%

2020

12,68

12,68

0

21,81

21,81

0

2021

0

0

10.964

100%

2021

10,13

10,13

0

24,21

24,21

0

ĐVT

m3

%

m3

%

ĐVT

tấn

tấn

tấn

tấn

tấn

tấn

2018

0

0

11.577

100%

2018

4,138

4,138

0

14,8

14,8

0

2019

0

0

13.586

100%

2019

2,866

2,866

0

12,17

12,17

0

PV GAS D luôn kiểm soát chặt 
chẽ các khâu xử lý nước thải, 
chất thải nhằm giảm thiểu tác 
động đến môi trường cũng như 
đảm bảo các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty và 
các trạm, chi nhánh không gây 
tác động xấu đến môi trường, 
đa dạng sinh học tại địa bàn 
hoạt động. 

Tiêu chí

Nước thải công nghiệp 

Tỷ lệ nước thải công nghiệp được xử lý 

Nước thải sinh hoạt 

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý 

Tiêu chí

1. Khối lượng chất thải nguy hại phát 
sinh thường xuyên

- Chất thải rắn

- Chất thải lỏng 

2. Chất thải thông thường 

- Chất thải rắn

- Chất thải lỏng 

4.Nước thải và Chất thải

NƯỚC THẢI

CHẤT THẢI

Nguồn nước thải của PV GAS D chủ yếu đến từ hoạt động sinh hoạt 
của người lao động, được xử lý 100% thông qua hệ thống xử lý nước 
thải đảm bảo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước khi thải ra môi trường 
để tránh làm ô nhiễm môi trường. 

Chất thải bao gồm chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên và chất 
thải thông thường nên Công ty phân loại và đóng gói riêng theo chủng 
loại, sau đó dán nhãn và tập trung tại các khu vực quy định theo yêu 
cầu về an toàn. Bên cạnh đó, PV GAS D ký kết hợp đồng với các công 
ty dịch vụ để xử lý các loại chất thải nhằm đảm bảo không thải chất 
nguy hại ra môi trường, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật 
về môi trường. Tên dự án/ Công trình đơn vị quản lý

Đầu tư xây dựng trụ sở chính PV GAS D tại Vũng Tàu

Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các KCN Phú 
Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu

Hệ thống Phân phối khí thấp áp cho 08 KCN Nhơn 
Trạch với công suất 02 triệu m3 khí chuẩn/ngày

Hệ thống Phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải 
– Thái Bình

Tên dự án/ Công trình đơn vị quản lý

Đầu tư xây dựng trụ sở chính PV GAS D tại Vũng Tàu

Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các KCN Phú 
Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu

Hệ thống Phân phối khí thấp áp cho 08 KCN Nhơn 
Trạch với công suất 02 triệu m3 khí chuẩn/ngày

Hệ thống Phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải 
– Thái Bình

Chương trình quan trắc môi trường không khí 2021

5. Tuân thủ về môi trường 
Các quy định liên quan đến lĩnh vực môi trường đều được PV GAS D tuân thủ và triển khai đồng bộ nên 
không có vi phạm nào liên quan đến lĩnh vực môi trường trong năm 2021. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý An 
toàn – Chất lượng – Môi trường luôn được cập nhật đầy đủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu 
tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến các bên liên quan. Các quy trình xử lý nước 
thải, chất thải luôn được quản lý nghiêm ngặt. Công ty cũng định kỳ thực hiện các chương trình quan trắc môi 
trường không khí, môi trường nước theo quy định của pháp luật để kiểm soát và có biện pháp xử lý kịp thời.

 Chương trình quan trắc môi trường nước 2021

2020

7

5

4

4

2020

14

Không 
giám sát

8

11

2021

7

5

4

4

2021

16

Không 
giám sát

11

11

2020

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

Lý do 
không 

đạt

Lý do 
không 

đạt

Tổng số chỉ tiêu 
quan trắc

Tổng số chỉ tiêu 
quan trắc

Tổng số các chỉ tiêu 
không đạt QCVN

Tổng số các chỉ tiêu 
không đạt QCVN
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Biến đổi khí hậu hiện đang là 
vấn đề nhận được nhiều sự quan 
tâm của cả cộng đồng và doanh 
nghiệp, điều này dẫn đến các quy 
định liên quan đến môi trường 
cũng trở nên gắt gao hơn. Trong 
đó việc giảm thiểu sử dụng nhiên 
liệu truyền thống phát thải ô 
nhiễm cao như than, do,… đang 
được khuyến khích rộng rãi. 

Với việc kinh doanh sản phẩm 
khí thiên nhiên và dịch vụ liên 

quan, PV GAS D đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ môi 
trường. Do đó, việc thúc đẩy kinh doanh của Công ty sẽ góp phần gia 
tăng nhận thức và thói quen sử dụng nhiên liệu xanh trong cộng đồng. 

Giải pháp đồng phát cho lĩnh vực khí đô thị là lĩnh vực dịch vụ mới mà 
PV GAS D sẽ cung cấp trong thời gian tới. Hệ thống đồng phát giúp 
khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nên sẽ mang lại lợi ích cho cả khách hàng về kinh 
tế lẫn lợi ích cho xã hội và môi trường. Ngoài ra, hệ thống đồng phát 
còn góp phần thúc đẩy việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như đóng góp vào 
việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

6. Hoạt động  Thị trường  
Vốn xanh 
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BÁO CÁO VỀ 
ĐÓNG GÓP CHO 

CỘNG ĐỒNG – XÃ HỘI 

MỘT DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ HOẠT ĐỘNG 
HIỆU QUẢ KHÔNG CHỈ DỰA VÀO KẾT QUẢ SẢN XUẤT 
KINH DOANH MÀ CÒN PHẢI KỂ ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ 
BỀN VỮNG MÀ DOANH NGHIỆP ĐÓ MANG LẠI CHO CỘNG 
ĐỒNG – XÃ HỘI. PV GAS D NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC CÁC 
TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI CỦA CÔNG TY, ĐỒNG THỜI 
MONG MUỐN GÓP PHẦN VÀO VIỆC XÂY DỰNG MỘT XÃ 
HỘI TỐT ĐẸP VÀ NHÂN ÁI, NÂNG CAO HÌNH ẢNH VÀ VỊ 
THẾ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ.

Phát huy truyền thống và thực 
thi trách nhiệm với cộng đồng – 
xã hội, PV GAS D thường xuyên 
có những hoạt động chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân địa phương như tạo 
cơ hội việc làm cho lao động 
địa phương, hay những chương 
trình thiện nguyện góp phần 
chia sẻ khó khăn với người dân 
tại địa bàn hoạt động của mình. 
Các hoạt động cộng đồng này 
luôn được Ban lãnh đạo và 
CBCNV toàn Công ty tích cực 
hưởng ứng tham gia. Năm 2021, 
tổng chi phí thực hiện từ thiện, 
an sinh xã hội của PV GAS D đạt 
khoảng 2,65 tỷ đồng.

Các hoạt động tiêu biểu trong 
năm 2021 bao gồm:

Chương trình “Ngày hội hiến 
máu nhân đạo năm 2021” 

− Đông đảo đoàn viên Thanh 
niên Công ty tham gia chương 
trình ‘’Ngày hội hiến máu 
nhân đạo năm 2021’’ ngày 

12/03/2021 do Đoàn PV GAS 
phát động, đóng góp trên 30 
đơn vị máu.

Chương trình thiện nguyện hỗ 
trợ BV Hồi sức Covid-19 (BV 
Ung Bướu cơ sở 2) 

Công đoàn – Đoàn thanh niên 
phối hợp Văn phòng Công ty 
đã tổ chức trao tặng các nhu 
yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ Bệnh 
viện Hồi sức Covid -19 (BV Ung 
Bướu Cơ sở 2) có địa chỉ tại số 12 
đường D400, phường Tân Phú, 
TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 
trong ngày 09/9/2021 nhằm 
chung tay giúp đỡ cho tuyến 
đầu chống dịch, đang ngày đêm 
đối mặt với dịch bệnh Covid -19 
nguy hiểm, cũng như hỗ trợ các 
bệnh nhân đang điều trị bổ sung 
thêm dinh dưỡng, các nhu yếu 
phẩm sinh hoạt tại bệnh viện.

Trong đợt thiện nguyện này số 
hiện vật trao tặng được mua 
sắm trích từ nguồn vốn sản 
xuất kinh doanh Công ty với giá 
trị hơn 130.000.000 VND.

Chương trình thiện nguyện 
cho Mái ấm tình thương Phúc 
Lâm tại Huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

Đoàn Thanh niên PV GAS D 
ủng hộ từ thiện cho Mái ấm tình 
thương Phúc Lâm tại Huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai nơi 
đang nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi 
vào ngày 04/08/2021, giữa thời 
điểm nơi đây đang gặp nhiều khó 
khăn, thiếu thốn do dịch Covid – 19 
đang bùng phát mạnh nhất tại khu 
vực các tỉnh phía Nam.

Chương trình ủng hộ cho công 
nhân, người dân nghèo khó 
khăn tại xã Phước An, tỉnh 
Đồng Nai 

Xí nghiệp phân phối Khí thấp 
áp Nhơn Trạch ủng hộ bằng 
hiện kim cho công nhân, người 
dân nghèo khó khăn xã Phước 
An trong dịch bệnh Covid-19 
qua UBND xã Phước An và 
ủng hộ cho Quỹ phòng chống 
Covid-19 tỉnh Đồng Nai qua Sở 
Y tế tỉnh Đồng Nai.
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184 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

ĐỊA CHỈ: LẦU 7, TÒA NHÀ PV GAS TOWER, SỐ 673 NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂN, 
HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. 

Số điện thoại: 028.37840386 - 028.37840387 - 028.37840445 

Fax: 028.37840446

Website: www.pvgasd.com.vn


