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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế, công nghiệp, nông 
nghiệp và ngành dầu khí. Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu khí trong công nghiệp, nông nghiệp và tiêu 
dùng cũng tăng và ngược lại v.v,… do đó sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các nhân tố có ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái v.v,… Nếu 
có sự biến động mạnh của các nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Do đó tình hình sản 
xuất kinh doanh và giá cổ phiếu của Công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng theo.  

Trong tình hình giá dầu liên tục biến động mạnh ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí của khách 
hàng, qua đó các khách hàng cũng thay đổi về sản lượng tiêu thụ. Một số khách hàng có xu hướng 
chuyển sang sử dụng khí hóa than và than do đó cũng làm giảm sản lượng cung cấp khí của Công ty. 

2. Rủi ro luật pháp 

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại 
nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính. Ngoài ra, sẽ có rủi ro về tính biến 
động pháp lý do sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để phù 
hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Cụ thể là Luật chứng khoán 
mới được Chính phủ ban hành, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. 
Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán - kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Các sự 
thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty PV GAS D nói riêng và 
các công ty khác nói chung. 

Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới v.v,… liên quan đến hoạt động của ngành 
có thể ảnh hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã 
hình thành nên một môi trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta 
chưa thật sự hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

Việc đăng ký niêm yết và huy động vốn trên thị trường chứng khoán là những lĩnh vực còn rất 
mới. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình hoàn thiện, do 
đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. 

3. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 

PV GAS D luôn chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 
trong nước và đặc biệt phụ thuộc vào nguồn cung của PV GAS. Bất cứ một có một sự biến động nào 
đều tác động tới nguồn khí, giá khí đầu vào của PV GAS D. 

Sản phẩm khí là loại sản phẩm rất dễ cháy nổ, điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ đòi hỏi rất 
khắt khe. Để giảm thiểu rủi ro đặc thù này, PV GAS D rất chú trọng trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các 
tiêu chuẩn kỹ thuật từ khâu thiết kế, chế tạo, xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng và phòng chống cháy nổ 
đảm bảo cho hệ thống cung cấp khí hoạt động liên tục. 

 

4. Rủi ro dự án 

Việc đầu tư trạm tiếp nhận cho khách hàng mới, đầu tư dự án cấp khí cho các khách hàng thuộc 
các khu công nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước, qui hoạch sử dụng khí khu vực Tây nam bộ, các khu 
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công nghiệp phía Bắc,… tạo sự tăng trưởng cho PV GAS D. Tuy nhiên, việc đầu tư này cũng tiềm ẩn 
rủi ro do một số khách hàng có thể không sử dụng trạm cung cấp khí mà PV GAS D đã đầu tư xây 
dựng xong vì một số lý do khách quan nào đó ví dụ như: suy thoái kinh tế, khách hàng thay đổi chiến 
lược kinh doanh,v.v…, và PV GAS D có thể khắc phục rủi ro này bằng cách sử dụng các trạm cung 
cấp khí này cho những khách hàng khác có nhu cầu. 

5. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết 

Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho 
Công ty như khẳng định uy tín, quảng bá rộng rãi thương hiệu, tăng cường tính thanh khoản, tạo cơ 
hội cho Công ty huy động vốn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến việc chuẩn 
mực hóa công tác quản trị và điều hành của Công ty. Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán là điều không tránh khỏi. Giá chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi 
nhiều yếu tố, trong đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức niêm yết chỉ là một yếu tố 
tác động. Giá chứng khoán biến động có thể do: cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội, sự thay 
đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư, v.v… Sự biến động giá cổ phiếu 
có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu, giá trị, tâm lý của các khách hàng của Công ty. 

6. Rủi ro khác 

Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ 
ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: chiến tranh, các hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt), 
dịch bệnh và hệ thống khai thác - vận chuyển khí của nhà cung cấp bị sự cố chẳng hạn như lỗi thiết bị, 
lỗi hệ thống, v.v... ảnh hưởng đến sản lượng phân phối khí của Công ty. 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết 

Ông Phạm Văn Huệ   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Văn Sơn   Chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm PCT. HĐQT 

Bà Nguyễn Phương Thúy   Chức vụ: Kế Toán Trưởng 

Ông Vũ Quý Hiệu   Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế 
mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Ngọc Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Dầu khí (PSI) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán số 
70/2008/CKDK-TVBL với Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam. Chúng tôi 
đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện 
một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu của Công ty Cổ phần Phân phối 
Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 
- ABB Tập đoàn ABB 
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- ASME American Society Of mechanical Engineers (Tiêu chuẩn ASME)  
- API RP American Petroleum Institute Recommended Practice (Viện Dầu Mỏ Hoa 

Kỳ) 
- NFPA National Tire Protection Agency (Hiệp Hội Phòng Cháy Quốc Gia Hoa 

Kỳ) 
- Ban QLDA Ban Quản lý dự án 
- BTU British Thermal Unit – (Đơn vị nhiệt lượng của Vương Quốc Anh) 
- BP Brittish petroleum  
- CBCNV Cán bộ công nhân viên 
- CBM coalbed methane (Khí than) 
- CNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
- CNG Compressed Natural Gas - Khí nén thiên nhiên 
- Công ty/PV GAS D Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
- DO Dầu Diesel  
- FO Dầu nhiên liệu 
- GDP Gross domestic product - Tổng sản phẩm nội địa 
- GTGT Giá trị gia tăng 
- G7 Hiệp hội các nước công nghiệp phát triển  
- HĐQT Hội đồng quản trị 
- HDPE High density polyethylene (Nhựa polyethylene tỷ trọng cao) 
- IEA International Energy Agency- Cơ quan năng lượng quốc tế 
- ISO International Organization for Standardization - Tổ chức tiêu chuẩn hoá 

quốc tế  
- LPG Liquefied Petroleum Gas - Khí hóa lỏng 
- LNG Liquefied Natural Gas - Khí thiên nhiên hóa lỏng 
- OHSAS Occupational heath and Safety Management System Specification- Tiêu 

chuẩn hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 
- P/E Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu 
- PCCC Phòng cháy chữa cháy 
- PLC Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển Logic) 
- PM - MX – GD Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu 
- PV GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (Tên cũ:         

Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Khí)  
- PSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 
- Sm3 Tiêu chuẩn mét khối 
- SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 
- TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
- TOE Ton of Oil Equivalent (Tấn dầu quy đổi) 
- TSCĐ Tài sản cố định 
- WTO World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Lịch sử hình thành 

Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp 
kinh doanh khí thấp áp Vũng Tàu được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS. Ngày 12/4/2007, 
Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra nghị quyết số 1109/QĐ-DKVN về việc Phê duyệt 
phương án thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp. 

Ngày 23/5/2007 PV GAS D được thành lập theo giấy phép số 4103006815 do Sở kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là: 330.000.000.000 đồng. Trên cơ sở góp vốn của 
các cổ đông:  

- Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (18% vốn điều lệ); 

- Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (17% vốn điều lệ); 

- Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (15% vốn điều lệ); 

- Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (10% vốn điều lệ); 

- CBCNV của Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên, Công ty cổ 
phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền 
Bắc và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (nắm 40% vốn điều lệ). 

PV GAS D được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khí tự nhiên của các hộ công nghiệp 
tại Việt Nam tăng trưởng nhanh trong các năm qua và đồng thời mở rộng phát triển mạng khí thấp áp, 
nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về sử dụng khí của các hộ công nghiệp trong nước. Sau hơn hai năm thành 
lập và phát triển PV GAS D đã đạt được những thành tựu to lớn như: đã hình thành và đưa khí thấp áp 
phát triển chiếm 3% tỷ trọng ngành công nghiệp khí toàn Việt Nam (Nguồn: Báo cáo từ Viên nghiên 
cứu Dầu khí Việt Nam); tăng trưởng liên tục với tốc độ cao; doanh thu dự kiến tăng trưởng trung bình 
trên 10%/năm. Đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, thu nộp ngân sách hàng năm dự kiến 
đạt từ 90 - 100 tỷ đồng. 

Với mục tiêu trở thành một công ty đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực cung cấp khí cho các hộ 
công nghiệp trên phạm vi cả nước; phát triển theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và trở thành nhà 
cung cấp nhiên liệu chính cho các khu công nghiệp; PV GAS D đã và đang đầu tư mở rộng mạng lưới 
cung cấp khí tại các khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu, đang triển khai đầu tư hệ thống 
phân phối khí cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước, đang nghiên cứu đầu tư hệ thống 
phân phối khí tại các khu công nghiệp ở Cà Mau, Cần Thơ, Miền Trung và Miền Bắc. Bên cạnh đó để 
phát triển mạng lưới phân phối khí rộng khắp cả nước, phát triển ra thị trường khu vực và thế giới, PV 
GAS D đã đặt ra kế hoạch từ năm 2012 - 2015 sẽ triển khai việc cung cấp khí nhập khẩu bằng đường 
ống và LNG, xây dựng và phát triển thương hiệu PV GAS D trở thành thương hiệu mạnh và có uy tín  
trên thị trường trong nước và quốc tế. 
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1.2. Giới thiệu về Công ty 

• Tên Công ty  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM  

• Tên tiếng anh PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT 
STOCK COMPANY 

• Tên viết tắt: PV GAS D 

 

 

• Biểu tượng của Công ty  

 

 

• Vốn điều lệ 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng chẵn) 

• Trụ sở chính Lầu 4, tòa nhà CityLight, Số 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM 

• Điện thoại 08.3910 0616 

• Fax 08.3910 0615 

• Website http://www.pvgasd.com.vn  

• Email pvgasd@vnn.vn; 

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 23/10/2009.  

• Ngành nghề kinh doanh: 

+ Kinh doanh và vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống; 

+ Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP. Hồ Chí Minh), vật tư, máy móc, thiết 
bị hóa chất và phương tiện vận chuyển ngành dầu khí; 

+ Tư vấn chuyển giao công nghệ; 

+ Xây dựng công trình công nghiệp, hệ thống đường ống, kho bãi, trạm chiết phục vụ ngành 
dầu  khí; 

+ Mua bán, vận chuyển xăng, dầu nhớt, các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản 
phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở Công ty); 

+  Dịch vụ hoán cải  phương tiện vận tải (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải tại 
trụ sở công ty; không thiết kế phương tiện vận tải); 

+ Mua bán, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi sử dụng cho phương tiện giao 
thông vận tải và máy móc - thiết bị ngành nông - lâm - ngư nghiệp; 

+  Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. Kinh doanh bất động sản; 

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư; 

+ Khai thác khoáng sản. 

• Mã số thuế : 0304998686 



 
 
 
               Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam Bản cáo bạch 

9 

• Tài khoản Số 1600201054080 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN – Chi nhánh Sài Gòn, 
Tp. HCM 

 
2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật 
Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 29/11/2005. 

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại được tổ chức theo hai khối : Khối điều hành và khối sản 
xuất kinh doanh : 

+ Khối Điều hành: bao gồm các phòng chức năng công ty, thực hiện chức năng tham mưu cho 
Ban Tổng Giám đốc về công tác chuyên môn. 

+ Khối Sản xuất kinh doanh: Xí nghiệp phân phối khí Thấp áp Vũng Tàu, Ban quản lý dự án 
phục vụ cho việc quản lý dự án của Công ty. 
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Cơ cấu tổ chức của Công ty thể hiện qua sơ đồ sau 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, PVGAS 
D có cơ cấu tổ chức như sau: 

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, thông qua những vấn đề thuộc nhiệm 
vụ và quyền hạn theo luật pháp và Điều lệ Công ty: 

                                                 

1 Nguồn PV GAS D 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

KHỐI ĐIỀU HÀNH KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH 

PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 

KỸ 

THUẬT 

AN 

TOÀN 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

DỰ ÁN 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

TỔNG 

HỢP 

BAN 

QUẢN 

LÝ DỰ 

ÁN 

XÍ NGHIỆP 

PHÂN 

PHỐI KHÍ 

THẤP ÁP 

VŨNG TÀU 
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 Đại hội cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các 
vấn đề sau: 

- Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 

- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 
nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức 
mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông; 

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

- Lựa chọn công ty kiểm toán; 

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn 
việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; 

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của 
Hội đồng quản trị; 

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và 
việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ 
Ngày thành lập; 

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;   

- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại 
cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 
từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

- Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy 
định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng 
giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất;  

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty; 

 Hội đồng quản trị:  

 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế của Công ty và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 
nhiệm vụ chính sau:  
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- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng 
Giám đốc Công ty. 

- Thông qua để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám 
đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty. 

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa 
chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 
chống lại cán bộ quản lý đó; 

- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng 
loại; 

- Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng 
quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;  

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ 
tức; 

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. 

 Ban Kiểm soát: là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty 
trong việc chấp hành tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

 Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau: 

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên 
quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 
đầu việc kiểm toán; 

- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham 
gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn 
phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 
Hội đồng quản trị; 

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 
giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý 
công ty; 

- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng 
quản trị chấp thuận; và 

- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 
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 Ban Tổng Giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty 
theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. 

 Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau  

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 
kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao 
gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông 
lệ quản lý tốt nhất; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức 
danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động,  mức 
lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan 
đến hợp đồng lao động của họ; 

- Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội 
đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên 
cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm 
năm. 

- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 
trị thông qua; 

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi 
là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công 
ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, 
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho 
từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao 
gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. 

- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 
Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc 
điều hành và pháp luật. 

Ban Tổng Giám đốc quản lý điều hành hoạt động của 2 khối: 

• Khối Điều hành: bao gồm các phòng chức năng Công ty, thực hiện chức năng tham mưu cho Ban 
Tổng Giám đốc về công tác chuyên môn. 

a.   Phòng Tổ chức Hành chính: 

 Chức năng: 

 Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chuyên môn, tổng hợp thuộc bộ máy điều hành Công ty, có 
chức năng giúp Tổng Giám đốc: 

+ Tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ, công nhân viên. 
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+ Quản lý thực hiện các nghiệp vụ về công tác nhân sự, thực hiện chính sách tiền lương, tiền 
thưởng và chế độ đối với người lao động trong toàn Công ty. 

+ Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. 

+ Quản lý, thực hiện công tác văn phòng và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của 
Công ty. 

+ Đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý các văn bản giao dịch của Công ty. 

+ Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, lễ tân. 

+ Duy trì và cải thiện các điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt của CBCNV trong Công ty. 

 Nhiệm vụ: 

- Công tác tổ chức nhân sự: 

+ Nghiên cứu, đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty, cơ cấu tổ chức của các đơn 
vị trực thuộc cho phù hợp với mục tiêu phát triển và yêu cầu sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

+ Tổng hợp, phổ biến và theo dõi việc thực hiện các văn bản pháp luật, các chế độ, chính 
sách và các văn bản pháp quy khác có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ và lao động 
tiền lương. 

+ Chuẩn bị quyết định thành lập, giải thể hoặc sắp xếp lại tổ chức; quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc của Công 
ty. 

+ Chuẩn bị quyết định thành lập các Hội đồng, Ban, Đoàn và Tổ công tác của Công ty. 

+ Chủ trì công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức đã được thành 
lập. 

+ Xây dựng quy chế phân cấp quản lý cán bộ trong Công ty. 

+ Xây dựng kế hoạch, quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chế độ, chính 
sách đối với cán bộ. 

+ Chủ trì công tác đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý (thường niên); tổng hợp báo cáo tình 
hình đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty trình Tổng Giám đốc xem xét. 

+ Làm thủ tục cấp hộ chiếu và quản lý hộ chiếu của CB,CNV toàn Công ty, hỗ trợ các thủ 
tục nhập cảnh cho người nước ngoài đến làm việc tại Công ty (nếu cần thiết). 

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và quy định của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế 
xã hội trong Công ty theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc. 

+ Chủ trì/phối hợp thực hiện công tác điều tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại trong Công ty 
theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. 

- Công tác lao động, tiền lương: 

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực toàn Công ty theo phương án tổ chức 
từng giai đoạn. 

+ Chủ trì việc xác định biên chế lao động của các tổ chức được thành lập. 
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+ Tổng hợp kế hoạch nhân sự hàng năm và chỉ đạo công tác quản lý nhân sự. 

+ Quản lý CB,CNV theo phân cấp quản lý của Công ty bao gồm: Tuyển dụng, tiếp nhận, 
điều động, giải quyết hưu trí, nghỉ việc, khen thưởng kỷ luật, nâng bậc lương và quản lý 
hồ sơ,… 

+ Là đầu mối theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong toàn Công ty. 

+ Xây dựng các đề án tổ chức lao động khoa học, đề xuất các biện pháp sử dụng lại lao 
động trên cơ sở phân tích tình hình nhân sự, nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý sản 
xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. 

+ Chủ trì việc xây dựng tiêu chuẩn  chức danh chuyên môn nghiệp vụ, danh mục nghề 
nghiệp, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, định mức lao động và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện. 

+ Xây dựng nội dung, thể thức hợp đồng lao động; giám sát việc thực hiện hợp đồng lao 
động trong Công ty. 

+ Xây dựng, trình duyệt và hướng dẫn thực hiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động 
trong toàn Công ty. 

+ Xây dựng chính sách tiền lương, tiền thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

+ Soạn thảo, trình duyệt và tổ chức thực hiện các loại phụ cấp đặc biệt của ngành Khí. 

+ Kiểm tra việc thực hiện các chính sách chế độ của Nhà nước và của Công ty đối với 
CB.CNV. 

+ Là thường trực Hội đồng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng của Công ty. 

- Công tác đào tạo: 

+ Xây dựng quy hoạch phát triển và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý 
phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. 

+ Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, kế hoạch đào tạo CB,CNV trung hạn và hàng năm; 
tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và theo dõi, đánh giá kết quả học tập của CB.CNV. 

+ Là đầu mối giúp Tổng Giám đốc Công ty chọn CB,CNV đi đào tạo và giải quyết các thủ 
tục đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài; làm thủ tục cho CB,CNV đi công tác, đào tạo, 
hội thảo ở nước ngoài. 

+ Đề xuất các phương án lựa chọn đối tượng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. 

+ Là thường trực Hội đồng đào tạo của Công ty. 

- Về công tác hành chính: 

+ Triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính - tổng hợp, thư viện 
(nếu có) và công tác bảo mật theo quy định của Nhà nước và Công ty. 

+ Là đầu mối truyền đạt chỉ thị của Lãnh đạo Công ty đến các phòng, đơn vị trực thuộc, 
Lập lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo Công ty. 

+ Tổng hợp, phổ biến và theo dõi việc thực hiện các văn bản pháp luật, chế độ chính sách 
và các văn bản pháp quy khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn 
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vị trong Công ty; đảm bảo văn bản giao dịch phù hợp với các quy định hiện hành của 
pháp luật. 

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm cho 
bộ máy điều hành Công ty; bố trí nơi làm việc, hội họp… cho bộ máy điều hành Công ty. 

+ Quản lý các thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt giữa 
các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; giữa Công ty với các cơ quan, đối tác bên ngoài. 

+ Quản lý đội xe ô tô phục vụ yêu cầu đi lại công tác cho Ban Giám đốc và CB.CNV bộ 
máy điều hành Công ty. 

+ Khai thác hiệu quả, tổ chức duy tu bảo dưỡng thường xuyên các trang thiết bị làm việc, 
thiết bị văn phòng, phương tiện thông tin liên lạc, xe ô tô, Tổ chức mua và duy trì bảo 
hiểm cho các xe ô tô đang quản lý.  

+ Quản lý hành chính, hệ thống điện, nước và đảm bảo an toàn PCCN cho khu trụ sở văn 
phòng Công ty. 

+ Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, lễ tân, đón tiếp khách của Công ty. 

+ Là đầu mối tổ chức thực hiện công tác an ninh quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự 
vệ. 

+ Chủ trì thực hiện các thủ tục cho CBCNV bộ máy điều hành đi công tác khi được yêu cầu 
(mua vé máy bay, thu xếp các điều kiện đi lại, ăn ở…). 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Công ty giao. 

b. Phòng Tài chính - Kế toán: 

 Chức năng: 

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chuyên môn thuộc Bộ máy điều hành Công ty, có chức năng 
giúp Tổng Giám đốc: 

+ Bảo toàn, khai thác có hiệu quả và phát triển vốn của Công ty. 

+ Quản lý và điều hành các hoạt động tài chính trong toàn Công ty. 

+ Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế toán-thống kê trong toàn Công ty tuân theo hệ 
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật kế toán, Luật thống kê, Luật Thuế và chế độ 
quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế tài chính của Công ty. 

 Nhiệm vụ: 

- Công tác tài chính: 

+ Tổ chức kế hoạch hóa tài chính trong toàn Công ty. 

+ Xây dựng kế hoạch tài chính tổng hợp toàn Công ty, trình và bảo vệ trước Hội đồng quản 
trị. 

+ Định kỳ báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, các cơ quan chức năng quản lý Nhà 
nước về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính được giao. 

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, giao chỉ tiêu tài 
chính cho các đơn vị trực thuộc và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. 
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+ Quản lý toàn bộ tài sản và vốn của Công ty. 

+ Tổ chức giao vốn và tài sản cho các đơn vị trực thuộc theo phân cấp. 

+ Bảo toàn, phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của Công ty. 

+ Đảm bảo thu xếp tài chính cho các đề án phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

+ Xây dựng các phương án vay tín dụng, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết vốn, thực 
hiện các cam kết khi vay vốn. 

+ Làm thủ tục vay vốn, đảm bảo trả nợ gốc và lãi kịp thời. 

+ Tổ chức quản lý tài chính đối với các đề án đầu tư của Công ty kể cả các đề án hợp tác 
kinh doanh, liên doanh liên kết. 

+ Xây dựng quy chế về hoạt động tài chính, tín dụng, giá cả và hạch toán kinh tế của Công 
ty, của các đơn vị trực thuộc, Hướng dẫn việc thực hiện quy chế, quy định về tài chính 
theo pháp luật hiện hành. 

+ Kiểm tra định kỳ/đột xuất công tác tài chính ở các đơn vị trực thuộc.  

+ Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ về tài chính, tình hình trích lập và sử dụng các quỹ tập 
trung của Công ty và đơn vị trực thuộc; đề xuất các biện pháp để tăng cường quản lý công 
tác tài chính của Công ty. 

+ Phân tích hoạt động kinh tế, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
và tài sản. 

+ Phối hợp chuẩn bị, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác; chịu trách nhiệm 
rà soát lần cuối các điều khoản liên quan đến tài chính - kế toán như: cam kết thực hiện 
hợp đồng, điều khoản bảo lãnh thanh toán, thể thức thanh toán, giá cả…; tham gia xem 
xét hồ sơ đấu thầu, dự toán xây lắp, dịch vụ theo phân công của Tổng Giám đốc.  

- Công tác kế toán - thống kê: 

+ Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong toàn Công ty; kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện 
công tác kế toán ở các đơn vị trực thuộc đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, Luật kế toán và Luật thống kê hiện hành. 

+ Tổ chức hạch toán kế toán thống nhất trong toàn Công ty. 

+ Nghiên cứu soạn thảo thể thức và phương pháp hạch toán kế toán thống nhất trong toàn 
Công ty. 

+ Xây dựng và quản lý mạng lưới nghiệp vụ kế toán-thống kê. 

+ Là đầu mối tập trung thông tin về nghiệp vụ kế toán-thống kê. 

+ Tổ chức kiểm tra, xử lý báo cáo kế toán-thống kê định kỳ của các đơn vị trực thuộc. 

+ Lập báo cáo tổng hợp kế toán-thống kê của Công ty theo quy định hiện hành; đảm bảo 
tính pháp lý của số liệu báo cáo tổng hợp. 

+ Là đầu mối tiến hành công tác kiểm kê, đánh giá lại vật tư, tài sản, tiền vốn của toàn Công 
ty, là thường trực Hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản của Công ty. 

+ Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đối chiếu, thu hồi công nợ một cách 
thường xuyên. 
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+ Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời các khoản thu nộp nghĩa vụ 
Ngân sách, các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của toàn Công ty. 

+ Chủ trì công tác kiểm toán, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng 
nguyên tắc, thể lệ và chế độ kế toán của Nhà nước. 

+ Giám sát công tác quyết toán các đề án đầu tư, giúp Tổng Giám đốc phê duyệt quyết toán 
các đề án đầu tư của Công ty. 

+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán và tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu 
quản trị và các quyết định liên quan đến kinh tế của Công ty. 

+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định. 

+ Công tác quản lý cổ đông. 

+ Là đầu mối quản lý danh sách cổ đông, sổ cổ đông. 

+ Phối hợp với các đơn vị dịch vụ để quản lý việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của 
Công ty; phát hành sổ cổ đông. 

c. Phòng Kinh Doanh: 

 Chức năng: 

Phòng Kinh doanh là phòng chuyên môn thuộc Bộ máy điều hành của Công ty có chức năng giúp 
Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động kinh doanh, thương mại, kế 
hoạch, dịch vụ. 

 Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng chính sách, chiến lược sản xuất kinh doanh và chính sách giá các sản phẩm của 
Công ty. 

+ Là đầu mối chuẩn bị, đàm phán ký kết và quản lý việc thực hiện các hợp đồng mua bán, vận 
chuyển khí. 

+ Là đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện công tác vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh, 
điều độ các sản phẩm của Công ty. 

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. 

+ Theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; 
kịp thời đề xuất các biện pháp cụ thể đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

+ Phát triển thị trường sản phẩm của Công ty. 

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý công tác kinh doanh. 

+ Là đầu mối quản lý các hợp đồng xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị của Công ty và các đơn vị 
trực thuộc; Thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế hoạt động thương mại của Công ty và các 
quy định của Nhà nước trong hoạt động thương mại. 

+ Xây dựng các quy định, quy chế về hoạt động thương mại và hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện trong toàn Công ty. 

+ Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Nhà 
nước trong công tác xuất nhập khẩu và các quy định về hoạt động thương mại của Công ty. 
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+ Tổ chức thực hiện công tác triển lãm, quảng cáo thương mại của Công ty theo phân công của 
Tổng Giám đốc Công ty. 

+ Thu thập, tổng hợp và quản lý những thông tin về thị trường trong và ngoài nước liên quan tới 
sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

+ Chủ trì việc thực hiện công tác đấu thầu, chuẩn bị, đàm phán ký kết hợp đồng và giải quyết 
các thủ tục với các cơ quan hữu quan về mua bán, xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị 
phục vụ sản xuất cho Công ty. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc Công ty giao. 

d. Phòng Kỹ thuật An toàn: 

 Chức năng: 

Phòng Kỹ thuật an toàn là phòng chuyên môn thuộc Bộ máy điều hành Công ty, có chức năng 
giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động kỹ thuật sản xuất, khoa học, 
công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, an toàn và quản lý vật tư của Công ty. 

 Nhiệm vụ: 

+ Là đầu mối quản lý và giám sát toàn bộ các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, an toàn liên quan tới 
vận hành, bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật khác của các đơn vị trong Công ty. 

+ Theo dõi, giám sát và quản lý kế hoạch sản xuất - vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kế hoạch 
vật tư của các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty. 

+ Theo dõi, quản lý và giám sát khối lượng và chất lượng sản phẩm; đề xuất các biện pháp hoàn 
chỉnh chế độ vận hành, hệ thống đo đếm… để kiểm soát được khối lượng và chất lượng sản 
phẩm. 

+ Quản lý và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến duy trì chứng chỉ của cơ quan giám 
định đối với các công trình của Công ty. 

+ Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị theo phân công của Tổng giám đốc trong việc chuẩn bị 
hồ sơ mời thầu, tham gia xem xét hồ sơ đấu thầu, xem xét dự toán bảo dưỡng sửa chữa, thuê 
dịch vụ, tham gia đàm phán và thực hiện hợp đồng với đối tác liên quan đến các hoạt động 
sản xuất. 

+ Tổ chức xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật trong vận hành, bảo 
dưỡng, quản lý đo lường, chất lượng sản phẩm và phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện trong toàn Công ty. 

+ Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý an toàn và quản lý chất lượng cho toàn công 
ty. 

+ Tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển khoa học-công nghệ; Triển 
khai các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Công ty. 

+ Quản lý công tác hợp tác khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ giữa Công ty và các tổ 
chức trong và ngoài nước. 

+ Phối hợp với phòng Kinh doanh và phòng Tài chính Kế toán kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư 
trong kho theo quy định. 
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+ Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của Công 
ty.  

+ Làm đầu mối tiếp nhận các tài liệu kỹ thuật, các phần mềm điều khiển, các phần mềm tính 
toán công nghệ từ các nhà thầu chuyển giao cho Công ty; Bảo quản các phần mềm điều khiển 
gốc và các tài liệu hướng dẫn, các đĩa cài đặt các phần mềm phục vụ cho tính toán công nghệ. 

+ Thực hiện tính toán công nghệ cho các chế độ vận hành khác nhau và cho việc nâng cấp, mở 
rộng, phát triển công trình. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Công ty giao. 

e. Phòng Dự án: 

 Chức năng: 

Phòng Dự Án là phòng chuyên môn thuộc Bộ máy điều hành của Công ty, có chức năng giúp 
Tổng Giám đốc Công ty: 

+ Quản lý và điều hành các hoạt động nghiên cứu, lập kế hoạch, lập dự án và triển khai đầu tư 
xây dựng của Công ty. 

+ Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trong toàn Công ty; Theo dõi hiệu quả dự 
án sau khi đưa vào sử dụng, khai thác để có đề xuất cải tiến đầu tư cũng như các biện pháp 
khai thác hiệu quả.  

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác đầu tư, đề xuất các định hướng đầu tư, các lĩnh 
vực đầu tư, các sản phẩm sản xuất cũng như các hoạt động dịch vụ thương mại mới. 

 Nhiệm vụ: 

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng trong toàn Công ty; trình duyệt và bảo vệ 
với cấp có thẩm quyền; là đầu mối tổng hợp, lập báo cáo định kỳ/đột xuất về tình hình quản 
lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

+ Thực hiện các công tác triển khai dự án; giám sát các dự án tới thời điểm dự án hoàn thành, 
sản phẩm dự án/hạng mục đầu tư được đưa vào sản xuất, sử dụng. 

+ Thực hiện công tác chuẩn bị đấu thầu và đấu thầu của các dự án; chuẩn bị và đàm phán ký kết 
các hợp đồng liên quan đến dự án; quản lý, giám sát việc thực hiện các hợp đồng. 

+ Tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán để trình Tổng Giám đốc Công ty/Tổng Công ty 
phê duyệt hoặc chấp thuận. 

+ Chủ trì việc tổ chức thẩm định hồ sơ của Dự án đầu tư xây dựng để trình Tổng Giám đốc phê 
duyệt. 

+ Theo dõi việc khai thác, sử dụng dự án sau khi hoàn thành xây lắp để có đề xuất về cải tiến 
đầu tư cũng như biện pháp khai thác hiệu quả dự án đầu tư xây dựng. 

+ Soạn thảo và trình duyệt các quy chế, quy định về công tác lập, xét duyệt dự án; Hướng dẫn 
các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện. 

+ Tổ chức thu thập, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, 
đảm bảo tuân thủ pháp luật xây dựng, các tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ trong lĩnh 
vực đầu tư xây dựng trong toàn công ty. 
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+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Công ty giao. 

f. Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 

 Chức năng: 

Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp là Phòng tổng hợp trực thuộc Công ty, có chức năng tham mưu giúp 
việc cho Lãnh đạo Công ty trong quản lý và điều hành những công tác sau đây: 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển của Công ty. 

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. 

+ Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý của Công ty. 

+ Quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Công ty. 

+ Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tham gia quản lý các đơn vị liên doanh, liên kết, 
có vốn góp của Công ty. 

 Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển của Công ty. 

+ Tổng hợp, lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của Công ty trình Tổng Giám đốc Công ty phê 
duyệt, và làm đầu mối của Công ty bảo vệ kế hoạch trên với Tổng Công ty. 

+ Phân giao kế hoạch hàng năm cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. 

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty và của các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty.  

+ Tổng hợp, trình phê duyệt và theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát sinh 
ngoài kế hoạch, các chỉ tiêu có điều chỉnh so với kế hoạch. 

+ Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án, công trình, 
liên doanh, liên kết của Công ty. 

+ Đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch của Công ty. 

+ Hướng dẫn công tác nghiệp vụ kế hoạch đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, hoàn thiện 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, 06 tháng, hàng 
quý, hàng tháng. 

+ Phối hợp các phòng, ban, đơn vị thuộc bộ máy điều hành Công ty theo phân công của Tổng 
Giám đốc Công ty tham gia xét hồ sơ đấu thầu, chuẩn bị, đàm phán ký kết hợp đồng với đối 
tác. 

+ Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Công ty bao gồm: Đề xuất biện pháp sử dụng cơ sở vật 
chất, tài sản của Công ty đạt hiệu quả cao nhất; Điều phối thiết bị và tài sản trong Công ty phù 
hợp với chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị và mục tiêu sản xuất kinh doanh của 
Công ty; Mua bảo hiểm cho các công trình, tài sản và hàng hóa của Công ty ngay khi đưa vào 
khai thác và sử dụng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao; 

• Khối Sản xuất kinh doanh: Xí nghiệp phân phối khí Thấp áp Vũng Tàu, các Xí nghiệp khác theo 
địa bàn hoạt động; Các Ban quản lý dự án phục vụ cho việc quản lý dự án của Công ty. 
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a. Xí nghiệp Phân phối Khí Thấp Áp Vũng Tàu: 

Xí nghiệp phân phối Khí Thấp Áp Vũng Tàu đặt tại Lầu 5 số 8 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng 
Tàu, số điện thoại: 064.3592 368, số Fax: 064.3560 905 có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và cán bộ 
công nhân viên của Xí nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

- Vận chuyển, kinh doanh, bán khí thấp áp cho các hộ tiêu thụ trên đại bàn tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu và Khu Công Nghiệp Gò Dầu- Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai. 

- Thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải hoán, bảo dưỡng sữa chữa theo phân cấp của Công ty. 
- Trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng sữa chữa định kỳ, đột xuất các công trình, thiết bị 

được giao và thực hiện các công việc khác có liên quan để phục vụ công tác vận hành an 
toàn và hiệu quả. 

- Cung cấp và lắp đặt các loại thiết bị chuyên dụng, vật tư, hóa chất phục vụ việc kinh 
doanh khí thấp áp và thực hiện dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các công 
trình khí theo phân cấp của Công ty. 

- Bảo vệ an ninh tại trụ sở Xí nghiệp, các công trình khí, kho tàng, phân xưởng,… do công 
ty giao, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, các đơn vị 
trong và ngoài Công ty. 

- Tổ chức thực hiện công tác an toàn- sức khỏe- môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy 
định hiện hành; Áp dụng, duy trì và hệ thống quản lý an toàn, môi trường theo ISO 9001-
2000 và OHSAS 18001-1999. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Công ty giao. 

b. Ban quản lý dự án: 

Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản lý Dự án: 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng của Công ty theo 
quy định của pháp luật. 

- Thay mặt Công ty giải quyết các thủ tục đất đai, xin giấy phép xây dựng công trình, xin 
thỏa thuận phòng cháy chữa cháy, xin thỏa thuận về vệ sinh môi trường và các thủ tục 
khách liên quan đến quá trình thực hiện như thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa công 
trình vào sử dụng. 

- Chuẩn bị hồ sơ để đề suất Công ty mua bảo hiểm cho công trình trong thời gian xây dựng 
theo đúng quy định hiện hành; Kiểm tra việc mua bảo hiểm của các đơn vị tư vấn, xây lắp 
trước khi tiến hành thi công công trình. 

- Thực hiện thanh toán hạng mục công trình và quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành 
đưa vào khai thác sử dụng theo đúng chế độ hiện hành. 

- Tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng, lắp đặt 
công trình bao gồm nhưng không hạn chế: quản lý chất lượng xây dựng; quản lý tiến độ 
xây dựng; quản lý khối lượng thi công xây dựnc công trình; quản lý môi trường xây dựng. 

- Ban QLDA có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện công việc theo đúng 
với các hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. 
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- Tổ chức Giám sát, kiểm tra: kỹ thuật xây dựng lắp đặt, chất lượng vật tư, thiết bị công 
nghệ đưa vào công trình; khối lượng và chất lượng công tác xây lắp và nghiệm thu tuân 
thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng. 

- Kiểm tra và lập thủ tục thanh toán các hạng mục công trình hoàn thành theo hợp đồng đã 
ký; Chịu trách nhiệm trước Công ty về tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình và giá 
trị thanh toán; Bảo đảm tính xác thực của chất lượng và khối lượng xây lắp công trình. 

- Chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo các 
quy định hiện hành và các hợp đồng đã ký. 

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, lưu trữ và quản lý hồ sơ liên quan đến việc quản lý và 
giám sát thi công xây dựng công trình được giao. 

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ hoàn công; Bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Công ty khi công trình 
hoàn thành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu. 
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng 
lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 

Vốn cổ phần tính đến thời điểm 05/11/2009 (ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký niêm yết 
chứng khoán) là 330.000.000.000 đồng được chia thành 33.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 
đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn cổ phần như sau: 

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần tính đến thời điểm 05/11/2009 2 

Stt Cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ trọng 

(%) 

1 Trong nước 1.228 33.000.000 330.000.000.000 100,00

- Tổ chức 16 22.901.209 229.012.090.000 69,40

- Cá nhân 1.212 10.098.791 100.987.910.000 30,60

2 Nước ngoài 0 0 0 0,00

- Tổ chức 0 0 0 0,00

- Cá nhân 0 0 0 0,00

3 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0,00

 Tổng cộng 1.228 33.000.000 330.000.000.000 100,00

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 05/11/2009, 
như sau: 

Bảng   1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần 3 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

1 Tổng Công ty Khí Việt Nam- 
Công ty TNHH Một thành viên 

Tòa nhà Scetpa, số 19 Cộng Hòa,
phường 1, quận Tân Bình, Tp.
HCM 

5.940.000 18,00%

2 Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam 

Lầu 4, tòa nhà Petro Vietnam, 
số 1-5 Lê Duẫn, phường Bến 
Nghé, quận 1, Tp. HCM 

5.610.000 17,00%

3 Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Bắc 

Số 59 Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

4.950.000 15,00%

4 
Công ty TNHH Chứng khoán 
Ngân hàng Sài Gòn Thương 

Tín 

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, 
Q.3, TP.HCM  2.350.087 6,82%

 Tổng cộng 18.850.087 57,12%

                                                 
2 Nguồn: PV GAS D 
3 Nguồn: PV GAS D 
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4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Tính đến ngày 23/05/2010 hạn chế về chuyển nhượng của cổ đông sáng lập sẽ bị bãi bỏ 

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập 4 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

1 
Tổng Công ty Khí Việt 
Nam- Công ty TNHH Một 
thành viên 

Tòa nhà Scetpa, số 19 Cộng Hòa, 
phường 1, quận Tân Bình, Tp. HCM 5.940.000 18,00%

2 Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam 

Lầu 4, tòa nhà Petro Vietnam, số 1-
5 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, 
quận 1, Tp. HCM 

5.610.000 17,00%

3 Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Bắc 

Số 59 Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội 

4.950.000 15,00%

4 
(*) 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Chứng khoán 
Ngân hàng Sài Gòn Thương 
Tín 

Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 8, quận 3, Tp. HCM 2.350.087 3,29%

5 Công ty Cổ phần Thương 
mại Kinh Thành 

Số 305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. 
HCM 

810.000 2,46%

6 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Số 47 Ba Cu, phường 1, Tp. Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 744.000 2,25%

7 Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phương Mai 

Số 17 Đỗ Tấn Phong, phường 9, 
quận Phú Nhuận, Tp. HCM  660.000 2,00%

 Tổng cộng 21.064.087 63,83%

Ghi chú: Tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2008 của Đại Hội đồng cổ đông PV GAS D 
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, Công ty Cổ phần Thương mại Kinh Thành, Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phương Mai. 

(*): Tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2009 của Đại hội đồng cổ đông PV GAS D thông 
qua việc chuyển nhượng 1.086.000 cổ phần của cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Minh Thành cho 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Theo 
Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCNVN thì sau khi thực hiện mua cổ phần sáng lập, Công ty 
Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ là cổ đông sáng lập của PV GAS D.        

                                                 
4 Nguồn: PV GAS D 
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5. Danh sách những doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát (chi phối) đối với PV GAS D, những 
doanh nghiệp PV GAS D hiện đang đầu tư 

Hiện tại Công ty không có công ty mẹ và công ty con, tuy nhiên PV GAS D bị chi phối bởi 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV GAS là một Công ty TNHH 100% 
vốn Nhà Nước) với tỷ lệ chi phối là 42,4%. Do hiện tại PV GAS nắm giữ 18% vốn cổ phần của PV 
GAS D, đồng thời hai (02) công ty con của PV GAS là Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng 
Miền Nam (PV GAS SOUTH JSC – PV GAS nắm giữ 79,13% vốn cổ phần của PV GAS SOUTH 
JSC) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PV GAS NORTH JSC - PV GAS nắm 
giữ 73% vốn cổ phần của PV GAS NORTH JSC) nắm giữ lần lượt là 17% và 15% vốn cổ phần của 
PV GAS D. 

Tại nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2009 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2009, PV GAS D thông qua chủ trương PV GAS D là đơn vị thành viên của PV GAS dưới hình 
thức là công ty liên kết. 

PV GAS D có khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.360.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần CNG 
(CNG) Việt Nam tương đương với 5% vốn điều lệ của CNG. 

6. Hoạt động kinh doanh 

Công ty lấy trọng tâm là kinh doanh vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống, chú trọng phát 
triển dịch vụ cho khách hàng sử dụng khí như: bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt, giám sát đầu tư, 
tư vấn công nghệ,… cho các khách hàng công nghiệp và dân dụng. 

Đặc điểm kinh doanh khí thấp áp bằng đường ống là không có hàng tồn kho. Hệ thống đo đếm 
khí hoàn toàn tự động tính toán theo nhiệt lượng thực tế của khí giao nhận đảm bảo công bằng với tất 
cả các khách hàng. Trong các năm qua việc vận hành hệ thống cấp khí cho khách hàng luôn luôn an 
toàn, ổn định và thường xuyên, liên tục, luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà cung cấp, PV GAS 
D và khách hàng trong việc chủ động dừng hệ thống để bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Các sự cố 
xảy ra (nếu có) đối với hệ thống được xử lý kịp thời, đảm bảo thời gian dừng hệ thống là ngắn nhất. 

Bên cạnh đó Công ty cũng chú trọng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư, tiêu thụ các 
nhiên liệu trong ngành sản xuất được như CNG, LPG, LNG và các sản phẩm dầu khí khác để tạo ưu 
thế về tính chủ động trong điều tiết nguồn hàng, dự trữ khi cần thiết cũng như đa dạng trong kinh 
doanh. 
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6.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 

Hiện tại PV GAS D chỉ phân phối một loại khí duy là khí thấp áp. Khí thấp áp là một loại khí 
tự nhiên. Khí thấp áp là sản phẩm của quá trình khai thác và chế biến khí khai thác từ mỏ khí (chỉ có 
khí không có dầu) hoặc là khí đồng hành từ các mỏ dầu. Khi khai thác lên khỏi mặt đất khí tự nhiên 
được vận chuyển bằng đường ống dẫn khí đến nhà máy tinh lọc và xử lý tạp chất, sau khi chế biến khí 
lại tiếp tục được vận chuyển bằng đường ống dẫn khí đến các hộ tiêu thụ là các khu công nghiệp thông 
qua các trạm điều chỉnh áp suất được lắp đặt dọc theo tuyến ống cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của 
khách hàng. Công ty tiếp nhận khí thấp áp sau khi khí đã được xử lý và vận chuyển bằng đường ống 
cung cấp cho các hộ tiêu thụ được thể hiện qua dây chuyền sản xuất khí sau: 

Dây chuyền sản xuất khí 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản lượng và giá trị dịch vụ mà PV GAS D đã phân phối qua các năm kể từ khi thành lập như 
sau 6:  

STT Đơn vị tính 
Từ 23/5/07 đến 

31/12/07 
Năm 2008 Từ 1/1/09 đến 30/9/09 

Sản lượng Sm3 136,50 294,13 223,21

Doanh thu  Tỷ đồng 341,03 893,34 851,97

                                                 
5 Nguồn PV GAS 
6 Nguồn: PV GAS D 
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So với 6 tháng cuối năm 2007, 6 tháng cuối năm 2008 sản lượng khí cung cấp cho khách hàng 
tăng 18,58 Sm3 tương ứng 13,61%, là do trong khoảng thời gian này PV Gas D đưa vào vận hành hệ 
thống khí thấp áp giai đoạn 2.  So sánh sản lượng khí cung cấp cho khách hàng 9 tháng đầu năm 2008 
(223,54 Sm3) với 9 tháng đầu năm 2009 (223,21 Sm3), sản lượng khí cung cấp cho khách hàng  giảm 
0,33 Sm3 tương ứng 0,15 % là do nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này đang trong tình trạng suy 
thoái. Trong9 tháng đầu năm 2009 PV GAS D đã đạt 71,95% về sản lượng và 78,41% về doanh thu so 
với kế hoạch năm 2009. 

6.2. Nguyên vật liệu 

6.2.1. Nguồn nguyên vật liệu: 

PV GAS D kinh doanh vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống, do đó không có chi phí 
nguyên liệu, vật liệu sản xuất mà chỉ có chi phí vật tư, phụ tùng thay thế cho quá trình bảo dưỡng và 
vận hành hệ thống khí. 

6.2.2. Sự ổn định của nguồn khí đầu vào: 

Nguồn khí đầu vào của PV GAS D là do PV GAS cung cấp (hiện nay PV GAS là nhà cung 
cấp khí duy nhất tại Việt Nam), tổng sản lượng khí khai thác của PV GAS sẽ ưu tiên cung cấp cho các 
nhà máy điện, đạm và cuối cùng là các hộ công nghiệp (đây là thị phần kinh doanh của PV GAS D). 
Tuy nhiên sản lượng khí mà PV GAS D phân phối cho các hộ công nghiệp chỉ chiếm khoảng 4% tổng 
sản lượng khai thác của PV GAS 7, do đó việc biến động về sản lượng khí khai thác của PV GAS sẽ 
không tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh của PV GAS D. Hơn nữa PV GAS là một trong 
những cổ đông sáng lập của PV GAS D, đồng thời PV GAS D cũng là đơn vị thành viên của PV GAS 
nên rủi ro về biến động sản lượng khí đầu vào của PV GAS D sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất có thể. 

                                                 
7 Nguồn: Viện Dầu Khí Việt Nam – Số liệu 2008 
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6.2.3. SƠ ĐỒ MỎ KHÍ VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Theo tính toán thì trữ lượng khí tự nhiên đã được thẩm định trữ lượng và sẵn sàng đưa vào khai thác của nước ta khoảng 400 tỷ m3, tuy không nhiều 

như Nga, Indonexia nhưng cũng đủ để cung cấp cho nhu cầu nội địa trong vài chục năm tới 8. 

                                                 
8  Nguồn: http://www.daukhivietnam.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=2107 
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6.3. Chi phí sản xuất 

Tỷ trọng các khoản mục chi phí so với tổng chi phí hoạt động kinh doanh của PV GAS D 9 
 Đơn vị: Đồng 

Từ 23/5/07 đến 
31/12/2007 Năm 2008 Từ 1/1/2009 đến 30/9/2009 

Yếu tố chi phí 
Giá trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Giá trị 
Tỷ trọng

(%) 

1.Giá vốn hàng 
bán 233.341.881.460 90,76 525.808.421.885 86,35 

613.081.085.766 

 
86,76 

2.Chi phí bán 
hàng 21.369.230.892 8,31 10.439.025.205 11,79 

85.278.915.600 

 

12,07 

 

3.Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
2.389.113.545 0,93 

1.818.778.703 

 
1,71 

8.122.628.649 

 

1,15 

 

4.Chi phí tài 
chính 0 0,00 326.290.040 0,05 

175.000.000 

 

0,02 

 

5.Chi phí khác 0 0,00 499.427.534 0,08 
4.103.496 

 
0,00 

Tổng cộng 257.100.225.897 100,00 608.891.943.367 100,00 445.627.531.490 100,00 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ nên giá vốn bán hàng 
chiếm tỷ trọng lớn (trên 86%) trong tổng chi phí hàng năm của PV GAS D. Nên việc biến động về giá 
vốn hàng bán sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của PV GAS D.  

6.4. Trình độ công nghệ 

Hệ thống phân phối khí thấp áp được thiết kế theo các tiêu chuẩn ASME B31.3, ASME 
31.8…với công nghệ tiên tiến. Các thiết bị trong hệ thống có thể được theo dõi, điều khiển tại phòng 
điều khiển với hệ thống lập trình dạng PLC. 

Hiện nay PV GAS D đang sở hữu hệ thống phân phối khí để cấp khí làm nhiên liệu cho các 
khách hàng công nghiệp. Hệ thống phân phối khí được xây dựng và phát triển với công nghệ tiên tiến, 
thiết bị hiện đại có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển G7. Toàn bộ hệ thống được thiết kế và 
lắp đặt đồng bộ với độ linh hoạt cao. Ngoài các tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành, hệ thống được 

                                                 
9 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 
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thiết kế và xây dựng trên nền tảng của các tiêu chuẩn nước ngoài như ASME B31.8, ASME B 31.3, 
API RP 520, NFPA 10,…. 

Hệ thống bao gồm hai thành phần chính đường ống và các trạm khí. Đường ống chính dẫn khí 
từ nguồn đến các trạm điều khiển trung tâm và từ đó chia thành các nhánh nhỏ cung cấp tới các trạm 
cấp khí khách hàng. Các đường ống được chôn ngầm sâu dưới đất hoặc được đặt trong các mương bê 
tông kiên cố nhằm đảm bảo không bị xâm phạm trong quá trình vận hành. Tuyến ống được bảo vệ 
chống ăn mòn bằng lớp bọc HDPE và hệ thống bảo vệ catốt đồng thời được cảnh báo bằng các biển 
báo chỉ dẫn và được tuần tra giám sát thường xuyên. 
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ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ ĐẦU VÀO 
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Các trạm khí nằm trong khuôn viên của khách hàng kiểm soát và cung cấp khí ổn định theo yêu 
cầu của khác hàng. Các thiết bị công nghệ chính sau đây được lắp đặt tại các trạm điều khiển trung 
tâm và trạm cấp khí khách hàng: 

- Van điều áp: được thiết kế dự phòng 100% nhằm duy trì áp suất ổn định. 

- Thiết bị đo: bao gồm thiết bị đo lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, máy phân tích sắc ký khí thành 
phần khí trực tuyến và các máy tính lưu lượng để tính toán giá trị thực sử dụng bằng nhiệt 
trị cho khách hàng. Hệ thống này được kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định định kỳ đảm bảo 
công bằng trong giao nhận thương mại. 

- Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển với công nghệ của ABB chức năng là thu thập xử 
lý và và truyền dữ liệu giữa các trạm khách hàng và trạm trung tâm đồng thời điều khiển 
vận hành các thiết bị của toàn hệ thống. Hệ thống điều khiển theo dõi thông tin toàn diện tại 
tất cả các trạm đồng thời cho phép vận hành viên xử lý các tình huống bất thường từ xa 
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hệ thống. 

- Thiết bị an toàn: Các thiết bị an toàn được lắp đặt tại các vị trí nhạy cảm trong hệ thống bao 
gồm các đầu dò lửa, đầu dò khí, van đóng ngắt khẩn cấp và các van xả an toàn. Các thiết bị 
này kết nối với hệ thống điều khiển cung cấp đủ thông tin cho vận hành viên trong quá trình 
vận hành. Ngoài ra, các chức năng tự động của thiết bị cũng được cài đặt để cô lập cục 
bộ/toàn hệ thống và xả áp khi có nguy hiểm. 
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TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ GÒ DẦU 
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TRẠM CẤP KHÍ CHO KHÁCH HÀNG 
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6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Công ty luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, bao gồm: 

- Nghiên cứu để áp dụng các công nghệ mới, kỹ thuật mới, các biện pháp cải tiến để nâng cao 
chất lượng của các dịch vụ cho khách hàng; 

- Nghiên cứu việc sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị mới, hiện đại vào quá trình cung cấp 
dịch vụ; 

- Xây dựng mạng cấp khí thấp áp tại các khu công nghiệp xa tuyến ống, trước mắt sử dụng 
CNG, LPG – Air, LNG – mobile, khi hệ thống cung cấp khí/LNG phát triển tới khu vực này 
sẽ chuyển sang sử dụng khí/LNG. Dự kiến đến năm 2012, 2014 lần lượt đưa CNG và LNG 
vào thị trường. 

- Phát triển và trở thành nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và chất lượng hàng đầu về chuyên 
ngành vận chuyển, phân phối và tiêu thụ khí thấp áp bao gồm: bảo dưỡng sửa chữa; lắp đặt, 
giám sát đầu tư, tư vấn công nghệ,… cho các khách hàng công nghiệp và dân dụng. Phát triển 
các hoạt động dịch vụ khác theo điều kiện thực tế. Phấn đấu tốc độ tăng doanh thu dịch vụ 
bình quân đạt 10% - 12%/năm. 

Ngoài ra, PV GAS D còn chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý, chuyên viên, công nhân 
kỹ thuật thông qua các khóa đào tạo chuyên ngành trong, ngoài nước để tạo điều kiện cho cán bộ Công 
ty học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, qua đó từng bước nâng cao, hoàn thiện chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ. 

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

Ngay từ khi thành lập, Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn - Môi 
trường đạt yêu cầu 03 tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004; ISO 9001:2000 và hệ thống 
này chính thức được Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam công nhận ngày 08/08/2008. 

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đều được tuân thủ theo theo tiêu chuẩn Quản lý chất 
lượng - an toàn - môi trường OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004; ISO 9001:2000 và hệ thống được 
quản lý giám sát, phát triển bởi phòng Kỹ thuật An toàn. Phòng Kỹ thuật An toàn tổ chức các đợt đánh 
giá nội bộ định kỳ và các cuộc họp xem xét hệ thống của Lãnh đạo Công ty. Hàng năm Công ty 
TNHH TÜV Rheinland Việt Nam sẽ đánh giá hệ thống Quản lý Chất lượng, an toàn, môi trường của 
Công ty nhận và xem nó như là phương pháp xác định chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
 AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NHỀ NGHIỆP 
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6.7. Hoạt động Marketing 

Cùng với công tác quản lý chất lượng dịch vụ, Công ty luôn duy trì và tổ chức thực hiện các 
công tác Marketing phù hợp với chính sách phát triển của Công ty như: nâng cao chất lượng dịch vụ 
và xây dựng mức giá cạnh tranh để duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ, tiếp cận và thu hút 
khách hàng mới, tiềm năng bằng uy tín chất lượng dịch vụ của Công ty. 

Công ty đang đẩy mạnh hoạt động marketing để nắm bắt được nhu cầu cũng như mong muốn và 
sự phản hồi của khách hàng nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, Công ty 
đã lập quy trình “Đo lường sự thỏa mãn khách hàng” và đang thực hiện nghiêm túc quy trình này. 

Công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ tìm hiểu, thăm dò và khảo sát thị trường tiêu thụ khí để 
phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng cho Công ty. Trong năm 2009 Công ty sẽ cấp khí 
thêm cho một số khách hàng nữa. 

Hiện Công ty đang thực hiện chiến dịch quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình thông qua 
các hoạt động quảng cáo, từ thiện và xã hội, nhằm làm cho hình ảnh và thương hiệu của Công ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp biết đến, cũng như ngày càng ăn sâu vào tiềm thức của họ. 

6.7.1. Thị phần, cạnh tranh và các nhà cung cấp 

Công ty chiếm thị phần đáng kể trong thị trường sản phẩm khí khô mà công ty đang cung cấp 
tại Việt Nam. Công ty đang tiếp tục củng cố thị trường sản phẩm hiện hữu và đa dạng hóa sản phẩm 
dựa vào việc khai thác thị trường cho sản phẩm CNG, LNG. So với các sản phẩm thay thế hiện tại là 
DO, FO và than đá thì sản phẩm khí có giá cả cạnh tranh và ổn định hơn, giảm khí thải độc hại ra môi 
trường. 

Trong nước PV GAS D là công ty duy nhất kinh doanh cung cấp khí bằng đường ống cho các 
hộ tiêu thụ (trừ hộ Điện, Đạm), cho nên có thể nói hiện tại PV GAS D không có đối thủ cạnh tranh 
trong ngành khí. Nếu xét trên bình diện rộng là ngành năng lượng thì PV GAS D có đối thủ cạnh 
tranh (chẳng hạn các công ty kinh doanh nhiên liệu đốt như dầu, than, v.v.), nhưng PV GAS D chiếm 
vị thế vượt trội do sản phẩm đầu ra là khí tự nhiên, đây là một loại nhiên liệu sạch phù hợp với nhu 
cầu phát triển của doanh nghiệp và định hướng phát triển của Nhà Nước. 

PV GAS D chỉ có một người cung cấp duy nhất là PV GAS, vì thế mà PV GAS D bị chi 
phối rất lớn bởi PV GAS từ giá cả đến lượng khí đầu vào, ... 

6.7.2. Các hoạt động quan hệ công chúng (PR) 

Công ty thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình thông qua nhiều 
kênh như sau: 

- Xây dựng trang web riêng của Công ty; 

- Kết nối với thương hiệu Petrovietnam, Petrovietnam Gas; 

- Trên các báo chuyên ngành; 

- Qua các hội thảo, hội chợ, triển lãm chuyên ngành, diễn tập, thao diễn; 

- Qua các tour championship thể thao và các họat động văn hóa thể thao với các công ty 
dầu khí (golf, tennis, bóng đá v.v.); 
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- Giới thiệu trực tiếp tới các khách hàng thường xuyên và khách hàng tiềm năng; 

Sản phẩm của Công ty cung cấp là ngành hẹp, nên Công ty đã chủ trương tập trung vào khâu 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư bổ sung năng lực và phát triển các kênh thông tin hữu hạn trong 
những ngành hàng mà Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Trong những năm tới, Công ty sẽ đẩy 
mạnh chính sách khuyếch trương, các hoạt động cộng đồng, chính sách quan hệ công chúng riêng bên 
cạnh chính sách marketing truyền thống. 

6.7.3. Chính sách giá cả 

Chính sách giá cả của PV GAS D được xây dựng trên cơ sở so sánh với giá bán của các loại 
nhiên liệu cạnh tranh trên thị trường ví dụ như: Than, FO, DO, LPG để xác định giá bán hợp lý và 
cạnh tranh cho khách hàng nhằm duy trì và mở rộng thị phần của PV GAS D. 

6.7.4. Hoạt động xây dựng thương hiệu 

- Đang tiến hành xây dựng và tổ chức trang Web như là một kênh thông tin chính thức đến 
các đơn vị đối tác và cổ đông của Công ty; 

- Sử dụng bản thông cáo báo chí để quảng bá hình ảnh kinh doanh; 

- Nhắm tới những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng; 

- Giao thiệp sâu rộng với cộng đồng và thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp 
với các khách hàng cũng như đối tác. 

6.8. Nhãn hiệu thương mại công ty 

Hiện tại công ty chưa có đăng  ký nhãn hiệu thương mại, phát minh sáng chế và bản quyền. 
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6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết năm 2009 10 

STT Khách mua hàng Sản lượng dự kiến cung 
cấp (Sm3) Nội dung hợp đồng 

1 Cty CPHH Vedan Việt Nam 175.191.787  Bán khí thấp áp 

2 Cty TNHH Taicera  28.406.280 Bán khí thấp áp 

3 Cty TNHH Toàn Quốc 3.591.053  Bán khí thấp áp 

4 Cty thép tấm lá Phú Mỹ 2.850.205  Bán khí thấp áp 

5 Cty Bluescope steel 2.835.650  Bán khí thấp áp 

6 Gốm bạch mã 19.408.237  Bán khí thấp áp 

7 Thép Việt 6.419.298  Bán khí thấp áp 

8 Thép Vina Kyoei 10.199.306  Bán khí thấp áp 

9 Giấy SG 4.837.616  Bán khí thấp áp 

10 Công nghiệp Kính VN 3.156.607  Bán khí thấp áp 

11 Thép Miền Nam 2.725.815  Bán khí thấp áp 

12 Gạch men Mỹ Đức 5.394.118  Bán khí thấp áp 

13 Gạch men Hoàng Gia 15.946.258  Bán khí thấp áp 

14 Fritta VN 3.070.697  Bán khí thấp áp 

15 Cty gạch men VTC 10.898.484  Bán khí thấp áp 

16 Rock Team 343.551  Bán khí thấp áp 

17 Tường An 750.000  Bán khí thấp áp 

18 Gạch men Nhà Ý 3.751.517  Bán khí thấp áp 

19 Gốm sứ Mỹ Xuân 247.576  Bán khí thấp áp 

20 Inax 1.535.621  Bán khí thấp áp 

21 Posco Việt Nam 1.084.219  Bán khí thấp áp 

22 LG Vina 817.830  Bán khí thấp áp 

23 CNG Việt Nam 8.219.315  Bán khí thấp áp 

Ghi chú: PV GAS D tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp khí cho khách hàng với thời 
hạn 2 năm hoặc 5 năm và sản lượng khí sẽ được đăng ký theo hàng năm. Do đó, tùy theo tình hình tiêu 
thụ khí thực tế của khách hàng, PV GAS D sẽ ghi nhận theo doanh thu thực tế. Theo kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2009 thì doanh thu bán khí của Công khoảng 1.169,25 tỷ đồng. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất 

                                                 
10 Nguồn: PV GAS D 
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7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong 02 năm gần nhất 

 Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 11: Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Từ tháng 

23/5/2007 đến 
31/12/2007 

Năm 2008 
9 tháng  2009 (*) 

(Từ 1/1/2009 đến 
30/9/2009) 

1 Doanh thu 341.027.384.150  893.337.191.200         851.969.571.280 

2 Doanh thu thuần 341.027.384.150  893.337.191.200         851.969.571.280 

3 Giá vốn hàng bán 233.341.881.460  525.808.421.885         613.081.085.766 

4 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 107.685.502.690  367.528.769.315         238.888.485.514 

5 Doanh thu hoạt động tài chính      4.925.925.191    16.174.742.275            9.707.432.530 

6 Chi phí tài chính           326.290.040               175.000.000 

7 Chi phí bán hàng   21.369.230.892    71.818.778.703          85.278.915.600 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp     2.389.113.545    10.439.025.205            8.122.628.649 

9 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 88.853.083.444 301.119.417.642        155.019.373.795 

10 Thu nhập khác 1.451.944           29.429.551                 11.217.098 

11 Chi phí khác           499.427.534                  4.103.496 

12 Lợi nhuận trước thuế   88.854.535.388   300.649.419.659         155.026.487.397 

13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   24.879.269.909    81.767.881.960          32.396.859.670 

14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   (4.008.789.308)   

15 Lợi nhuận thuần sau thuế 63.975.265.479 222.890.327.007         122.629.627.727 

16 Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá (*)                  18,02% 50,49%   

(*) Chín tháng đầu năm 2009, PV GAS D vẫn chưa thực hiện tạm ứng cổ tức cho năm 2009 

Nhìn vào số liệu của bảng trên cho thấy: 

So sánh doanh thu 6 tháng cuối năm 2007 (khoảng 341 tỷ đồng) với doanh thu 6 tháng cuối 
năm 2008 (khoảng 527 tỷ đồng), doanh thu này biến động theo chiều hướng tăng (tăng khoảng 150 
%), mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước 6 tháng đầu năm 2008 bắt đầu bước vào tình trạng 
suy thoái. Đây là sự tăng trưởng tương đối lớn, doanh thu 6 tháng cuối năm 2008 tăng mạnh là do 
trong khoảng thời gian này, PV Gas D thuê và đưa vào vận hành hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2.  So 
sánh doanh thu 9 tháng đầu năm 2008 (khoảng 556 tỷ đồng) với 9 tháng đầu năm 2009 (khoảng 852 tỷ 
đồng), doanh thu này cũng biến động theo chiều hướng tăng (tăng khoảng 153%), mặc dù kinh tế thế 
giới 9 tháng đầu năm 2009 trong tình trạng suy thoái trầm trọng. Tuy nhiên cũng phải nói thêm là sở dĩ 
doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 tăng còn một phần do giá bán tăng (tăng khoảng 19%). Xét cả quá 
trình (từ 23/5/2007 đến 30/9/2009) thì doanh thu biến động theo chiều hướng tăng, nếu không ảnh 
hưởng bởi suy thoái kinh tế trầm trọng thì tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều. 

So sánh chi phí bán hàng (CPBH) và chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 6 tháng cuối 
năm 2007 (khoảng 24 tỷ đồng) với những khoản chi phí này của 6 tháng cuối năm 2008 (khoảng 59 tỷ 

                                                 
11 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán 2007, 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 
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đồng) cho thấy chi phí này tăng (tăng khoảng 246%), chi phí tăng là do doanh thu hoạt động tăng 
(khoảng 150%) và chi trả tiền thuê hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2 trong khi khách hàng giai đoạn 2 
mới bắt đầu sử dụng khí còn phải chạy thử, do đó lượng khí tiêu thụ còn thấp, chưa ổn định. Nếu chỉ 
nhìn vào số liệu tốc độ tăng doanh thu với tốc độ tăng CPBH và CPQLDN cùng kỳ cho thấy tốc độ 
tăng doanh thu chậm hơn tốc độ tăng chi phí, nhưng vấn đề ở đây phải xem xét trên bình diện tổng thể, 
đó là 6 tháng cuối năm 2008 PV Gas D đưa thêm Hệ thống cấp khí giai đoạn 2 vào hoạt động, nên 
CPBH đương nhiên phải tăng lên. So sánh CPBH và CPQLDN 9 tháng đầu năm 2008 khoảng 37.46 tỷ 
đồng so với với CPBH và CPQLDN 9 tháng đầu năm 2009 khoảng 93.4 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 6 tháng cuối năm 2007 khoảng 89 tỷ đồng so với LNTT 6 tháng 
cuối năm 2008 khoảng 191 tỷ đồng tăng 102 tỷ đồng, bằng 215% LNTT 6 tháng cuối năm 2008. 
LNTT 6 tháng cuối năm 2008 tăng là do doanh thu hoạt động cùng kỳ tăng như đã phân tích ở trên. So 
sánh LNTT 9 tháng đầu năm 2008 (khoảng 184 tỷ đồng) với chỉ tiêu này trong 9 tháng đầu năm 2009 
(khoảng 155 tỷ đồng) thì thấy nó giảm 29 tỷ đồng (đạt 84% so với 9 tháng đầu năm 2008). Nguyên 
nhân giảm của LNTT là do giá khí đầu vào tăng khoảng 44,11% so với năm 2008. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (CPTTNDN) 6 tháng cuối năm 2008 so với 6 tháng cuối 
năm 2007 tăng, do doanh thu hoạt động theo thời gian tăng lên. Nhưng CPTTTNDN 9 tháng đầu năm 
2009 giảm, do PV Gas D được giảm thuế theo chính sách của nhà nước. Chỉ tiêu này thể hiện mức độ 
đóng góp của PV Gas D vào ngân sách Nhà nước. 

Nói tóm lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas D hiện rất tốt và có nhiều triển vọng 
trong tương lai. Các chỉ tiêu cơ bản đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
đề ra, do toàn thể ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực phấn đấu hết sức mình và 
thực hiện đồng bộ các giải pháp như đã đề ra trong kế hoạch. Mặt khác, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 
của các năm vượt kế hoạch còn do Công ty thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm chi phí, chống lãng  
phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Chúng tôi xin lưu ý người đọc: 

 Tại thuyết minh số 10 – Chi phí trả trước dài hạn trong Báo cáo kiểm toán của Công ty cho kỳ 
hoạt động từ 23/5 – 31/12/2007 có thể hiện khoản tăng thêm trong kỳ là 44.166.378.643 đồng. Tuy 
nhiên, đến báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng 2009, tại thuyết minh số 9 – Chi phí trả trước dài hạn, 
Kiểm toán viên đã ghi “Chi phí trả trước dài hạn phản ánh khoản lợi thế kinh doanh với số tiền 
44.166.378.643 đồng phát sinh khi định giá Xí nghiệp Kinh doanh khí thấp áp để cổ phần hóa theo 
Chứng thư thẩm định giá số VC/07/07/20/DN ngày 18/7/2007 của Trung tâm thông tin và thẩm định 
giá miền Nam của Bộ Tài chính và đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 
31/1/2008 của Đại hội đồng cổ đông. Khoản lợi thế kinh doanh này được phân bổ theo phương pháp 
đường thẳng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 23/5/2007. Số dư 
chưa phân bổ tại ngày 30/6/2009 là 14.722.126.261 đồng ( tại 31/12/2008 là 22.083.189.349 đồng).”  
Công ty có giải thích như sau: “Ngày 23/5/2007 PVGasD chính thức được thành lập trên cơ sở Xí 
nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp – đơn vị hạch toán trực thuộc PVGas. Nhưng theo tỷ lệ góp vốn để 
thành lập PVGasD thì PVGas chỉ tham gia góp vốn 18% tương đương với 59,4 tỷ đồng, vì vậy, chênh 
lệch giữa giá trị của Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp với số tiền PVGas phải góp được trả lại cho 
PVGas (Giá trị của Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp được Trung tâm thông tin và thẩm định giá 
miền Nam của Bộ Tài chính xác định). Khi định giá Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp, Trung tâm 
thông tin và thẩm định giá miền Nam của Bộ Tài chính đã xác định giá trị lợi thế kinh doanh là 
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44.166.378.643 đồng và phát hành chứng thư thẩm định giá số VC/07/07/20/DN ngày 18/7/2007. Do 
vậy, giá trị lợi thế kinh doanh này nằm trong giá trị của Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp và được coi 
là phần vốn góp của PVGas vào PVGasD. Giá trị này cũng đã được các cổ đông chấp thuận tại Quyết 
định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 31/1/2008 của Đại hội đồng cổ đông. Do Thuyết minh báo cáo tài chính 
năm 2007 chưa thể hiện đầy đủ bản chất của nghiệp vụ này nên trong thuyết minh 6 tháng năm 2009, 
Công ty bổ sung thêm bản chất của việc phát sinh khoản lợi thế kinh doanh để người đọc báo cáo tài 
chính hiểu rõ hơn.”   

 Tại báo cáo kiểm toán của Công ty năm 2008, Công ty Kiểm toán đã lưu ý người đọc như sau: 
“Công ty dã ghi nhận tăng tài sản cố định là giá trị công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp giai 
đoạn 2” nhận bàng giao từ Tổng Công ty Khí Việt Nam với số tiền 141.202.327.060 đồng theo giá trị 
dự toán của Tổng Công ty Khí Việt Nam phê duyệt, đồng thời ghi tăng tương ứng khoản mục phải trả 
khác trên bảng cân đối kế toán trong năm. Theo biên bản giữa Công ty và Tổng Công ty Khí Việt Nam 
ký ngày 1/12/2008, giá trị công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2” sẽ được coi là 
phần vốn góp tăng thêm vào Công ty trong năm 2009 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 
Tại ngày báo cáo này, giá trị của công tình nói trên và phương án thanh toán chưa được hai bên ký 
thỏa thuận chính thức và chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, giá trị và việc hạch toán 
công trình nói trên có thể có sự thay đổi khi có sự thỏa thuận chính thức giữa hai bên và nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông..” Mục đích của lưu ý nhằm nhấn mạnh đến thủ tục để tiếp nhận công trình 
“Hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2” chưa hoàn thành và sẽ căn cứ vào Nghị quyết của Đại 
hôi đồng cổ đông được tổ chức năm 2009 để thực hiện. Do vậy, giá trị và việc hạch toán công trình nói 
trên có thể có sự thay đổi khi có sự thỏa thuận chính thức giữa hai bên và nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông đưa ra trong kỳ họp năm 2009. 

 Tại báo cáo kiểm toán của Công ty 6 tháng đầu năm 2009, Công ty Kiểm toán đã lưu ý người 
đọc báo cáo tài chính một số vấn đề sau: 

“Chúng tôi xin lưu ý đến người đọc báo cáo tài chính một số vấn đề sau: 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 4 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám 
đốc Công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố việc ghi nhận công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp 
giai đoạn 2” trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 19/5/2009. Công ty thực 
hiện thuê thay vì mua tài sản từ Tổng Công ty Khí Việt Nam trong năm tài chính kết thúc 31/12/2008. 
Do vậy, khoản mục phải trả khác, nguyên giá tài sản cố định tại ngày 31/12/2008 giảm với số tiền 
141.202.327.060 đồng và khấu hao lũy kế tại ngày 31/12/2008 giảm với số tiền 5.377.294.099 đồng. 
Chi phí phải trả tăng 22.907.367.475 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 và lợi nhuận chưa phân 
phối giảm đi với số tiền 14.734.463.514 đồng.” Mục đích của lưu ý này nhằm nhấn mạnh rằng Đại hội 
đồng cổ đông năm 2009 đã thông qua phương án mua công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp giai 
đoạn 2” thay vì góp vốn như đã trình bày tại lưu ý báo cáo kiểm toán năm 2008. Trong giai đoạn chưa 
hoàn thành thủ tục mua bán với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), PVGasD đã thống nhất với 
PVGas sẽ thực hiện theo hình thức thuê. Do vậy, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố theo quy định 
của Chuẩn mức kế toán Việt Nam.  

“Như đã trình bày tại Thuyết minh số 12 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Tổng Công ty 
Khí Việt Nam và Công ty đã tiến hành ký Hợp đồng thuê tài sản số 120/2009/PVGAS-TC-PVGAS 
D/D4 ngày 18/8/2009 về việc thuê hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2 từ khi công trình đi vào 
vận hành (ngày 14/8/2008) đến thời điểm hoàn thành các thủ tục mua tài sản này. Chi phí thuê hàng 
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tháng là 5.000.904.167 đồng và Công ty ghi nhận chi phí thuê tài sản cho giai đoạn từ ngày 14/8/2008 
(ngày bàn giao công trình vào vận hành) đến ngày 31.12.2008 là 22.907.367.475 đồng và cho giai 
đoạn từ ngày 1/1/2009 đến ngày 30/6/2009 với số tiền 30.005.425.002 đồng.” Mục đích nhằm nhắn 
mạnh là đến ngày phát hành báo cáo tài chính thủ tục mua bán Công trình “Hệ thống khí thấp áp giai 
đoạn 2”  với PVGas vẫn chưa hoàn thành và Công ty đã ký hợp đồng thuê tài sản này đồng thời hạch 
toán đầy đủ vào báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01 – 30/6/2009.  

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng 
đầu năm 2009 

• Khách hàng: 

-  Khách hàng hiện hữu cũng như khách hàng tiềm năng của PV GAS D chủ yếu là ở các khu 
công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của các khách hàng là vật liệu xây dựng (kính công 
nghiệp, thép, gạch men). 

-  Số lượng khách hàng của Công ty ngày càng tăng, đến nay đã có 23 khách hàng sử dụng khí, 
trong đó có 18 khách hàng giai đoạn 2 đã được cấp khí và ngày càng sử dụng khí ổn định. Trong 
số khách hàng hiện hữu của Công ty có khách hàng Vedan (chiếm khoảng 40% tổng sản lượng 
khí tiêu thụ của Công ty) hiện đang phải khắc phục hệ thống xử lý nước thải nên sản lượng tiêu 
thụ năm 2009 giảm đi đáng kể. 

-  Một số khách hàng ngày càng thu hẹp quy mô (Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam giảm 
32%, Công ty Taicera + Toàn Quốc giảm 24%, Công ty thép tấm lá Phú Mỹ giảm 71% và Công 
ty Bluescope steel giảm 78%) hoặc phải tạm ngừng hoạt động (Công ty Công nghiệp kính Việt 
nam) do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các khách hàng sản xuất 
thép, gạch men là một trong những loại doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái 
kinh tế, chính vì thế nhu cầu khí năm 2009 của những khách hàng này giảm sút. 

 

- Tuy nhiên từ nay đến cuối năm do có dấu hiệu phục hồi của kinh tế thế giới và trong nước, nên 
nhu cầu sử dụng khí của khách hàng dự báo sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2009. 

• Nhà cung cấp: 

Hiện nay PV GAS là nhà cung cấp khí duy nhất cho PV GAS D, do đó PV GAS đóng vai trò 
quyết định trong việc tăng (giảm) giá và sản lượng khí đầu vào của PV GAS D. Trong 9 tháng đầu 
năm 2009 thì sản lượng khí đầu vào của PV GAS D ổn định, nhưng giá khí đầu vào lại tăng 44,11% so 
với năm 2008 trong khi đó giá khí mà PV GAS D bán cho khách hàng chỉ tăng 19% nên đã làm giảm 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của PV GAS D.  

PV GAS D là doanh nghiệp duy nhất trong ngành dầu khí trực tiếp bán khí bằng đường ống cho 
các hộ công nghiệp, là đơn vị được thành lập dựa trên chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam nên PV GAS D luôn nhận được sự quan tâm kịp thời của Tập đoàn Dầu khí trong quá trình hoạt 
động của mình. Bên cạnh đó PV GAS D cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết từ phía PV 
GAS trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình như phát triển thị trường, đảm bảo sản lượng khí 
đầu vào theo kế hoạch mà PV GAS D đề ra. 

• Sản phẩm thay thế: 
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Khí thấp áp là loại nhiên liệu sạch, đây là một ưu thế vượt trội so với các sản phẩm nhiên liệu 
truyền thống, nhưng do nhà nước ta chưa có các chính sách nhằm bắt buộc các doanh nghiệp phải sử 
dụng nhiên liệu sạch, nên vì những lý do khác nhau khách hàng có thể sử dụng các nhiên liệu truyền 
thống thay thế cho việc sử dụng khí thấp áp. 

Ngoài khí thấp áp, còn có các loại khí khác như CNG (Compressed Natural Gas), LPG (Liquid 
Petroleum Gas)...và các loại nhiên liệu truyền thống khác như dầu, than. Tuy nhiên, với những ưu thế 
vượt trội của khí thấp áp cũng như yêu cầu phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, thì 
khả năng các doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu khác thay thế cho khí thấp áp là rất thấp 

• Đội ngũ lãnh đạo của Công ty: 

Đội ngũ lãnh đạo của Công ty có năng lực, năng nổ, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kinh doanh khí. 

STT Họ và tên Chức vụ 

Hội đồng quản trị 

1 Phạm Văn Huệ Chủ tịch HĐQT  

2 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

3 Đoàn Quang Vinh Thành viên HĐQT 

4 Cao Khánh Hưng Thành viên HĐQT 

5 Trần Ngọc Trinh Thành viên HĐQT 

Ban Giám đốc 

1 Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Quang Huy Phó Tổng Giám đốc 

3 Đinh Ngọc Huy Phó Tổng Giám đốc 

Ban Kiểm soát 

1 Vũ Quý Hiệu Trưởng Ban kiểm soát 

2 Đặng Thị Hồng Yến Thành viên Ban kiểm soát 

3 Cao Thị Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát 

Kế toán trưởng 

1 Nguyễn Phương Thúy Kế toán trưởng 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Mục tiêu của Công ty là xây dựng Công ty trở thành một công ty cổ phần mạnh, địa bàn hoạt 
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động rộng khắp trên cả nước; phát triển theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và trở thành nhà cung 
cấp nhiên liệu chính cho các khu công nghiệp, đô thị với mạng lưới phân phối khí thấp áp rộng khắp 
cả nước và phát triển ra thị trường thế giới. 

Công ty cũng có lợi thế hơn hẳn so với những doanh nghiệp kinh doanh các nhiên liệu truyền 
thống như than, dầu FO, DO… (sản phẩm thay thế) nhờ tính ưu việt của việc sử dụng khí thấp áp làm 
nhiên liệu. Tính ưu việt này thể hiện trên nhiều phương diện: công nghệ, kinh tế và đặc biệt là về môi 
trường, cụ thể: 

- Về phương diện công nghệ: 
+ Là loại nhiên liệu có nhiệt trị (...) cao, hiệu suất đốt cháy cao, dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ 

buồng đốt, nâng cao chất lượng sản phẩm.  
+ Khí tự nhiên chiếm ưu thế hơn hẳn về khả năng cấp nhiệt với cùng một khối lượng cấp nhiên 

liệu so với than, củi, DO, FO và LPG. Nhiệt toả ra khi đốt 1kg than là khoảng 30.000 BTU, 
1kg LPG là 47.000 BTU, trong khi 1kg khí là 55.000 BTU. 

+ Khí tự nhiên không độc hại cũng không gây ăn mòn thiết bị. 
+ Tăng tuổi thọ của hệ thống thiết bị: nhiên liệu sạch nên không có muội than đóng trên các bề 

mặt làm việc của thiết bị, giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng sửa chữa. 

- Về phương diện môi trường:  
+ Thành phần chính trong khí thải của quá trình đốt khí tự nhiên chủ yếu là H20 và C02 và 1 tỷ 

lệ không đáng kể các chất gây ô nhiễm môi trường là CO, NOx, HC, SOx và muội than. Hàm 
lượng khói thải gần như bằng không, hàm lượng CO2 thải thấp hơn 20%, hàm lượng CO thải 
thấp hơn 70%, hàm lượng khí hữu cơ thải thấp hơn 89%, hàm lượng các NOx thấp hơn 87%, 
hàm lượng Hydrocarbon bay hơi thấp hơn 50% so với nhiên liệu xăng dầu. 

+ Khí tự nhiên được tàng chứa trong hệ thống khép kín và không bị bay hơi ra không khí như 
xăng dầu, do đó không thải Hydrocarbon ra môi trường, không tạo ozon là nguyên nhân gây 
hiệu ứng nhà kính. 

- Về phương diện kinh tế: 
+ Khí thiên nhiên có giá tính theo USD/triệu BTU rẻ hơn nhiều so với một số loại nhiên liệu 

như DO, FO, LPG, điện. Sử dụng khí tự nhiên sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhiên liệu 
trong quá trình sản xuất. 

+ Hệ thống phân phối khí tự nhiên được hiện đại hóa hoàn toàn, tiết kiệm được diện tích đất 
cũng như chi phí vận hành. 

+ Chất lượng sản phẩm được nâng cao cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất và tính kinh tế 
của việc sử dụng khí. 

Nói tóm lại, Công ty có ưu thế vượt trội so với các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu truyền 
thống, đặc biệt trong tương lai ưu thế này càng rõ hơn nữa khi mà sự phát triển của nền kinh tế xã hội 
đòi hỏi phải là sự phát triển bền vững, tức là phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Có 
thể nói, vị thế của Công ty sẽ ngày càng vững chắc trên thị trường trong nước. 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành 

• Xu hướng thị trường nhiên liệu thế giới: 

- Thực tế hiện nay và trong tương lai dầu mỏ và khí đốt luôn là nguồn tài nguyên quý hiếm, là 
nguồn năng lượng, nguyên liệu chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn trong các nguồn năng lượng trên thế 
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giới. Dầu khí luôn là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách năng lượng của tất cả các quốc 
gia. Tuy nhiên, hơn một thế kỷ qua các quốc gia đã tập trung vào việc khai thác dầu thô là chủ 
yếu, còn khí thiên nhiên mới được thăm dò và khai thác ở mức độ thấp và mang tính khởi đầu, 
do vậy theo nhận định của IEA và nhiều quốc gia, thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới trong 
đó khí thiên nhiên trở thành năng lượng chính sau hơn một thế kỷ ngự trị của dầu thô. 

- Khí thiên nhiên bắt đầu làm thay đổi trật tự năng lượng thế giới khi sản xuất kinh doanh toàn 
cầu chuyển từ việc sử dụng các dạng năng lượng truyền thống như than và dầu mỏ sang khí 
thiên nhiên. Hơn thế nữa, khi thế giới chuyển sang sản xuất điện nhờ sử dụng khí thì nhu cầu 
khí thiên nhiên được dự báo sẽ tăng nhanh hơn so với các Hydrocarbon khác. Tập đoàn Royal 
Dutch/Shell dự báo đến năm 2025, nhu cầu khí sẽ cao hơn nhu cầu dầu mỏ. 

- Theo IEA, trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng toàn cầu, tỷ trọng khí hiện chiếm 23,9% và tỷ trọng 
này đang gia tăng nhanh chóng với mức trung bình khoảng 3,1%/năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ 
chiếm 30% tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu. 

- Theo số liệu của BP, tính đến cuối năm 2006, trữ lượng khí trên thế giới đã phát hiện và có khả 
năng khai thác khoảng 179,8 nghìn tỷ m3, dự kiến có thể khai thác ít nhất trong 67 năm tới. 

• Xu hướng thị trường nhiên liệu trong nước: 

- Nhu cầu sử dụng khí thấp áp của các hộ công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam tăng trưởng 
nhanh chóng qua các năm và cho đến nay nguồn cung chưa thể đáp ứng kịp với nhu cầu của thị 
trường. 

- Theo dự báo của Viện nghiên cứu chiến lược, tổng nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ đạt 
khoảng 65 - 72 triệu tấn dầu quy chuẩn (TOE) năm 2015 và 97 - 123 triệu TOE năm 2025. Về 
cơ cấu sử dụng, việc tiêu thụ các nguyên liệu sạch nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường 
như khí đốt, LPG… sẽ gia tăng nhanh chóng. 

- Việc đưa khí và các sản phẩm khí vào sử dụng rộng rãi và thông dụng trong các lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên toàn quốc góp phần rất nhiều vào quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của đất nước, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nâng cao chất lượng, điều kiện sống 
cho toàn thể cộng đồng xã hội. 

- Dưới sức ép của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các yêu cầu về chất lượng môi trường sẽ 
ngày càng cao, đặc biệt khi Việt Nam sẽ tham gia ngày càng nhiều công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường. Điều đó sẽ tác động đến việc bảo vệ môi trường sinh thái trong nước, dẫn tới môi 
trường sinh thái sẽ dần được cải thiện. Đồng thời, trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hệ 
thống pháp luật và các cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 
sẽ ngày càng hoàn thiện. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp muốn phát triển và phát triển bền 
vững thì phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp 
phải sử dụng nguồn nhiên liệu sạch (khí). 

Với nhu cầu ngày càng tăng và tính ưu việt của khí tự nhiên đã phân tích ở trên, thì triển vọng 
phát triển của ngành dầu khí nói chung và khí, cũng như khí thấp áp nói riêng là rất khả quan và hoàn 
toàn phù hợp với yêu cầu của phát triển bền vững của nước ta cũng như của thế giới. 
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8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng phát triển của 
ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung của thế giới 

• Định hướng phát triển của Công ty: 

- Xây dựng PV GAS D trở thành một Công ty cổ phần mạnh, đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực 
cung cấp khí thấp áp trên phạm vi cả nước. 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu PV GAS D trở thành thương hiệu mạnh và có uy tín trong 
cả nước. 

- Phát triển PV GAS D theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lấy trọng tâm là kinh 
doanh khí thấp áp bằng đường ống, đồng thời chú trọng phát triển dịch vụ, đầu tư tài chính và 
phát triển thương mại. 

- Phát triển PV GAS D đảm bảo an toàn, hiệu quả và trở thành nhà cung cấp nhiên liệu chính cho 
các khu công nghiệp, đô thị. Đáp ứng một phần nhu cầu thị trường, làm gia tăng giá trị nguồn 
khí khai thác trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài. 

• Định hướng phát triển ngành dầu khí: 

- Phát triển ngành Dầu khí trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đồng bộ, bao gồm 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất, nhập 
khẩu. Xây dựng Tập đoàn Dầu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế. 

- Khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên dầu khí trong nước để sử 
dụng lâu dài; đồng thời tích cực mở rộng hoạt động khai thác dầu khí ở nước ngoài, phấn đấu 
khai thác khí 6-17 tỷ m3/năm. 

- Tích cực phát triển thị trường tiêu thụ khí trong nước, sử dụng khí tiết kiệm, hiệu quả kinh tế 
cao. Xây dựng và vận hành an toàn hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia; sẵn sàng kết nối với 
đường ống dẫn khí khu vực Đông Nam Á phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu khí. Sản xuất 10-
15% tổng sản lượng điện của cả nước. 

• Định hướng phát triển ngành năng lượng của chính phủ: 

- Phát triển năng lượng gắn chặt với giữ gìn môi trường sinh thái, bảo đảm thực hiện phát triển 
năng lượng bền vững.  

- Ưu tiên phát triển, khai thác và sử dụng khí thiên nhiên. Khuyến khích và ưu đãi cho các nhà 
đầu tư thăm dò và khai thác các mỏ khí, đặc biệt là các mỏ khí có trữ lượng giới hạn biên. Đa 
dạng hóa hình thức đầu tư, liên doanh xây dựng nhà máy điện chạy khí để bán điện cho lưới 
điện quốc gia.  
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• Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của nhà nước 12:  

- Phát triển phải đi đôi với phát triển bền vững, trong đó bao gồm cả phát triển bền vững về môi 
trường, tức là phải nâng cao chất lượng môi trường. Môi trường tự nhiên không bị các hoạt 
động của con người làm ô nhiễm, suy thoái và tổn hại. Các nguồn phế thải từ công nghiệp và 
sinh hoạt được xử lý, tái chế kịp thời, vệ sinh môi trường được đảm bảo, con người được sống 
trong môi trường trong sạch, hòa hợp với thiên nhiên… ngăn ngừa, xử lý và kiểm soát có hiệu 
quả ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường, khắc phục suy thoái và cải thiện chất lượng sinh 
thái. 

- Chiến lược ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường sẽ được thực hiện, tình trạng xuống cấp của 
môi trường sinh thái từng bước sẽ được khắc phục. Chính sách bảo vệ môi trường nhằm thực 
hiện việc đảm bảo việc khai thác và sử dụng năng lượng với việc quản lý tốt môi trường; áp 
dụng các tiêu chuẩn môi trường tiên tiến hợp lý sẽ được ban hành và đưa ra thực hiện. 

• Xu hướng phát triển của thế giới: 

Xu hướng phát triển của kinh tế toàn cầu là phát triển bền vững, bên cạnh mối quan tâm thúc đẩy 
nền kinh tế phát triển nhanh, các nhà hoạch định chính sách tại nhiều quốc gia trên thế giới rất quan 
tâm và đặt ra nhiều mục tiêu nhằm bảo vệ môi trường. Mà một trong những giải pháp nhằm góp phần 
bảo vệ môi trường là sử dụng nguồn nhiên liệu sạch trong đó có khí thấp áp. 

• Đánh giá về sự phù hợp:  

 Như đã phân tích ở trên, ta thấy, định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định 
hướng phát triển của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung của thế giới. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty 

Tại thời điểm thành lập, tổng số lao động của Công ty là 83 người. Tính đến thời điểm 
30/9/2009, tổng số lao động của Công ty là 135 người. Cơ cấu lao động của Công ty phân theo giới 
tính, thời hạn hợp đồng lao động và trình độ chuyên môn được thể hiện trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Nguồn: Bối cảnh trong nuớc, quốc tế và việc nghiên cứu xây dựng chiến lược 2010 – 2020 của Bộ kế hoạch và 
Đầu tư. Chịu trách nhiệm xuất Bản Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hà Nội, 
Năm 2008. 
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Cơ cấu lao động 13  Đơn vị tính: người 

Phân theo giới tính 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

    - Nam 81 94 103 

    - Nữ 21 32 32 

Thời hạn hợp đồng lao động 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

    - Ngắn hạn 6  1 

    - Dài hạn 96 126 134 

Phân theo trình độ chuyên môn 
Số lượng người 
tại 31/12/2007 

Số lượng người tại 
31/12/2008 

Số lượng người tại 
30/9/2009 

Thạc sĩ 2 3 4 

Đại học 53 66 70 

Cao đẳng 2 2 2 

Trung cấp 4 7 7 

Công nhân kỹ thuật 29 30 32 

Lái xe 6 9 11 

Lao động phổ thông 6 9 9 

Lương bình quân/người 10.149.549 đồng 10.372.637 đồng 10.900.621 đồng 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty đều được chú ý, tuyển chọn và đào tạo đảm 
bảo cho sự phát triển nguồn nhân lực lâu dài của Công ty. Công ty hiện đang sử dụng lao động với 
trình độ tương đối cao, hơn 50% lao động có trình độ đại học và trên đại học, gần 30% có trình độ 
Công nhân kỹ thuật và cao đẳng số còn lại là trung cấp, lái xe và lao động phổ thông. 

9.2. Chính sách đào tạo, lương và các chính sách đãi ngộ khác 

9.2.1. Chính sách đào tạo 

Trong nền kinh tế tri thức, sự thành công của một doanh nghiệp là do yếu tố con người quyết 
định. Nhận thức được điều này, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho người lao động nâng cao tay nghề, hiểu được tầm quan trọng của mình đối với công việc, ý thức 

                                                 
13 Nguồn PV GAS D 
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được công việc của mình làm từ đó tránh được những sai sót, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngoài 
ra, Công ty cũng còn chú ý đào tạo cho người lao động về ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên, ... 

9.2.2. Chính sách lương  

Xây dựng Quy chế lương, thưởng; hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách nhân viên gắn 
liền với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh tranh với các 
Daonh nghiệp trong ngành nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, 
sáng tạo trong công việc. 

9.2.3. Các chính sách đãi ngộ khác  

- Người lao động làm việc tại PV GAS D được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thôi việc 
theo đúng luật định. Công ty ký hợp đồng mua bảo hiểm con người với Công ty cổ phần bảo 
hiểm dầu khí (PVI) cho CBCNV. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể đội ngũ CBCNV. 

- Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại, khuyến khích và tạo điều kiện cho 
CB.CNV học tập, nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại PV GAS D. 

- Hàng năm công ty có tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát. 

10. Chính sách cổ tức 
Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty 
vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Đại hội cổ 
đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết 
quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. 

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 05 năm 2007, PV GAS D chính thức thành lập đi vào hoạt động, theo 
nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2008, Công ty trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông là 
18,02%/mệnh giá. Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2009, Công ty trả cổ tức 
năm 2008 cho cổ đông là 50,49%/mệnh giá và dự kiến mức chi trả cổ tức trong năm 2009 là 
44,51%/mệnh giá. Dự kiến trong những năm tới, Công ty phấn đấu mức cổ tức ổn định từ 25- 
35%/mệnh giá/năm. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng Đồng Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế toán 
Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006-TC/QĐ/CĐKT ngày 20/03/2006, các chuẩn mực kế 
toán do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

11.1.1. Trích khấu hao TSCĐ 

Chi phí khấu hao TSCĐ của Công ty được trích phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ 
thể như sau: 

 TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (–) giá trị hao mòn lũy kế. 
 Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực 

tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Những chi phí mua sắm, cải tiến 
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và tân trang được tính vào TSCĐ, những chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào chi phí 
phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo theo 
thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn của Quyết định số 206/2003/QĐ-
BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: 

 Thời gian khấu hao ước tính của TSCĐ 14 

Stt Loại tài sản Thời gian khấu hao ước tính (năm) 

I TSCĐ hữu hình 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 05 – 06 

2 Máy móc thiết bị 03 – 10 

3 Phương tiện vận tải truyền dẫn 06 

4 Thiết bị văn phòng 03 – 06 

5 TSCĐ hữu hình khác 05 – 06 

II TSCĐ vô hình 

2 Phần mềm máy vi tính 03 

11.1.2. Mức lương bình quân 

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2007 là 10.149.549 
đồng /người, năm 2008 là 10.372.637 đồng /người. Đây là mức thu nhập thuộc loại khá so với các 
doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành trên cả nước. 

11.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng,... luôn được Công ty quan 
tâm thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký kết. 

11.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định 

Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí, … luôn được Công ty thực 
hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình. 

 

 

 

 

                                                 
14 Nguồn: PV GAS D 
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Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm 30/9/2009 15         Đơn vị tính: đồng 

Số phát sinh trong kỳ 
Stt Chỉ tiêu 

Số phải nộp 
đầu kỳ 

Phải nộp Đã nộp 

Số phải nộp 
cuối kỳ 

1 Thuế giá trị gia tăng phải trả  8.206.991.845 13.668.109.276 21.789.490.063 85.611.058 

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.360.293.977 32.396.859.670 58.177.520.206 4.579.633.441 

3 Thuế thu nhập cá nhân 22.405.796 901.529.398 1.035.973.971 -112.038.777 

 Tổng cộng 38.589.691.618 41.386.516.481 58.836.598.865 4.553.205.722 

11.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại 
hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

Số dư các quỹ của từ năm 2007, 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 theo số liệu kiểm toán như sau 16: 

  Đơn vị tính: đồng 

Stt Các quỹ 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

1 Quỹ đầu tư phát triển 6.397.526.548 65.260.004.869 - 

2 Quỹ dự phòng tài chính  3.198.763.274 15.064.218.705 12.209.840.919 

3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.279.505.310 3.559.636.629 - 

4 Quỹ khen thưởng và phúc lợi  1.147.619.962 6.801.518.482 1.985.857.147 

 Tổng cộng 12.023.415.094 90.685.378.685 14.195.698.066 

11.1.6. Tình hình công nợ hiện nay 

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và chín tháng năm 2009 tình hình 
công nợ của Công ty vừa qua như sau: 

                                                 
15 Nguồn: PV GAS D 
16 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán năm 2007, 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 
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 Các khoản phải thu 17: 

           Đơn vị tính: đồng 

31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

Stt Chỉ tiêu 
Tổng số Quá 

hạn Tổng số Quá 
hạn Tổng số Nợ quá 

hạn 

1 Phải thu khách hàng 64.122.627.481 - 102.448.668.099 - 12.642.821.808 -

2 Trả trước cho người 
bán 243.034.436 - 273.726.121 - 1.328.969.921 -

3 Các khoản phải thu 
khác 91.402.761 - 473.940.000 - 113.189.451.094 -

 Tổng cộng 64.457.064.678 - 103.196.334.220 - 127.161.242.823 -

 Các khoản phải trả 18: 
            Đơn vị tính: đồng 

31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 
Stt Chỉ tiêu 

Tổng số Quá 
hạn Tổng số Quá 

hạn Tổng số Nợ quá 
hạn 

I Nợ ngắn hạn 366.509.833.479 - 1 87.778.071.739 -    180.701.418.124 -

1 Phải trả cho người 
bán 201.858.338.472 - 100.053.153.240 - 87.359.430.521 -

2 Thuế và các khoản 
phải nộp nhà nước 26.160.797.487 - 38.589.691.618 - 4.665.244.499 -

3 Phải trả người lao 
động 1.511.842.627 - 3.846.382.500 - 5.321.548.235 -

4 Chi phí phải trả 50.000.000 - 23.212.971.317 - 83.148.879.205

5 
Các khoản phải trả, 
phải  nộp ngắn hạn 
khác 

136.928.854.893 
(*) - 22.075.873.064 - 206.315.664 -

II Nợ dài hạn  20.142.404 - 59.863.091 - 8.960.091 -

1 Dự phòng trợ cấp 
mất việc làm 20.142.404 - 59.863.091 - 8.960.091 -

 Tổng cộng 366.529.975.883 - 187.837.934.830 - 180.710.378.215 -

(*): Trong khoản công nợ phải trả này có bao gồm khoản 33 tỷ đồng Công ty dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ 
đông  theo tỷ lệ 10%. Tuy nhiên thực tế trước thời điểm 24/06/2008 Công ty chưa thực hiện chi khoản này do 
chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau đó theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2008 Đại 
hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 là 18,02%/mệnh giá.   

                                                 
17 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán năm 2007, 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 
18 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán 2007, 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 
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11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2007, 2008 và 9 tháng năm 2009 19 

Các chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Từ 
23/05/2007 

đến 
31/12/2007 

Năm 2008 

Từ 
01/01/2009 

đến 
30/9/2009 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,64 2,75 3,28 

+ Hệ số thanh toán nhanh lần 1,63 2,71 3,24 

+ Hệ số thanh toán tiền = Tiền / Nợ ngắn hạn lần 1,45 2,16 2,51 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 50,39% 29,92% 26,49% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 101,88% 43,37% 36,04% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho lần/năm 112 114 107,23 

+ Vòng quay các khoản phải thu lần/năm 11 11 7,40 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 93,76% 131,84% 130,08% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 18,76% 24,95% 14,39% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn đầu tư chủ sở hữu % 38,77% 67,54% 37,16% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE) % 35,57% 56,22% 26,05% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
(ROA) 

% 
17,59% 32,89% 18,72%

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

% 26,05% 33,71% 18,20% 

Qua các chỉ số tài chính đã được tính như trên, có thể cho ta thấy bức tranh tổng quát về tình 
hình tài chính của PV GAS D như sau: 

Trước tiên, chỉ tiêu khả năng thanh toán của PV GAS D tương đối tốt. Các tỷ số thanh toán 
tăng dần qua các kỳ, từ khoảng trên 1,6 lần đối với hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh 
trong nửa cuối 2007, khoảng 2,7 lần trong 2008 và đạt trên 3,2 lần trong 9 tháng 2009. Đặc biệt khả 
năng thanh toán bằng tiền của PV GAS D luôn duy trì ở mức cao từ 1,45 lần trong nửa cuối 2007, 

                                                 
19 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiềm toán 2007, 2008 và 9 tháng năm 2009 của PV GAS D 
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khoảng 2,16 lần trong 2008 và đạt trên 2,51 lần trong 9 tháng 2009 chứng tỏ PV GAS D có khả năng 
đáp ứng các khoản nợ hiện tại đến hạn một cách dễ dàng từ nguồn tiền. 

Thứ hai, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn giảm từ nửa cuối năm 2007 đến năm 2008 và 9 tháng 
2009, đáng chú ý là chỉ tiêu (Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu) luôn duy trì trên 36% và đạt 36,04% trong 9 
tháng 2009, tuy nhiên trong tổng nợ của PV GAS D chiếm chủ yếu là khoản nợ phải trả cho Công ty 
Vận chuyển khí Đông Nam Bộ ( đây là Doanh nghiệp trực thuộc PV GAS, là nhà cung cấp khí cho PV 
GAS D) đây là một lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được, từ khi thành lập cho đến 
nay PV GAS D chưa sử dụng vốn vay vào trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. 

Thứ ba, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động có xu hướng tăng từ nửa cuối năm 2007 đến năm 
2008 nhưng lại có xu hướng giảm trong 9 tháng 2009. Như ta đã biết trong nửa đầu năm 2009 là giai 
đoạn mà nền kinh tế Việt Nam đang ở đáy của cuộc khủng hoảng, các doanh nghiệp đã chủ động thu 
hẹp quy mô sản xuất nên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của PV GAS D. Như ta đã 
biết PV GAS D là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ không có hàng tồn kho 
nên chỉ tiêu về Vòng quay hàng tồn kho chỉ mang yếu tố tham khảo khi đánh giá năng lực hoạt động 
của PV GAS D. 

Thứ tư, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều có xu hướng tăng từ nửa cuối năm 2007 đến năm 
2008 và giảm trong 9 tháng 2009, nhưng vẫn luôn duy trì ở mức cao. 

- Chỉ tiêu (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần): Chỉ tiêu này trong 9 tháng 2009 có sụt giảm 
(đạt 14,39%) do giá khí đầu vào năm 2009 tăng mạnh so với năm 2008 (tăng khoảng 44,11%) 
nhưng giá bán khí chỉ tăng đạt 19%. 

- Chỉ tiêu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu bình quân): Chỉ tiêu này luôn duy trì ở 
mức cao kể từ khi PV GAS D thành lập. Năm 2008, chỉ tiêu này đạt ở mức cao (67,54%) do 
Công ty đưa vào vận hành hệ thống khí thấp áp giai đoạn II. Trong 9 tháng năm 2009, là giai 
đoạn nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng từ suy thoái nhưng PV GAS D vẫn duy trì được chỉ 
tiêu này ở mức cao là 37,16%, điều này cho thấy PV GAS D sử dụng nguồn vốn đầu tư chủ sở 
hữu rất hiệu quả. 

- Chỉ tiêu (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân): Chỉ tiêu này luôn đạt mức cao, năm 
2008 là 32,89% và trong chín tháng năm 2009 là 18,72%. Chỉ tiêu này luôn duy trì ở mức cao 
chứng tỏ tài sản được sử dụng ngày một hiệu quả hơn và qua đó cũng cho thấy khả năng quản 
lý tài sản một cách hiệu quả của cấp lãnh đạo. 

Tóm lại, qua việc đánh giá các chỉ số tài chính của Công ty, có thể thấy rằng PV Gas D là một 
công ty kinh doanh có hiệu quả và có tình hình tài chính tốt. 

12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát 

12.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc: 

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Văn Huệ Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Văn Sơn Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

3 Đoàn Quang Vinh Ủy viên HĐQT 

4 Cao Khánh Hưng  Ủy viên HĐQT 

5 Trần Ngọc Trinh Ủy viên HĐQT 

6 Đinh Ngọc Huy Phó Tổng Giám đốc 

7 Nguyễn Quang Huy Phó Tổng Giám đốc 

a) Chủ tịch HĐQT – Ông PHẠM VĂN HUỆ: 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 11/2/1957 

Nơi sinh: Nam Định 

CMND: 271457014, ngày cấp: 26/6/2006, nơi cấp: Công an Bà Rịa Vũng Tàu 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: 14/8 Đường số 3, Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM. 

Số ĐT liên lạc: 0934154666 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 2/1981 – 2/1982: Chuyên viên phòng Tài vụ, Ban Kiến thiết khu công nghiệp 
Dầu khí. 

- Từ tháng 2/1982 – 3/1984: Tham gia quân đội tại bộ đội biên phòng Vũng Tàu – Côn 
Đảo. 

- Từ tháng 4/1984 – 9/1986: Chuyên viên phòng Vật tư, Ban quản lý công trình Dầu khí 
Vũng Tàu. 

- Từ tháng 10/1986 – 2/1988: Phó phòng Vật tư, Ban quản lý công trình Dầu khí Vũng Tàu. 

- Từ tháng 3/1988 – 3/1993: Phó phòng Tài chính Kế toán, Công ty Khí đốt. 

- Từ 4/1993 – 5/2001:  Phụ trách phòng Tài chính- Kế toán, Ban quản lý dự án khí. 

- Từ 6/2001 – 1/2003:  Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, PVGAS. 

- Từ 1/2003 – 8/2006:  Kế toán trưởng Công ty PVGAS. 

- Từ 8/2006 – 8/2007: Trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV Công ty PVGAS. 

- Từ 9/2007 đến nay:  Chủ tịch HĐQT PV GAS D. 
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Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009): 5.940.000 cổ phần, chiếm  18% vốn điều lệ 

   + Đại diện sở hữu: 5.940.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ 

   + Cá nhân sở hữu: Không 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu 
của tổ chức niêm yết: 

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH 
Một thành viên 5.940.000 cổ phần, chiếm  18% 
vốn điều lệ. 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

b) Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc) -  NGUYỄN VĂN SƠN 

Giới tính: nam  

Ngày tháng năm sinh: 20/08/1968 

Nơi sinh: Hoàng Hóa, Thanh Hóa 

CMND: 012086933, ngày cấp: 06/12/1998, nơi cấp: Công an Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, Phường Tân Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Số ĐT liên lạc: 0903956176 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương  

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 1/1996 – 3/1997: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Chế biến và 
Kinh doanh các sản phầm khí (PVGAS). 

- Từ tháng 3/1997 – 6/1997: Chuyên viên Ban quản lý Nam Côn Sơn PV GAS. 
- Từ tháng 7/1997 – 10/1998:  Chuyên viên phòng Kinh doanh PVGAS. 
- Từ tháng 10/1998 – 4/2000:  Tổ phó tổ tiêu thụ sản phẩm lỏng – Phòng Kinh doanh 

PVGAS. 
- Từ tháng 4/2000 – 6/2000: Đội phó đội bán lẻ PVGAS. 
- Từ tháng 6/2000 – 5/2007:  Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh khí Miền Nam nay là 

Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam. 
- Từ tháng 5/2007 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí 

Việt Nam. 
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Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:  Tổng Giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam. 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009) 5.616.644 cổ phần, chiếm  17,020% vốn điều lệ. 

+ Đại diện sở hữu: 5.610.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu:          6.644 cổ phần, chiếm 0,020% vốn điều lệ. 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết: 

Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 
nắm giữ 5.610.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ  

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

c) Thành viên HĐQT -  ĐOÀN QUANG VINH : 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1955 

Nơi sinh: Dy Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên 

CMND: 011792269  Ngày cấp: 25/07/2005  Nơi cấp: CA Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: Phòng 319-C5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. 

Số ĐT liên lạc: 0903 232 723 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ống dầu, bể chứa dầu và khí đốt 

Quá trình công tác: 

- Từ 12/1978 đến 04/1979:  Học viện trường sĩ quan lục quân I- Hà Sơn Bình 

- Từ 05/1979 đến 04/1990:  Cục xăng dầu- Tổng cục kỹ thuật, kỹ sư trợ lý kỹ thuật trung 
đoàn 671, trợ lý kỹ thuật Viện kỹ thuật, đội trưởng đội kỹ thuật 
trung đoàn 664 cấp bậc Thiếu úy (1979), Thiếu tá (1991) 

- Từ 05/1990 đến 05/1993:  Kỹ sư phòng thiết kế - Công ty thiết kế công trình xăng dầu và 
dầu khí- Bộ thương mại 

- Từ 06/1993 đến 05/1996:  Đốc công Xí nghiệp xây lắp- Liên doanh Dầu khí Vietsopetro 

- Từ 06/1996 đến 01/2000:  Phụ trách chi nhánh Hà Nội- Ban quản lý Dự án Khí- Tổng 
Công ty Dầu khí Việt Nam 
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- Từ 02/2000 đến 12/2001:  Chuyên viên chi nhánh Hà Nội- Công ty chế biến và kinh doanh 
các sản phẩm khí tại Hà Nội 

- Từ 01/2002 đến 05/2006:  Phó Giám đốc Xí nghiệp 2 Công ty kinh doanh các sản phẩm 
khí 

- Từ 06/2006 đến 05/2007:  Phó Giám đốc- Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 

- Từ 06/2007 đến 09/2007:  Ủy viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 

- Từ 12/09/2007 đến nay:  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền 
Bắc. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa 
lỏng miền Bắc. 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
15/10/2009): 4.950.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 4.950.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 

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

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:  

Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc nắm 
giữ 4.950.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty:       Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
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d) Thành viên HĐQT  -  CAO KHÁNH HƯNG : 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1978 

Nơi sinh: Hà Tĩnh 

CMND: 183138371 ngày cấp: 03/03/1997, nơi cấp: Hà Tĩnh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Khối 5, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Số ĐT liên lạc:  0918581727 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán 

Quá trình công tác:  

- Từ 8/2001 – 11/2002: Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Thương mại Việt 

- Từ 12/2001 – 10/2002: Trợ lí Kiểm toán- Công ty kiểm toán và Dịch vụ tin học 

- Từ 11/2002 – 09/2007: Chuyên viên phòng Tài chính- Kế toán PV GAS 

- Từ 09/2007 – 02/2009: Quyền trưởng Ban Tài chính PVGAS 

- Từ  02/2009 đến nay: Trưởng Ban Tài chính PV GAS 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Trưởng Ban Tài chính PV GAS 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009) Không 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    Không 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết và 
50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết: 

Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành 
viên 5.940.000 cổ phần, chiếm  18% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích lien quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
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e) Thành viên HĐQT -  TRẦN NGỌC TRINH: 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/03/1966 

Nơi sinh: Nghệ An 

CMND: 271488450,  ngày cấp: 22/08/2000 ,  nơi cấp: Công an Bà Rịa- Vũng Tàu               

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: 180 Lê Lai, phườn 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Số ĐT liên lạc: 0903711352 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật  

Quá trình công tác:  

- Từ 1/1989-8/1990:  Tốt nghiệp trường Đại học Thương Nghiệp, ra trường công tác tại phòng 
Kinh doanh Công ty Nông sản Thực phẩm Đặc khu Vũng Tàu- Côn 
Đảo ; 

- Từ 1990-1998:  Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu ; 

- Từ 1998-2004 : Trưởng phòng Xây dựng Công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu; 

- Từ 9/2004-12/2008:  Tổng Giám đốc Công ty, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công 
ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu ; 

- Từ 1/2009- nay:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần 
Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng 
ủy Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu  

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
15/10/2009): 747.500  cổ phần, chiếm 2,26% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 744.000  cổ phần, chiếm 2,25% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:         3.500 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết:  

Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu nắm giữ 744.000  cổ phần, chiếm 2,25% 
vốn điều lệ. 

Những khoản nợ đối với Công ty:   Không 
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Lợi ích liên quan đối với Công ty:   Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

f) Phó Tổng Giám đốc - NGUYỄN QUANG HUY: 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 16/07/1973. 

Nơi sinh: Hưng Yên 

CMND: 011641627,   ngày cấp: 19/09/1994,  nơi cấp: Công an TP Hà Nội               

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: 4/6 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Số ĐT liên lạc: 0903956189 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại  

Quá trình công tác:  

- Từ 12/1994 – 12/1996:  Chuyên viên phòng Thương mại Xí nghiệp Liên Doanh Dầu khí 
Vietsovpetro 

- Từ 12/1996 – 8/1997:  Học ngoại ngữ tiếng Anh và thương mại tại Hoa Kỳ 

- Từ 9/1997 – 2004:  Chuyên viên phòng Thương mại Xí nghiệp Liên Doanh Dầu khí 
Vietsovpetro 

- Từ 2004 – 6/2007:  Chuyên viên phòng Dịch vụ & Thị trường Xí nghiệp Liên Doanh 
Dầu Khí Vietsov Petro 

- Từ 6/2007 – đến nay:  Phó TGĐ PV GAS D. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009): 3.500  cổ phần, chiếm  0,01% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu:        0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    3.500 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

g) Phó Tổng Giám đốc - ĐINH  NGỌC HUY: 

Giới tính: Nam   

Ngày tháng năm sinh: 24-10-1973  

Nơi sinh: Xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

CMND:  022547129   , ngày cấp: 16/08/2008  , nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh              

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: số 168 đường 10 phường 4 quận 8 Tp. Hồ Chí Minh 

Số ĐT liên lạc: 0903956180 

Trình độ chuyên môn: kỹ sư điện tử  

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 08/1996 - 28/09/1998:  Chuyên viên trung tâm vận hành khí thuộc công ty Chế 
biến và Kinh doanh các sản phẩm khí. 

- Từ ngày 28/09/1998 - 01/09/2001: Phó quản đốc nhà máy xử lý khí Dinh Cố- Công ty Chế 
biến và kinh doanh các sản phẩm khí tại Vũng Tàu. 

- Từ ngày 01/09/2001 - 15/10/2002:  Phó Giám đốc trung tâm vận hành khí Vũng Tàu. 

- Từ ngày 15/10/2002 - 2006:  Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến khí-  Công ty Chế biến 
và kinh doanh các sản phẩm khí - Vũng Tàu. 

- Từ năm 2006 - 01/07/2007:  Trưởng phòng Công nghệ Thông tin- Công ty Chế biến và 
kinh doanh các Sản phẩm khí- Vũng Tàu. 

- Từ ngày 01/07/2007 đến nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp 
Áp Dầu khí Việt Nam. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc  

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
15/10/2009) 8.689  cổ phần, chiếm  0,026 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu:        0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    8.689  cổ phần, chiếm  0,026 % vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Vợ CHU THỊ TRUNG nắm giữ: 37.497 cổ phần, chiếm 
0,1136 % vốn điều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 

Em ĐINH THỊ XUÂN MAI; nắm giữ: 33.000 cổ phần, 
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chiếm 0,1 % vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty:       Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:      Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:      Không 

h) Kế Toán Trưởng - NGUYỄN PHƯƠNG THÚY: 

Giới tính:   Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 21/09/1964 

Nơi sinh: Hà Nội 

CMND: 273076289, ngày cấp: 20/05/1997. Nơi cấp: Công an Bà Rịa Vũng Tàu 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 151 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc:  0918020666 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế 

Quá trình công tác:  

- Từ 1985 đến 1988:  Kế toán viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Tổng 
hợp công nghệ phẩm thuộc sở Thương nghiệp Hà Nội. 

- Từ  1988 đến 1990:  Kế toán viên Công ty Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 
(PSC). 

- Từ  tháng 2/1990 đến tháng 7/1999:  Kế toán trưởng XN Dịch vụ cung ứng vật tư hàng hóa 
thuộc Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC) sau là Công ty 
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). 

- Từ tháng 7/1999 đến tháng 2/2002:  Công tác tại phòng kinh doanh Công ty chế biến và 
kinh doanh các sản phẩm khí. 

- Từ  tháng 2/2002 đến tháng 6/2005:  Trưởng phòng Tài chính – Kế toán kiêm phụ trách công 
tác Tổ chức – Hành chính Xí nghiệp Kinh doanh khí 
Thấp áp, trực thuộc Công ty Chế biến và kinh doanh 
sản phẩm khí. 

- Từ tháng 7/2005 đến tháng 6/2007:  Kế toán trưởng Xí nghiệp Kinh doanh khí Thấp áp, thôi 
kiêm nhiệm phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính . 

- Từ tháng 7/2007 đến nay:  Kế toán trưởng Công ty CP phân phối khí Thấp áp Dầu 
khí Việt Nam. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng  

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009) 5.514 cổ phần chiếm 0.017% vốn điều lệ 
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+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    5.514 cổ phần chiếm 0.017% vốn điều lệ  

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết và 
50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết: Không Không 

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

12.2. Thành viên Ban kiểm soát 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1  Vũ Quý Hiệu Trưởng Ban kiểm soát 

2 Đặng Thị Hồng Yến Thành viên 

3 Cao Thị Thanh Bình Thành viên 

 

a) Trưởng Ban kiểm soát – - VŨ QUÝ HIỆU: 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977 

Nơi sinh: Đông Dương, Đông Hưng, Thái Bình 

CMND: 273049316, , ngày cấp: 11/02/1996,  nơi cấp: Công An tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu         

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: 229/2E Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

Số ĐT liên lạc:  0902 158 666 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  

Quá trình công tác:  

- Từ 11/1999 – 11/2000 Kế toán Tổng hợp – Xí nghiệp DV VT Thiết bị Nhiên liệu, thuộc 
PTSC 

- Từ 12/2000 – 4/2001:  Trưởng phòng Kế toán - Xí nghiệp DV VT Thiết bị Nhiên liệu, 
thuộc PTSC 
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- Từ 5/2001 – 9/2001:  Trưởng phòng Kế toán - Xí nghiệp DV VT Thiết bị Nhiên liệu, 
thuộc PDC 

- Từ 10/2001 – 5/2007 :  Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty PDC 

- Từ 5/2007 – 6/2007 :  Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty PV Gas South 

- Từ 7/2007 – 7/2008 : Kế toán trưởng Công ty PV Gas South 

- Từ 8/2008 – nay : Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty PV Gas South  

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty PV Gas 
South 

Số CP nắm giữ :(tại thời điểm 
15/10/2009): 

500 cổ phần chiếm 0,002% tỷ lệ sở hữu 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    500 cổ phần chiếm 0,002% tỷ lệ sở hữu 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết và 
50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết:  

Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam nắm 
giữ 5.610.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

b) Thành viên Ban kiểm soát - ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN: 

Giới tính:   Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1973 

Nơi sinh: Xã Xuân Lũng – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ 

CMND: 273023806, ngày cấp: 04/08/2005, nơi cấp: Công an Bà Rịa- Vũng Tàu                

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: Phòng A12.4 tòa nhà Sacomreal số 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc: 0984209131  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính Kế toán các Doanh nghiệp 

Quá trình công tác:  

- Từ 1991-1995:  Nhân viên Sở Tài chính Vật Giá tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 
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- Từ 1995-1998:  Chuyên viêc Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà Nước tại Doanh nghiệp tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu 

- Từ 1998-2006:  Chuyên viên Chi cục Tài chính Doanh nghiệp- Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu 

- Từ 2006 đến nay:  Chuyên viên, Kế toán tổng hợp- Ban Kế toán PV GAS 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tổng hợp- Ban Kế toán PV GAS  

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
15/10/2009): Không 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    Không 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm 
yết và 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành 
viên 5.940.000 cổ phần, chiếm  18% vốn điều lệ. 

Những khoản nợ đối với Công ty:       Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không  

 

c)Thành viên Ban kiểm soát  - CAO THỊ THANH BÌNH: 

Giới tính:   Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 20/04/1976 

Nơi sinh: Xã Phước Long Thọ - Huyện Đất Đỏ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

CMND: 273456062, , ngày cấp: 24/7/2008,  nơi cấp: Công An tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu         

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: kinh 

Địa chỉ thường trú: 74/2 Trương Công Định, P3, TP. Vũng Tàu 

Số ĐT liên lạc:  0913.767.323 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Doanh nghiệp 

Quá trình công tác:  

- Từ 12/1998 đến 09/2007:  Kế toán Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

- Từ 10/2007 đến nay:  Kế toán Chi nhánh TCT Khí Việt Nam Công ty TNHH một thành 
viên- Công ty dịch vụ khí 

- Từ 05/2007 đến nay:  Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp 
Áp Dầu khí Việt Nam 
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Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán Chi nhánh TCT Khí Việt Nam Công ty TNHH 
một thành viên- Công ty dịch vụ khí  

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/10/2009): Không 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    Không 

Cam kết nắm giữ  100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết và 
50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của tổ chức niêm yết:  

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành 
viên 5.940.000 cổ phần, chiếm  18% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty:        Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
 

13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 
30/9/2009 như sau: 

Giá trị TSCĐ tại thời điểm 30/9/2009 20   Đơn vị tính: đồng 

                                                 
20 Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2009 của PV GAS D 

Stt Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại 
% Giá trị còn 
lại/Nguyên giá 

I TSCĐ hữu hình 96.891.211.191 73.898.772.776 76,27 

1 Nhà cửa và vật kiến trúc 1.386.200.083 1.006.975.091 72,64 

2 Máy móc, thiết bị 87.316.946.707 67.404.189.560 77,19 

3 Phương tiện vận tải 5.305.140.145 3784144960 71,33 

4 Thiết bị văn phòng 2.882.924.256 1703463165 59,09 

II TSCĐ vô hình 125.555.600 34.766.673 27,69 
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14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức dự kiến đạt được trong các năm tiếp theo 

14.1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 2009-2012 

14.1.1. Mục tiêu:  

- Xây dựng Công ty trở thành một Công ty cổ phần mạnh, hoạt động rộng khắp trên phạm vi 
cả nước, phát triển Công ty trở thành Công ty có mạng lưới phân phối khí thấp áp lớn nhất cả 
nước. 

14.1.2. Nhiệm vụ: 

- Tổ chức vận hành hệ thống cung cấp khí an toàn, thường xuyên và liên tục. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống khí thấp áp theo cân đối cung cầu của PV GAS và PV GAS 
D tại các khu vực Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu, Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Đồng Nai, Bình 
Dương, Cà Mau, Cần Thơ và khu vực phía Bắc. 

- Phát triển dự án thu gom và vận chuyển CNG ngoài khơi cũng như phát triển dịch vụ cung 
cấp CNG. 

- Tăng cường công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án liên 
quan đến an toàn, sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch. 

14.1.3.  Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến: 

Dựa vào kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống phân phối khí, định hướng phát triển của PV GAS D cho 
giai 2009 – 2012, ta có kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến các năm như sau 21: 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2009 

Tăng 
(Giảm) 

(%) 
Năm 2010 

Tăng 
(Giảm) 

(%) 
Năm 2011 

Tăng 
(Giảm) 

(%) 

Năm 
2012 

Tăng 
(Giảm) 

(%) 

Sản 
lượng 
khí 

Tr.m3 310,21  5,47 400,07 28,97 470 17,48 512 8,94

Doanh 
thu 

Tỷ 
đồng 1.169,25  30,89 1.574,6 34,67 2.022,5 28,45 2.380,6 17,7

LN trước 
thuế 

Tỷ 
đồng 218,22  -31,42 233,18 6,86 258,43 10,83 279,15 8,02

Thuế 
TNDN 

Tỷ 
đồng 48,20  -40,17 58,29 20,96 64,61 10,83 69,79 8,02

                                                 
21 Nguồn PV GAS D  

1 Phần mềm máy tính 125.555.600 34.766.673 27,69 

 Tổng cộng 97.016.766.791 73.933.539.449 76,21 
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LN sau 
thuế 

Tỷ 
đồng 170,03  -28,45 174,88 2,86 193,83 10,83 209,36 8,02

Vốn thực 
góp  

Tỷ 
đồng 330,00  0,00 500 51,52 500 0,00 500 0,00

Tỷ lệ 
chia cổ 
tức/mệnh 
giá 

% 44,51 -11,85 31,56 -29,09 32,77 3,85 35,21 7,45
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14.1.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng: 

Sau đây là kế hoạch đầu tư xây dựng của PV GAS D đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua 22: 

Thời gian thực hiện 
STT Dự án 

Bắt đầu Kết thúc 

Tổng VĐT 
của DA 
(Tr.Đ) 

1 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
huyện Nhơn Trạch- Đồng Nai QIV/2008 QI/2012 300.000

2 
Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
Hiệp Phước- huyện Nhà Bè và Long Hậu- 
Long An 

QIV/2008 QIV/2012 300.000

3 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
thuộc các tỉnh Bắc Bộ QI/2009 QIII/2014 700.000

4 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
thành phố Cần Thơ QI/2009 QII/2014        300.000 

5 Hệ thống chế biến và phân phối CBM QIV/2009 QII/2013        300.000 

6 Hệ thống thu gom, vận chuyển khí từ các lô 
ngoài khơi phía Bắc. QI/2009 QII/2013 400.000

7 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
thành phố Cà Mau QIV/2009 QIV/2013 400.000

8 Hệ thống tiếp nhận và phân phối CNG QIV/2009 QIII/2013 60.000

9 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN ở 
Biên Hòa- Đồng Nai QIV/2009 QI/2014 440.000

10 Hệ thống phân phối khí thấp áp các KCN 
tỉnh Bình Dương QI/2010 QIV/2014 350.000

14.2. Định hướng phát triển 

- Xây dựng PV GAS D trở thành một Công ty cổ phần mạnh, đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh 
vực cung cấp khí thấp áp trên phạm vi cả nước; 

- Phát triển PV GAS D theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lấy trọng tâm là kinh 
doanh khí thấp áp bằng đường ống, đồng thời chú trọng phát triển dịch vụ, đầu tư tài chính và 
phát triển thương mại; 

- Phát triển PV GAS D đảm bảo an toàn, hiệu quả và trở thành nhà cung cấp nhiên liệu chính 
cho các khu công nghiệp, đô thị. Đáp ứng một phần nhu cầu thị trường, làm gia tăng giá trị 
nguồn khí khai thác trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài; 

                                                 
22 Nguồn: PV GAS D 



 
 
 
               Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam Bản cáo bạch 

74 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu PV GAS D thành thương hiệu mạnh và uy tín đối với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước; 

 
14.3. Biện pháp thực hiện 

14.3.1. Biện pháp về tổ chức và quản lý: 

- Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả. 

- Bổ sung nhân sự đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của từng giai đoạn. 

- Thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động trên cơ sở tuân 
thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
các cấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài và làm cho CBCNV Công ty toàn tâm, 
toàn ý phục vụ Công ty. 

- Xây dựng và khai thác hiệu quả mạng thông tin điện tử trong quản lý và điều hành hoạt động 
của Công ty. 

14.3.2. Biện pháp về sản xuất: 

- Duy trì và nâng cao công suất hoạt động của Hệ thống Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu hiện 
hữu. 

+ Thực hiện bảo dưỡng Hệ thống thường xuyên, theo đúng kế hoạch và đúng yêu cầu kỹ 
thuật. 

+ Củng cố và tối ưu hóa chế độ vận hành và điều độ Hệ thống. 

+ Giám sát chặt chẽ hoạt động vận hành bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo sử dụng tiết kiệm tối 
đa vật tư, thiết bị, … và giảm thiểu tối đa lượng chất thải. 

+ Tối đa hóa công suất các công trình khí. 

- Đảm bảo an toàn và an ninh tuyến ống. 

+ Xác định đường hành lang tuyến ống theo đúng quy định trong Quyết định số 
46/2004/QĐ – TTg ngày 26/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công tác tuần 
tra bảo vệ thường xuyên bởi lực lượng Công ty và lực lượng bảo vệ của các khu công 
nghiệp. 

+ Áp dụng quy trình quản lý an toàn theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 trong tất cả các 
hoạt động của đơn vị. 

- Thực hiện mua bảo hiểm đầy đủ cho các hệ thống cấp khí của Công ty. 
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14.3.3. Biện pháp về kinh doanh: 

- Cung cấp khí cho khách hàng đảm bảo ổn định cả về số lượng và chất lượng và giá cả phù 
hợp. 

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng bán khí cho khách hàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. 

- Xây dựng lộ trình tăng giá khí đảm bảo theo sát lộ trình của PV GAS và đến năm 2014 đạt 
giá bán theo giá khí thế giới và trong khu vực. 

- Phát triển dịch vụ khách hàng và kinh doanh các sản phẩm khác. 

14.3.4. Biện pháp về marketing: 

- Tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường: tổ chức các hội 
nghị khách hàng, triển lãm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin cho 
khách hàng biết về khí và tính ưu việt của khí cũng như những vấn đề liên quan đến việc sử 
dụng khí. 

- Tiến hành đánh giá độ thoả mãn của khách hàng đang sử dụng khí, phân tích thông tin một 
cách thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

- Xây dựng hệ thống giá bán khí linh hoạt, đa dạng, phù hợp với xu hướng biến động của giá 
khí thế giới trên cơ sở làm tốt công tác dự báo giá khí và giá nhiên liệu trên thế giới. 

- Thực hiện chương trình quảng cáo nhằm quảng bá thương hiệu. 

- Có chính sách khuyến khích các hộ công nghiệp chuyển đổi từ tiêu thụ nhiên liệu truyền 
thống sang sử dụng khí thấp áp. 

14.3.5.  Biện pháp về tài chính: 

- Xây dựng cơ chế chế tài chính thích hợp để đảm bảo vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển Công ty. Tổ chức bộ máy tài chính kế toán tinh gọn, linh hoạt. 

- Dự báo nhu cầu vốn một cách chính xác cho từng thời kỳ đảm bảo huy động vốn hiệu quả  
phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng 
chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả:  

- Đầu tư vốn cho từng giai đoạn, theo nhu cầu thị trường. 

- Lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển. 

- Thực hiện tối đa hóa lợi nhuận thông qua hoạt động đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết. 

- Đa dạng hóa nguồn vốn, đa sở hữu các lĩnh vực hoạt động: huy động vốn các chủ sở hữu, 
các đối tác và các nguồn khác nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
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14.3.6. Biện pháp về đầu tư, xây dựng: 

- Lập quy hoạch và triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng công nghiệp khí thấp áp; 

- Thực hiện phân định trách nhiệm và phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty về đầu 
tư, xây dựng; 

- Tham gia góp vốn đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực thu gom, vận chuyển, phân phối khí, 
CNG, LNG. 

- Liên tục cập nhật doanh sách các nhà thầu, đơn vị tư vấn về xây dựng cơ bản; nghiên cứu; 
tìm hiểu; đánh giá họ để đưa ra quyết định chính xác khi lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn. 

- Đầu tư các công trình phụ trợ, hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại để công tác quản lý, 
thực hiện đầu tư theo kịp và vượt tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. 

- Khi ký kết hợp đồng phải thực hiện đàm phán kỹ lưỡng từng điều khoản, từ ngữ thể hiện 
trong hợp đồng phải chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến 
nghĩa vụ về kinh tế đối với các nhà thầu cũng như đơn vị quản lý dự án. 

- Theo dõi, đôn đốc và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng và phù hợp cho những vấn đề mới phát 
sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ và 
đạt yêu cầu về chất lượng.  

14.3.7.  Biện pháp về phát triển nguồn nhân lực: 

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho 
CBCNV theo chuẩn mực trong nước và hướng tới chuẩn mực quốc tế: 

- Tiến hành đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để có kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu 
công việc, vị trí công tác. 

- Xây dựng quy trình đào tạo, huấn luyện ở tất cả các cấp, đa dạng hóa loại hình đào tạo, chú 
trọng cả đào tạo kiến thức, kỹ năng lẫn tác phong, ý thức làm việc công nghiệp cho CBCNV. 

- Áp dụng quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn ISO nhằm xác định đúng mục tiêu, đối tượng, nội 
dung, chương trình đào tạo, hình thức đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo phù hợp với mục 
đích và nhiệm vụ của Công ty. 

- Chú trọng gắn đào tạo với sử dụng, coi đào tào là yêu cầu bắt buộc trong việc đề bạt thăng 
tiến, khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với công việc. 

- Phát huy tinh thần làm việc tích cực của CBCNV: 

- Luôn tạo điều kiện để CBCNV làm việc một cách hiệu quả như: đầu tư trang thiết bị, điều 
kiện làm việc … 

- Tạo điều kiện cho CBCNV thường xuyên tham gia học tập và cập nhật kiến thức mới để họ 
tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả hơn. 

- Xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh, quy chế lương, thưởng, chính sách nhân 
viên theo năng lực và hiệu quả công việc, đảm bảo có thể cạnh tranh được với các công ty 
trong ngành. 

- Luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. 
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- Lắng nghe ý kiến của CBCNV, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của họ trong công 
việc. 

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong toàn thể CBCNV. 

14.3.8. Biện pháp về xây dựng và phát triển thương hiệu: 

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục để toàn thể CBCNV Công ty có nhận thức đúng, đầy đủ vể 
thương hiệu, xem thương hiệu là tài sản quý của Công ty và thấy cần phải xây dựng, bảo vệ, 
quảng bá và phát triển thương hiệu, coi việc phát triển thương hiệu là điều kiện sống còn của 
Công ty, là hoạt động mang tính chiến lược trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 

- Xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. 

- Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng. 

- Thực hiện quảng bá thương hiệu, thông tin sản phẩm, thuyết phục khách hàng một cách hiệu 
quả. 

- Gắn việc xây dựng thương hiệu với các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện, văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao. 

- Đào tạo đội ngũ về xây dựng thương hiệu, giỏi về kinh doanh, hiểu biết về sản phẩm. 

- Bố trí nguồn lực tài chính phù hợp, sử dụng hợp lý và có hiệu quả trong việc xây dựng 
thương hiệu; 

14.3.9. Biện pháp về bảo vệ môi trường: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà Nước trong công tác bảo vệ môi trường với sự 
hỗ trợ đắc lực của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về  kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính 
hiện nay của PV GAS D cùng với việc phân tích nhu cầu sử dụng khí trong nước và trên thế giới, 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí dự kiến trong giai đoạn 2009 – 2012, kế hoạch lợi nhuận và 
cổ tức của PV GAS D là có thể đạt được nếu không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng. PV 
GAS D là công ty duy nhất hiện nay hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí thấp áp bằng đường ống; 
đội ngũ quản trị cao cấp có năng lực và tầm nhìn; quy mô sản xuất lớn hàng đầu trong nước là những 
nhân tố nổi bật để xem xét và đánh giá đầu tư. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí lưu ý rằng những nhận xét của chúng tôi chỉ có giá trị 
tham khảo cho các nhà đầu tư. PSI khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước 
khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý PSI bảo đảm 
giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của PV GAS D 

16.1. Cam kết vốn 
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Công ty dự kiến đầu tư mua sắm để tạo tài sản cố định với số tiền là 216,699 tỷ đồng trong 
năm 2009 (trong đó bao gồm cả “Hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2”) theo phê duyệt tại Nghị 
quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/09 ngày 19/5/2009 của Đại hội đồng cổ đông. 

16.2. Cam kết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

Ngày 14/10/2009, Công ty đã tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, theo đó tại Nghị quyết 
số 03/NQ-ĐHĐCĐ được ban hành cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông PV GAS D đã thông qua và ủy 
quyền cho HĐQT PV GAS D thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 429 tỷ đồng, 
thời gian dự kiến là sau khi PV GAS D niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. 

16.3. Cam kết thuê hoạt động 

 Ngày 26/10/2007, Công ty đã ký Hợp đồng số 01-PTL-VTLP với Công ty TNHH Petro Tower 
thuê văn phòng tại tòa nhà Petro Tower (Thành phố Vũng Tàu) trong thời hạn 1 năm với tiền thuê 
hàng tháng là 6.700 USD/tháng (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng). Theo Phụ lục 1 ký ngày 
14/8/2008 tiền thuê hàng tháng mới là 8.576 USD/tháng (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) và 
gia hạn thêm thời gian thuê là 1 năm. 

 Ngày 26/10/2007, Công ty đã ký Hợp đồng số 548/HĐ07-LG4 với Công ty Cổ phần Y dược 
phẩm Vimedimex thuê văn phòng tại tòa nhà CitiLight Tower với thời hạn 5 năm kể từ ngày 
01/12/2007 với số tiền thuê hàng tháng là 13.050 USD/tháng (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia 
tăng). 

16.4. Cam kết mua hàng 

Theo Hợp đồng mua bán khí số 34/2009/PVGAS/KTTT-PVGAS D/B1 ngày 31/3/2009 giữa 
PV GAS và Công ty có thời hạn từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2011, giá mua khí từ PV GAS năm 2009 
là 3,9USD/MMBTU (năm 2008 là từ 2,674315 USD đến 2,706302 USD/MMBTU). Giá khí mua khí 
các năm tiếp theo sẽ được thỏa thuận lại khi kết thúc năm tài chính. 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá 
cả chứng khoán niêm yết 

Hiện không có bất cứ một tranh chấp kiện tụng nào liên quan tới PV GAS D. 
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V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán  

Loại chứng khoán niêm yết là Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá 

Mệnh giá chứng khoán niêm yết là 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/một cổ phiếu) 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết 

Số chứng khoán niêm yết là 33.000.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu cổ phiếu). 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức 
phát hành 23: 

Stt Cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần Tỷ lệ 

1 
Hội Đồng Quản Trị, 
Ban Tổng Giám Đốc 

6 17.266.333 52,32% 

2 Ban Kiểm Soát 1 500 0,002% 

3 Kế toán trưởng 1 5.514 0,017% 

 Tổng cộng 9 17.272.347 52,34% 

Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo cam kết của thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT 
tính trên số cổ phần đăng ký niêm yết: 17.272.347 cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển 
nhượng 100% trong 06 tháng và hạn chế 50% trong 06 tháng tiếp theo. 

5. Giá niêm yết dự kiến:  56.000 đồng/cp 

6. Phương pháp tính giá 

Giá khởi điểm niêm yết của cổ phiếu PV GAS D dựa trên cơ sở các thông tin, tài liệu, các dự án 
đầu tư được cung cấp và áp dụng vào 2 phương pháp định giá là PE và phương pháp chiết khấu dòng 
tiền chủ sở hữu (FCFE). Kết quả cuối cùng là bình quân kết quả 2 phương pháp trên.  

6.1 Phương pháp tỷ số thị giá / thu nhập (P/E - Price/Earnings Ratio) 

6.1.1 Phương pháp luận 

                                                 

23 Nguồn: PV GAS D 
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Mô hình này cho rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu là chỉ số quan tâm nhất đối với nhà đầu tư 
và sẽ quyết định giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Do vậy, mô hình này sử dụng tỷ số thị giá / thu nhập 
(P/E) để xác định giá cổ phiếu. 

6.1.2 Mô hình định giá 

P = EPS x Hệ số P/E bình quân 

P: Giá cổ phiếu của doanh nghiệp cần định giá 

EPS - Earnings Per Share Thu nhập trên mỗi cổ phần dự kiến trong năm 

P/E bình quân: Hệ số giá trên thu nhập mỗi cổ phần được tính trên cơ sở lựa chọn các 
doanh nghiệp có hoạt động trong cùng ngành nghề và có những điểm 
tương đồng với doanh nghiệp cần định giá. 

Theo kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức năm 2009 của Pv Gas D, lợi nhuận sau thuế đạt: 170,03 tỷ 
đồng, được xây dựng dựa trên những kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế của PV Gas D tại thời 
điểm hiện tại. Theo đó EPS dự kiến trong năm 2009 của PV Gas D là 5.152 đồng/cổ phiếu. 

Tính toán giá trị chỉ số P/E áp dụng cho PV Gas D để tính giá tham chiếu trong phiên đầu tiên 
giao dịch trên thị trường được căn cứ trên mức PE bình quân của ngành dầu khí trong khoảng thời 
gian 30 ngày (từ 07/10 – 06/11/2009) là 10.5x (Nguồn: stox.vn).   

Thay vào công thức trên ta được P = 5.152 x 10,5 = 54.096 đồng/cổ phiếu 

6.2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE - Free Cash Flow to Equity) 

6.2.1 Phương pháp luận 

Mô hình này dựa trên quan điểm giá trị doanh nghiệp là giá trị của vốn chủ sở hữu. Để tính 
được giá trị vốn chủ sở hữu tổ chức định giá cần tính số tiền ròng thu được của doanh nghiệp bằng 
cách lấy các nguồn thu trong năm trừ đi các nguồn chi bằng tiền trong năm kể cả trả nợ vay và đầu tư 
tài sản cố định. 

Vì dòng tiền này là dòng tiền sau cùng còn lại cho cổ đông, nên chi phí vốn cổ phần k (cost of 
equity) được sử dụng làm tỷ suất chiết khấu. 

6.2.2 Mô hình định giá 

FCFE = Lợi nhuận ròng + Khấu hao – Chi phí đầu tư tài sản – ∆Vốn lưu động – ∆Nợ vay 
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Po: Giá trị hiện tại của dòng tiền vốn chủ sở hữu tương lai của doanh nghiệp 

FCFE t: Giá trị dòng tiền vốn chủ sở hữu (t có giá trị từ 1 cho đến 5) tính cho giai đoạn 2009 – 
2013 

k: Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu hay hệ số chiết khấu 

K = Lãi suất Trái phiếu Chính phủ 5 năm + Phần bù rủi ro. Theo đó, giả định lãi suất trái 
phiếu Chính phủ 5 năm ổn định ở mức 10,4%/ năm và phần bù rủi ro là 6,5%/ năm => K = 
16,9%/năm 

g: Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền vốn chủ sở hữu ổn định từ năm 2013 trở đi, theo đó giả định ở 
mức 6%/ năm.  

Pn: Giá trị các dòng tiền vốn chủ sở hữu tương lai từ năm 2013 trở đi 

Pn = FCFE (t+1) / (k-g) 

Thay dữ liệu vào mô hình trên ta được P = 58.693 đồng/cp 

 
Tổng hợp kết quả bằng phương pháp bình quân trọng số: 

 
Phương pháp Giá CP (đồng/cp) Tỷ trọng 

PE 54.096 50%
FCFE 58.693 50%

Bình quân 56.395 100%

Kết quả cuối cùng lấy tròn là 56.000 đồng/cổ phiếu 

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài  
Điều lệ của PV GAS D không quy định cụ thể tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước 

ngoài, vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phần của Công ty theo quy định 
của Pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Khi cổ phiếu của PV GAS D được niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, 
tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định hiện hành là 49% theo Quyết định số 
55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài 
vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy định của pháp luật tại thời 
điểm tương ứng. 

8. Các loại thuế có liên quan 

8.1. Thuế liên quan đến tổ chức niêm yết chứng khoán 

- Thuế GTGT: Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính 
“Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành nghị định 
123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật thuế GTGT ”, mức thuế suất mà công ty hiện đang áp dụng là: 10% đối đối với 
khí thấp áp. 
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- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 
của Bộ tài chính “Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và 
hướng dẫn thi hành nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết  thi hành một số điều của Luật thuế TNDN”, mức thuế công ty đang áp dụng là 25%. 

- Theo thông tư: 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 “Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính 
phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, 
bảo đảm an sinh xã hội” thì công ty thuộc diện được giảm thuế 30% từ quý 03/2008 đến hết 09 
tháng đầu năm 2009. 

- Các loại thuế khác (thuế môn bài, thuế thuê đất, thuế thu nhập cá nhân): Công ty kê khai và nộp 
theo quy định của pháp luật. 

8.2. Thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu 
nhập cá nhân: 

 Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá 
bán chứng khoán trừ giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. 

- Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

+ Đối với chứng khoán niêm yết: giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng thực tế trên thị 
trường chứng khoán tại thời điểm bán. Giá thị trường tại thời điểm bán là giá khớp lệnh do 
Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố. 

+ Đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao 
dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng 
thực tế tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.   

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán 
chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách 
kế toán của đơn vị có chứng khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán.  

+ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển 
nhượng trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định 
giá chuyển nhượng theo qui định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện Luật.  

- Giá mua chứng khoán được xác định như sau: 

+ Đối với chứng khoán niêm yết: giá mua chứng khoán là giá thực tế mua tại Sở giao dịch 
chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.  

+ Đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao 
dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực tế mua tại 
Trung tâm giao dịch chứng khoán. 

+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua là giá trúng đấu giá. 
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+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: Giá mua chứng khoán là giá ghi 
trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán tại 
thời điểm mua. 

+ Trường hợp trên hợp đồng không quy định giá mua hoặc giá mua cao hơn  giá theo sổ sách 
kế toán của đơn vị có chứng khoán tại thời điểm mua không phù hợp với giá thị trường thì 
cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua. 

- Các chi phí hợp lệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán 
là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có hoá đơn, 
chứng từ theo chế độ quy định bao gồm: 

+ Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; 

+ Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà nước khi làm thủ tục 
chuyển nhượng; 

+ Phí lưu ký chứng khoán theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu 
của công ty chứng khoán; 

+ Phí uỷ thác chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận uỷ thác; 

+ Các khoản chi phí khác có chứng từ chứng minh. 

 Thuế suất và cách tính thuế: 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với 
thuế suất là 20%. Cá nhân áp dụng thuế suất 20% đối với chuyển nhượng chứng khoán phải đáp 
ứng các yêu cầu sau:  

- Đăng ký  phương pháp nộp thuế theo mẫu số 15/ĐK-TNCN với cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Thời 
hạn đăng ký được thực hiện như sau: 

+ Năm 2009:  cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký ngay từ đầu năm, thời hạn đăng 
ký chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2009.  

+ Từ năm 2010 trở đi cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 của năm trước. 

- Thực hiện đăng ký thuế và có mã số thuế. 

- Thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế từ việc chuyển 
nhượng chứng khoán theo quy định. 

- Việc áp dụng thuế suất 20% phải tính trên tổng các loại chứng khoán đã giao dịch trong năm 
dương lịch. 

- Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 20% 

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế 
theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 
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Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn 
phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng 
lần.  

Cách tính thuế phải nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng X Thuế suất 0,1% 

 Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như 
sau: 

- Đối với chứng khoán niêm yết là thời điểm Trung tâm giao dịch hoặc Sở giao dịch chứng khoán 
công bố giá thực hiện. 

- Đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch 
chứng khoán là thời điểm Trung tâm giao dịch công bố giá thực hiện.  

- Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng 
chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoản thì thời 
điểm tính thuế là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán. 

Thông tư 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc 
giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân: 

 Đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân: 

- Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ thu từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao 
gồm cả chuyển nhượng chứng khoán). 

- Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả 
chuyển nhượng chứng khoán); 

 Giãn thời hạn nộp thuế: 

- Thời gian được giãn nộp thuế: từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009. 

- Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII ngày 19/6/2009, Quốc hội đã thông qua phương án miễn giảm 
thuế TNCN với nội dung chính như nêu trên. Kể từ ngày 01/07/2009 đến 31/12/2009, chỉ có đối 
tượng có thu nhập từ thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển 
nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại mới được 
miễn thuế. 

- Hết thời hạn giãn, nộp thuế tổ chức , cá nhân được giãn nộp thuế phải thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ tài chính. 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI) 

- Trụ sở chính: 
 Địa chỉ: 20 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
 Điện thoại: 04.6278 9898 
 Fax: 04.6278 8989 
 Website: www.psi.com.vn 
 Email:  pvsecurities@pvsecurities.com.vn 

 

- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 

 Địa chỉ: Lầu 7, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM 
 Điện thoại: 08.3911 1818  Fax:  08.3911 1919 

- Đại lý nhận lệnh Vũng Tàu: 

 Địa chỉ:  Số 08 Hoàng Diệu, P.  , Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 Điện thoại:     064.625 4522   Fax:  064.625 4521 

 

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 

 Địa chỉ: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 
 Điện thoại: 04.3852 4123  Fax:  04.3852 4143 
 Website: www.deloitte.com.vn 
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VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I:  Điều lệ Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam  

2. Phục lục II:  Những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 23/10/2009. 

3. Phụ lục III:   Các báo cáo tài chính 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007 của Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp Áp 
Dầu Khí Việt Nam. 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 của Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp Áp 
Dầu Khí Việt Nam. 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2009 của Công ty cổ phần phân phối Khí 
Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam. 

 Báo cáo tài chính Quý III/2009 của Công ty cổ phần phân phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt 
Nam. 

4. Phụ lục IV: Các văn bản khác 

 Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty 

 Công văn giải trình của đơn vị kiểm toán Deloitte 
 KQKD 2008 kiểm toán đã điều chỉnh hồi tố có xác nhận của kiểm toán 
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