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PHÙNG TUẤN HÀ 
CHỦ TỊCH HĐQT

 
 

Bước sang năm 2022, Chúng ta vẫn phải chuẩn bị 
nhiều kịch bản với cơ hội phục hồi đi kèm nhiều 
thách thức lớn và bất ngờ. Đại dịch Covid-19 có thể 
sẽ còn xuất hiện thêm nhiều biến thể mới và sẽ còn 
là mối e ngại đối với sự hồi phục kinh tế trên phạm vi 
toàn cầu, chuỗi cung ứng sẽ còn tắc nghẽn, giá dầu 
ngày càng tăng cao trước tình tình chính trị thế giới 
còn nhiều biến động, cùng với đó là các vấn đề của 
thị trường thương mại và tài chính cả trong và ngoài 
nước. Các rủi ro tiềm ẩn đó có thể tác động rất 
nhanh, rất mạnh vào hoạt động SXKD của 
PETROSETCO.

Với niềm tin từ văn hóa doanh nghiệp, sức mạnh nội 
tại của cả Tổng Công ty, Ban Lãnh đạo PETROSETCO 
cùng toàn thể hơn 2.739 CBNV sẽ tiếp tục kiên trì 
chiến lược phát triển bền vững, chủ động đưa ra 
những giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng kịch 
bản của thị trường, kiên định với những chiến lược 
đã đề ra trong dài hạn, đảm bảo mang lại hiệu quả 
kinh doanh tốt nhất; đồng thời nghiêm túc nhìn 
nhận những vấn đề nội tại và chủ động thay đổi toàn 
diện về Chiến lược – Nhân sự - Quản trị để kịp thời 
chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức ngày một 
gay gắt hơn trong tương lai, tiếp tục xứng đáng với 
niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư và 
hàng triệu khách hàng đã tin tưởng, đồng hành 
cùng PETROSETCO trong suốt thời gian qua.

Thay mặt Hội Đồng quản trị, Tôi xin bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 
sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như 
của các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt gửi 
lời cảm ơn chân thành đến Ban điều hành và toàn 
thể các cấp quản lý, tập thể CBNV đã nỗ lực, cống 
hiến hết mình để Tổng Công ty PETROSETCO có 
được những thành công như ngày hôm nay.

       
 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

                                                                           

       
            Phùng Tuấn Hà

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính thưa quý Cổ đông, Khách hàng, Nhà đầu tư và toàn thể Cán bộ công nhân viên!

Chúng ta đã trải qua một năm 2021 đầy chông gai và thách thức khi là năm thứ hai liên tiếp đại dịch Covid-19 gây 
ra áp lực lên nền kinh tế của toàn thế giới với sự xuất hiện của những biến thể mới lây lan nhanh chóng. Việt Nam 
cũng không nằm ngoài sự xâm nhập của dịch bệnh Covid-19 với đợt dịch bùng phát đỉnh điểm vào quý III/2021 
khiến cho nhiều tỉnh/thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài. Lần đầu tiên tăng trưởng quý 
III/2021 của Việt Nam giảm sâu (- 6,17%) và là mức giảm sâu nhất kể từ khi tính và công bố GDP tính theo quý đến 
nay. Bất chấp những khó khăn đó, PETROSETCO lại cho thấy những điểm sáng nổi bật với sự nỗ lực không ngừng, 
năng lực nội tại được cải thiện cùng với những bài học rút ra qua 02 năm dịch bệnh. PETROSETCO đã ghi nhận 
những kết quả kinh doanh ấn tượng khi sớm hoàn thành kế hoạch đặt ra trước 02 tháng, doanh thu và lợi nhuận cả 
năm 2021 ghi nhận cao nhất trong lịch sử, cụ thể:

- Doanh thu thực hiện đạt 17.598 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm 2021, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 415.3 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm 2021 và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 
2020. 

Đây là con số kỷ lục với một đơn vị cung cấp dịch vụ 
như PETROSETCO, đặc biệt kỷ lục này lại được ghi 
nhận trong một năm vô cùng đặc biệt như 2021. Mặc 
dù cũng như nhiều đơn vị khác, PETROSETCO đã phải 
đối mặt với rất nhiều khó khăn khi tất cả các mảng 
kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch 
bệnh. Với đặc thù cung cấp các dịch vụ như Quản lý 
tòa nhà, Cung cấp suất ăn công nghiệp, Dịch vụ lao 
động, Logistics, … CBNV của PETROSETCO thường 
xuyên phải tiếp xúc đông người với lượng lớn khách 
hàng nơi công sở, nhà máy, nguy cơ phát tán và lây lan 
dịch bệnh là rất cao. Trước tình hình đó, nhờ sự nỗ lực 
của Ban Lãnh đạo trong việc đưa ra các chỉ đạo và giải 
pháp quản trị điều hành, ứng phó trước những biến 
động của thị trường cũng như diễn biến dịch bệnh, 
hoạt động SXKD của PETROSETCO đã được duy trì ổn 
định và không bị gián đoạn. Đồng thời, nhằm đảm 
bảo sức khỏe, công ăn việc làm và thu nhập ổn định 
cho người lao động, Ban Lãnh đạo PETROSETCO đã rất 
nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho 
CBNV, triển khai “3 tại chỗ” đối với các bếp ăn, đội ngũ 
kỹ thuật tòa nhà, nhân viên kho bãi, áp dụng các gói 
hỗ trợ cho CBNV bị nhiễm Covid-19... Đóng góp một 
phần không nhỏ vào thành công của năm 2021 là sự 
bùng nổ của mảng phân phối các sản phẩm điện 
thoại, laptop, các thiết bị điện tử. Sự tăng trưởng này 
được thúc đẩy bởi tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, 
khiến nhu cầu học và làm việc từ xa tăng cao đột ngột 
và trở thành xu hướng chính không chỉ riêng trong 
năm 2021 mà sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian 
tới. Một điểm sáng khác trong năm 2021 là tuy một số 
dự án, công trình của khách hàng bị ngưng hoạt động 
dẫn tới sụt giảm nguồn thu dịch vụ, nhưng PETROSET-
CO đã nỗ lực mở rộng và phát triển hoạt động kinh 
doanh ra ngoài ngành, trúng thầu thực hiện các dự án 
mới nên đã bù đắp được kịp thời sự sụt giảm này.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PETROSETCO luôn 
chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội một cách thực 
chất nhất. Ngay trong thời kỳ cao điểm và khó khăn 
nhất của dịch bệnh, PETROSETCO đã thực hiện trọn 
vẹn sứ mệnh tiếp cận nguồn vaccine và hoàn tất chiến 
dịch tiêm ngừa covid-19 cho hầu hết cán bộ nhân viên 
ngành dầu khí và các đối tác tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Bên cạnh đó, PETROSETCO cũng đã tài trợ cho 
các Bệnh viện tuyến đầu chống dịch các trang thiết bị 
y tế, máy thở ô xy dòng cao, bộ kit xét nghiệm PCR, …; 
mua sắm và trao tặng 53 xe cứu thương cho các 
tỉnh/thành phố đang bùng phát dịch dưới sự chỉ đạo 
của Tập đoàn Dầu khí nhằm góp phần chung tay cùng 
cộng đồng trong công tác phòng chống và đẩy lùi 
dịch bệnh của cả nước. 
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II. DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN DẦU KHÍ 

Dịch vụ vận chuyển: Dịch vụ vận tải đường bộ do Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) 
thực hiện. Kết thúc năm 2021, PSA có 73 xe ô tô đời mới cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, đảm bảo phục vụ 
tốt và ổn định việc đi lại công tác của cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội cũng như TP. HCM. Ngoài ra, 
PETROSETCO còn cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các nhà thầu dầu khí nhằm gia tăng các dịch vụ và tiện ích 
cho khách hàng.

Dịch vụ lao động: Trong năm 2021, PETROSETCO phát triển mạnh mảng cung cấp dịch vụ quản lý chuyên gia 
cao cấp, bao gồm chuyên gia Việt Nam, chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực: Khoan, Dự án, Khai thác dầu 
khí do Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL) liên doanh với Công ty ORIENT thực hiện. Ngoài 
ra, dịch vụ cung ứng lao động văn phòng, lao động ở các ngành nghề do Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu 
khí Vũng Tàu (PSV) cung cấp cũng được nhiều khách hàng quan tâm ủng hộ. Các khách hàng do các đơn vị PSL, 
PSV đang triển khai như: Phú Quốc POC, Rosneft BV VIỆT NAM, Wood Kenny, PV Gas Đồng Nai, … và một số hợp 
đồng mới với các đối tác như Crewz Subsea, Vietsovpetro (Xí nghiệp dịch vụ, XN Cơ điện, XN Xây lắp, Trung tâm 
y tế), PV Gas (VP PVGas, Chế biến khí Vũng Tàu, BQL dự án khí Đông Nam Bộ), Công ty CNG Việt Nam, PTSC, Phú 
Mỹ 3, Đường ống khí Nam Côn Sơn, …

Cung ứng vật tư thiết bị

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) và Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu 
(PSV) là đơn vị thực hiện mảng kinh doanh này, chủ yếu hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. POTS và PSV đã và 
đang làm dịch vụ Đại lý cho các Nhà sản xuất lớn trên thế giới về vật tư, thiết bị chuyên ngành dầu khí như: xích neo, 
dịch vụ thiết bị đầu giếng cho Cuulong JOC, cung cấp vật tư thiết bị điện cho Trạm biến áp An Phước, ống chống, cần 
khoan, bơm, van các loại, ... Ngoài ra, Công ty còn lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho các Công ty, Nhà 
thầu Dầu khí và các công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến Dầu khí đang hoạt động tại Việt 
Nam như Vietsovpetro, PTSC, Nghi Sơn, JVPC,…

POTS đã mở rộng cung cấp thêm các sản phẩm, vật tư thiết bị cho các dự án ngành điện và bước đầu đạt được những 
thành công nhất định. 

Dịch vụ hậu cần dầu khí

Dịch vụ Logistics: Dịch vụ này được giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL) thực hiện. Trong 
năm 2021, Petrosetco thực hiện tốt các dịch vụ hậu cần như thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập 
cảnh đổi ca, vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải siêu trường siêu trọng (hàng quá khổ quá tải) cho các khách hàng 
trong và ngoài ngành. Đơn vị đang thực hiện hợp đồng với các nhà thầu chính như Talisman, Biển Đông, Murphy oil, 
Petronas Over Sea, Cuu Long JOC, HLHV, PTSC, PV Trans, PV Drilling, PVFCCo, Gas Shipping, … Ngoài ra, với nỗ lực vươn 
ra ngoài ngành, đơn vị đã mở rộng ra một số khách hàng ngoài ngành như Vard, Kim Hoàng Ngân, Ngọc Quyết Thắng, 
Biomass và các khách hàng nhỏ lẻ khác.

Phân phối sản phẩm CNTT,  điện gia dụng

PETROSETCO hiện có ba đơn vị thành viên và một Công ty con gián tiếp đang thực hiện mảng kinh doanh sản phẩm 
viễn thông, công nghệ thông tin và các sản phẩm điện máy, điện lạnh là: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp 
Dầu khí (PSD), Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh (Smartcom) và Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao 
Dầu khí (PHTD). Công ty con của PSD là Công ty cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD).   

Các dòng sản phẩm PETROSETCO đang phân phối như:
- Điện thoại di động: Iphone, Samsung, Blackberry, Itel, …
- Các sản phẩm công nghệ thông tin như máy tính xách tay, máy tính bảng, PC, LCD với các thương hiệu Apple, 
Samsung, Dell, Asus, Acer, Lenovo, …
- Linh phụ kiện điện tử của các thương hiệu như Dell, Lenovo, Asus, Cyber Power, Rapoo, LG, Zebra, ….
- Sản phẩm công nghệ cao như khoá của thông minh Smart Doorlock Samsung, smart wifi Linksys, thiết bị hội 
nghị Aver, …
- Các thiết bị điện máy điện lạnh mang các thương hiệu như Whirlpool, Candy, LG, Cuchen và Pensonic, …  

Phân phối sản phẩm công nghiệp trong ngành Dầu khí

Mảng kinh doanh này được giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) thực hiện. Các 
sản phẩm công nghiệp trong ngành Dầu khí do PETROSETCO phân phối bao gồm: hạt nhựa PolyPropylen (PP), khí hóa 
lỏng (LPG). PETROSETCO đảm nhận việc bao tiêu các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến dầu khí như LPG, PP 
của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bên cạnh đó, PSMT cũng thực hiện hoạt động chiết nạp bình gas để cung cấp sản 
phẩm bình gas mang thương hiệu PET-GAS tại thị trường Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây với 
2 trạm chiết nạp Tịnh Phong (Quảng Ngãi) và Cam Ranh (Nha Trang).

PETROSETCO hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hợp tác và phân phối độc quyền các sản phẩm phân bón hữu cơ 
Organic của Công ty Humate USA tại Mỹ với một số dòng sản phẩm trên thị trường: Phân bón HU7G, phân bón HUK8 
và phân bón HU8SP. Mục tiêu của PETROSETCO là đồng hành và chung sức cùng người nông dân tập trung vào giải 
pháp góp phần vào việc cải tạo, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm hóa học trong nông nghiệp, chống biến đổi khí 
hậu, phát triển nông nghiệp sạch tại thị trường Việt Nam.

Đây là mảng dịch vụ truyền thống của PETROSETCO do hai đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng 
hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) và Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA). Hiện nay,  
PETROSETCO đang cung cấp dịch vụ cho hơn 50 công trình trong và ngoài ngành dầu khí; các khách hàng 
phân bố trải dài trên khắp các tỉnh thành như Vietsovpetro, Biển Đông POC, Cửu Long JOC, JVPC, MODEC, 
PVEP, PTSC, PVTRANS, BSR, Meindo, … Ngoài ra, PETROSETCO còn cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho gần 50 
tàu các loại thuộc đội tàu dịch vụ của VSP, PTSC, PV Trans, JDC (Hakuruy 5, Hakuruy 11) và tàu dịch vụ nước 
ngoài.
Thị phần dịch vụ Catering của PETROSETCO trong ngành dầu khí hiện chiếm khoảng 95%. Ngoài ra, trong thời 
gian qua, PETROSETCO đã mở rộng cung cấp dịch vụ đời sống, suất ăn cho nhiều ngành, nhiều đơn vị khác 
nhau như: các chuỗi trường học FPT, Ischool, ĐH Kinh tế Quốc dân HN, ĐH Kinh tế Tp. HCM, chuỗi nhà máy 
thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phú Mỹ, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, cảng Cái Mép, các nhà máy lọc dầu 
như Dung Quất, Nghi Sơn, …

Mảng dịch vụ quản lý và khai thác bất động sản được giao cho các đơn vị là PSA, POTS thực hiện với các dịch 
vụ chính là cho thuê văn phòng, quản lý vận hành và khai thác các tòa nhà.

Khách hàng chính của mảng dịch vụ này chủ yếu là trong Ngành bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 
các Công ty, Tổng Công ty thành viên của Tập đoàn như PetroVietnam, PVCombank, Viện Dầu khí (VPI), PVEP, 
PVGas, ... Trong chiến lược phát triển, PETROSETCO sẽ tận dụng ưu thế về kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh 
vực này để tham gia quản lý và khai thác các tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại ngoài ngành dầu khí 
nhằm từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu PETROSETCO trong lĩnh vực này. 

Năm 2021, PETROSETCO tiếp tục mở rộng ra ngoài ngành và được nhiều khách hàng đón nhận như các trường 
đại học, hệ thống các ngân hàng, các khu dân cư, khu đô thị, các cơ quan hành chính sự nghiệp như: Tổng Công 
ty Hàng không Việt Nam, Toà nhà trụ sở Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tòa nhà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
và Tòa nhà HUD Tower tại Hà Nội, Toà nhà Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, HCM, Vũng Tàu, Trường ĐH 
Kinh tế Quốc dân HN, … 

PETROSETCO cũng thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê diện tích, văn phòng, căn hộ, trong đó nổi bật là cung 
cấp khu nhà ở và dịch vụ cho tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với hơn 600 căn hộ và biệt thự.

Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa chuỗi dịch vụ, PETROSETCO đã mở thêm hoạt động cung cấp dịch vụ sửa 
chữa, bão dưỡng kỹ thuật cho các khu dân cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
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PETROSETCO 
CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 2021

-      Tháng 6/2021, sau một năm trở thành đối tác chính thức của Apple và phân 
phối được hơn 130.000 điện thoại; hơn 150.000 ipad, Macbook, Apple watch và phụ 
kiện khác …, PETROSETCO tiếp tục khẳng định vai trò một nhà phân phối quan trọng 
và tiếp tục ký hợp đồng phân phối uỷ quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng 
của Apple tại thị trường Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo.
- Năm 2021, Smartcom chính thức ký kết và thực hiện phân phối ủy quyền cho 
hãng đồng hồ thông minh Garmin. Đồng thời, Smartcom cũng trở thành nhà phân 
phối ủy quyền của  thiết bị mạng và tự động hoá hiệu Linksys tại Việt Nam. 
- Năm 2021, PSD liên tiếp nhận được sự ghi nhận của các đối tác lớn cho sự thể 
hiện vượt trội với giải thưởng The Best Transformational Partner Of The Year của Dell 
và giải BEST PERFORMANCE DISTRIBUTOR  of 2021 của Lenovo.

-    Trong bối cảnh hầu hết các dự án phát triển mỏ Dầu khí mới đều dừng 
và hoãn tiến độ, gây khó khăn cho hoạt động cung ứng vật tư thiết bị trong 
ngành, Công ty POTS đã cố gắng phát triển ra thị trường ngoài ngành cũng như 
tiếp tục tham gia các gói thầu đối với những khách hàng trọng điểm như Vietsov-
Petro, EVN. Đơn vị cũng đã nỗ lực thực hiện các hợp đồng cung cấp thiết bị đầu 
giếng bề mặt, phụ tùng thay thế và dịch vụ lắp đặt cho dự án các giếng phát triển 
mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng , hợp đồng cung cấp xích và ma-ní cho dự 
án thay thế xích FPSO Thái Bình VN, mỏ Sư Tử Đen của CỬU LONG JOC….
-  Trong năm 2021, Công ty PSV cũng đã ký kết thành công các hợp đồng 
cung cấp thiết bị vật tư cho các dự án nhà máy điện EVN-GENCO và Công ty Hải 
Thiên Ân. Ngoài ra, PSV cũng đã ký thoả thuận đại lý tư vấn với SUMITOMO 
CORPORATION ASIA & OCEANIA– SINGARORE về mảng cung cấp thiết bị của 
hãng cho VietsoPetro. Tháng 4/2021, PSV đã tạo bước mở rộng mới khi  thiết lập 
thành công xưởng sản xuất chế biến gỗ và đã ký hợp đồng cung cấp Pallet gỗ 
cho nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn .
- Về mảng vận tải và xếp dỡ cấu kiện Siêu trường Siêu trọng, ngày 
20/9/2021, tại Khu neo H2 vùng biển Vũng tàu, PSL đã tiến hành hạ thủy giàn 
Hakuryu nặng 11.000 tấn và cao 100 mét phục vụ cho hợp đồng khoan thăm dò 
của  dự án Sao vàng đại nguyệt của Idemitsu.
- Về lĩnh vực cung ứng lao động: PSV đã ký các hợp đồng cung ứng nhân 
sự cho các dự án của: Vietsopetro, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nam Côn Sơn, 
PVGas D.CNG Việt Nam.  

PSV đã ký thành công các hợp đồng cung cấp dịch vụ gồm: Hợp đồng dịch vụ 
Catering với tổng giá trị ước tính 188,7 tỷ đồng trong thời gian từ 1 – 3 năm cho 
các khách hàng: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng Công ty PVGas, Tàu Pacific, 
Ashico Lam Sơn – Thiên Nam và tàu PTSC Sao Vàng, Đường Ống khí Nam Côn 
Sơn, Dàn Hải Thạch Mộc Tinh và Biển Đông POC; Hợp đồng cung cấp thực 
phẩm cho tàu EN3000 của Công ty Mendo.

-      Trong năm 2021, ngoài nỗ lực phòng chống và vượt qua khó khăn từ dịch 
bệnh kéo dài, đảm bảo duy trì hoạt động quản lý vận hành các dự án/ tòa nhà an 
toàn, hiệu quả, các đơn vị thuộc PETROSETCO đã mở rộng năng lực dịch vụ ra 
ngoài ngành Dầu khí thông qua việc ký kết các hợp đồng: 

           + PSA ký hợp đồng cung cấp một số gói dịch vụ quản lý tại các dự án Khu 
nhà ở điện Nghi Sơn 2 và Trụ sở Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam;  
           + POTS ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho Tòa nhà trụ sở 
Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh.

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢNDỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN
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BAN TÀI CHÍNH 
       KẾ TOÁN

BAN KẾ HOẠCH 
       ĐẦU TƯ

UỶ BAN KIỂM TOÁN

               BAN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

     BAN VĂN PHÒNG 
    TỔNG CÔNG TY  

     BAN TỔ CHỨC 
      NHÂN SỰ  

TỔNG CÔNG TY PETROSETCO KHÔNG THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN TRONG HĐQT

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VĂN PHÒNG 
DẦU KHÍ (PETRO TOWER)

BAN LÃNH ĐẠO 

CÁC BAN TỔNG CÔNG TY

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN PETROSETCO

ĐƠN VỊ PETROSETCO THAM GIA GÓP VỐN
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1. THÔNG TIN CỔ PHIẾU NĂM 2021 2. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

28

Tên chứng khoán:    Cổ phiếu Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Mã chứng khoán niêm yết:    PET
Sàn niêm yết:      Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE)
Số lượng cổ phiếu phổ thông (31/12/2021):  90.450.124 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (31/12/2021): 89.837.424 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ (31/12/2021):  612.700 cổ phiếu (*)
Số lượng CP tự do chuyển nhượng:  86,600,124 cổ phiếu
Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng:  3,850,000 cổ phiếu (**)
Loại cổ phiếu:     Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:    10.000 đồng/cổ phiếu
Giá giao dịch (giá đóng cửa ngày 31/12/2020): 36.5500 đồng
Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ)
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  07/06/2021
Ngày chốt danh sách cổ đông:   08/06/2021
Ngày thực hiện thanh toán:   22/06/2021

Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Theo công văn số 174/DVTHDK-KTNB ngày 09/07/2021 của Petrosetco v/v bán cổ phiếu quỹ, Tổng Công ty đã 
thực hiện giao dịch bán 2,416,900 cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ 20/07/2021 – 18/08/2021.
Các chứng khoán khác:
Theo công văn số 125/DVTHDK-KTNB ngày 28/05/2021 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động trong Công ty và công văn chấp thuận số 3448/UBCK-QLCB ngày 08/07/2021 của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Petrosetco đã phát hành 3.850.000 cổ phiếu ESOP cho nội bộ người lao động thuộc cấp 

quản lý với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
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3. SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
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Kết thúc năm 2021, tổng số lao động tại Petrosetco đạt 2.763 lao động, tăng 2% so với năm 2020. Dưới đây là cơ 
cấu nguồn nhân lực được phân bổ trong 03 năm (2019, 2020, 2021) dựa theo các tiêu chí về:
- Trình độ (Biểu đồ 1).
- Độ tuổi (Biểu đồ 2).
- Giới tính (Biểu đồ 3).
- Theo vùng, miền (Biểu đồ 4).

31
32

Trong năm qua, cơ cấu lao động theo trình độ có sự thay đổi không đáng kể. Nhóm lao động có trình độ cao đẳng, 
trung cấp giảm 101 người, tương ứng 10.2% so với năm 2020. Cùng với xu thế giảm có nhóm lao động có trình độ 
trên đại học, giảm 02 người, tương ứng 5% so với năm 2020.  Bên cạnh đó, nhóm lao động có trình độ đại học, công 
nhân kỹ thuật, sơ cấp và lao động phổ thông lại tăng nhẹ, lần lượt là 22 người, 59 người và 77 người; tương ứng 3%, 
11% và 16% so với năm 2020. 

Trong năm 2021, cơ cấu lao động theo độ tuổi có sự thay đổi không đáng kể. Lao động dưới 30 tuổi giảm mạnh 113 
người, tương ứng với 21.2% tổng số lao động trong Tổng Công ty. Nhóm lao động ở độ tuổi từ 31 đến 49 tuổi tăng 
lên 132 người, tăng khoảng 7.8% so với năm 2020. Nhóm lao động trên 49 tuổi có sự tăng nhẹ 36 người, tương ứng 
11.3% so với năm 2020. 

Tỷ lệ nam nữ có sự chênh lệch lớn. Lao động nam chiếm khoảng 3/4 tổng số lao động trong toàn Tổng Công ty, khoảng 
71%. Năm 2021, tỷ lệ lao động nữ dần có sự thay đổi, giảm 4.6% so với năm 2020.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến cực kỳ phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Tp. Hồ 
Chí Minh với việc cách ly xã hội diễn ra trong 06 tháng liên tục (từ tháng 04/2021 đến tháng 09/2021). Trong thời gian 
đó, đội ngũ nhân sự của Tổng Công ty áp dụng hình thức làm việc giãn cách và làm việc tại nhà vẫn đảm bảo được năng 
suất và đáp ứng được chất lượng, hiệu quả cũng như thời hạn công việc.  

Trong những năm tiếp theo, với kế hoạch phát triển đội ngũ Giảng viên nội bộ, Tổng Công ty tin rằng hoạt động đào tạo 
nội bộ sẽ trở thành một trong những điểm sáng của công tác đào tạo. Việc này sẽ giúp xây dựng đội ngũ kế thừa vững 
mạnh, tạo cơ hội để gắn kết người lao động trong toàn Tổng Công ty; đồng thời, phát triển Tổng Công ty thành một tổ 
chức học hỏi và đầy nhiệt huyết. 

Biểu đồ 1 - Cơ cấu lao động theo trình độ

Biểu đồ 2 - Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Biểu đồ 3 - Cơ cấu lao động theo giới tính

Biểu đồ 4 - Cơ cấu lao động theo vùng miền
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I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021

 Trong bức tranh toàn cảnh nền kinh tế khá ảm đạm từ sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19 
với mức tăng trưởng trong nước giảm sâu nhất trong vòng 20 năm qua, hoạt động SXKD của PETROSETCO đã cho 
thấy nhiều điểm sáng nổi bật với kết quả doanh thu hợp nhất đạt 17.598 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch 2021 và tăng 
trưởng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 415.3 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 
201% (gấp 02 lần) so với cùng kỳ năm 2020. Đây thực sự là những con số ấn tượng, cho thấy năm 2021 Hội đồng 
Quản trị đã thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp quản trị 
điều hành, ứng phó trước những biến động của thị trường cũng như diễn biến dịch bệnh 
Trong năm, các hoạt động của Tổng Công ty được triển khai nhất quán theo các định hướng:
- Quyết liệt tái cấu trúc, thay đổi để phát triển.
- Giữ vững mục tiêu - tầm nhìn với vị trí nhà Phân phối hàng đầu, trong đó trong các năm tiếp theo sẽ tiếp 
tục duy trì là 1 trong số các đơn vị phân phối ủy quyền của Apple và mở rộng thêm các ngành hàng phân phối khác.
- Quyết liệt trong định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường ngoài ngành Dầu khí.
- Duy trì hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ 
giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị 

2.1. Thực hiện tái cấu trúc 
 Thành lập một cách độc lập Ban Pháp chế nhằm  tối đa việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định trong 
mọi hoạt động của Tổng Công ty.
 Tái cấu trúc nhân sự chủ chốt tại hầu hết các Ban chuyên môn của Tổng Công ty: bổ nhiệm 4 Trưởng Ban 
mới, 1 Phó Ban. Đội ngũ nhân sự nòng cốt hiện nay của Tổng Công ty trẻ, nhiệt huyết, khả năng “chinh chiến” cao.
 Tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên Tổng Công ty đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

2.2. Giữ vững vai trò nhà phân phối hàng đầu - Tiếp tục ký hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản 
phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam
 Sau khi PETROSETCO trở thành nhà phân phối ủy quyền tất cả các sản phẩm của Apple tại thị trường Việt 
Nam vào tháng 06/2020, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai và mở rộng thị trường phân phối, tập 
trung khai thác các ngách nhỏ trong phân khúc khách hàng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà phân phối hàng 
đầu tại thị trường Việt Nam. Kết quả, trong năm 2021, PETROSETCO đã tiếp tục ký hợp đồng hợp tác trở thành nhà 
phân phối ủy quyền các sản phẩm của Apple trong thời gian tiếp theo giai đoạn 2021-2022, mở ra cơ hội lớn giúp 
PETROSETCO thực hiện cú bứt phá ngoạn mục trong năm 2021.

2.3. Phát triển dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí
 Phát triển dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí vẫn được HĐQT xác định là động lực phát triển của PETROSETCO 
trong thời gian tới. Bên cạnh việc mở rộng thị trường ra ngoài ngành Dầu khí đối với các lĩnh vực dịch vụ hiện hữu, 
HĐQT đã chỉ đạo ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục phát triển các  ngành và mảng kinh doanh  mới: trong năm 
2021, PETROSETCO đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, chất thải công 
nghiệp – với quy mô nhà máy lên đến 32 ha với đầy đủ năng lực và chức năng cung cấp dịch vụ về thu gom, tái chế 
và xử lý chất thải và đặc biệt là chất thải nguy hại. 
 Bên cạnh đó, đặc thù của cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực công việc, cuộc sống và môi trường khiến 
người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe, PETROSETCO cũng đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển phân phối 
các sản phẩm phân bón hữu cơ organic được nhập khẩu từ Mỹ, đi theo xu hướng trở về với những gì tự nhiên và an 
toàn nhất. 

2.4. Duy trì hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn trước Đại dịch Covid-19
Trước những khó khăn chồng chất trong năm 2021, bên cạnh nhiệm vụ không ngừng phát triển ra ngoài ngành 
dầu khí, PETROSETCO còn phải tập trung đảm bảo duy trì cung ứng dịch vụ theo đúng chất lượng cam kết cho 
khách hàng hiện hữu, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản của khách hàng trong suốt quá 
trình cao điểm dịch bệnh, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm khi phải áp dụng giãn cách toàn xã hội trong 
thời gian dài. Đây là sự nỗ lực đáng kể của toàn thể Ban Lãnh đạo PETROSETCO trong việc đề ra các giải pháp quản 
trị điều hành, ứng phó trước những biến động của thị trường, môi trường, đồng thời đảm bảo sức khoẻ và công việc 
làm cho chính  người lao động của Tổng Công ty.

 

3. Đánh giá về giá trị mang lại cho các bên liên quan.
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II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Phương pháp giám sát
 HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc:
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều 
hành đã cam kết.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 
của Tổng công ty hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hay đột xuất của Tổng Công ty nhằm theo sát tình hình hoạt động 
kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
 Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng BanTổng Giám đốc đã thực hiện 
tốt các chủ trương từ Hội đồng Quản trị, đồng thời linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Sự phối hợp 
giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều 
hành Tổng Công ty trước tình hình thị trường có rất nhiều khó khăn và phải đối mặt với sự tác động không hề nhỏ 
của dịch bệnh Covid-19, trong đó:
 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tốt các chủ trương từ Hội đồng Quản trị với tinh thần quyết liệt ngay từ 
đầu năm, đặc biệt trong việc triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với Đại dịch Covid-19. 
  Việc ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị thì Ban Tổng Giám đốc đã 
có những giải trình, tham mưu chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của 
Hội đồng Quản trị, thể hiện rõ vai trò tham mưu của mình.
  Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về 
tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch hàng tháng, hàng quý. Ban Tổng Giám đốc đã tuân 
thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc 
họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất

 .
 Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các thành viên Ban Tổng Giám đốc 
đã thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tương đối tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời 
các khó khăn cho các đơn vị thành viên.
 Áp lực về huy động vốn cho hoạt động thương mại và phân phối cũng như cho các dự án đầu tư là rất lớn 
nhưng trong năm qua Ban điều hành đã chủ động trong việc điều phối cân đối nguồn tài chính đảm bảo cho sản 
xuất kinh doanh và chi trả các dự án đầu tư. 
 Mặc dù năm 2021 hầu như tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với 
việc gián đoạn hoạt động kinh doanh trong thời gian dài, tuy nhiên nhờ vào sự tăng trưởng mạnh từ mảng phân 
phối sản phẩm điện thoại, laptop, các thiết bị điện tử phục vụ xu hướng học và làm việc tại nhà, đặc biệt là các 
dòng sản phẩm của Apple, Ban Tổng Giám đốc PETROSETCO đã biến thách thức thành cơ hội và đạt được những 
kết quả kinh doanh ấn tượng với mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây kể từ năm 
2012. 
 Chú trọng để đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập và an toàn sức khoẻ cho người lao động. Ngoài việc nỗ 
lực sắp xếp công việc một cách phù hợp và chi trả thu nhập hợp lý, ngay trong thời kỳ cao điểm và khó khăn nhất 
của dịch bệnh, PETROSETCO cũng đã tiếp cận được nguồn vaccine và hoàn tất chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 cho 
CBCNV PETROSETCO, các nhà thầu phụ, và hầu hết cán bộ nhân viên ngành dầu khí và các đối tác tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo an toàn sức khoẻ cho NLĐ, duy trì các hoạt động trọng yếu của toàn Tập đoàn.
 Năm 2021, HÐQT Tổng Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp làm việc theo đúng nguyên tắc, quy 
định tại Ðiều lệ và Quy chế quản trị công ty. Các nghị quyết, quyết định của HÐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù 
hợp với phạm vi quyền hạn của HÐQT, Chủ tịch HÐQT được quy định trong các quy định liên quan.

Hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ
 Trong năm 2021, hoạt động đầu tư đáng chú ý nhất của PETROSETCO là đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, 
chính thức chấm dứt hợp tác với đối tác S.S.G trong việc triển khai dự án Cape Pearl Thanh Đa - Khu phức hợp Căn 
hộ, Biệt thự và Trung tâm Thương mại cao cấp. Việc chấm dứt hợp tác với Công ty S.S.G tạo điều kiện để Petrosetco 
chủ động tập trung nguồn lực để tự thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác phù hợp khác để cùng đẩy nhanh tiến độ khởi 
công Dự án.

Hoạt động thu xếp và sử dụng vốn
 Trong năm 2021, PETROSETCO đã phát hành 3.850.000 cổ phần phổ thông theo chương trình lựa chọn 
CBNV của Tổng Công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ phát hành lượng cổ phiếu 
này là từ nguồn cán bộ nhân viên, với điều kiện ràng buộc là hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ 
ngày phát hành. Mục đích của đợt ESOP này là nhằm khuyến khích tinh thần cống hiến vì PETROSETCO của đội 
ngũ cán bộ quản lý, người lao động đã có gắn bó lâu dài với Tổng Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng đã phê duyệt 
chủ trương tái phát hành hơn 2.4 triệu cổ phiếu quỹ với mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn kinh doanh 
và đầu tư phát triển. 
 Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ 
đạo Ban điều hành nhanh chóng tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng cũng như giãn nợ với nhà cung cấp 
để thu xếp đủ nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng, với dư nợ bình quân khoảng 3.500 tỷ đồng từ các Ngân 
hàng thương mại. Các khoản vay trong Tổng Công ty đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí 
lãi vay, đảm bảo cân đối dòng tiền thanh toán đúng hạn. 
 Có thể nói trong năm qua, nhu cầu vốn của PETROSETCO cơ bản được thu xếp ổn thỏa, kịp thời, đáp ứng 
được yêu cầu của hoạt động SXKD.
Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty
 Với tác động của môi trường cạnh tranh khốc liệt bên ngoài đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu doanh 
nghiệp. Trong năm 2021, PETROSETCO đã tập trung rà soát cơ cấu nhân sự các cấp, đặc biệt ở cấp lãnh đạo tại cơ 
quan Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị thành viên để có sự điều chỉnh hợp lý, đáp ứng được sự thay đổi liên 
tục của thị trường và yêu cầu công việc. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động được thực hiện 
theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình.
 Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tuân thủ đúng theo chỉ đạo của Chính 
Phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong đó lộ trình thoái vốn dần tại các đơn vị thành viên được cân nhắc 
triển khai vào thời điểm phù hợp.
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III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Những gì khó khăn nhất và những biến cố bất ngờ nhất cũng đã xảy ra khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát suốt từ 
năm 2020-2021, PETROSETCO vẫn tự tin đứng vững và vượt qua mọi trở ngại bằng kết quả kinh doanh ấn tượng. 
Bước vào năm 2022, với những thách thức của thị trường và môi trường bên ngoài sẽ không dừng lại, HĐQT 
PETROSETCO đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2022 mang tính đột phá và đầy tham vọng với sự chuẩn bị 
quyết liệt từ nội lực bên trong và nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

 2. Định hướng điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022:

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh có sự tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2021, chuẩn bị cho sự phát 
triển dài hạn của Tổng Công ty. 
 Tiếp tục Khẳng định bản lĩnh của nhà phân phối hàng đầu tại thị trường Việt Nam với sự quyết liệt trong 
việc tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng/sản phẩm mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm 
– dịch vụ của PETROSETCO.
 PETROSETCO tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng 
cao của khách hàng về số lượng lẫn chất lượng.
 Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt hơn nữa trong định hướng mở rộng hoạt động Sản xuất kinh 
doanh ra thị trường ngoài ngành Dầu khí đối với tất cả các mảng kinh doanh và thực hiện các dự án mới.
 Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nghiên cứu, củng cố và chuẩn hoá 
lại hệ thống quy trình, quy chế song song với xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, giúp cho công tác 
quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.
 Quyết liệt triển khai kênh thương mại điện tử, xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến B2C bao gồm tất cả 
các sản phẩm, dịch vụ của PETROSETCO đến với các khách hàng cá nhân/doanh nghiệp là người tiêu dùng cuối 
cùng.
 Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát 
rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp. 
 Rà soát, thực thi thay đổi tổng thể nội tại toàn Tổng Công ty ở các khía cạnh Chiến lược - Nhân sự - Quản 
trị để phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của PETROSETCO.
 Đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát 
tốt dòng tiền.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT
 Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Petrosetco đã ban hành 69 nghị quyết để quản lý hoạt động kinh doanh, cơ 
cấu tổ chức nhân sự của Tổng Công ty. Tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược, định hướng kinh doanh, mở 
rộng ngành hàng,… đều được HĐQT tổ chức họp, đánh giá trước khi thực hiện.
 Năm 2021 việc kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên được HĐQT quan tâm sát sao, nhất là đối với các 
đơn vị trong lĩnh vực phân phối, thương mại nhằm kịp thời chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của thị 
trường.
 Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các thủ tục, trình tự theo đúng quy định tại Điều lệ 
Tổng Công ty và Quy chế quản trị Tổng Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi tới các thành viên HĐQT đầy 
đủ trước khi tổ chức cuộc họp. Các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, thực 
hiện việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nghiêm túc, thực hiện việc đánh giá hoạt động chi tiết, tiến hành thảo luận cẩn thận 
trong các cuộc họp trước khi đưa ra ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết thông qua, nhằm đảm bảo các nội dung tốt 
nhất cho Tổng Công ty.
 Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Tổng Công ty, xây dựng hệ thống quản lý doanh 
nghiệp, chiến lược phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty thường xuyên được HĐQT xem xét, 
đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với ban điều hành.
 Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công 
ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ, có đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia 
họp. Đối với các vấn đề xin ý kiến qua email đều có lưu lại email đảm bảo theo đúng quy định của Tổng Công ty. 

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
 Năm 2021, do tác động kép của các đợt tái phát dịch Covid và diễn biến phức tạp của giá Dầu đã ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động của Petrosetco, do đó, việc giám sát đánh giá hoạt động của Ban TGĐ được HĐQT quan tâm chặt chẽ. 
HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ theo đúng quy định. Ban Tổng Giám đốc đã 
triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tập trung điều hành quyết liệt mọi hoạt 
động của Tổng Công ty; chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích 
cực mở rộng thị trường. 
 Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của 
HĐQT, từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Ban TGĐ đã có sự phối hợp nhịp nhàng với HĐQT 
để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý 
giúp tiết giảm chi phí. Ban Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh các hoạt 
động SXKD, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của từng đơn vị. 
 Nhìn chung, công tác giám sát của HĐQT với Ban TGĐ được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt 
động của Tổng Công ty luôn ổn định, an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch được 
ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

3. Giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ
 Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn góp của Petrosetco 
trong năm 2021 và yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.
 Việc phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và HĐQT trong quản lý chức năng kiểm toán nội bộ giúp kiểm toán nội 
bộ phát huy tốt vai trò của mình, đảm bảo các đơn vị tuân thủ việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 
 Nhìn chung, công tác chỉ đạo của HĐQT với Ban Kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm 
bảo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện đúng kế hoạch đặt ra.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
 Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ 
theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
 Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, chức năng, đề xuất các giải pháp phù 
hợp với tình hình hoạt động của Tổng Công ty, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, tuân thủ theo đúng quy định của 
pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát 
các chiến lược phát triển của Tổng Công ty. 
 HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại 
hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động.
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1. TỔNG QUAN

Sau một năm chao đảo vì Covid-19, năm 2021, đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu với sự 
xuất hiện của những biến thể mới, trong đó gây hậu quả tàn khốc nhất là biến chủng Delta. Tuy nhiên, đà phục 
hồi của kinh tế thế giới vẫn ở trạng thái lạc quan nhờ vào tốc độ bao phủ của vaccine trước cuộc chiến chống lại 
đại dịch Covid-19, giúp cho các quốc gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tốc độ phục hồi không đồng đều 
giữa các khu vực khác nhau, giữa các nền kinh tế có mức thu nhập khác nhau, đặc biệt ở các nước có thu nhập 
thấp. 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khi lần đầu tiên tăng trưởng quý III 
năm 2021 giảm sâu (-6,17%), thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, với tốc độ tiêm 
chủng nhanh chóng, kinh tế Việt Nam đã hồi phục mạnh mẽ với những tín hiệu lạc quan khi duy trì mức tăng 
trưởng GDP dương với 2,58%. Triển vọng trung hạn được duy trì tích cực khi Việt Nam tiếp tục là một mắt xích 
quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.
 

2. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Có thể nói năm 2021 đã đánh dấu một khoảng thời gian khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung 
và Petrosetco nói riêng do những ảnh hưởng tiêu cực từ Đại dịch Covid-19. Với đặc thù cung cấp các dịch vụ hậu 
cần như quản lý và vận hành tòa nhà, dịch vụ cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp, trường học, dịch vụ 
logistics… Petrosetco đã đối mặt với nhiều áp lực khi phải thường xuyên tiếp xúc đông người, vừa phải đảm bảo 
và duy trì sự an toàn và ổn định chất lượng dịch vụ cho khách hàng vừa phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng nguồn 
lực về nhân sự cũng như các chi phí có thể phát sinh bất cứ lúc nào nhằm mục đích hạn chế tối đa nhất sự lây lan 
của dịch bệnh. 
Mặc dù tất cả các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên nhờ vào sự tăng trưởng mạnh từ 
mảng phân phối sản phẩm trong ngành ICT như điện thoại, PC, laptop, máy tính bảng và các thiết bị điện tử phục 
vụ xu hướng học và làm việc tại nhà, đặc biệt là các dòng sản phẩm của Apple, Petrosetco đã đạt được những kết 
quả kinh doanh ấn tượng trong 10 tháng đầu năm khi chính thức hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đã 
đăng ký với ĐHCĐ trước 02 tháng. Đây là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo trong việc đề ra các giải pháp ứng 
phó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho toàn thể CBNV 
nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động SXKD của đơn vị không bị gián 
đoạn.
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3. KẾT QUẢ THEO MẢNG KINH DOANH

Trong năm 2021, cơ cấu các mảng kinh doanh của PETROSETCO đã có sự thay đổi lớn khi mảng dịch vụ phân phối 
chiếm tỷ trọng tới 61% trong cơ cấu lợi nhuận toàn Tổng Công ty, trong khi năm 2020 mảng này chỉ chiếm 
khoảng 44% cơ cấu lợi nhuận. Đồng thời, trong năm 2021, PETROSETCO ghi nhận lãi đến từ hoạt động kinh 
doanh chứng khoán đạt 34.7 tỷ đồng, chiếm 8% trong cơ cấu lợi nhuận của các mảng. Mảng dịch vụ đời sống và 
dịch vụ bất động sản cũng có sự biến động giảm, tuy nhiên biên độ không quá lớn. Riêng mảng dịch vụ cung ứng 
và hậu cần bị sụt giảm đáng kể trong năm 2021 khi lợi nhuận mảng này chỉ bằng 50% so với cùng kỳ.
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Nhờ vào việc tối ưu hóa chi phí lưu kho và chi phí tài chính khi hàng tồn kho luôn ở mức thấp kỷ lục, hàng nhập vào 
bán ngay do đó đã giúp nhóm ngành Điện tử đạt mức lợi nhuận tăng gấp 2.9 lần so với cùng kỳ thực hiện và tăng 
gấp 2 lần so với kế hoạch cả năm. 

Vào ngày 12/8/2021, PETROSETCO đã chính thức tiếp tục ký hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm 
chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam cho 01 năm tiếp theo. 
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PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC MẢNG NĂM 2021

1. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Bao gồm phân phối thiết bị viễn thông – điện tử và các sản phẩm hoá dầu. 

Trong năm qua, mảng dịch vụ phân phối đạt 15.558 tỷ đồng doanh thu, vượt 20% kế hoạch năm và tăng +36% 
so với cùng kỳ, đóng góp 88% trong tỷ trọng doanh thu toàn Tổng công ty; lợi nhuận mảng này đạt 251.5 tỷ đồng, 
gấp 2 lần so với kế hoạch năm và gấp 2.75 lần so với cùng kỳ thực hiện, đóng góp tới 61% tỷ trọng lợi nhuận.

1.1 PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG - ĐIỆN TỬ 

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như mọi mặt đời sống đều gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 
đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước do tác động từ đại dịch Covid 19. Các 
sản phẩm Laptop của các hãng như Dell, Asus, Lenovo… liên tục gặp phải tình trạng thiếu hụt kéo dài, hàng hóa 
khan hiếm do sự thiếu hụt chip và linh kiện toàn cầu dẫn đến tiến độ sản xuất hàng hóa của các Hãng rất chậm, 
cộng thêm Logistics gặp khó khăn do dịch bệnh, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng của các đơn vị phân 
phối. Tuy nhiên, việc khan hàng, giãn cách một mặt khiến doanh thu sụt giảm, mặt khác lại giúp giảm chi phí tồn 
kho và chi phí tài chính khi việc nhập kho và bán ra chỉ trong thời gian ngắn, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Nắm bắt nhu cầu thị trường tăng đột biến trong năm 2021 khi triển khai xu hướng học và làm việc tại nhà để 
phòng chống dịch bệnh, các đơn vị phân phối của PETROSETCO đã tận dụng thời cơ và phối hợp chặt chẽ với các 
Hãng nhằm đảm bảo nguồn cung cho các ngành hàng PETROSETCO đang phân phối. Qua đó, doanh thu và lợi 
nhuận của mảng này cũng đã tăng trưởng cao hơn so với năm 2020 cũng như tạo ra nhiều kỷ lục về doanh số.

PETROSETCO đã liên tục mở rộng và tăng độ phủ thị trường phân phối của mình trước tình trạng các mặt hàng 
Apple đang khan hiếm nhờ vào sự ưu tiên hàng hóa từ hãng. Kết quả, Doanh thu và sản lượng các sản phẩm của 
Apple trong năm 2021 tăng gấp 4 lần so với năm 2020 (PETROSETCO chính trở thành nhà phân phối ủy quyền của 
Apple kể từ tháng 06/2020).

Các sản phẩm Laptop thương hiệu DELL năm 2021 đạt kết quả khá ấn tượng với những con số kỷ lục khi doanh thu 
gấp 2 lần so với cùng kỳ và cũng là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 63% trong cơ cấu các sản phẩm Máy tính xách 
tay khi nhu cầu thị trường tăng đột biến với xu hướng học và làm việc từ xa, tạo nên sự bùng nổ và liên tục “cháy 
hàng” trong năm 2021.
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1.2 PHÂN PHỐI SẢN PHẨM HOÁ DẦU

Giá dầu thô biến động mạnh nên thị trường PP và LPG cũng chịu ảnh hưởng của sự biến động giá. Bên cạnh đó, 
Mảng LPG Dung Quất chịu áp lực cạnh tranh của hàng Dinh Cố, nhà máy khí Cà Mau, Nhà máy lọc hóa Dầu Nghi 
Sơn.

Trong thời gian giãn cách xã hội, các nhà hàng, quán xá đóng cửa không nhập hàng, tình hình tiêu thụ ga bình LPG 
giảm đáng kể. Bên cạnh đó, thị trường Gas Bình ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên cạnh tranh khốc liệt đặc biệt 
về giá khi các đối thủ cạnh tranh khu vực vực phía Bắc và Nam đã xây dựng hệ thống mới tại khu vực miền Trung, 
chính sách bán hàng cạnh tranh dưới giá vốn để chiếm lĩnh thị trường.

Trong năm 2021, PETROSETCO phân phối khoảng 30 nghìn tấn LPG (+13% cùng kỳ 2020) và 37 nghìn tấn PP (-13% 
cùng kỳ). Doanh thu ước đạt 1.726 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch và 130% cùng kỳ; LNTT đạt 9,4 tỷ đồng tương 
đương 102% so với KH năm và 103% cùng kỳ năm 2020. 

2. DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN

Bao gồm hoạt động cung ứng VTTB và cung cấp các dịch vụ hậu cần cho ngành Dầu khí. 
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1.3 PHÂN PHỐI KHÁC

PHÂN BÓN HỮU CƠ

Sau 01 năm triển khai, Phân bón Humate đã dần xây dựng được thương hiệu và được nông dân đánh giá cao so 
với các loại sản phẩm khác trên thị trường. Tuy nhiên, khi dịch bệnh diễn ra, nhiều Đại lý đã tạm ngừng hoạt 
động, thị trường tương đối ảm đạm. Giá nông sản bấp bênh do không xuất khẩu được, nông dân gặp khó khăn 
nên tiết giảm chi phí phân bón khiến tốc độ ra hàng bị giảm sút. 

Kết thúc năm 2021, mảng phân phối các sản phẩm Phân bón đạt sản lượng hơn 100 tấn với doanh thu gần 10 
tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa khi đã có thương hiệu và uy tín trên thị trường, 
được nhiều nông dân đón nhận.

Nhìn chung, năm 2021 là một năm thực sự khó khăn đối với mảng Dịch vụ Cung ứng VTTB và Hậu cần Dầu khí khi 
doanh thu đạt 618 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch năm 2021 và Lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.9 tỷ đồng, bằng 
40% kế hoạch và 50% so với cùng kỳ năm 2020.

2.1 CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Mảng kinh doanh này trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch Covid tiếp tục bùng phát dữ dội đã khiến 
một số dự án ngừng/hoãn triển khai và cơ hội tham gia đấu thầu không nhiều do đó PETROSETCO không có nhiều 
cơ hội cung cấp vật tư thiết bị trong ngành. Thêm vào đó, chi phí thuê container, chi phí lưu kho, chi phí kiểm đếm 
hàng hóa, chi phí cách ly phòng chống dịch, … do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã làm gia tăng chí 
phí của đơn vị. 

Do những khó khăn trên mà kết quả kinh doanh trong năm 2021 của mảng dịch vụ này chưa đạt như kỳ vọng khi 
doanh thu không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh. 

Trong năm, PETROSETCO đã thực hiện chào 64 gói thầu Cung cấp Vật tư thiết bị trong ngành. Một số dự án mà 
PETROSETCO tập trung thực hiện như: hợp đồng cung cấp xích neo, dịch vụ thiết bị đầu giếng cho dự án phát triển 
các giếng Sư Tử Đen, Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng thuộc Block 15-1 ngoài khơi Việt Nam của CuuLong JOC; cung cấp VTTB 
điện cho Trạm biến áp An Phước; cung cấp phụ tùng, thiết bị và bảo dưỡng các giàn của Vietsopetro, BSR, …

2.2 DỊCH VỤ HẦU CẦN 

Dịch vụ cung ứng lao động và Logistics là 02 mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Dịch vụ Hậu cần dầu khí với tỷ 
trọng lần lượt là 29% và 28% cơ cấu toàn mảng. 

Với mảng Cung ứng lao động: do tình hình covid phức tạp nên dịch vụ cung cấp nhân sự cũng bị ảnh hưởng, thủ 
tục làm hồ sơ xin nhập cảnh gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Một số hợp đồng buộc phải tạm ngưng 
do không thể luân chuyển chuyên gia từ nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, đơn vị cũng đã tìm cách tiếp cận và phát triển các khách hàng mới nhiều tiềm năng.
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Về dịch vụ Logistics, các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng 
nề đến chuỗi hoạt động logistics như tàu đến chậm, thường xuyên delay, kẹt cảng, thiếu container, hãng hàng không hủy 
chuyến bay, ... gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại. Chi phí hoạt động tăng cao trong mùa giãn cách 
làm tăng giá thành vận chuyển và một số chi phí khác. Dịch vụ chuyển phát nhanh bưu chính cũng bị gián đoạn trong giai 
đoạn dịch bệnh bùng phát khi nhiều tỉnh thành trên cả nước bị phong tỏa, toàn bộ các đường bay bị cắt giảm. Khách hàng 
phần lớn làm việc tại nhà theo Chỉ thị 16 dẫn đến doanh thu chuyển phát giảm gần 70% trong thời gian giãn cách xã hội.

Dịch vụ xử lý rác thải nguy hại: Trong năm 2021, Petrosetco đã thực hiện triển khai ký kết một số hợp đồng vệ sinh, thu gom, 
vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải nguy hại cho các Khách hàng trong ngành Dầu khí như: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn 
(xử lý chất thải tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất), Công ty PVOIL Nhà Bè (Dầu nhớt thải, nước nhiễm dầu từ các tàu neo đậu 
tại cảng PVOIL Nhà Bè), PVOIL Miền Đông (xử lý chất thải tại các kho, cảng mà Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông quản 
lý), Nhà máy Đạm Phú Mỹ… và các khách hàng ngoài ngành như Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận; Công ty CP Chăn 
nuôi C.P VN – CN Đồng Nai, Công ty Linkfarm (tại các trang trại nuôi heo); Phòng khám Y học Cổ truyền Bội Hân, Bệnh viện 
Mắt Thanh Hải (chất thải y tế)…

Kết thúc năm 2021, mặc dù doanh thu Dịch vụ Hậu cần đạt 355 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên lợi 
nhuận chỉ bằng 74% so với cùng kỳ do phát sinh nhiều chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch.

3. DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

Bao gồm dịch vụ đời sống trên biển, cung cấp suất ăn văn phòng, suất ăn công nghiệp và cung cấp thực phẩm. 

Kết quả kinh doanh toàn mảng dịch vụ đời sống đạt Doanh thu 912 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm và tương đương so với 
cùng kỳ, lợi nhuận ước đạt 39.4 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm 2021 và bằng 90% cùng kỳ năm 2020.

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã gây áp lực rất lớn cho các Ban quản lý tòa nhà của PETROSETCO để đảm bảo môi 
trường làm việc an toàn cho tất cả khách thuê tại các tòa nhà do PETROSETCO quản lý. POTS và PSA là 02 đơn vị 
thành viên cung cấp dịch vụ Bất động sản, đã và đang thực hiện kiểm soát tối đa trong phạm vi có thể đối với 
khách thuê và khách ra vào tòa nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, 
việc thực hiện giãn cách kéo dài cũng đã làm cho các chi phí phòng chống dịch tăng cao như chi phí phun khử 
khuẩn, mua sắm công dụng cụ, thiết bị, hóa chất, kit xét nghiệm, thuốc men, nhu yếu phẩm phục vụ 3 tại chỗ v.v…

Một số công trình mới trong năm 2021
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Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài trên khắp cả nước khiến hầu hết các bếp ăn tại khu vực Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh đã phải tạm dừng cung cấp dịch vụ từ giữa tháng 7 do giãn cách xã hội và mới bắt đầu cung cấp dịch vụ 
trở lại từ tháng 10/2021. Hiện nay, số lượng suất ăn cung cấp hàng tháng bị giảm đáng kể so với thời gian trước 
giãn cách do một số Công ty vẫn duy trì luân phiên 50% nhân viên làm việc tại văn phòng.

Đặc biệt, một số bếp ăn thuộc khối trường học và bếp ăn tại Tòa nhà Viện Dầu khí đã phải tạm dừng cung cấp dịch 
vụ từ tháng 5/2021 cho đến giữa tháng 02/2022. Dịch vụ theo yêu cầu, tổ chức các sự kiện và dịch vụ tiệc bị giảm 
sâu do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các khách hàng đa phần triển khai làm việc theo phương án “3 tại chỗ” (làm việc – ăn – nghỉ tại chỗ) trong giai đoạn 
giãn cách như Hoà Phát Hải Dương, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, … nên đơn vị cung cấp dịch vụ như PETROSETCO 
cũng phải cung cấp nhân sự tăng ca, ăn nghỉ tại chỗ để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác dịch vụ 
không bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh nhiều khoản mục chi phí và hậu cần như chi phí xét nghiệm định kỳ, đồ bảo 
hộ, khẩu trang, khử khuẩn, … để đảm bảo công tác 3 tại chỗ được triển khai đảm bảo và an toàn cho NLĐ.

4. DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu mảng Dịch vụ Bất động sản trong năm 2021 đạt 510 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2021 và 93% 
so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 79.8 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch năm và 154% so với năm 2020.



NHỮNG TIẾN BỘ VƯỢT BẬC TRONG NĂM 2021

Khi xu hướng làm việc từ xa bùng nổ trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, đứng trước những khó khăn 
chồng chất như thiếu thốn nhân lực, chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, thiếu hụt hàng hóa, …, Petrosetco đã rất linh 
hoạt để đưa ra các phương án xử lý nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, việc tận dụng lợi thế về kênh bán hàng đã 
phát triển trong các năm qua để phối hợp chặt chẽ với Hãng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về hàng hóa của thị 
trường, giữ vững và phát triển thêm các dòng sản phẩm mới đã giúp cho Petrosetco duy trì được nguồn cung 
hàng hóa trong thời điểm khan hàng, tối ưu hóa chi phí tồn kho, tài chính và gia tăng lợi nhuận.

Phương thức làm việc từ xa đã dẫn đến những thay đổi trong cách thức vận hành trong doanh nghiệp. Với kinh 
nghiệm đã triển khai làm việc từ xa ngay từ năm 2020 đã giúp Petrosetco có sự chuẩn bị, đầu tư về hệ thống 
phần mềm và lưu trữ đám mây, giúp cho việc truy cập vào hệ thống dữ liệu nhanh chóng và sử dụng các công 
cụ phân tích kinh doanh hiệu quả, giúp Lãnh đạo nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp trong kinh doanh. 
Đây sẽ là một xu hướng, dự kiến trong thời gian tới việc triển khai làm việc từ xa sẽ được ưa chuộng và trở thành 
một phương thức làm việc chính thống được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, có thể thích ứng lâu dài và mạnh 
mẽ trong tương lai.

Trong năm qua, Petrosetco đã chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch. Đối với đơn vị cung cấp 
dịch vụ Bất động sản, các tòa nhà là nơi hoạt động chính và tập trung nhiều doanh nghiệp. Giữa các quy định 
mới về việc phòng chống dịch Covid-19 và mối quan ngại ngày càng tăng của Khách hàng/Doanh nghiệp, các 
Ban quản lý Tòa nhà đã nhanh chóng chủ động thích ứng với không khí nghiêm ngặt về an toàn và xây dựng 
quy trình vận hành/giám sát hiệu quả. Lắp đặt hệ thống khử khuẩn, đo thân nhiệt, nhanh chóng phát hiện kịp 
thời F0, khoanh vùng và kiểm soát các đối tượng không để ra vào tòa nhà thông qua các công cụ khai báo y tế 
và hệ thống lưu trữ thông tin, quản lý dữ liệu. Kết quả của việc đưa ra các giải pháp và phương án phòng chống 
dịch kịp thời đã giúp Petrosetco giữ vững chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối với các dự án do đơn 
vị tham gia quản lý, không để bùng phát dịch không kiểm soát, từ đó nâng cao thương hiệu, uy tín và hình ảnh 
chuyên nghiệp của Petrosetco đến với khách hàng.

Đại dịch Covid-19 là một bước ngoặt khiến mọi thứ đều có thể thay đổi, khiến doanh nghiệp phải sáng tạo, 
phản ứng nhanh để thích ứng với xu hướng và cách thức người tiêu dùng. Sự quyết đoán và chấp nhận mạo 
hiểm của Ban lãnh đạo trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh và tìm kiếm đối tác mới trong thời gian vừa 
qua được xem là nhân tố quyết định cho sự thành công của Petrosetco. Đại dịch buộc các doanh nghiệp phải 
suy nghĩ nhanh, hành động nhanh và bớt sợ hãi để chớp lấy những cơ hội tiềm năng, cũng như phải luôn chủ 
động và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, điều chỉnh kế hoạch, thay đổi chiến lược để đưa ra các phương án 
ứng phó phù hợp cho từng kịch bản và có hành động nhanh chóng, linh hoạt với sự thay đổi, biến động của thị 
trường.

Có thể nói năm 2021 là một năm với quá nhiều khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với bóng đen của đại dịch 
Covid-19 đã làm trầm trọng thêm những tổn thương của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tuy nhiên năm 2021 
cũng là một năm đầy cơ hội để Petrosetco thể hiện được bản lĩnh của mình khi nương theo con sóng lớn và ghi 
nhận nhiều kỷ lục về hoạt động kinh doanh.

• Doanh thu năm 2021 ghi nhận con số kỷ lục với hơn 17.598 tỷ đồng – cao nhất trong vòng 10 năm trở 
lại đây. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2 lần so với năm 2020 và tăng 34% so với mức lợi nhuận cao nhất ghi 
nhận được vào năm 2014.

• Tại tháng 01/2021, Giá cổ phiếu PET chính thức vượt đỉnh lịch sử kể từ năm 2011 và liên tục theo đà 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN
Trong năm 2021, Petrosetco là đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính thức chấm dứt hợp tác với đối tác S.S.G 
trong việc triển khai dự án Cape Pearl Thanh Đa - Khu phức hợp Căn hộ, Biệt thự và Trung tâm Thương mại cao 
cấp. Việc chấm dứt hợp tác với Công ty S.S.G tạo điều kiện để Petrosetco chủ động tập trung nguồn lực để tự 
thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác khác để cùng đẩy nhanh tiến độ khởi công Dự án. 

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Tổng giá trị các khoản đầu tư vào Công ty con của Petrosetco trong năm 2021 là 400.3 tỷ đồng, không có biến 
động so với năm 2020. Hiện có 8/11 Công ty con đang hoạt động và không có đơn vị nào bị lỗ trong năm 2021. 
Tổng số cổ tức mà Petrosetco nhận được trong năm 2021 từ các đơn vị thành viên là 75,7 tỷ đồng, bằng 115% 
so với cùng kỳ năm 2020.

(*) HĐQT của Tổng công ty Petrosetco đã có NQ chấp thuận góp vốn để thành lập Công ty TNHH Nghỉ dưỡng 
Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay với tổng vốn góp là 111.2 tỷ đồng chiếm 20% vốn điều lệ. Tại ngày 30/9/2020, 
Tổng công ty Petrosetco đã góp vốn với giá trị là 16 tỷ đồng. Hiện, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý 
cuối cùng để thực hiện Dự án.
- Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành và an toàn tài chính, các khoản đầu tư tài chính 
vào Công ty con luôn được sử dụng từ nguồn vốn Chủ sở hữu của Petrosetco.
- Các khoản đầu tư vào các công ty con như Công ty Smartcom, Công ty TNHH MTV DV Tổng hợp Sài 
Gòn Dầu khí (“PSG”), Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PSR), Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí… 
đều đã được Tổng công ty Petrosetco trích lập dự phòng từ các năm trước khi nhận thấy các công ty này mang 
lại kết quả kinh doanh chưa hiệu quả và hầu như đã ngưng hoạt động. Riêng Công ty Smartcom là đơn vị có 
khoản lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu do hoạt động kinh doanh các năm trước kém hiệu quả, tuy nhiên đơn vị 
đã từng bước cơ cấu lại danh mục hàng hóa và hoàn thành mục tiêu có lãi trong năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 
kết quả tốt hơn nữa trong các năm tiếp theo. 
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Cơ hội
+ Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam có thể đạt mức từ 6,5% tới 7,1%. Tăng trưởng có thể được 
hỗ trợ bởi 4 yếu tố: Sự phục hồi của cầu nội địa, chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động 
sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại, và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
+ Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. Các điều kiện nền tảng vững mạnh của 
Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19. Do đó, nhiều cơ hội hợp tác sẽ được 
mở ra trong năm 2022.
+ Mảng phân phối với tình trạng nguồn cung hàng hóa có thể tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng là cơ hội gia 
tăng doanh thu và đảm bảo lợi nhuận cho nhóm ngành này. Nhiều nhãn hàng đánh giá cao năng lực và tìm đến 
Petrosetco với vai trò nhà phân phối để mở rộng phát triển hệ sinh thái tại thị trường Việt Nam.
+ Mảng Cung ứng VTTB: với sứ mệnh "đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", PVN sẽ vẫn tiếp tục đầu tư cho 
các dự án thăm dò và khai thác dầu khí khi giá dầu đang ở mức khá cao so với thời điểm các năm trước. Bên cạnh đó, 
các dự án ngành điện tiếp tục được Chính phủ đầu tư phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường cung ứng 
VTTB cho ngành điện, ngành dầu khí v.v… sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong 
năm tới.
+ Dịch vụ Bất động sản: các Cơ quan ban/ngành Trung ương và Địa phương đã và đang thực hiện đấu thầu 
rộng rãi các gói cung cấp quản lý vận hành Tòa nhà trụ sở. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ và cũng 
nhằm đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch trong sử dụng ngân sách hoạt động, một số dự án Tòa nhà chung cư sau 
một thời gian hoạt động có nhu cầu thay đổi đơn vị quản lý vận hành. Đây chính là cơ hội để mở rộng thị trường ra 
ngoài ngành, vươn đến các phân khúc mới nhiều tiềm năng

KẾ HOẠCH 2022 

Trên cơ sở các dự báo cơ hội, thách thức trong năm 2022 và chiến lược kinh doanh của các đơn vị thành viên, Tổng 
Công ty đặt ra kế hoạch trong năm 2022 với mục tiêu giữ vững thị phần và các kết quả đã đạt được trong năm 2021, 
đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới nhiều tiềm năng, góp phần xây dựng được hệ sinh thái dịch 
vụ đa ngành đa nghề ngày càng hoàn thiện hơn của Petrosetco với các chỉ tiêu như sau:
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THÁCH THỨC – CƠ HỘI

Thách thức
+ Đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt, dự báo sẽ vẫn tiếp tục có những tác động nghiêm trọng trên 
phạm vi toàn cầu và không thể loại trừ hoàn toàn. Sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, thiếu hụt linh kiện, giá cả tăng 
vọt, giá dầu tăng ngày một cao, đẩy lạm phát phi mã. Đồng thời xung đột giữa Nga-Ukraina và bất ổn chính trị tại 
khu vực Đông Âu  làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi còn mong manh của kinh tế toàn cầu.
+ Đối với hoạt động phân phối: khủng hoảng từ Logistic tiếp tục kéo dài và nghiêm trọng khiến chi phí nhập 
khẩu và các chi phí khác liên tục tăng cao, gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm (dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 
2022), đồng thời tình trạng thiết hụt nguồn cung hàng hóa – linh phụ kiện sản xuất sẽ còn tiếp diễn trong thời gian 
tới. Nhu cầu thị trường được dự báo sẽ giảm trong năm 2022 khi tình hình dich bệnh dần được kiểm soát, việc mua 
sắm các sản phẩm điện tử phục vụ học tập và làm việc từ xa cũng đã được giải quyết phần lớn trong năm 2021.  
+ Trong hoạt động bất động sản cũng có không ít khó khăn khi thị trường cho thuê diện tích sàn để kinh 
doanh hoặc làm văn phòng gần như bị đóng băng do đa phần các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động, 
cắt giảm chi phí. Công tác mở rộng, phát triển dịch vụ này cũng vấp phải sự cạnh tranh rất lớn đến từ các các Công 
ty quản lý có thương hiệu đa quốc gia như CBRE, Savills, JLL bên cạnh các các công ty Việt nam như PMC, Savista.
+ Mảng Cung ứng VTTB luôn bị tác động rất nhiều từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt như sự biến động của giá 
dầu, tỷ giá v.v… Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh gay gắt không chỉ đến từ các doanh nghiệp trong nước mà còn đến 
từ các hãng/nhà sản xuất tham gia cung ứng trực tiếp. Các yếu tố này sẽ tiếp tục gây nên những thách thức, khó khăn 
cho công tác đấu thầu thương mại của mảng này.
+ Hoạt động logistics chịu tác động trực tiếp từ giá nhiên liệu xăng, dầu trong nước tăng cao theo đà tăng của 
thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu không đủ đáp ứng nhu cầu, lạm phát cao và xung đột căng 
thẳng giữa Nga và Ukraine khiến mảng vận tải gặp nhiều khó khăn, việc thiếu hụt container rỗng để chứa hàng khá 
trầm trọng, gây ảnh hưởng nặng cho ngành vận tải.
+ Dịch vụ Catering: Khách hàng tiếp tục yêu cầu test Covid-19, cách ly nhân sự tại Khách sạn trước khi đi biển 
khiến chi phí phòng chống dịch tiếp tục là gánh nặng chi phí cho đơn vị. Lạm phát và chi phí vận chuyển tăng cao 
dẫn tới giá cả các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đầu vào tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới đơn giá 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
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 DỊCH VỤ CUNG ỨNG VTTB VÀ HẬU CẦN

Mảng cung ứng VTTB
- Rà soát toàn bộ các hợp đồng hiện có để tìm kiếm các biện pháp thực hiện nhằm đem lại hiệu quả kinh tế 
cao nhất. Đồng thời, đánh giá, lựa chọn và tập trung tham gia những gói thầu mua sắm vật tư thiết bị là thế mạnh 
của đơn vị trong thời gian qua như: vật tư sắt thép, vật tư thiết bị khoan, ống chống, các thiết bị điện-tự động hóa, 
hệ thống xử lý công nghệ, và các mặt hàng đang làm đại lý cho các Hãng sản xuất.
- Đẩy mạnh việc mở rộng dòng sản phẩm đến các loại vật tư thiết bị mới bên cạnh các mặt hàng truyền 
thống. Chú trọng phát triển đại lý cũng như thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các Nhà cung cấp lớn, uy tín trên 
thế giới để dành lợi thế về chính sách giá/ sản phẩm.
- Thường xuyên rà soát quy trình đấu thầu, quy trình đàm phán thực hiện hợp đồng để nhận diện và đề ra 
các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Dịch vụ hậu cần 
-  Dịch vụ Giao nhận - Xuất nhập cảnh 
       + Tiếp tục tập trung vào 02 mảng chủ lực của đơn vị là Forwarding và dịch vụ xuất nhập khẩu, thông quan hải 
quan cho các khách hàng truyền thống, đồng thời cũng sẽ mở rộng ra ngoài ngành với các khách hàng mục tiêu là 
các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
     + Các dịch vụ forwarding, xuất/nhập hàng hóa với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp 
hơn thông qua việc kiểm soát chi phí, xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để tối ưu chi phí đầu vào và ưu 
tiên chỗ cho các tuyến hàng chủ lực.
       + Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ vận tải nội địa và quốc tế hiệu quả, an toàn cho các loại hàng hóa, đáp ứng 
thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng. Ngày càng hoàn thiện cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ chuyên 
ngành Forwarder để tạo thế chủ động trong việc cung cấp dịch vụ. Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm dự án, 
khách hàng mới ngoài ngành dầu khí.
      + Tham gia vào các hiệp hội logistics: IATA, FIFTA để tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới từ các đối tác. Xây dựng 
mối quan hệ tốt với các hãng tàu, hãng hàng không để lấy được giá tốt, ít biến động nhất.
-  Dịch vụ bưu chính: Thương hiệu PSL Express Chuyển phát nhanh chứng từ-hàng hóa trong nước và quốc tế hiện 
đang còn mới trên thị trường. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ và tiếp cận đến các 
khách hàng tiềm năng.
-  Dịch vụ xử lý rác thải: tiếp tục nghiên cứu và liên kết với các Tập đoàn lớn trên thế giới để nâng cao năng lực 
chuyên môn và cải thiện hiệu quả xử lý chất thải nguy hại bằng những công nghệ tiên tiến dự kiến sẽ đem lại tiềm 
năng tăng trưởng cao cho Petrosetco khi hướng đến việc giải quyết các thách thức về môi trường, cải thiện môi 
trường sống ngày một tốt đẹp hơn, hướng tới sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong tương lai.

 DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

- Lập kế hoạch dự trữ hàng hóa, làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường công tác nhập kho dự trữ đối 
với hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu chủ chốt để phòng ngừa việc thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp 
bùng phát trở lại; xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, có hệ thống kho hàng tốt qua đó đảm bảo chất lượng dịch vụ 
và lợi nhuận.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng, nguồn gốc hàng hoá đầu vào nhằm hạn chế hao hụt và tiếp tục tìm kiếm 
nguồn hàng hoá giá cả hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng từ biến động giá cả thị trường, đặc biệt trong thời gian phòng 
chống dịch bệnh, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch đến cho khách hàng.
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, tiếp tục áp dụng hệ thống ISO 9001-2015 và HACCP, quản lý rủi ro, 
Care card nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, ổn định và nâng cao 
chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng hiện có.
- Giá dầu phục hồi, tăng mạnh trong năm qua và đang giữ ở mức cao, do đó cần chủ động nắm bắt, cập nhật 
kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí của các đơn vị trong ngành để tiến hành cung cấp dịch vụ cho các dự án. Đồng 
thời chú trọng công tác phát triển thương hiệu; đàm phán với các khách hàng để đạt được mức giá tốt nhất cho các 
hợp đồng dịch vụ.
- Tăng cường công tác Maketing tới các khách hàng là nhà máy, các khu công nghiệp để phát triển dịch vụ 
căn tin, vệ sinh công nghiệp, cho thuê lao động và các dịch vụ khác.
- Tìm kiếm thêm đối tác có thể cùng phát triển trên lĩnh vực chế biến, sản xuất thực phẩm.
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GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ

- Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được 
Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của 
dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh.
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nghiên cứu, xây dựng hệ thống 
quản trị doanh nghiệp ERP với mục tiêu kết hợp toàn bộ các hệ thống riêng lẻ vào chung một chương trình phần 
mềm tích hợp để đồng nhất cơ sở dữ liệu của các đơn vị thành viên và các bộ phận chuyên môn với nhau, từ đó 
giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng phân tích khi làm việc với nguồn dữ liệu lớn, giúp cho việc ra các quyết 
định của cấp lãnh đạo trở nên dễ dàng hơn.
- Rà soát, thực thi thay đổi tổng thể nội tại toàn Tổng công ty ở các khía cạnh Chiến lược - Nhân sự - Quản 
trị để phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của Petrosetco.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốt dòng tiền.
- Đẩy mạnh công tác Đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBVN và đội 
ngũ nhân sự kế thừa. Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và 
tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.

GIẢI PHÁP VỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Thiết bị viễn thông – điện tử
- Tập trung củng cố những thành quả đã đạt được trong năm 2021 của các ngành hàng đã có sự phát triển 
vượt bậc, tăng trưởng nóng như Apple, Samsung, Dell. Tận dụng lợi thế về kênh bán hàng đã phát triển trong năm 
qua để phối hợp chặt chẽ với Hãng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về hàng hóa của thị trường, giữ vững và phát triển 
thêm các dòng sản phẩm.
- Quyết liệt trong việc tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng/sản phẩm mới nhằm mở rộng và làm phong 
phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của Petrosetco cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho, tập trung tối đa trong công tác bán hàng và bám sát các biến động của thị 
trường về giá cả, nhu cầu tiêu thụ, tiến độ sản xuất của từng Hãng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, 
đảm bảo hiệu quả.
- Không ngừng tái cơ cấu danh mục phân phối, loại bỏ các sản phẩm có hiệu quả thấp, mang lại nhiều rủi 
ro cho quá trình kinh doanh. 
- Thành lập bộ phận chuyên tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá các xu hướng và sản phẩm công nghệ 
mới trên thế giới, định kỳ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để phòng kinh doanh hoạch định các chiến lược 
kinh doanh mới.
- Đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp bao gồm cả bán hàng, 
kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu cung cấp thông tin real-time 
chính xác, hỗ trợ trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra những đề xuất kịp thời cho cấp quản lý phù hợp với chiến lược 
kinh doanh theo từng giai đoạn và ra quyết định hiệu quả. 

Nguyên liệu dầu khí
- Song song với việc giữ vững thị trường hiện tại thì tiếp tục tổ chức vận hành trạm chiết nạp Tịnh phong, 
phát triển và hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm LPG bình tại khu vực Miền trung - Tây Nguyên trên cơ sở 
thuê các trạm chiết nạp, phát triển hệ thống đại lý tại các tỉnh.
- Theo dõi sát sao tình hình của thị trường để đưa ra các dự báo và chuẩn bị kế hoạch ra hàng kịp thời, hạn 
chế hàng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ vòng quay vỏ bình đưa ra thị trường. Thực hiện chính sách giá, chiết khấu 
linh hoạt có tính cạnh tranh cao để thích ứng nhanh với thị trường.
- Mở rộng thị trường bán lẻ Gas bình và ký kết các hợp đồng đại lý mới. Tăng cường thực hiện các chương 
trình quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu PETGAS đến người tiêu dùng. 

Phân bón hữu cơ
- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ ra hàng cho NPP tại khu vực, mở rộng thêm thị trường ở các tỉnh 
miền Tây, tìm kiếm và ký kết với các Nhà Phân phối mới.
- Tiếp cận, liên hệ với Nông dân để cập nhật thông tin về tình hình sử dụng hàng hóa và hỗ trợ giải đáp các 
thắc mắc cho Nông Dân trong quá trình sử dụng sản phẩm của HumateUSA; Tổ chức và theo dõi các điểm Demo 
Sản phẩm.
- Tìm kiếm thêm các dòng sản phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho mảng kinh doanh này.
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DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

- Duy trì hiệu quả công tác quản lý vận hành các Tòa nhà hiện đã ký hợp đồng, đảm bảo an toàn an ninh một 
cách tuyệt đối cho các dự án. Hiện tại diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp vì vậy đặc biệt chú trọng công 
tác kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh Covid tại hệ thống các tòa nhà do đơn vị quản lý. Tiếp tục tăng cường kiểm soát 
chi phí vận hành nhằm tiết giảm tối đa chi phí, gia tăng lợi nhuận.
- Tiếp tục tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hàng và chủ động tham gia đấu thầu và giành quyền cung cấp 
dịch vụ quản lý vận hành tại các công trình mới cũng như các công trình sắp hết hạn hợp đồng. Đẩy mạnh công tác 
sale và marketing, tăng cường hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông để giới thiệu hình ảnh và 
năng lực của Petrosetco tới nhiều khách hàng hơn, qua đó có thêm cơ hội tìm kiếm các công trình mới, dự án mới 
để mở rộng hơn nữa thị trường cung cấp dich vụ.
- Tăng cường trao đổi, học hỏi các kiến thức, quy định mới liên quan đến công tác vận hành Tòa nhà văn 
phòng, Khu cư dân cũng như quản lý nhà chung cư để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn cho CBNV.
Thực hiện các giải pháp trong đó có giải pháp tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm ổn định nhân 
sự, giữ chân người lao động lành nghề và người lao động thuộc nhóm đang bị cạnh tranh cao trên thị trường.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KẾT QUẢ KINH DOANH
 
Năm 2021 Petrosetco đạt mức doanh thu thuần cao nhất từ trước đến nay với 17,598 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 
31% so với năm 2020. Thành công này có sự đóng góp rất lớn từ mảng phân phối điện thoại và thiết bị điện tử với 
nhu cầu học và làm việc trực tuyến tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh Covid trong năm qua. Mảng phân phối 
đóng góp 88% doanh thu thuần và 61% LNTT của Petrosetco trong năm 2021. Trải qua thêm một năm sống chung 
với dịch bệnh, nền kinh tế toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng nặng nề  nhưng với Petrosetco là thêm một năm thử thách 
và cơ hội để lần nữa chứng minh được vị trí của doanh nghiệp trên thị trường bán lẻ.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ Catering và Quản lý bất động sản lần lượt đạt 912 tỷ đồng (hoàn thành 99% kế 
hoạch cả năm) và 510 tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch đề ra), LNTT của hai mảng dịch vụ đạt 39.4 tỷ đồng 
(hoàn thành 89% so với kế hoạch) và 79.8 tỷ đồng (đạt 154% kế hoạch của năm)

Doanh thu mảng dịch vụ Cung ứng của Petrosetco đạt 618 tỷ, LNTT đạt gần 10 tỷ đồng. Lý giải cho việc tăng doanh 
thu thuần, giảm lợi nhuận trước thuế so với năm 2020, doanh nghiệp đang hướng tới chiến lược tăng trưởng hữu 
cơ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần ở các khu vực mới. Đồng thời, tuy ngành Logistics vô cùng lớn và đang phát 
triển mạnh trong những năm gần đây nhưng do môi trường cạnh tranh đặc trưng (thị trường có nhiều công ty và 
rào cản gia nhập ngành). Lợi nhuận bị đẩy xuống bởi chi phí  vốn cao (sự tăng giá đối với nhiên liệu và lao động 
ngành).
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Tổng kết kết quả Kinh doanh toàn Công ty năm 2021, Petrosetco đạt 17,598 tỷ doanh thu thuần và 415 tỷ lợi 
nhuận trước thuế. Hoàn thành lần lượt 117% và 166% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Lãi cơ bản 
trên cổ phiếu cả năm đạt 2,958 đồng/cổ phần tăng 1,424 đồng (tương đương 92.8%) so với cùng kỳ năm 
trước. 

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Tổng tài sản của PETROSETCO tại thời điểm 31/12/2021 là 8,493 tỷ đồng, tăng 2,171 tỷ đồng, tương đương 
34% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 992 tỷ đồng, các khoản 
phải thu ngắn hạn tăng 768 tỷ đồng, giá trị tồn kho tăng 663 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền tăng 
mạnh nhờ hơn 1,795 tỷ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng, tăng 682 tỷ so với cùng kỳ năm trước- 
các khoản tiền gửi này doanh nghiệp được hưởng lãi suất bình quân 3.5%/ năm- 4%/năm. Khoản tăng lên 
của hàng tồn kho chủ yếu từ giá trị hàng đi đường (tăng 318 tỷ đồng) và giá trị hàng hóa (tăng 305 tỷ đồng)

Trong năm 2021, Petrosetco đã tăng vốn điều lệ lên 904.5 tỷ thông qua phát hành 3,850,000 cổ phiếu ESOP 
cho nội bộ người lao động thuộc cấp quản lý với mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phiếu, tương đương 38.5 tỷ đồng. 
Công ty đã chủ động đề xuất giải ngân ngắn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại với mức lãi suất hợp lý 
để phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động của các hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con. Đối 
với các khoản vay ngắn hạn, trong năm doanh nghiệp đã nhận giải ngân tổng số tiền 9,576 tỷ đồng từ các 
ngân hàng, cộng với số dư có đầu kỳ tại ngày 01/01/2022 (khoảng 2,508 tỷ), doanh nghiệp đã hoàn trả 8,633 
tỷ đồng tiền vay ngắn hạn (khoảng 71.4% giá trị vay). Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã thanh toán khoản 
112 tỷ đồng các khoản vay dài hạn.

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

Về quản lý vốn lưu động: 

Vốn bằng tiền: với 10 đơn vị thành viên trực thuộc, nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền, 
PETROSETCO đang thực hiện việc quản lý dòng tiền của các đơn vị thành viên qua hệ thống tài khoản trung tâm, 
bằng cách điều dòng tiền nhàn rỗi từ những đơn vị dịch vụ về tài khoản tập trung của Công ty mẹ, sau đó điều 
chuyển dòng tiền cho các công ty phân phối đang có nhu cầu, từ đó tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền đồng thời 
giúp giảm thiểu chi phí lãi vay. Tổng Công ty đã rất thành công trong việc duy trì mức giá trị vốn bằng tiền ở mức 
cao trong những năm vừa qua, đồng thời quản lý dòng tiền có hiệu quả, linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cũng như các dự án đầu tư theo kế hoạch.

Nợ phải thu khách hàng: chiếm 29% tài sản ngắn hạn, phần lớn nằm ở 4 đơn vị thành viên hoạt động trong 
mảng phân phối điện thoại, thiết bị điện tử. Đối với những đơn vị có hoạt động kinh doanh phân phối, việc nợ 
phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản là đặc trưng chung của ngành. Năm 2021, Petrosetco 
thực hiện rất quyết liệt công tác quản lý và thu hồi công nợ, nhờ đó chỉ số kỳ thu tiền bình quân đạt mức thấp 
nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 
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Hàng tồn kho: chiếm 35% tài sản ngắn hạn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (17%). Chỉ số vòng quay hàng 
tồn kho năm 2021 là 14,6, tăng 1,5 so với năm 2020. Vòng quay hàng tồn kho nhanh nhờ siết chặt quy trình từ 
khâu lên kế hoạch kinh doanh, đặt hàng đến khâu bán hàng để tối ưu hoá nguồn vốn. Đồng thời đội ngũ kinh 
doanh luôn bám sát thị trường, nhu cầu của khách hàng để điều chỉnh lượng tồn kho phù hợp, đặc biệt đối với 
các đơn vị phân phối. Để đạt được điều đó, ban lãnh đạo PETROSETCO đã đưa ra các chiến lược kinh doanh phù 
hợp với từng thời điểm biến động của thị trường, tự động hóa hệ thống kho bãi và logistic, thường xuyên đánh 
giá, so sánh giá trị tồn kho và nhu cầu thị trường để vừa làm tốt việc quản trị rủi ro hàng tồn kho vừa tận dụng 
triệt để các cơ hội kinh doanh.

Nợ phải trả người bán ngắn hạn: chiếm 26% tổng nguồn vốn. Chỉ số vòng quay nợ phải trả người bán ở mức 9.8 
và được giữ ổn định trong nhiều năm. Việc Công ty luôn duy trì chính sách thanh toán đúng hạn với nhà cung cấp 
nhất là trong các thời điểm khó khăn vì dịch bệnh đã khẳng định tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty đối với 
thị trường.

Về quản lý tài sản dài hạn: tài sản cố định và bất động sản đầu tư của PETROSETCO lần lượt chiếm 3% và 7% tổng 
tài sản. Chính sách quản lý tài sản dài hạn và đầu tư mới luôn được công ty chú trọng và duy trì để đảm bảo việc 
quản lý tài sản đạt hiệu quả cao, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, cũng như không để xảy ra lãng phí 
và thất thoát tài sản.
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 Tổng quan về quản trị công ty

Trách nhiệm quản trị công ty được thực hiện bởi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc dựa 
trên hệ thống quy định của pháp luật và hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, quản trị rủi ro do Tổng Công ty ban 
hành trên cơ sở quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Tổng Công ty, đại hội cổ đông thường niên được tổ 
chức mỗi năm một lần, để thông qua định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn, báo cáo tài chính hàng năm, kế 
hoạch ngân sách cho năm tiếp theo và kế hoạch phân chia lợi nhuận hàng năm của Petrosetco.

Hội đồng quản trị Petrosetco gồm 05 thành viên. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thảo luận các vấn 
đề liên quan đến chiến lược phát triển của Tổng Công ty, công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên, ngành nghề 
hoạt động của Tổng Công ty, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức, đánh giá tình hình hoạt động kinh 
doanh trong năm,…

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Tổng Công ty trong năm. Trong trường 
hợp có thành viên nào không tham gia họp được thì phải có thông báo gửi cho HĐQT với lý do cụ thể. Biên bản họp 
đều được gửi tới tất cả các thành viên HĐQT để ghi nhận lại các nội dung đã họp. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phùng Tuấn Hà: Với chức vụ chủ tịch HĐQT, ông đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD đối với Ban 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trực tiếp điều hành các cuộc họp của HĐQT cũng như tham dự các họp quan trọng 
với các đối tác, khách hàng. Đặc biệt, trong giai đoạn ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn, ông quan tâm sát sao đến 
tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên, thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp 
đột xuất đối với ban lãnh đạo, chủ động tham dự họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt các hoạt động 
và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh. Song song với việc 
định hướng quản lý, ông còn tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới giới thiệu cho các 
đơn vị nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT, 
trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành Công ty Petrosetco Vũng tàu - đơn vị đông người lao động nhất trong Tổng 
Công ty nhằm mục đích cải tiến chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới cung cách 
quản lý, duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.  

Ông Vũ Tiến Dương: Là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Vũ Tiến Dương đã tiếp thu các ý 
kiến chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty đúng theo kế hoạch đã đề ra. Ông 
cũng đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tham dự đầy đủ 
các cuộc họp của HĐQT và là cầu nối quan trọng giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngoài việc chỉ đạo, 
điều hành chung, ông còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành Công ty PSD – Đơn vị có doanh số và lợi 
nhuận lớn nhất trong Tổng Công ty, đồng thời theo dõi và phát triển mảng phân phối, chú trọng mở rộng danh mục 
phân phối, kiểm soát tốt công nợ, hạn chế hàng tồn kho, đảm bảo hiệu quả vốn. Ngoài ra, ông còn trực tiếp điều 
hành và đưa ra quyết sách tối ưu cho POTS – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ với nhiều năm 
kinh nghiệm cung ứng vật tư thiết bị Dầu khí, dịch vụ vận tải siêu trường siêu trọng và quản lý bất động sản.

Bà Phạm Thị Hồng Điệp: Là thành viên HĐQT kiêm nhiệm, được HĐQT giao việc quản lý, định hướng phát triển 
mảng kinh doanh quản lý BĐS, bà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT cũng như đóng góp nhiều ý 
kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Ngoài ra, Bà Phạm Thị Hồng Điệp đã đưa ra các ý 
kiến tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với công tác tổ chức, truyền thông, phát triển thương 
hiệu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dịch vụ quản lý Bất động sản, bà quan tâm và có nhiều chỉ đạo, đóng 
góp ý kiến đối với việc phát triển dịch vụ, đặc biệt là việc hoàn thiện, đa dạng hóa chuỗi dịch vụ của Petrosetco.

Bà Lê Thị Chiến: Là thành viên HĐQT độc lập nhưng bà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đóng 
góp nhiều ý kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đặc biệt, bà Lê Thị Chiến còn quan tâm 
và có nhiều tư vấn, đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với công tác tài chính, kế toán và kiểm 
toán. Công tác quản trị rủi ro cũng được bà Chiến đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo, đóng góp ý kiến có liên 
quan đến vấn đề này trong các cuộc họp của Tổng Công ty.

Bà Vũ Việt Anh: Là thành viên HĐQT độc lập, với nền tảng hoạt động trong hoạt động SXKD đặc biệt trong lĩnh vực 
dịch vụ, phân phối và kinh nghiệm nhiều năm trong vai trò quản trị của nhà quản lý ở nhiều đơn vị với các quy mô 
và loại hình kinh doanh khác nhau đã có những đóng góp ý kiến quan trọng và hỗ trợ Tổng Công ty giới thiệu các 
sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, tạo cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín.

Trong năm 2021, HĐQT của Petrosetco đã tiến hành số lần họp như sau:

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁO CÁO QUẢN TRỊ  

 Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp 
thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, 
mục tiêu đề ra thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh từng tháng/quý/năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với 
Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Tổng Công ty. 

Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp điều hành, thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và các 
đơn vị trực thuộc, ra chỉ đạo trong công tác kinh doanh đối với các Ban và đơn vị trực thuộc, thông qua đó trong những 
cuộc họp thường xuyên và định kỳ, các thành viên của HĐQT cũng nhận được những thông tin kịp thời và sát sao với 
tình hình thực tế của Petrosetco để đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, nhãn 
hàng kinh doanh hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Tổng Công ty. Tiếp tục nâng cao năng 
lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Tổng Công ty và cả 
nền kinh tế.

Năm 2021, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và 
Quy chế hoạt động, các thành viên HĐQT cũng đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh 
theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được 
ban hành theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự và thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với 
thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của 
Petrosetco.

Công tác quản trị tiếp tục được minh bạch hóa. Các thành viên HĐQT độc lập đều giữ vị trí lãnh đạo lâu năm, có uy tín 
cao, có bề dày kinh nghiệm sâu sắc và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Trong năm 2021, các thành viên này đã đóng góp, 
hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và phát triển thị trường mới.
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CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2021
Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn cho toàn cảnh nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực kinh doanh của Tổng 
Công ty nói riêng bởi ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch thứ 4 của đại dịch toàn cầu – Covid 19. Vừa bị ảnh hưởng bởi tình 
trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, sản xuất, vận chuyển cho chuỗi cung ứng đầu vào, kèm theo việc thực hiện theo chỉ thị 
giãn cách xã hội của Chính phủ kéo dài đến hơn 4 tháng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh, phục vụ hậu 
cần,…. tác động đến thị tường đầu ra. Tuy nhiên, với nỗ lực quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp, linh hoạt và điều hành 
công ty theo đúng định hướng đề ra bởi HĐQT của Ban Tổng Giám đốc, kèm theo đó là xu hướng tăng cao về nhu cầu sử 
dụng các thiết bị điện tử phục vụ cho mục đích học và làm việc online dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 có sự tăng 
trưởng tích cực so với năm 2020 và kết quả mang lại cho thấy sự đúng đắn trong định hướng và tận dụng thời cơ trong 
hoàn cảnh khó khăn của Ban lãnh đạo.   

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng tinh thần được giao. Các 
thành viên trong Ban Tổng Giám đốc được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Định kỳ ban Tổng Giám đốc thực hiện việc 
kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên thông qua các ban chức năng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động 
của từng đơn vị để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Petrosetco luôn đảm bảo tính tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản trị công 
ty, công tác công bố thông tin theo hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản điển hình như sau:

- Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Luật chứng khoán năm 2019.
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc quản trị công ty và thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty 
đối với công ty đại chúng.

Năm 2021, Petrosetco tuân thủ các quy định về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình 
hình hoạt động của Tổng Công ty cho các cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan một các minh bạch, 
chính xác, kịp thời. Thông qua đó, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo đầy đủ và bình đẳng.

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ  BÁO CÁO QUẢN TRỊ  
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Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác

Thù lao cho HĐQT năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty phê duyệt. Chi tiết thù lao 
của các thành viên HĐQT của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đuộc phân chia theo tỷ 
lệ phần trăm vào các loại sau: (1) Tiền lương, (2) Tiền thưởng dựa trên kết quả hoạt động SXKD, (3) Thù lao HĐQT. Tổng 
Công ty đã phân bổ các khoản như sau:

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Các Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng; Duy trì mối quan hệ công tác 
và phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Tổng Công ty. Các thành 
viên của Ban Kiểm toán nội bộ được phân công nhiệm vụ cụ thể và đã hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch phân 
công công việc cho mỗi thành viên, trong quá trình làm việc, các thành viên luôn trao đổi công việc và phối hợp chặt 
chẽ với nhau để hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện kịp thời, hiệu quả.     

Trong năm 2021 Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc rà soát, kiểm tra các quy định, quy chế, quy trình hoạt động 
nội bộ, đặc biệt là đánh giá các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh phân phối - mảng kinh doanh chủ đạo của Tổng 
Công ty, từ đó có đề xuất với Hội đồng quản trị thay đổi, bổ sung các phương án, quy định để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Tổng Công ty. Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc cung cấp thông tin, đánh giá đầy đủ về tình hình hoạt 
động kinh doanh, các mảng hoạt động của Tổng Công ty, những rủi ro trong hoạt động kinh doanh, sản xuất – là cơ 
sở để đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời của HĐQT.
Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính, thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính 
năm 2021 của Petrosetco và đánh giá như sau :  

 Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ảnh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 
tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Báo cáo tài chính của Petroset-
co đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2021.
 
 Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban 
hành. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định theo đúng các qui định hiện hành.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Giai đoạn 2020 – 2021 được đánh giá là giai đoạn của những biến động chưa từng có không chỉ đối với Petrosetco nói 
riêng mà còn đối với cả nền kinh tế nói chung khi chúng ta đang chịu những ảnh hưởng vô cùng to lớn từ đại dịch 
Covid-19. Trên thực tế, đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có tiền lệ, hầu 
khắp các quốc gia, các lĩnh vực đều bị cuốn vào, với các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội kéo dài làm thay đổi thói 
quen sống và ý thức tiêu dùng của phần lớn người dân. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới biến động phức tạp ảnh hưởng 
trực tiếp lên các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Trong bối cảnh đó, hệ thống quản trị rủi ro của Petrosetco đã ứng 
biến kịp thời, chủ động đưa ra những phương án thích nghi với những biến động, kết hợp hài hòa giữa quản trị rủi ro 
với mục tiêu phát triển của Tổng Công ty và nắm bắt những cơ hội đầu tư tương lai.
Hoạt động quản trị rủi ro (QTRR) tại Petrosetco được xây dựng và triển khai nhằm các mục tiêu sau đây:
- Kịp thời nhận diện rủi ro và khai thác các cơ hội, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hỗ trợ chiến lược phát triển kinh doanh thông qua việc triển khai các quy trình, công cụ và kỹ thuật QTRR hiệu 
quả và nhất quán trong toàn Tổng công ty.
- Phân định rõ ràng trách nhiệm sở hữu và quản trị rủi ro, xây dựng cơ chế giám sát và báo cáo rủi ro liên tục 
trong toàn Tổng công ty.
Cơ hội trong rủi ro là quan điểm của Petrosetco. Vì vậy, QTRR không phải chỉ bao gồm giảm thiểu rủi ro mà cần phải 
phân tích tường tận rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa rủi ro và cơ hội, chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho phép của 
Tổng Công ty. Nhờ đó, Petrosetco chọn lọc và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng, có kiểm soát và có thể tận dụng 
cơ hội vì những mục tiêu kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển.
Hoạt động QTRR được thực hiện xuyên suốt từ HĐQT đến các phòng ban chức năng của Tổng Công ty nhằm kịp thời 
phát hiện những rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NĂM 2021

Petrosetco luôn coi quản trị rủi ro như là một bộ phận không thể tách rời với chiến lược phát triển. Hoạt động QTRR 
được phân loại theo từng nhóm rủi ro để từ đó đề ra những biện pháp cụ thể với từng nhóm rủi ro cũng như tiếp 
tục hoàn thiện các quy trình QTRR cho toàn bộ hệ thống, phù hợp với chiến lược QTRR của Tổng Công ty. Ngoài ra, 
để tăng cường nhận thức về QTRR đến với từng cán bộ trong Tổng Công ty, hằng năm, Petrosetco đều tổ chức các 
buổi hội thảo, đào tạo và truyền thông về các rủi ro mới, các thay đổi về môi trường pháp lý, luật pháp cho Ban lãnh 
đạo và toàn thể CBCNV.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO                  BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Bộ phận Vai trò Quản trị rủi ro

RỦI RO CHIẾN LƯỢC

Hoạt động QTRR không chỉ được thực hiện bởi bộ phận QTRR mà còn được thực hiện ngay từ các bộ phận kinh 
doanh, song hành có sự kiểm tra, giám sát từ các bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. 
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Rủi ro Hoạt động Rủi ro Tài chính
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SỨC KHỎE - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG - CHẤT LƯỢNG                  BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro tuân thủ
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, cho dù phải đối mặt với những thách thức hàng ngày, hàng giờ 
của thị trường cạnh tranh và xu hướng có thể thay đổi theo từng thời kỳ với biết bao khó khăn, thách thức, 
PETROSETCO luôn khẳng định vị thế là đơn vị dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ phân phối các 
sản phẩm điện tử, viễn thông và các dịch vụ quản lý bất động sản, đời sống và thương mại tại Việt Nam. 
Năm 2021, đứng trước một năm đầy thách thức và biến động trước đại dịch Covid-19, PETROSETCO đã thực hiện 
thành công mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho 
PETROSETCO, thực hiện thành công các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên liên  
quan.

Tác động lên môi trường
PETROSETCO với mục tiêu là đơn vị dịch vụ hàng đầu đem đến cho khách hàng sự hài lòng đi kèm chất lượng dịch 
vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực phân phối, thương mại và quản lý Bất động sản. Tuy lĩnh vực kinh doanh của 
PETROSETCO không trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường như các vấn đề về khí 
thải nhà kính, biến đổi khí hậu, … nhưng trong chính sách và định hướng phát triển của mình, PETROSETCO luôn 
ưu tiên đến việc bảo vệ môi trường thông qua việc chọn lọc các đối tác, các sản phẩm dịch vụ. Lĩnh vực dịch vụ 
mới đều được hướng đến “tiêu chuẩn xanh”, sạch, đảm bảo chất lượng, uy tín và an toàn cho người tiêu dùng.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của đơn vị 
trong năm khoảng: 3.600 tấn (chủ yếu là các nguyên liệu thực phẩm: các loại rau củ quả, thực phẩm lạnh, thực 
phẩm khô phục vụ cho dịch vụ Catering).
b. Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: do đặc thù của các 
lĩnh vực kinh doanh, Petrosetco không sử dụng nguyên liệu tái chế.

Tiêu thụ năng lượng
a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
 -Điện: 4,730,728 kWh
 -Dầu DO: 15,596 Lít
 -Xăng: 513,326 Lít 
b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
- Thay thế các bóng điện huỳnh quang thông thường bằng các bóng đèn tiết kiệm điện; tuyên truyền, xây dựng ý 
thức tiết kiệm điện cho người lao động như tắt đèn, máy tính và các thiết bị sử dụng điện trước khi rời nơi làm việc.
- Thay thế một phần năng lượng có nguồn gốc hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch, tái tạo (năng lượng 
mặt trời).
 - Số năng lượng đã tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng hiệu quả trong năm 2021: 108,000 kWh.

Tiêu thụ nước
Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021: 30,256 m3
a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nước thủy cục do Công ty cấp nước tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, và Công 
ty Cấp nước Bến Thành cung cấp. 
b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Là doanh nghiệp thương mại và cung cấp dịch vụ, PETROSETCO luôn ý thức rằng các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng Công ty sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh. Do vậy, Tổng Công ty đã:
- Tuân thủ tốt các quy định về môi trường như: thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo giám sát môi trường 
định kỳ theo quy định hiện hành.
- Thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như: thu gom, phân loại chất rắn, chất thải 
nguy hại và xử lý theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường nên đơn vị không bị xử phạt vi phạm về việc không tuân thủ 
pháp luật và các quy định về môi trường.
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Các chỉ số cơ bản về An toàn,  Sức khỏe , Môi trường

Tổng số giờ công hoạt động an toàn của CBNV: 5.898.186 giờ

Đào tạo về công tác HSEQ

Petrosetco luôn chú trọng thực hiện các chương trình đào tạo xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cho việc đảm bảo an 
toàn và nâng cao chất lượng cho công việc như đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh thực 
phẩm, Đào tạo Fosiet, An toàn lao động, An toàn Điện, Ứng cứu tình huống khẩn cấp,...Trong năm 2020, Tổng công 
ty thực hiện đào tạo mới và đào tạo lại về HSEQ cho trên 4.500 lượt cán bộ công nhân viên.

Kiểm tra/ giám sát về HSEQ và kiểm soát HSEQ đối với các nhà thầu phụ 

Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được bảo hành, bảo trì và vận hành, đạt hệ số an toàn và được kiểm 
định theo đúng yêu cầu. Tổng Công ty thực hiện chỉ đạo các Công ty kiểm soát chất lượng, phương thức vận hành 
đảm bảo theo đúng quy định và định kỳ kiểm tra 01 lần/năm đối với các nhà thầu phụ về HSEQ.

Quản lý y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm

Với dịch vụ cung cấp suất ăn Catering, công tác quản lý, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm được Petrosetco xác 
định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đảm bảo hình ảnh và uy tín của Tổng công ty. Toàn bộ 
nguyên liệu thực phẩm đầu vào đảm bảo tất cả được giám sát chặt chẽ từ xuất xứ, quá trình vận chuyển và lưu trữ; 
chế biến thực phẩm được tuân thủ tích hợp theo quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm HACCP 9001-2003 và 
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 dành cho nhà cung cấp thực phẩm an toàn do TUV chứng nhận. Bên cạnh đó các đơn vị 
cung cấp dịch vụ Catering như Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu đã tiến hành xây dựng các mô 
hình trồng rau sạch theo chuẩn Vietgap để sử dụng trực tiếp.

Hằng năm, Petrosetco thực hiện khám sức khỏe định kỳ người lao động. Đối với các lao động đặc thù trên biển, 
người lao động được thực hiện các chương trình giám sát sức khỏe theo yêu cầu của các khách hàng như Vietsopet-
ro. Người lao động làm việc trong các môi trường độc hại được khám tầm soát sức khỏe và được hỗ trợ các phụ cấp 
độc hại theo quy định.

Với phương châm “Minh bạch – Đầy đủ - Chính xác” nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông, PETROSETCO tiếp tục duy trì và 
đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự bình đẳng giữa các 
nhóm cổ đông, luôn chủ động chia sẻ thông tin và tích cực tham gia kết nối với cộng đồng đầu tư. 

Để đảm bảo tính minh bạch thông tin tới nhà đầu tư, PETROSETCO luôn tuân thủ quy trình công bố thông tin (CBTT) 
và thực hiện việc CBTT đầy đủ, chính xác, kịp thời tất cả các vấn đề quan trọng và có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 
cũng như quyết định của nhà đầu tư theo Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư là đơn vị đầu mối tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của nhà đầu tư thông 
qua nhiều kênh như điện thoại, thư điện tử hay sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Các cuộc họp (trực tiếp hoặc qua điện 
đàm) với các chuyên gia quản lý danh mục, chuyên gia phân tích đến từ nhiều Quỹ trong và ngoài nước đều có sự 
tham gia của đại diện lãnh đạo cấp cao, thông qua đó giúp nhà đầu tư tìm hiểu hoạt động kinh doanh hiện tại, định 
hướng phát triển trong tương lai của Công ty, cũng như giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư về kết quả kinh doanh, 
tình hình tài chính, chiến lược hoạt động. Các thông tin cập nhật về kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý được 
gửi tới email những nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư. Đồng thời, trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.-
petrosetco.com.vn chính là kênh truyền thông thông tin vô cùng hiệu quả, giúp nhà đầu tư có thể tìm thấy toàn bộ 
các thông tin được công bố ra công chúng, dữ liệu tài chính, tài liệu họp ĐHĐCĐ, các báo cáo cùng các văn bản quan 
trọng khác như Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty v.v… giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu và tra cứu với các 
dữ liệu từ khi thành lập Công ty tới nay, theo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được PETROSETCO chú trọng hàng 
đầu. Đa dạng hóa các kênh giao tiếp với nhà đầu tư, thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, cổng thông tin điện tử, 
email, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc hội thảo đầu tư để tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông đều được 
cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới quyết định đầu tư. Đặc biệt, việc 
công bố thông tin song song 2 ngôn ngữ Việt – Anh đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin giữa các cổ 
đông trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho Cổ đông, 
trong nhiều năm liên tiếp, PETROSETCO luôn thực hiện tốt việc chi trả cổ tức theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua 
với mức từ 10% trở lên.
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Con người là tài sản lớn nhất của PETROSETCO, vì vậy 
chúng tôi luôn ghi nhận và thực hiện hóa những nỗ lực 
và đóng góp của CBCNV vào sự tăng trưởng và phát 
triển bền vững của Tổng Công ty.

PETROSETCO luôn tuân thủ nghiêm các quy định của 
pháp luật về sử dụng lao động và đảm bảo đầy đủ 
quyền lợi của Người lao động. Năm 2021, PETROSETCO 
đã đảm bảo việc làm cho hơn 2.700 Người lao động 
toàn Tổng Công ty, không để xảy ra trường hợp người 
lao động nghỉ việc, không có việc làm.

PETROSETCO đảm bảo quyền tự do tham gia các hoạt 
động công đoàn của Người lao động và tạo điều kiện 
thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật 
công đoàn và Bộ luật lao động. Toàn bộ Người lao 
động tại PETROSETCO tham gia Thỏa ước lao động tập 
thể ở các cấp. Quyền lợi của Người lao động được cụ 
thể hóa qua các chế độ, chính sách sau:

1. Chế độ đãi ngộ:

- Lương gồm: Lương sản xuất kinh doanh (12 
tháng), lương tháng 13, phân phối lương vào dịp thành 
lập PETROSETCO, Lễ, Tết.
- Chế độ hỗ trợ: Chi phí đi lại, chi phí điện thoại, 
Phụ cấp ăn ca, Phụ cấp độc hại, Phụ cấp kiêm nhiệm, 
Công tác phí khi đi công tác trong và ngoài nước.
- Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
theo thành tích thực hiện dự án/công việc. Các thành 
tích luôn được ghi nhận, khen thưởng kịp thời, công 
bằng, minh bạch với các phần thưởng có giá trị về tinh 
thần lẫn vật chất.

 

2. Chế độ phúc lợi: 

-  Bên cạnh các chế độ phúc lợi chung cho người 
lao động do pháp luật quy định, PETROSETCO xây dựng 
các chế độ phúc lợi ưu đãi với mục đích chăm sóc toàn 
diện cho người lao động để yên tâm công tác làm việc, cụ 
thể như sau:
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: toàn thể CBCNV đã ký 
hợp đồng lao động chính thức được kiểm tra sức khỏe 
định kỳ ít nhất một lần/năm tại các cơ sở y tế do 
PETROSETCO chỉ định và được Tổng Công ty đài thọ 100% 
chi phí khám sức khỏe.
- Chế độ bảo hiểm sức khỏe: ngoài các chế độ bảo 
hiểm theo quy định của Nhà nước, tất cả CBCNV ký hợp 
đồng chính thức được PETROSETCO mua gói Bảo hiểm 
chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Chế độ cho nữ CBCNV nghỉ thai sản: được hưởng 
thấp nhất từ 1 triệu đồng/tháng/người và hưởng đầy đủ 
quyền lợi theo chế độ thai sản quy định tại Luật bảo hiểm 
xã hội hiện hành.
- Chế độ hưu trí và tử tuất: được hưởng mức từ 5-20 
triệu đồng tùy theo thâm niên làm việc.
- Chương trình Teambuilding 

3. Chính sách đào tạo: 

Tất cả CBCNV đã ký hợp đồng lao động chính thức được cử 
đi đào tạo/tập huấn theo nhu cầu công việc tối thiểu 1 
lần/năm.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm xã hội

Để Tổng Công ty phát triển trường tồn, ngoài việc chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ hiện tại, PETROSETCO 
còn có trách nhiệm và hành động cụ thể để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. PETROSETCO luôn 
khuyến khích mỗi cán bộ công nhân viên thực hiện và sẻ chia những nghĩa cử tốt đẹp bằng những hành động thiết 
thực, đồng hành cùng Tổng Công ty trong các hoạt động thiện nguyện.
-  Tổng Công ty cung cấp nhu yếu phẩm, chi hỗ trợ cho CBNV không may bị F0 với số tiền 700 triệu đồng. 
- Tiếp cận thành công nguồn vaccine và hoàn thành chiến dịch tiêm ngừa covid-19 cho hơn 8.000 lượt cán 
bộ công nhân viên của ngành dầu khí và các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trao tặng 30 máy thở Oxy dòng cao cho các bệnh viện tuyến đầu trên cả nước với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.
- Trao tặng các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho công tác xét nghiệm và chẩn đoán, điều trị Covid-19 cho Bệnh 
viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền 5,8 tỷ đồng.
- Được sự uỷ quyền của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, PETROSETCO đã thực hiện mua 53 xe cứu 
thương trao tặng cho các cơ sở y tế tuyến đầu trên toàn quốc. 
-    Công ty Smartcom đã đồng hành với các đại lý tổ chức bán sản phẩm Tablet Samsung theo chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ các trẻ em nghèo có điều kiện học online trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 
đang diễn biến phức tạp. Với chương trình này đã mang đến cho các em 1 sản phẩm công nghệ dễ dàng tiếp cận với 
các kiến thức văn hóa trong thời kỳ dịch bệnh và không thể tới trường học.
-    Công ty PSD cũng đã phối hợp cùng với nhà sản xuất tài trợ máy tính cho bệnh viện dã chiến phục vụ công 
tác phòng chống dịch tại Hà Nội.

BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ XÃ HỘI 

TỔ CHỨC TIÊM VACCINE TẠI T.P HỒ CHÍ MINH
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Các hoạt động bảo vệ môi trường
        
Petrosetco luôn tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường, cụ thể:

Xây dựng văn phòng làm việc thân thiện với môi trường: Petrosetco luôn ý thức mô hình văn phòng xanh không chỉ giúp 
Tổng Công ty đạt được những hiệu quả nhất định trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành văn phòng mà 
còn góp phần nâng cao nhận thức về môi trường cho CBCNV.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: Petrosetco thường xuyên thực hiện các hoạt động và chương trình tuyên truyền nhằm 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong CBCNV:

+ Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất.

+Thực hiện việc điều tiết điện, nước phù hợp với thời tiết và hoạt động toàn bộ tòa nhà/văn phòng làm việc.

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của toàn thể CBCNV.

+ Tuyên truyền, khuyến khích CBCNV đi bằng cầu thang bộ và hạn chế sử dụng thang máy.
     

PETROSETCO 

SAVE THE WORLD 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRAO XE CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

TRAO TRẶNG MÁY THỞ, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH

TRAO TRẶNG TABLET, MÁY TÍNH CHO HỌC SINH VÀ BỆNH VIỆN  
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THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 4103005338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 
ngày 29 tháng 9 năm 2006 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất (lần thứ 20) ngày 24 
tháng 1 năm 2022.

Hội đồng Quản trị Ông Phùng Tuấn Hà  Chủ tịch 
   Bà Lê Thị Chiến   Thành viên
   Ông Vũ Tiến Dương  Thành viên
   Bà Phạm Thị Hồng Điệp  Thành viên
   Bà Vũ Việt Anh   Thành viên

 
Ban Kiểm toán nội bộ Bà Nguyễn Thị Thu Trang   Trưởng ban
       (Từ  ngày 23 tháng 11 năm 2021)
   Bà Nguyễn Quỳnh Như  Trưởng ban
       (Cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2021)
   Ông Lê Minh Kha   Thành viên
   Ông Trần Công Luận  Thành viên
       (cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2021 )
  
 

Ban Tổng Giám đốc Ông Vũ Tiến Dương  Tổng Giám đốc
   Ông Hồ Minh Việt  Phó Tổng Giám đốc    
   Bà Phạm Thị Hồng Điệp  Phó Tổng Giám đốc
   Ông Huỳnh Văn Ngân  Phó Tổng Giám đốc
   Ông Đào Văn Đại   Phó Tổng Giám đốc
       (cho đến ngày 8 tháng 11 năm 2021)
    
    
 
Người đại diện 
 theo pháp luật  Ông Phùng Tuấn Hà  Chủ tịch Hội đồng Quản trị   
 

Trụ sở chính  Lầu 6, Tòa nhà Petro Việt Nam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“Chủ tịch HĐQT”) của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Công ty mẹ”) 
chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ và các công ty con (gọi chung là “Tổng Công ty”) 
thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng 
như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc 
vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Chủ tịch HĐQT được yêu cầu phải: 

• chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
• thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
• lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Tổng Công ty hoạt động liên tục trừ khi giả định Tổng Công ty 
hoạt động liên tục là không phù hợp.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể 
hiện tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập 
báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính 
hợp nhất. Chủ tịch HĐQT cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Tổng Công ty và thực hiện các 
biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 60. Báo cáo tài chính hợp nhất 
này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Phùng Tuấn Hà 
Chủ tịch HĐQT

TP Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam 
Ngày 31 tháng 3 năm 2022
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu 
khí (“Công ty mẹ”) và các công ty con (gọi chung là ‘’Tổng Công ty’’) được lập ngày 31 tháng 12 năm 2021, và 
được Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“Chủ tịch HĐQT”) của Tổng Công ty phê chuẩn vào ngày 31 tháng 3 năm 
2022. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 
kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ 
yếu từ trang 5 đến trang 60. 

Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài 
chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm 
soát nội bộ mà Chủ tịch HĐQT xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 
nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc 
kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty có còn sai 
sót trọng yếu hay không.  

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm 
soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Chủ tịch HĐQT cũng như đánh giá việc 
trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.  

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho 
Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Trần Thị Thanh Trúc  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3047-2019-006-1 
Chữ ký được ủy quyền

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM12198
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Thái Văn Cường
Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 
3435-2020-006-1
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───────────────  ───────────────── 
Trần Quang Huy  Phùng Tuấn Hà 
Người lập/Kế toán trưởng   Chủ tịch HĐQT 
  Ngày 31 tháng 3 năm 2022
 
 

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 60 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này. Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 60 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.



1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Công ty mẹ”) là một công ty cổ phần được thành lập tại nước 
CHXHCN Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103005338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 9 năm 2006; và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất 
(lần thứ 20) ngày 24 tháng 1 năm 2022. Công ty mẹ được chuyển đổi từ Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí, một 
công ty nhà nước, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là “Tập đoàn” hay “PVN”).

Cổ phiếu của Công ty mẹ đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ 
ngày 12 tháng 9 năm 2007 với mã chứng khoán là PET, theo Quyết định số 94/QĐ-SGDHCM do Giám đốc Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 13 tháng 8 năm 2007. 

Cổ đông của Công ty mẹ là các công ty, các cá nhân đang hoạt động kinh doanh và làm việc tại Việt Nam. Chi tiết 
về tỷ lệ phần trăm góp vốn được trình bày ở Thuyết minh 24.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con là cung cấp dịch vụ và thương mại hàng hóa.
 
Hoạt động chính của Công ty mẹ và các công ty con (“Tổng Công ty”) bao gồm:

- Kinh doanh bán buôn các sản phẩm hạt nhựa, xơ sợi;
- Mua bán trang thiết bị văn phòng, thiết bị nghe nhìn;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và quản lý, dịch vụ hỗ trợ nhân sự;
- Cho thuê kho, nhà xưởng, mặt bằng, văn phòng;
- Phát triển, kinh doanh và quản lý bất động sản;
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị;
- Mua bán thiết bị viễn thông;
- Cung cấp vật tư, thiết bị chuyên ngành dầu khí;
- Vận tải và xếp dỡ cấu kiện siêu trường siêu trọng;
- Kinh doanh dịch vụ, sản phẩm sinh hoạt đời sống cho các hoạt động của ngành dầu khí;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu LPG, chiết nạp ga;
- Phát triển và kinh doanh bất động sản; và
- Quản lý bất động sản (tòa nhà, khách sạn, các công trình nhà ở).

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng Công ty là trong vòng 12 tháng.
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty có 2.739 nhân viên (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 2.711 nhân 
viên).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty mẹ có 11 công ty con sở hữu trực tiếp, 5 công ty con sở hữu gián tiếp, 2 
công ty liên kết trực tiếp, 3 công ty liên kết gián tiếp. Ngoài ra, Công ty mẹ có 1 đơn vị trực thuộc không có tư cách 
pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Chi tiết được trình bày ở trang tiếp theo.
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Các thông tin liên quan tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được được trình bày tại Thuyết minh 39.

───────────────  ───────────────── 
Trần Quang Huy  Phùng Tuấn Hà 
Người lập/Kế toán trưởng   Chủ tịch HĐQT 
  Ngày 31 tháng 3 năm 2022
 
 



(i) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, mặc dù tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty 
tại PSSSG chỉ là 21,46%, Tổng Công ty vẫn có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của PSSSG 
thông qua 51% đại diện trong Hội đồng Quản trị của PSSSG. Do đó, Tổng Công ty kiểm soát PSSSG và PSSSG vẫn 
được trình bày và phân loại là công ty con của Tổng Công ty cho mục đích hợp nhất báo cáo tài chính.

(ii) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, mặc dù tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty 
tại PSR là 72,75%, Tổng Công ty vẫn có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của PSR thông qua 
75% đại diện trong Hội đồng Quản trị của PSR. 

(iii) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, mặc dù tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty 
tại PSL chỉ là 44%, Tổng Công ty vẫn có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của PSL thông qua 
2/3 đại diện trong Hội đồng Quản trị của PSL. Do đó, Tổng Công ty kiểm soát PSL và PSL vẫn được trình bày và 
phân loại là công ty con của Tổng Công ty cho mục đích hợp nhất báo cáo tài chính.

(iv) Hiện tại, PSG đang trong quá trình quyết toán với cơ quan thuế để hoàn thiện các thủ tục cho việc giải 
thể doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, PSG không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh 
nào.

(v) Theo Nghị quyết Số 09/NQ-PSD-HĐQT ngày 8 tháng 5 năm 2019, PSD, một công ty con, đã chấp thuận 
mua cổ phần phát hành mới của Công Nghệ Xanh, với tổng vốn góp là 10 tỷ Đồng chiếm 50% vốn cổ phần của 
Công Nghệ Xanh, tương ứng với 40,34% quyền sở hữu của Công ty mẹ tại Công Nghệ Xanh. Tại ngày 31 tháng 12 
năm 2021, PSD đã thoái toàn bộ số vốn tại Công Nghệ Xanh.
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1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY (tiếp theo)

(iii) Từ ngày 30 tháng 6 năm 2020, PSD đã hoàn thành thủ tục mua 100% vốn của An Lạc Nhơn Trạch với 
mục đích bán lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, tại ngày 31 tháng 
12 năm 2021, PSD vẫn chưa thanh lý khoản đầu tư này. Theo đó, khoản đầu tư này được phân loại là công ty 
con gián tiếp của Tổng Công ty cho mục đích hợp nhất báo cáo tài chính này.

(vii) Theo Nghị quyết số 22/DVTHDK-QĐ ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tổng Công ty đã chấp thuận góp vốn 
để thành lập Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay với tổng vốn góp là 111,2 tỷ Đồng, 
chiếm 20% vốn điều lệ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty đã góp 16 tỷ Đồng.

(viii) Vietecom đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể.

(ix) PSL đã nhận chuyển nhượng cổ phần của Pedaco theo Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 
02/2020-QĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, PSL đã hoàn tất các thủ tục chuyển 
nhượng cổ phần, nắm giữ tương đương 48,5% vốn điều lệ của Pedaco. Do đó, tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty 
tại Pedaco là 21,34% và Pedaco được trình bày và phân loại là công ty liên kết gián tiếp của Tổng Công ty cho 
mục đích hợp nhất báo cáo tài chính.

(x) Theo Chủ trương số 125A/DVTHDK-KHĐT ngày 12 tháng 6 năm 2020, POTS, một công ty con, đã 
tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Năng lượng Petro (“Petro”) với tổng số 
vốn đầu tư là 9 tỷ Đồng, chiếm 45% vốn điều lệ của Petro, tương ứng với 27% quyền sở hữu của Công ty mẹ 
tại Petro.

2 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
2.1 Cơ sở của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất 

 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo 
cáo tài chính hợp nhất được lập theo nguyên tắc giá gốc ngoại trừ các khoản đầu tư vào công ty liên kết và 
hợp nhất kinh doanh như được trình bày tại Thuyết minh 2.5.

 Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất, và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế 
toán thường được chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước Việt Nam. Các nguyên tắc và thông 
lệ kế toán sử dụng tại nước Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các thể 
chế khác.

2.2 Năm tài chính
Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chính hợp nhất 
được lập cho năm tài chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Tổng Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất là Đồng Việt 
Nam (“VND” hoặc “Đồng”).
 

 

 
 

2.4   Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán 

 Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng tại ngày 
phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi 
phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

 Tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất lần 
lượt được quy đổi theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty 
thường xuyên có giao dịch áp dụng tại ngày bảng cân đối kế toán hợp nhất. Các khoản ngoại tệ gửi ngân 
hàng tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất được quy đổi theo tỷ giá mua của chính ngân hàng thương 
mại nơi Tổng Công ty mở tài khoản ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận 
là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

2.5 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

 Công ty con
 Công ty con là những doanh nghiệp mà Tổng Công ty có quyền chi phối các chính sách tài chính và 
hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó, thường 
đi kèm là việc nắm giữ hơn một nửa quyền biểu quyết. Sự tồn tại và tính hữu hiệu của quyền biểu quyết tiềm 
tàng đang được thực thi hoặc được chuyển đổi sẽ được xem xét khi đánh giá liệu Tổng Công ty có quyền 
kiểm soát doanh nghiệp hay không. Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày quyền kiểm soát đã 
chuyển giao cho Tổng Công ty. Việc hợp nhất chấm dứt kể từ lúc quyền kiểm soát không còn.

 Phương pháp kế toán mua được Tổng Công ty sử dụng để hạch toán việc mua công ty con. Chi phí 
mua được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các tài sản đem trao đổi, công cụ vốn được phát hành và các 
khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận tại ngày diễn ra việc trao đổi, cộng với các chi phí liên 
quan trực tiếp đến việc mua. Các tài sản xác định được, nợ phải trả và những khoản nợ tiềm tàng đã được 
thừa nhận khi hợp nhất kinh doanh được xác định trước hết theo giá trị hợp lý tại ngày mua không kể đến 
lợi ích của cổ đông không kiểm soát. 

 Khoản vượt trội giữa chi phí mua so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị tài sản thuần được 
xem là lợi thế thương mại. Nếu phần sở hữu bên mua trong giá trị hợp lý tài sản thuần lớn hơn chi phí mua, 
phần chênh lệch được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

 Giao dịch, công nợ và các khoản lãi, các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh trong nội bộ các công ty 
thành viên được loại trừ khi hợp nhất. 

 Chính sách kế toán của công ty con cũng thay đổi nếu cần thiết để đảm bảo sự nhất quán với chính 
sách kế toán đang được Tổng Công ty áp dụng.

 Nghiệp vụ và lợi ích của cổ đông không kiểm soát

 Tổng Công ty áp dụng chính sách cho các nghiệp vụ đối với cổ đông không kiểm soát giống như 
nghiệp vụ với các bên không thuộc Tổng Công ty.  

 Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không kiểm 
soát trong tài sản thuần của đơn vị bị mua lại tại ngày mua. 
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 Công ty liên kết

 Công ty liên kết là tất cả các công ty trong đó Tổng Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không 
phải kiểm soát, thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu quyết ở các công 
ty đó. Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được 
ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Khoản đầu tư của Tổng Công ty vào công ty liên kết bao gồm lợi thế thương 
mại phát sinh khi đầu tư, trừ đi những khoản giảm giá tài sản lũy kế.

 Lợi nhuận của Tổng Công ty được chia sau khi đầu tư vào các công ty liên kết sẽ được ghi nhận vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Các khoản thay đổi lũy kế sau khi đầu tư vào các công ty 
liên kết được điều chỉnh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Khi phần lỗ trong liên kết bằng hoặc vượt quá 
lợi ích của Tổng Công ty trong các công ty liên kết, Tổng Công ty sẽ không ghi nhận khoản lỗ vượt đó trừ khi 
đã phát sinh nghĩa vụ hoặc đã thanh toán hộ cho các công ty liên kết.

 Các chính sách kế toán của các bên liên kết được thay đổi khi cần thiết để đảm bảo sự nhất quán với 
chính sách kế toán mà Tổng Công ty áp dụng.

 Các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ giữa Tổng Công ty với các bên liên kết sẽ 
được loại trừ tới mức tương ứng với phần lợi ích của Tổng Công ty trong các bên liên kết theo quy định kế 
toán hiện hành. 

2.6 Lợi thế thương mại

 Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh 
doanh so với phần lợi ích của Tổng Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con hay 
công ty liên kết tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại có được từ việc mua công ty con 
được coi là một loại tài sản, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước 
tính của lợi thế thương mại đó nhưng không quá 10 năm. 

 Lợi thế thương mại có được từ việc mua khoản đầu tư vào công ty liên kết được tính vào giá trị ghi 
sổ của khoản đầu tư tại thời điểm mua. Tổng Công ty không phân bổ dần khoản lợi thế thương mại này.

 Khi bán khoản đầu tư vào công ty con hoặc công ty liên doanh, liên kết, giá trị còn lại của khoản lợi 
thế thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng.

 Tổng Công ty đánh giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty con định kỳ hàng năm. Lợi thế thương 
mại được ghi nhận theo giá vốn trừ khấu hao lũy kế trừ tổn thất lợi thế thương mại lũy kế. Nếu có bằng 
chứng cho thấy phần giá trị lợi thế thương mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo 
số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong năm phát sinh.

 
2.7 Tiền và các khoản tương đương tiền
 
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn và 
các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng. 

 

 

 2.8 Các khoản phải thu

 Các khoản phải thu thể hiện giá trị ghi sổ của các khoản phải thu khách hàng gồm các khoản phải thu 
mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; và các khoản phải thu khác 
không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Dự phòng các 
khoản phải thu khó đòi được lập cho từng khoản phải thu căn cứ vào thời gian quá hạn trả nợ gốc theo cam kết 
nợ ban đầu (không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên), hoặc căn cứ vào mức tổn thất dự kiến có thể xảy ra. 
Các khoản phải thu được xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ. 

 Các khoản phải thu được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo 
kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn thu hồi.

2.9 Hàng tồn kho

 Hàng tồn kho bao gồm hàng hóa, hàng hóa bất động sản được xây dựng với mục đích để bán trong quá 
trình hoạt động bình thường của Tổng Công ty, không phải để cho thuê hoặc chờ tăng giá; và các loại hàng tồn 
kho khác. 

 Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc của hàng hóa bất động sản bao gồm giá đất và các chi phí xây dựng sở hạ tầng, chi phí trực tiếp, và chi phí 
chung. Giá gốc của các loại hàng tồn kho khác được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền và bao gồm chi phí 
trực tiếp và chi phí chung khác có liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

 Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ kinh doanh bình 
thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ. 

 Tổng Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

 Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và bị hỏng. Chênh lệch giữa khoản dự 
lập ở cuối năm này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm trước được ghi nhận tăng hoặc giảm giá vốn hàng bán 
trong năm.

2.10 Các khoản đầu tư

(a) Chứng khoán kinh doanh

 Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán do Tổng Công ty nắm giữ cho mục đích kinh doanh và được 
nắm giữ chủ yếu cho mục đích mua bán để kiếm lời.

 Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan 
trực tiếp đến việc mua chứng khoán kinh doanh. Sau đó, Chủ tịch HĐQT thực hiện việc rà soát đối với tất cả các 
khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối năm. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh được lập 
khi giá gốc cao hơn giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh này. Chênh lệch giữa khoản dự 
phòng lập ở cuối năm này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài 
chính trong năm. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu. 

 Thời điểm ghi nhận chứng khoán kinh doanh là thời điểm Tổng Công ty có quyền sở hữu, cụ thể như sau:

• Chứng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh.
• Chứng khoán chưa niêm yết được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của 
pháp luật.

 Lãi hoặc lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh được hạch toán vào báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất. Giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền di động.
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(b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Tổng Công ty có ý định và có khả 
năng giữ đến ngày đáo hạn.

 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và các 
khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. Các khoản đầu tư này ban đầu được ghi nhận theo giá gốc. Sau 
đó, Chủ tịch HĐQT thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối năm.

 Dự phòng giảm giá đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được lập trên cơ sở có bằng chứng chắc chắn cho 
thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở 
cuối năm này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong 
năm. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.
 
 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế 
toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn tại ngày của bảng cân 
đối kế toán hợp nhất đến ngày đáo hạn. 

(c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng không có 
quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Các khoản đầu tư 
này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, Chủ tịch HĐQT thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản 
đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối năm.

(d) Dự phòng giảm giá đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 Dự phòng giảm giá đầu tư vào đơn vị khác được lập vào cuối năm khi có sự giảm giá trị của các khoản 
đầu tư. Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý khoản đầu tư được xác định một cách đáng 
tin cậy mà Tổng Công ty nắm giữ lâu dài, dự phòng được lập khi giá gốc cao hơn giá trị thị trường. Đối với các 
khoản đầu tư khác, dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi công ty nhận đầu tư bị lỗ, ngoại trừ khoản lỗ mà Chủ 
tịch HĐQT của Tổng Công ty đã dự đoán từ khi đầu tư. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối năm này và 
khoản dự phòng đã lập ở cuối năm trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm. Khoản dự 
phòng được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.

 
2.11 Tài sản cố định (“TSCĐ”)

 TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

 TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực 
tiếp đến việc có được TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi 
tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các 
chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

Khấu hao
TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên giá TSCĐ trong suốt thời gian hữu dụng 
ước tính. Các tỷ lệ khấu hao chủ yếu hàng năm của các loại tài sản như sau:

 Nhà cửa, vật kiến trúc  2% - 20%
 Máy móc thiết bị   7% - 50%
 Phương tiện vận tải  10% - 33%
 Thiết bị quản lý 1  0% - 33%
 Phần mềm máy tính     12,5% - 33%

Quyền sử dụng đất bao gồm quyền sử dụng đất không thời hạn, quyền sử dụng đất có thời hạn, và tiền thuê đất 
trả trước cho các hợp đồng thuê đất có hiệu lực trước và trong năm 2003 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, trong đó:

• Quyền sử dụng đất không thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không trích khấu hao; 

• Quyền sử dụng đất có thời hạn được ghi nhận căn cứ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy 
ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 30 tháng 4 năm 2020, được khấu hao theo phương pháp đường 
thẳng trong 36 năm phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât.

• Quyền sử dụng đất có thời hạn được ghi nhận căn cứ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài 
nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 1 tháng 8 năm 2019, được khấu hao theo phương pháp 
đường thẳng trong 24 năm phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và

• Tiền thuê đất trả trước cho các hợp đồng thuê đất có hiệu lực trước và trong năm 2003 và được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất được ghi nhận theo quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính 
ban hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2013; và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm phù 
hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh lý

Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do 
thanh lý với giá trị còn lại của TSCĐ và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thể hiện giá trị của các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích 
sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm toàn bộ chi 
phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình như chi phí xây 
dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng; và chi phí vay được vốn hóa đối với tài sản đủ điều kiện phù hợp với chính sách kế toán của Tổng Công ty. 
Khấu hao của những tài sản này, cũng giống như các loại TSCĐ khác, sẽ bắt đầu được trích khi tài sản đã sẵn sàng 
cho mục đích sử dụng. 

2.12 Thuê hoạt động 

 Thuê hoạt động là loại hình thuê TSCĐ mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu của TSCĐ 
thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động.

2.13 Bất động sản đầu tư

 Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền) mà Tổng Công 
ty bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác đưa ra trao đổi để có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm 
mua hoặc xây dựng hoàn thành bất động sản đầu tư đó. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi 
tăng nguyên giá bất động sản đầu tư nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử 
dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh 
doanh trong năm. 
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Khấu hao

 Bất động sản đầu tư nắm giữ để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm 
dần nguyên giá tài sản trong thời gian sử dụng ước tính. Tỷ lệ khấu hao hàng năm như sau:
 
  Quyền sử dụng đất     2%
  Nhà cửa, vật kiến trúc                   2% - 33%

Thanh lý

 Lãi hoặc lỗ do thanh lý bất động sản đầu tư được xác định bằng số chênh lệch giữa tiền thu thuần do 
thanh lý với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
 
2.14  Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp 
nhất. Chi phí trả trước dài hạn chủ yếu bao gồm khoản trả trước tiền mua vỏ bình ga; chi phí thuê văn phòng; 
công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng. Chi phí trả trước được ghi nhận theo giá gốc và được phân bổ theo 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

Trong đó, khoản trả trước tiền mua vỏ bình ga được phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương 
pháp đường thẳng trong vòng 10 năm phù hợp với quy định tại Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 
8 năm 2010 của Bộ Tài chính – “Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng chai”.

 2.15 Nợ phải trả
 Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm: 

• Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua 
hàng hóa và dịch vụ; và
• Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại và không liên quan đến giao dịch 
mua hàng hóa và dịch vụ.

 Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ 
theo kỳ hạn còn lại của các khoản nợ phải trả tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn 
thanh toán.

2.16 Vay

 Vay bao gồm các khoản tiền vay từ các ngân hàng và các đối tượng khác.

 Các khoản vay được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo 
kỳ hạn còn lại của các khoản vay tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn thanh toán. 

 Chi phí đi vay được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

2.17 Chi phí phải trả

 Bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong năm báo cáo 
nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí 
sản xuất kinh doanh của năm báo cáo. 

  

 Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại, pháp lý hoặc liên đới, phát sinh 
từ các sự kiện đã xảy ra; việc thanh toán nghĩa vụ nợ có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và 
giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính một cách đáng tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản 
lỗ hoạt động trong tương lai.

Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nếu ảnh hưởng về giá 
trị thời gian của tiền là trọng yếu thì dự phòng được tính trên cơ sở giá trị hiện tại với tỷ lệ chiết khấu trước 
thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản 
nợ đó. Giá trị tăng lên do ảnh hưởng của yếu tố thời gian được ghi nhận là chi phí tài chính. Chênh lệch giữa 
khoản dự phòng lập ở cuối năm này và khoản dự phòng đã lập chưa sử dụng ở cuối năm trước được ghi nhận 
tăng hoặc giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

2.19 Doanh thu chưa thực hiện

 Doanh thu chưa thực hiện là khoản doanh thu nhận trước chủ yếu bao gồm số tiền của khách hàng 
đã trả trước cho một hoặc nhiều năm về cho thuê tài sản. Tổng Công ty ghi nhận các khoản doanh thu chưa 
thực hiện tương ứng với phần nghĩa vụ mà Tổng Công ty sẽ phải thực hiện trong tương lai. Khi các điều kiện 
ghi nhận doanh thu được thỏa mãn, doanh thu chưa thực hiện sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất tương ứng với phần thỏa mãn điều kiện ghi nhận doanh thu đó.

2.20 Vốn chủ sở hữu

(a) Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp của các cổ đông và được phản ánh theo mệnh giá 
của cổ phiếu.

(b) Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành cổ 
phiếu; chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ.

(c) Vốn khác của chủ sở hữu

Vốn khác của chủ sở hữu phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo.

(d) Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ mua trước ngày hiệu lực của Luật Chứng khoán (ngày 1 tháng 1 năm 2021) là cổ phiếu do Công 
ty phát hành và được mua lại bởi chính Công ty, nhưng chưa bị huỷ bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong 
khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Cổ phiếu quỹ mua sau ngày ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ được hủy bỏ và điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu.

(e) LNST chưa phân phối

LNST chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh hợp nhất sau thuế TNDN của Tổng Công ty tại thời điểm 
báo cáo.
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2.21 Phân chia lợi nhuận sau thuế TNDN

 LNST TNDN có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và sau khi đã 
trích lập các quỹ theo điều lệ của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính mà cổ tức được 
thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông và danh sách các cổ đông nhận cổ tức được chấp thuận theo Nghị quyết của 
Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty.

Tổng Công ty trích lập các quỹ sau:

(a) Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ LNST TNDN của Tổng Công ty và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội 
đồng Cổ đông. Quỹ được sử dụng để đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh.

(b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập từ LNST TNDN của Tổng Công ty và được các cổ đông phê duyệt tại Đại 
hội đồng Cổ đông. Quỹ được trình bày là một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Quỹ được sử 
dụng để dùng cho công tác khen thưởng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2.22 Ghi nhận doanh thu 

(a) Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi đồng thời thỏa 
mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

• Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, Tổng Công ty đã chuyển giao phần lớn 
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
• Tổng Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm hoặc hàng hóa như người sở hữu sản phẩm 
hoặc hàng hóa hoặc quyền kiểm soát sản phẩm hoặc hàng hóa;
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
• Tổng Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả năng thu được tiền 
bán hàng hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
Doanh thu được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn hình thức và được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng sản phẩm 
hoặc hàng hóa. Trường hợp Tổng Công ty dùng sản phẩm, hàng hóa để khuyến mãi cho khách hàng kèm theo 
điều kiện mua hàng của Tổng Công ty thì Tổng Công ty phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng 
khuyến mãi và giá trị hàng khuyến mãi được tính vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất.

(b) Doanh thu bán bất động sản
Doanh thu bán bất động sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi đồng thời 
thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

•  Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, Tổng Công ty đã chuyển giao 
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;
• Tổng Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền 
kiểm soát bất động sản;
•   Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
•  Tổng Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản; và
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. 

 

(c) Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi dịch vụ đã 
được cung cấp, bằng cách tính mức độ hoàn thành của từng giao dịch, dựa trên cơ sở đánh giá tỉ lệ dịch vụ đã cung 
cấp so với tổng khối lượng dịch vụ phải cung cấp. Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa 
mãn bốn (4) điều kiện sau: 

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
• Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất; và
• Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

(d) Doanh thu cho thuê hoạt động
Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương 
pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê.

(e) Thu nhập lãi
Thu nhập lãi được ghi nhận khi được hưởng.

(f ) Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Tổng Công ty xác lập quyền nhận cổ tức và lợi nhuận được 
chia từ các đơn vị đầu tư.

(g) Thu nhập từ ký cược, ký quỹ vỏ bình ga
Doanh thu từ ký cược, ký quỹ vỏ bình ga được phân bổ từ số tiền ký cược, ký quỹ giá trị vỏ bình ga đã nhận từ khách 
hàng theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm, tương ứng với cách thức phân bổ chi phí vỏ bình ga (Thuyết 
minh 2.14), theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc 
“Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai”.

2.23 Các khoản giảm trừ doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán. Các khoản 
giảm trừ doanh thu phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh 
thu kỳ phát sinh. 

Các khoản giảm trừ doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong năm, phát sinh sau ngày của bảng 
cân đối kế toán hợp nhất nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất được ghi nhận điều chỉnh 
giảm doanh thu của năm lập báo cáo.

2.24 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp là tổng chi phí phát sinh của thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán và dịch 
vụ cung cấp cho khách hàng trong năm, được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và nguyên tắc thận 
trọng.

2.25 Chi phí tài chính
Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong năm chủ yếu bao gồm các 
khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; chi phí đi vay vốn; dự phòng tổn thất 
đầu tư vào đơn vị khác; khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ; lỗ tỷ giá hối đoái; và chiết khấu thanh toán.

2.26 Chi phí bán hàng
 Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 
dịch vụ.

2.27 Chi phí quản lý doanh nghiệp
 Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản lý chung của Tổng 
Công ty.
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 2.28 Thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại 
Thuế TNDN bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế TNDN, kể cả các khoản thu nhập nhận 
được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký hiệp định về tránh 
đánh thuế hai lần. Chi phí thuế TNDN bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế 
TNDN của năm hiện hành. Thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí khi 
xác định lợi nhuận hoặc lỗ của kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự 
kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng năm hay một năm khác. 

Thuế TNDN hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, tính trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa 
giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất và cơ sở tính thuế thu nhập 
của các khoản mục này. Thuế TNDN hoãn lại không được ghi nhận khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh 
từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không phải là giao dịch sáp 
nhập doanh nghiệp, không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuế thu nhập tại thời điểm 
phát sinh giao dịch. Thuế TNDN hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản 
được thu hồi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại 
ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận khi có khả năng sẽ có lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng 
những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.  

2.29 Các bên liên quan
Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Tổng 
Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Tổng Công ty, bao gồm cả công 
ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm 
quyền biểu quyết của Tổng Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Tổng Công ty, những cá nhân quản lý chủ chốt 
bao gồm Chủ tịch HĐQT, các Giám đốc, các thành viên HĐQT Công ty và những thành viên mật thiết trong gia đình 
của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên 
liên quan.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Tổng Công ty căn cứ vào bản chất của mối quan hệ chứ 
không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2.30 Báo cáo bộ phận
Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tổng Công ty tham gia vào việc bán hàng hoặc cung 
cấp dịch vụ liên quan (“bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh”), hoặc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một 
môi trường kinh tế cụ thể (“bộ phận chia theo khu vực địa lý”). Mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác 
biệt với các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận cơ bản của Tổng Công ty là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động 
kinh doanh.

Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo 
tài chính hợp nhất của Tổng Công ty nhằm mục đích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất hiểu rõ và 
đánh giá được tình hình hoạt động của Tổng Công ty một cách toàn diện.

 2.31 Ước tính kế toán
Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất yêu cầu Chủ tịch 
HĐQT phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc �trình bày các khoản 
công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như �các số liệu về doanh thu và chi phí trong 
suốt năm.
Các ước tính và giả định thường xuyên được đánh giá dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và các yếu tố khác, bao 
gồm các giả định trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty và được 
Chủ tịch HĐQT đánh giá là hợp lý.

  

3 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
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(*)  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, bao gồm trong tiền 
gửi ngân hàng là khoản tiền 1 tỷ Đồng do PSA chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công 
ty mẹ từ nguồn tài sản của Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội 
sau khi công ty này giải thể. Hiện tại, Tổng Công ty đang làm việc với các bên liên quan để xác 
định quyền và nghĩa vụ của khoản tiền này.

(**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, các khoản tương đương 
tiền là các khoản tiền gửi bằng Đồng Việt Nam có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân 
hàng thương mại và hưởng lãi suất bình quân từ 3,5%/năm đến 4,0%/năm (năm 2020: từ 

4 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

(a) Chứng khoán kinh doanh
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(b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư thể hiện giá trị các khoản tiền gửi bằng 
Đồng Việt Nam có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất bình 
quân từ 3%/năm đến 7,1%/năm (năm 2020: từ 3,1%/năm - 7,5%/năm).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoản tiền gửi có kỳ hạn với số tiền là 143.000.000.000 Đồng đã được dùng 
làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Hội tụ Thông Minh, một công ty con của Tổng 
Công ty (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 10.000.000.000 Đồng).

(b) Đầu tư vào công ty liên kết

Chi tiết của đầu tư vào công ty liên kết được trình bày như sau:

(c) Đầu tư vào đơn vị khác

Chi tiết của đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được trình bày như sau:

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị hợp lý được tính dựa vào giá cổ phiếu đóng cửa niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội của ngày giao dịch gần nhất tại 
ngày bảng cân đối kế toán hợp nhất và số lượng cổ phiếu mà Tổng Công ty đang nắm giữ vào thời điểm đó.

(**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty chưa có thông tin về giá trị hợp lý khoản đầu tư này 
vì đây là khoản đầu tư vào công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư thể hiện giá trị các khoản tiền gửi 
bằng Đồng Việt Nam có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng trở lên tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi 
suất bình quân từ 4%/năm đến 7%/năm (năm 2020: từ 4,3%/năm đến 7,3%/năm).



Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư của các khoản phải thu ngắn hạn của 
khách hàng đã quá hạn thanh toán, đã được rà soát trích lập dự phòng phải thu khó đòi như được trình bày 
tại Thuyết minh 8.
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5    PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

6   TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

7 PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

(a) Ngắn hạn

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư bao gồm khoản trả trước của PSV cho một 
cá nhân với số tiền là 20,1 tỷ Đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Thành, Huyện Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, PSV vẫn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất..

(b) Dài hạn

8 DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư của các khoản phải thu khác đã quá hạn 
thanh toán, đã được rà soát trích lập dự phòng phải thu khó đòi (Thuyết minh 8).
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9 HÀNG TỒN KHO

10 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU/PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC



(b) TSCĐ vô hình
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Bất động sản đầu tư là nhà cửa, vật kiến trúc liên quan đến khu nhà ở tại Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (“Dự án 
Nghi Sơn”) được Công ty mẹ xây dựng và cho thuê.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn bộ giá trị của nhà cửa, vật kiến trúc được dùng 
làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng (Thuyết minh 22(b)). 

Trong năm 2021, doanh thu phát sinh từ bất động sản đầu tư là 109.942.180.540 Đồng (năm 2020: 116.423.609.677 
Đồng). Chi phí trực tiếp phát sinh từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư trong năm 2021 (bao gồm công cụ dụng 
cụ, chi phí điện nước, chi phí quản lý) là 21.448.783.630 Đồng (năm 2020: 22.944.551.030 Đồng).

Tổng Công ty chưa thu thập đủ thông tin về các bất động sản tương tự làm cơ sở so sánh giá trị hợp lý của bất động 
sản đầu tư này nên giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 chưa được trình bày trên báo 
cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, dựa trên tỷ lệ cho thuê của các tài sản này, Chủ tịch HĐQT tin tưởng rằng giá trị hợp 
lý của bất động sản đầu tư lớn hơn giá trị còn lại trên sổ tại ngày kết thúc năm này.

13 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

 Chi tiết của chi phí xây dựng cơ bản dở dang được trình bày như sau:
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12        BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

(*)  Chủ yếu bao gồm trong chi phí thuê hoạt động trả trước là:

• Khoản trả trước cho PVN để thuê văn phòng có giá trị còn lại là 94.420.790.731 Đồng, được phân bổ vào 
chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong vòng 50 năm kể từ năm 2010; và

• Tiền thuê đất trả một lần có giá trị còn lại là 15.921.797.264 Đồng, được phân bổ vào chi phí hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong vòng 36 năm kể từ năm 2020.

14 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN



Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 31 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch HĐQT tin tưởng rằng Tổng Công ty có 
khả năng thanh toán các khoản phải trả người bán ngắn hạn trên và không có khoản phải trả người bán 
ngắn hạn nào quá hạn chưa thanh toán.
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Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tổng Công ty có quyền 
hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải trả và khi 
thuế thu nhập hoãn lại có liên quan đến cùng một cơ quan thuế.

Chi tiết của thuế thu nhập hoãn lại được trình bày như sau:

15   THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

16           LỢI THUẾ THƯƠNG MẠI

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 31 tháng 12 năm 2020, lợi thế thương mại thể hiện giá trị lợi thế thương 
mại phát sinh từ việc mua Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh.

17 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

Biến động về chi phí trả trước dài hạn trong năm như sau: 

Thuế TNDN hoãn lại phải trả chủ yếu phát sinh từ chênh lệch tạm thời liên quan đến các khoản dự phòng 
khi tiến hành hợp nhất báo cáo tài chính.

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 20%.

Các khoản lỗ tính thuế có thể được chuyển sang để bù trừ với thu nhập chịu thuế trong tương lai trong 
vòng 5 năm liên tiếp kể từ năm ngay sau năm phát sinh lỗ. Số lỗ thực tế được chuyển qua các năm sau cho 
mục đích thuế sẽ phụ thuộc vào việc kiểm tra và chấp thuận của cơ quan thuế và có thể chênh lệch so với 
số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất. 

Tuy nhiên, Tổng Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại này vì khả năng các công ty con có 
thu nhập chịu thuế trong tương lai để bù trừ với những khoản lỗ tính thuế này được đánh giá là không chắc 
chắn. 

  



18 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN 

19   CHI PHÍ TRẢ NGẮN HẠN 

20  DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN 
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21  PHẢI TRẢ KHÁC

(a)  Ngắn hạn

(b)  Dài hạn 

  

(*) Ký quỹ, ký cược vỏ bình ga được kết chuyển vào thu nhập khác tương ứng với thời gian phân bổ khoản trả 
trước tiền mua vỏ bình ga (Thuyết minh 2.14) theo quy định tại Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 
năm 2010 của Bộ Tài chính – “Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
chai”.
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23  QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

24 VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

120119

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 Đồng trên một cổ phiếu.



26 CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT
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Chi tiết của cổ đông không kiểm soát như sau:

Biến động của lợi ích cổ đông không kiểm soát trong năm được trình bày như sau:

28 LÃI CƠ BẢN VÀ LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

(a) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng hiệu của số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông và số trích quỹ 
khen thưởng, phúc lợi chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong 
năm, không bao gồm các cổ phiếu phổ thông được Công ty mẹ mua lại và giữ làm cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

27 CỔ TỨC PHẢI TRẢ

(*) Trong năm 2021, Tổng Công ty tạm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối của năm 2021 theo kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 đã được các Đại hội đồng Cổ đông 
phê duyệt.

(*)  Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2020 đã được điều chỉnh lại so với số liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 
2020 để phản ánh khoản thực trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận thuần sau thuế TNDN của năm 2020 
được phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông tương ứng với phần lợi ích phân bổ cho Công ty mẹ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được tính lại như sau:



29 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(a) Ngoại tệ các loại

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đã bao gồm số ngoại tệ là 
1.709.940 Đô la Mỹ, 97 Euro và 6.612 Bảng Anh (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 1.794.379 Đô la Mỹ, 1.007 Euro và 
6.612 Bảng Anh).

(b) Các cam kết

Các cam kết được trình bày tại Thuyết minh 41.

31 GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP
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30 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

32 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

33 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

34  CHI PHÍ BÁN HÀNG

(b)       Lãi suy giảm trên cổ phiếu 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng hiệu của số lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông và số trích quỹ khen 
thưởng, phúc lợi chia cho tổng của số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số 
lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm trong năm đến từ việc chuyển đổi công cụ tài chính khác 
sang cổ phiếu phổ thông. Công ty mẹ không có cổ phiếu phổ thông tiềm tàng làm suy giảm lãi cơ bản trên cổ 
phiếu trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này. 

(*)  Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp bao gồm chi phí lãi vay với số tiền là 26,6 tỷ Đồng (năm 2019: 28,3 tỷ 
Đồng), liên quan đến lãi vay của Dự án Nghi Sơn. Sau khi Dự án này đưa vào hoạt động, chi phí lãi vay được 
hoàn trả bởi Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thuyết minh 22), bên đi thuê của Dự án Nghi Sơn.
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35    CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

36  THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

37   THUẾ TNDN

Số thuế TNDN trên lợi nhuận kế toán trước thuế của Tổng Công ty khác với số thuế khi được tính theo thuế suất 
20% theo quy định của luật thuế hiện hành như sau:

(*)  Chi phí thuế TNDN cho năm tài chính được ước tính dựa vào thu nhập chịu thuế và có thể có những điều 
chỉnh tùy thuộc vào sự kiểm tra của cơ quan thuế.

38    CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố thể hiện các chi phí phát sinh trong năm, không bao gồm giá mua hàng 
hóa phát sinh trong hoạt động thương mại. Chi tiết được trình bày như sau:
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39   THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (”BCLCTT”)

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Giao dịch trọng yếu không sử dụng tiền mặt trong năm bao gồm mua cổ phần của Pedaco từ một cá nhân 
nhưng chưa thanh toán với số tiền là 4.328.430.000 Đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cổ phần của An 
Lạc Nhơn Trạch được trình bày là mua tài sản với giá trị là 68.112.415.000 Đồng trên báo cáo tài chính hợp 
nhất này. 
 

40 THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

 PVN là cổ đông lớn nhất do sở hữu 23,3% vốn cổ phần của Tổng Công ty (Thuyết minh 24).

 Theo đó, PVN, các công ty thành viên thuộc PVN, và công ty liên kết của Tổng Công ty được xem là các 
bên liên quan của Tổng Công ty.

(a) Giao dịch với các bên liên quan

 Trong năm, các giao dịch trọng yếu sau đây được thực hiện với các bên liên quan:

40 THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

(b) Số dư cuối năm với các bên liên quan (tiếp theo)
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41 CÁC CAM KẾT 

(a) Cam kết thuê hoạt động 

(i) Tổng Công ty là bên đi thuê

Tổng Công ty đã ký hợp đồng thuê đất trong 70 năm tính từ năm 2009 với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. 
Theo đó, Tổng Công ty được miễn tiền thuê đất đến năm 2022. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng ký hợp đồng 
thuê kho và thuê văn phòng với các nhà cung cấp để thực hiện hoạt động kinh doanh. Tại ngày 31 tháng 12 
năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty phải trả mức tối thiểu cho các hợp đồng thuê hoạt 
động không hủy ngang trong tương lai như sau:

b) Cam kết bảo lãnh tín dụng

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty có cam kết bảo lãnh không hủy ngang đối với các khoản vay 
ngân hàng của các công ty con với tổng hạn mức bảo lãnh là 3.520 tỷ Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 
3.628 tỷ Đồng); và có cam kết bảo lãnh không hủy ngang đối với các khoản phải trả người bán của các công 
ty con với tổng giá trị là 11,6 triệu Đô la Mỹ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 11,6 triệu Đô la Mỹ). Theo đó, 
Tổng Công ty có trách nhiệm hoàn trả nợ gốc, lãi vay, chi phí bảo lãnh, và các chi phí khác cho nhà cung cấp 
và ngân hàng trong trường hợp các công ty con không có khả năng thanh toán hoặc thanh toán trễ. 
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(c) Cam kết góp vốn
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, tình hình cam kết góp vốn điều lệ vào các 
công ty như sau:

 
 (*) Tháng 12 năm 2010, Công ty mẹ đã chấp thuận việc tham gia góp vốn vào PSSSG với tổng vốn góp là 
229,5 tỷ đồng chiếm 51% vốn điều lệ. 

(**) Theo Nghị quyết số 16/NQ-DVTHDK ngày 29 tháng 3 năm 2016, Hội đồng Quản trị đồng ý chủ trương 
đầu tư góp vốn thành lập ITS, trong đó Công ty mẹ góp 40% vốn điều lệ tương đương 20 tỷ Đồng. Cho đến ngày 
31 tháng 12 năm 2021, các cổ đông của ITS vẫn chưa thực hiện góp vốn vào ITS.

(***) Theo Nghị quyết số 22/DVTHDK-QĐ ngày 9 tháng 7 năm 2018, Công ty mẹ đã chấp thuận góp vốn để 
thành lập Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay với tổng vốn góp là 111,2 tỷ Đồng, chiếm 
20% vốn điều lệ. 

(c) Cam kết khác

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty có ký hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng thương mại với hạn mức là 
150 tỷ Đồng nhằm mục đích bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
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Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 31 tháng 3 năm 2022

───────────────  ───────────────── 
Trần Quang Huy  Phùng Tuấn Hà 
Người lập/ Kế toán trưởng  Chủ tịch HĐQT 


