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LÕCH SÛẢ PHAÁT TRIÏẨN 

08/1983
Chuả tõch HÐBT cho pheáp Töẩng cuạc

Dâầu khñ thaành lâạp Xñ nghiïạp Liïn
húạp Xây lùæp Dâầu khñ.

14/09/1983
Töẩng cuạc Dâầu khñ đaä quyïët đõnh

thaành lâạp Xñ nghiïạp Liïn húạp Xây
lùæp Dâầu khñ.

19/09/1995
Xñ nghiïạp Liïn húạp Xây lùæp Dâầu

khñ đöẩi tïn thaành Cöng ty Thiïët kïë
vaà Xây dûạng Dâầu khñ.

17/03/2005 
Böạ trûúảng Böạ Cöng nghiïạp phï

duyïạt phûúng aán cöẩ phâần hoaá vaà
chuyïẩn Cöng ty Thiïët kïë vaà Xây
dûạng Dâầu khñ thaành Cöng ty CP

Xây lùæp Dâầu khñ.

26/10/2007
Tâạp đoaàn Dâầu khñ Quöëc gia Viïạt

Nam thöng qua Ðïầ aán chuyïẩn đöẩi
Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ thaành

Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ
Viïạt Nam.

21/11/2007
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng Töẩng cöng

ty thöng qua đïầ aán chuyïẩn đöẩi
Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ.

27/6/2008
Ðaại höại cöẩ đöng thûúàng niïn

Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam đaä  thöng qua
phûúng aán tùng vöën điïầu lïạ lïn

1.500 tyả đöầng.

16/5/2009
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng thûúàng
niïn Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây
lùæp Dâầu khñ Viïạt Nam (PVC) thöng
qua Kïë hoaạch niïm yïët cöẩ phiïëu
lïn Súả giao dõch chûáng khoaán Haà
Nöại vaà Chiïën lûúạc phaát triïẩn đïën
nùm 2015, đõnh hûúáng đïën nùm
2025. 

19/8/2009
Töẩng Cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam thûạc hiïạn Niïm
yïët 150.000.000 cöẩ phiïëu vúái maä
cöẩ phiïëu laà PVX trïn Súả giao dõch
Chûáng khoaán Haà Nöại. 

20/01/2010
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng bâët thûúàng
Töẩng cöng ty  Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam đaä thöng qua
phûúng aán tùng vöën điïầu lïạ lïn
2.500 tyả đöầng. 

7/1/2011
Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam vinh dûạ đûúạc
Nhaà nûúác trao tùạng danh hiïạu
Anh huàng Lao đöạng theo Quyïët
đõnh söë 15/QÐ-CTN ngaày 07
thaáng 01 nùm 2011 do Chuả tõch
nûúác Cöạng hoàa Xaä höại Chuả nghĩa
Viïạt Nam Nguyïîn Minh Triïët kyá.

23/3/2012
Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ
Viïạt Nam tùng vöën điïầu lïạ thaành
cöng lïn 4.000 tyả đöầng.
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GIÚÁI THIÏÅU CHUNG

TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏåT NAM (PVC)
Truå súả chñnh: Toàa nhaà CEO, đûúàng Phaạm Huàng, Tûà Liïm, Haà Nöại

Ðiïån thoaåi: (84) 4 3768 9291 / 3 / 4 / 5

Fax: (84) 4 3768 9290 / 3768 9867

Email: info@pvc.vn

Website: www.pvc.vn

Vùn phoàng phña Nam: Tâầng 6, toàa nhaà Media, 11Bis, Nguyïîn Gia Thiïầu, P. 6, Q.3, TP. HCM

Ðiïån thoaåi : (84) 8 5422 1015

Fax : (84) 8 5422 1515

Maä cöẩ phiïëu: PVX

Lĩnh vûåc kinh doanh: Xây lùæp chuyïn ngaành dâầu khñ; Xây dûạng cöng nghiïạp; Xây dûạng dân
duạng; Xây dûạng khu cöng nghiïạp; Ðâầu tû taài chñnh

Vöën điïầu lïå nùm 2012: 4.000 tyả
Söë lûúång caán böå cöng nhân viïn:  6.028 (câåp nhâåt 31/12/2012)

ÐAÅI HÖÅI ÐÖẦNG CÖẨ ÐÖNG

HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ BAN KIÏẨM SOAÁT

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC

CAÁC BAN, TRUNG TÂM
CHÛÁC NÙNG CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN CAÁC CÖNG TY THAÀNH VIÏN

MÖ HÒNH TÖẨ CHÛÁC
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HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ

BAN KIÏẨM SOAÁT

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC

� Öng BUÀI TIÏËN THAÀNH
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)
� Öng NGUYÏÎN DUYÏN HAẢI

Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

� Öng NGUYÏÎN VÙN ÐÖẦNG
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

� Öng NGUYÏÎN ANH MINH
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

� Öng NGUYÏÎN TRUNG TRÑ
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

� Öng BUÀI NGOÅC HÛNG
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

�Öng NGUYÏÎN NGOÅC QUYÁ
Phoá Chuả tõch HÐQT 
(Vice Chairman)

�Öng TRÂẦN MINH NGOÅC
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

�Öng NGUYÏÎN HUY HOÀA
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

�Baà NGUYÏÎN VIÏÅT NGA
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

� Öng HÛÁA XUÂN NAM 
UẢy viïn Ban Kiïẩm soaát 

� Öng VUÄ HÛÄU NGHÕ 
UẢy viïn Ban Kiïẩm soaát

� Baà NGUYÏÎN HÖẦNG ANH
UẢy viïn Ban Kiïẩm soaát

� Baà TRÂẦN THÕ TRANG
UẢy viïn Ban Kiïẩm soaát

� Baà NGUYÏÎN THÕ THU HÛÚÀNG
Trûúảng Ban Kiïẩm soaát 

� Öng TRÂẦN MINH NGOÅC
Töẩng giaám đöëc 

(General Director-CEO)

�Öng TRÕNH XUÂN THANH 
Chuả tõch HÐQT 

(Chairman)
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CAÁC BAN, TRUNG TÂM CHÛÁC NÙNG  - BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN 

CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG & TRUNG TÂM 
(Functional Departments and Centers)

1   Vùn phoàng (Office - Administration Department)

2   Cú quan thûúàng trûåc  PVC phña Nam (Southern Permanent Agency)

3   Ban Töẩ chûác Nhân sûå (Personnel Organization Department) 

4   Ban Taài chñnh Kïë toaán (Finance and Accounting Department)

5   Ban Kyä thuâåt An toaàn (Technique and Safety Department)

6   Ban Thûúng maåi (Commercial Department)

7   Ban Kïë hoaåch (Planning Department)

8   Ban Kinh tïë Ðâëu thâầu (Economics and Bidding Department)

9   Ban Ðâầu tû vaà Dûå aán (Investment and Project Department)

10 Ban Kiïẩm toaán nöåi böå (Internal Auditing Department)

11 Trung tâm Tû vâën Thiïët kïë vaà ÛÁng duång Kyä thuâåt PVC

(PVC Technical Design and Application Consulting Center )

1   BÐH Dûå aán Nhaà maáy saản xuâët Ethanol

2   BÐH caác Dûå aán cuảa PVC taåi phña Nam

3   BÐH Dûå aán Nhaà maáy Nhiïåt điïån Thaái Bònh 2

4   BÐH Dûå aán Vuäng AÁng - Quaảng Traåch

5 BÐH Dûå aán Nhaà maáy Xú súåi töẩng húåp Polyester 

6 BQL Dûå aán Khu Cöng nghiïåp Dõch vuå Dâầu khñ Soaài Raåp

CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN
(Project Management Units)

GIÚÁI THIÏÅU CHUNG
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LĨNH VÛÅC KINH DOANH

A. Xây lùæp chuyïn ngaành Dâầu khñ
� Xây dûạng nhaà maáy loạc hoáa dâầu
� Thiïët kïë, chïë taạo, lùæp đùạt hïạ thöëng đûúàng öëng dâîn dâầu, khñ.
� Thiïët kïë, thi cöng, sûảa chûäa giaàn khoan, chân đïë, böần bïẩ.
� Saản xuâët & lùæp đùạt caác phuạ kiïạn khoan khai thaác dâầu khñ.
� Ðoáng taàu & kinh doanh caác thiïët bõ ngaành dâầu khñ.

B. Xây dûång cöng nghiïåp
� Töẩng thâầu EPC xây dûạng nhaà maáy nhiïạt điïạn, khñ điïạn, lùæp đùạt hïạ thöëng đûúàng 

dây taải điïạn lïn đïën 35KV.
� Ðâầu tû xây dûạng caác nhaà maáy chïë taạo cú khñ, đoáng taàu, vâạt liïạu xây dûạng. Thiïët 

kïë vaà töẩng thâầu EPC caác dûạ aán haạ tâầng giao thöng thuảy lúại.
� Lùæp đùạt caác hïạ thöëng thiïët bõ cöng nghïạp, thiïët bõ điïầu khiïẩn, tûạ đöạng hoáa cho 

caác cöng trònh cöng nghiïạp...

C. Xây dûång dân duång
� Ðâầu tû, tû vâën, thiïët kïë caác cöng trònh dân duạng.
� Töẩng thâầu EPC caác dûạ aán xây dûạng vùn phoàng, khaách saạn vaà chung cû cao câëp, 

đùạc biïạt nhaà kïët câëu theáp, nhaà cao tâầng vaà siïu cao tâầng.

D. Ðâầu tû xây dûång khu Cöng nghiïåp
� Xây dûạng caác khu cöng nghiïạp vaà khu đö thõ múái.
� Thi cöng san lâëp mùạt bùçng, đûúàng xaá.
� Xây dûạng nhaà maáy xi mùng, traạm tröạn bï töng vaà saản xuâët vâạt liïạu xây dûạng.

E. Ðâầu tû taài chñnh
� Ðâầu tû goáp vöën vaào caác cöng ty thaành viïn.
� Khai thaác nguöần taài chñnh bïn ngoaài, liïn doanh, liïn kïët vaà phaát haành cöẩ phiïëu.
� Liïn doanh vúái đöëi taác nûúác ngoaài đïẩ húạp taác đâầu tû caác dûạ aán coá vöën đâầu tû lúán.

PVC- BAÁO CAÁO THÛÚÀNG NIÏN 2012
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TÂÅP TRUNG THI CÖNG XÂY LÙÆP CHUYÏN NGAÀNH
Trong nùm 2012, PVC đaä hoaàn thaành vaà baàn giao caác cöng
trònh khöëi thûúạng tâầng giaàn đâầu Giïëng H4 Tï Giaác Trùæng,
Nhaà maáy hoáa phâẩm Dâầu khñ Caái Meáp, dûạ aán Gâëu Trùæng,
Nhaà laàm viïạc Xñ nghiïạp khoan vaà sûảa giïëng, nâng câëp
truàng tu tön taạo Khu tûúảng niïạm Baác Höầ (Caà Mau), Traạm y
tïë xaä Quaảng Thaái (Thanh Hoáa). Ðöầng thúài, khúải cöng möạt
söë cöng trònh nhû: Giaàn Meào Trùæng, Chân đïë E1A moả Raạng
Ðöng, cöng trònh đûúàng traánh ngâạp loàng höầ Thuảy điïạn
Ðùækrinh (Kon Tum), Caải hoaán taàu câẩu Trûúàng Sa thaành taàu
raải öëng sûả duạng hïạ thöëng DP2, dûạ aán Thùng Long – Ðöng
Ðö taại caảng Vietsopetro, Trung tâm giaáo duạc hoạc tâạp cöạng
đöầng xaä Phuá An (Bònh Dûúng), Chung cû cho ngûúài thu
nhâạp thâëp taại huyïạn Cön Ðaảo.

Cöng taác xây lùæp cuảa Töẩng cöng ty vaà caác đún võ thaành viïn
trong nùm 2012 chuả yïëu tâạp trung vaào caác cöng trònh chuyïẩn
tiïëp tûà nùm 2011 nhû Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2, Nhaà
maáy Nhiïạt điïạn Vuäng AÁng 1, Kho laạnh LPG Thõ Vaải vaà 1 söë cöng
trònh nhoả khaác. Möạt söë dûạ aán troạng điïẩm khaác bõ dûàng, giaän
tiïën đöạ hoùạc vûúáng mùæc trong thuả tuạc nïn chûa triïẩn khai
đûúạc nhû: NM Nhiïạt điïạn Long Phuá, NM Nhiïạt điïạn Quaảng
Traạch, Khu liïn hiïạp loạc hoáa dâầu Nghi Sún… 

Trûà PVC-MS vaà PVC-IC coá thïẩ tûạ thu xïëp nguöần viïạc múái tûà
caác đún võ trong vaà ngoaài Tâạp đoaàn thò hâầu hïët caác đún võ
thaành viïn phaải phuạ thuöạc vaào nguöần viïạc chñnh tûà Töẩng
cöng ty. Saản lûúạng vaà doanh thu nùm 2012 cuảa caác đún võ
tâạp trung úả caác cöng trònh chuyïẩn tiïëp tûà nùm 2011 nhû:
Kho laạnh LPG Thõ Vaải (PVC-PT), Nhaà maáy hoáa phâẩm dâầu

khñ taại KCN Caái Meáp (PVC-PT), Kho caảng Caái Rùng–Câần Thú
(PVC-Mekong), NM Nhiïạt điïạn Vuäng AÁng (PVC-ME vaà PVC-
MT) vaà 1 söë cöng trònh nhoả khaác. 

Do khöng coá nguöần viïạc múái nïn saản lûúạng, doanh thu
cuảa Töẩng cöng ty giaảm nghiïm troạng, trong khi đoá khöëi
lûúạng dúả dang vaà cöng núạ râët lúán. Tñnh đïën 31/12/2012,
chi phñ saản xuâët kinh doanh dúả dang toaàn Töẩng cöng ty laà
3.210 tyả đöầng, trong đoá Cöng ty meạ laà 356,6 tyả đöầng, tâạp
trung chuả yïëu úả caác cöng trònh NM Nhiïạt điïạn Vuäng AÁng,
NM Nhiïn liïạu sinh hoạc Ethanol Phuá Thoạ, Kho LPG laạnh
Thõ Vaải.

CHOÅN LOÅC VAÀ CHUÂẨN BÕ ÐÂẦU TÛ VAÀO CAÁC DÛÅ AÁN
TROÅNG ÐIÏẨM
Trong nùm 2012, Cöng ty meạ – Töẩng cöng ty trûạc tiïëp triïẩn
khai 3 dûạ aán chñnh: Dûạ aán Khu cöng nghiïạp Soaài Raạp – Tiïần
Giang, dûạ aán Trung tâm kyä thuâạt đa ngaành vaà dûạ aán Thaáp
Dâầu khñ, tuy nhiïn caả 3 dûạ aán đïầu đang trong giai đoaạn
chuâẩn bõ caác thuả tuạc vaà kïu goại đöëi taác húạp taác đâầu tû.

Taại caác đún võ thaành viïn, do khoá khùn trong cöng taác thu
xïëp vöën nïn caác đún võ cuäng đaä dûàng, giaän tiïën đöạ caác dûạ
aán chûa triïẩn khai hoùạc chûa thu xïëp đûúạc vöën, möạt söë
đún võ tâạp trung đâẩy nhanh tiïën đöạ caác dûạ aán sùæp hoaàn
thaành đïẩ baàn giao cho khaách haàng vaà thu höầi vöën. Tuy
nhiïn, do thõ trûúàng bâët đöạng saản đoáng bùng cuäng nhû
chñnh saách thùæt chùạt tñn duạng cuảa Nhaà nûúác nïn möạt söë
đún võ kinh doanh bâët đöạng saản cuảa PVC hiïạn rúi vaào tònh
traạng hïët sûác khoá khùn, nhiïầu dûạ aán đaä triïẩn khai vaà giaải

BAÁO CAÁO KÏËT QUAẢ HOAÅT ÐÖÅNG 
SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2012

VAÀ KÏË HOAÅCH NÙM 2013

PV
C-

 BA
ÁO 

CA
ÁO T

HÛ
ÚÀN

G 
NI

ÏN
 20

12

Mùåc duà söë liïåu lúåi nhuâån cuảa toaàn Töẩng cöng ty coàn tiïë#p tuåc tiïầm âẩn löî (do chûa bao göầm caác khoaản
ruải ro khoá coá khaả nùng thu höầi nhû: khoaản thu do Töẩng cöng ty đûáng ra baảo laänh vaà traả thay caác đún
võ, caác khoaản cöng núå khoá đoài cuảa caác đún võ núå Töẩng cöng ty, caác khoaản löî taåi caác đún võ thaành viïn chûa
thïẩ hiïån hïët trong baáo caáo saản xuâët kinh doanh…) nhûng nùm 2012 đûúåc đaánh giaá baản lïầ cho nhûäng
bûát phaá vaà phaát triïẩn bïần vûäng cuảa Töẩng Cöng ty PVC.

2012 - NÙM BAẢN LÏẦ TÙNG TÖËCÁ VAÀ PHAÁT TRIÏẨN BÏẦN VÛÄNG
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ngân vöën nhûng khöng baán đûúạc haàng theo kïë hoaạch tiïën
đöạ nhû: Dûạ aán truạ súả PVFC taại Haải Phoàng, dûạ aán Khu đö thõ
sinh thaái Lûúng Sún (PVC-Ðöng Ðö), dûạ aán Petrolandmark
(PVC-Land), dûạ aán Sân golf Nha Trang, Saàn thûúng maại
Trung tâm TCDK Phuá Myä Hûng (Petroland)... Caác đún võ xây
lùæp khaác coá đâầu tû bâët đöạng saản cuäng khoá khùn tûúng tûạ,
cöng taác thu xïëp vöën vúái caác Ngân haàng vaà cöng taác kiïẩm
soaát chi phñ trong quaá trònh thi cöng chûa töët, dûạ aán thi cöng
châạm tiïën đöạ vaà phaát sinh chi phñ dâîn đïën thu höầi vöën châạm
nïn khöng coá vöën lûu đöạng đïẩ triïẩn khai.

Möạt söë dûạ aán maà PVC nhâạn chuyïẩn nhûúạng tûà Tâạp đoaàn vaà
caác Töẩng cöng ty khaác trong ngaành nhû caác dûạ aán cuảa Cöng
ty CP Ðâầu tû Phuá Ðaạt, Cöng ty CP Xi mùng Dâầu khñ 12/9,
Cöng ty CP Xi mùng Haạ Long; Cöng ty CP Ðâầu tû Haải Ðùng;
Khaách saạn Lam Kinh; Khaách saạn Dâầu khñ Thaái Bònh đïầu đang
gùạp râët nhiïầu khoá khùn do thiïëu vöën, dûạ aán đònh trïạ, tiïần
baán haàng thu höầi châạm, thâạm chñ kinh doanh thûúàng xuyïn
löî vûúạt kïë hoaạch (Cöng ty Xi mùng Haạ Long) laàm aảnh hûúảng
lúán đïën doàng tiïần vaà tònh hònh saản xuâët kinh doanh cuảa PVC
vaà caác đún võ thaành viïn cuäng nhû quaá trònh sùæp xïëp, đöẩi
múái doanh nghiïạp cuảa PVC.

ÐÂẨY MAÅNH TIÏËP THÕ ÐÂËU THÂẦU, LAÀNH MAÅNH HOÁA
CÖNG TAÁC TAÀI CHÑNH
Töẩng giaá trõ húạp đöầng kyá đûúạc trong nùm 2012 toaàn Töẩng
cöng ty laà 3.153,5 tyả đöầng (trong đoá Cöng ty meạ đaạt 413,7
tyả đöầng, PVC-IC đaạt 1.907,9 tyả đöầng, PVC-MS kyá đûúạc 356,9
tyả đöầng, PVC-MT: 114,5 tyả đöầng, PVC-PT: 133,9 tyả đöầng...).
Ngoaài ra, viïạc đâëu thâầu cuảa PVC cuäng gùạp khoá khùn do aảnh
hûúảng cuảa nïần kinh tïë, caác dûạ aán bõ dûàng giaän râët nhiïầu, caác
doanh nghiïạp xây lùæp khaác trïn toaàn quöëc đïầu mong muöën
tòm kiïëm viïạc laàm đïẩ duy trò hoaạt đöạng cuảa doanh nghiïạp,
do đoá nhiïầu doanh nghiïạp khi đâëu thâầu đaä boả thâầu râët thâëp,
thâạm chñ löî đïẩ coá cöng viïạc. 

Quaá trònh đaàm phaán, kyá kïët möạt söë húạp đöầng kinh tïë gùạp
vûúáng mùæc vïầ giaá, thuả tuạc nghiïạm thu, thanh toaán, khöëi
lûúạng, giaá trõ phaát sinh lúán… đïầu đang đûúạc PVC tâạp trung
giaải quyïët vúái caác Chuả đâầu tû. Tuy nhiïn, trong quaá trònh triïẩn
khai, möạt söë húạp đöầng thiïëu sûạ giaám saát chùạt cheä dâîn đïën
tònh traạng nhaà thâầu phuạ khöng đuả nùng lûạc triïẩn khai hoùạc
mâët cân đöëi nguöần tiïần thi cöng gây châạm tiïën đöạ, aảnh
hûúảng đïën uy tñn cuảa đún võ.

Nùm 2012, PVC đaä thûạc hiïạn thaành cöng phûúng aán tùng
vöën điïầu lïạ lïn 4.000 tyả đöầng. Vïầ hoaạt đöạng đâầu tû taài chñnh,
tñnh đïën thúài điïẩm 31/12/2012, töẩng söë vöën goáp cuảa PVC
vaào caác doanh nghiïạp khaác laà 3.370,63 tyả đöầng (goáp vaào caác

cöng ty cöẩ phâần chi phöëi laà 2.490,97 tyả đöầng, caác cöng ty
liïn kïët laà 332,69 tyả đöầng, goáp vaào caác đún võ khaác 546,97 tyả
đöầng). Hiïạu quaả hoaạt đöạng đâầu tû taài chñnh cuảa Töẩng cöng
ty trong giai đoaạn hiïạn nay chûa cao do hiïạu quaả SXKD cuảa
caác đún võ đaạt thâëp. 

Nùm qua, Töẩng cöng ty cuäng tâạp trung triïẩn khai, đön đöëc
cöng taác thu höầi vöën vaà cöng núạ. Trûạc tiïëp Chuả tõch HÐQT vaà
Töẩng giaám đöëc Töẩng cöng ty đaä kiïẩm điïẩm tûàng đún võ, tûàng
cöng trònh troạng điïẩm hoùạc cöng trònh coá vûúáng mùæc trong
cöng taác nghiïạm thu thanh toaán nhû: Phâần san lâëp Nhaà maáy
loạc dâầu Nghi Sún, Nhaà maáy điïạn Nhún Traạch II, Nhaà maáy xú
súại töẩng húạp PVTex, Nhaà maáy öëng theáp dâầu khñ PVPipe... Tuy
nhiïn, cöng taác thu höầi cöng núạ chûa đaạt kïët quaả töët. 

Trong nùm 2012, PVC đaä thûạc hiïạn cöng taác thu xïëp vöën
phuạc vuạ Dûạ aán Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2 vaà vöën lûu đöạng phuạc
vuạ thi cöng caác cöng trònh troạng điïẩm. Tuy nhiïn, do gùạp râët
nhiïầu khoá khùn trong viïạc giaải quyïët phaát sinh vaà nghiïạm
thu khöëi lûúạng dúả dang vaà thiïëu kiïẩm soaát chùạt cheä trong
cöng taác taài chñnh nïn nguöần tiïần đïẩ phuạc vuạ thi cöng xây
lùæp cuäng thiïëu huạt laàm cho mâët cân đöëi doàng tiïần phuạc vuạ
hoaạt đöạng SXKD. 

Viïạc thu xïëp vöën đâầu tû caác dûạ aán cuảa Töẩng cöng ty vaà đún
võ phuạ thuöạc vaào nguöần vay ngùæn vaà trung haạn cuảa Tâạp đoaàn
vaà caác töẩ chûác tñn duạng quaá lúán, trong khi caác dûạ aán đïầu laà
dûạ aán đâầu tû daài haạn. Ðùạc biïạt laà caác khoaản đâầu tû do nhâạn
chuyïẩn nhûúạng tûà caác đún võ cuảa Tâạp đoaàn vaà sûả duạng
nguöần vöën vay uảy thaác cuảa Tâạp đoaàn (1.193 tyả đöầng) nhû:
caác dûạ aán cuảa Cöng ty CP Haải Ðùng – Nha Trang, Cöng ty CP
Phuá Ðaạt, Cöng ty CP Ðâầu tû Dâầu khñ Nha Trang, dûạ aán Khaách
saạn Thaái Bònh, dûạ aán Khaách saạn Lam Kinh, dûạ aán Baạc Liïu
Tower. Caác dûạ aán naày đïầu laà dûạ aán đâầu tû daài haạn, thúài gian
thûạc hiïạn dûạ aán tûà khi khúải cöng đïën khi đûa vaào khai thaác
khoaảng 5 nùm vaà khaả nùng khai thaác kinh doanh trong
nhûäng nùm đâầu khoá coá thïẩ đaạt cöng suâët 100% nhû dûạ kiïën.
Nguöần traả núạ chñnh laà lúại nhuâạn đûúạc chia cuảa caác Cöng ty
cöẩ phâần, caác dûạ aán theo tyả lïạ hoùạc phaải thoaái vöën, tuy nhiïn
vúái böëi caảnh thõ trûúàng bâët đöạng saản hiïạn nay thò PVC khöng
coá khaả nùng thu xïëp nguöần traả núạ. Vò vâạy, PVC vaà caác cöng
ty con hiïạn phaải chõu aảnh hûúảng nùạng nïầ vïầ chi phñ laäi vay,
mâët cân đöëi taài chñnh vaà hiïạu quaả đâầu tû caác dûạ aán naày.

Cöng taác kïë toaán vaà thuïë luön đûúạc thûạc hiïạn nghiïm tuác
vaà theo đuáng quy đõnh phaáp luâạt hiïạn haành. Ðõnh kyà hoaàn
thaành baáo caáo taài chñnh Cöng ty meạ, húạp nhâët vaà thûạc hiïạn
cöng böë thöng tin đuáng thúài gian quy đõnh. Kï khai thuïë
GTGT, TNCN haàng thaáng, thuïë TNDN haàng quyá...

PVC- BAÁO CAÁO THÛÚÀNG NIÏN 2012
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KIÏÅN TOAÀN NHÂN SÛÅ, PHAÁT TRIÏẨN NHÂN LÛÅC
Nùm 2012, PVC tiïëp tuạc kiïạn toaàn mö hònh töẩ chûác Cöng ty
meạ – Cöng ty con vaà böạ maáy điïầu haành Cöng ty meạ, töẩ chûác
laại caác Ban chuyïn mön/Trung tâm, caác Ban điïầu haành theo
nhu câầu quaản lyá điïầu haành saản xuâët kinh doanh. Hiïạn nay,
khöëi cú quan Töẩng cöng ty coá 09 Ban chûác nùng, 01 Trung
tâm vaà 06 Ban điïầu haành/Ban quaản lyá dûạ aán. Töẩng cöng ty
đang tiïëp tuạc chó đaạo thûạc hiïạn phûúng aán đõnh biïn, raà
soaát laại đöại nguä caán böạ, nhân viïn khöëi cú quan vaà caác Ban
điïầu haành. Trong giai đoaạn túái, PVC tiïëp tuạc hoaàn thiïạn
phûúng aán "Taái câëu truác doanh nghiïạp giai đoaạn 2012-
2015" theo đõnh hûúáng, chó đaạo cuảa Tâạp đoaàn. Dûạ kiïën tûà
nay đïën 2015, PVC seä thoaái vöën úả caác cöng ty con, cöng ty
liïn kïët, đâầu tû taài chñnh khöng thuöạc ngaành nghïầ kinh
doanh chñnh cuảa Cöng ty meạ, hoùạc caác cöng ty hoaạt đöạng
khöng hiïạu quaả theo löạ trònh phuà húạp. 

Tñnh đïën 31/12/2012, töẩng söë CBCNV toaàn Töẩng cöng ty laà
6.028 ngûúài trong đoá: Tiïën syä: 05, Thaạc syä: 117, Kyä sû/cûả
nhân: 2.451, Cao đùèng, Trung câëp: 617, Cöng nhân kyä thuâạt:
2.612, Lao đöạng phöẩ thöng: 226. Thu nhâạp bònh quân cuảa
nùm 2012 cuảa lao đöạng đõnh biïn toaàn Töẩng cöng ty laà laà
5,98 triïạu đöầng/ ngûúài/ thaáng. Trong nùm 2012, toaàn Töẩng
cöng ty đaä coá 6.070 lûúạt caán böạ, cöng nhân viïn vaà ngûúài
lao đöạng đûúạc cûả đi đaào taạo (đaạt 67,5% kïë hoaạch nùm),
kinh phñ thûạc hiïạn laà 12,36 tyả đöầng (đaạt 51,5% kïë hoaạch).

NHÛÄNG TÖẦN TAÅI CHÑNH
- Cöng taác quaản trõ doanh nghiïạp, đùạc biïạt laà quaản lyá taài
chñnh kïë toaán, cân đöëi doàng tiïần vaà dûạ baáo ruải ro trong quaá
trònh saản xuâët kinh doanh cuảa PVC vaà caác đún võ coàn yïëu
dâîn đïën tònh traạng khoá khùn nhû tònh hònh hiïạn nay.

- Tiïën đöạ thi cöng caác cöng trònh troạng điïẩm châạm so vúái kïë
hoaạch đïầ ra nhû dûạ aán Nhaà maáy nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2, Nhaà
maáy nhiïạt điïạn Vuäng AÁng 1, Kho LPG laạnh Thõ Vaải, thâạm chñ
coá dûạ aán đaä phaải taạm dûàng triïẩn khai do vûúáng mùæc trong
giaải quyïët phaát sinh nhû dûạ aán Ethanol Phuá Thoạ...

- Nùng lûạc kiïẩm soaát thiïët kïë, nùng lûạc triïẩn khai cöng taác
mua sùæm thiïët bõ cuảa Töẩng cöng ty taại caác cöng trònh, dûạ
aán lúán, đùạc biïạt laà caác dûạ aán đûúạc thûạc hiïạn theo hònh thûác
töẩng thâầu vâîn coàn yïëu dâîn đïën phaát sinh lúán taại caác cöng
trònh.

- Cöng taác húạp đöầng kinh tïë chûa đaạt yïu câầu vïầ đaảm baảo
hiïạu quaả kinh tïë vaà traánh đïën mûác töëi đa caác ruải ro trong
thûạc hiïạn húạp đöầng cho Töẩng cöng ty. Trong quan hïạ húạp
đöầng vúái caác nhaà thâầu phuạ vaà caác đöëi taác chûa thûạc sûạ chùạt
cheä, tònh traạng taạm ûáng, thanh toaán vûúạt quaá quy đõnh húạp
đöầng dâîn đïën cöng núạ phaải thu cuảa Cöng ty meạ râët lúán,
gây mâët cân đöëi doàng tiïần.

BAÁO CAÁO KÏËT QUAẢ HOAÅT ÐÖÅNG SXKD NÙM 2012
VAÀ KÏË HOAÅCH SXKD NÙM 2013

KÏËT QUAẢ THÛÅC HIÏÅN KÏË HOAÅCH SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2012
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2013 - NÂNG CAO HIÏåU QUAẢ NGUÖẦN LÛÅC 
THÛÅC HIÏåN CAÁC DÛÅ AÁN LÚÁN

Ðûáng trûúác nhûäng khoá khùn thaách thûác vaà nhûäng cú höåi phaát triïẩn, nùm 2013, Töẩng Cöng ty PVC đaä đùåt
ra nhûäng nhiïåm vuå troång tâm cuå thïẩ đïẩ hoaàn thaành kïë hoaåch saản xuâët kinh doanh, tûàng bûúác đûa Töẩng
Cöng ty thoaát khoải khoá khùn, taåo đaà đi lïn, hûúáng đïën sûå phaát triïẩn bïần vûäng.

10 MUÅC TIÏU CHÑNH NÙM 2013

1. Chuâẩn bõ töët caác điïầu kiïạn vïầ nhân lûạc, nguöần vöën, cú súả
vâạt châët, thiïët bõ thi cöng... triïẩn khai caác cöng trònh/dûạ aán
đaảm baảo tiïën đöạ, châët lûúạng theo yïu câầu nhû: dûạ aán nhiïạt
điïạn Vuäng AÁng 1, dûạ aán Nhaà maáy nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2, dûạ
aán Trung tâm nhiïạt điïạn Long Phuá 1... 

2. Hoaàn thaành vaà baàn giao caác dûạ aán LPG Laạnh Thõ Vaải, dûạ aán
Nhaà maáy nhiïạt điïạn Vuäng AÁng 1...

3.Triïẩn khai cöng taác sùæp xïëp, đöẩi múái doanh nghiïạp, taái câëu
truác töẩng thïẩ Töẩng cöng ty theo đõnh hûúáng cuảa Tâạp đoaàn,
tâạp trung vaào lĩnh vûạc ngaành nghïầ hoaạt đöạng chñnh. Thûạc
hiïạn taái câëu truác, töẩ chûác laại cöng ty Meạ (möạt phâần hoùạc toaàn
böạ) trûạc tiïëp saản xuâët kinh doanh cuảa Töẩng cöng ty. 

4. Tâạp trung cuảng cöë cöng taác quaản lyá taài chñnh, haạch toaán
kïë toaán trong toaàn Töẩng cöng ty. Tâạp trung cöng taác lâạp höầ
sú nghiïạm thu, thanh quyïët toaán vaà thu höầi vöën. Quan tâm
chuá troạng cöng taác thu xïëp, cân đöëi vöën đaảm baảo đuả nguöần
vöën phuạc vuạ hoaạt đöạng SXKD.

5. Tùng cûúàng viïạc thûạc hiïạn vaà giaám saát cöng taác quaản lyá
kinh tïë, haạch toaán kinh doanh, quaản lyá húạp đöầng, quaản lyá
chi phñ đaảm baảo töëi đa lúại nhuâạn thu đûúạc tûà caác hoaạt đöạng
saản xuâët kinh doanh. Xây dûạng vaà hoaàn thiïạn hïạ thöëng đõnh
mûác kinh tïë, kyä thuâạt. 

6. Raà soaát, sùæp xïëp vaà töẩ chûác laại böạ maáy nhân sûạ toaàn Töẩng
Cöng ty. Tuyïẩn duạng, thu huát caán böạ coá nùng lûạc, kinh
nghiïạm chuyïn mön phuà húạp. Quyïët liïạt thûạc hiïạn cöng
taác đõnh biïn, böë trñ vaà phân cöng cöng viïạc phuà húạp vúái
nùng lûạc, trònh đöạ quaản lyá vaà chuyïn mön.

7. Tùng cûúàng cöng taác tiïëp thõ đâëu thâầu, tòm kiïëm nguöần
viïạc laàm öẩn đõnh cho Töẩng Cöng ty vaà caác đún võ.

8. Kiïẩm soaát chùạt cheä vaà tùng cûúàng tiïët kiïạm chi phñ saản
xuâët kinh doanh. Chó đaạo caác đún võ tiïëp tuạc quaán triïạt triïẩn
khai thûạc haành tiïët kiïạm, chöëng laäng phñ trong toaàn đún võ,
tiïët giaảm chi phñ quaản lyá, tâạp trung giaảm giaá thaành saản phâẩm
vaà nâng cao hiïạu quaả saản xuâët kinh doanh.

9.Tùng cûúàng cöng taác kiïẩm soaát, giaám saát hoaạt đöạng SXKD
taại caác cöng ty con, cöng ty liïn kïët; nâng cao vai troà vaà traách
nhiïạm cuảa ngûúài đaại diïạn phâần vöën cuảa Töẩng cöng ty trong
viïạc quaản lyá vaà sûả duạng hiïạu quaả vöën đâầu tû taại caác đún võ .

10. Duy trò töët viïạc aáp duạng caác hïạ thöëng quaản lyá châët lûúạng,
an toaàn sûác khoảe vaà möi trûúàng. Ðâẩy maạnh hoaạt đöạng
nghiïn cûáu khoa hoạc, caải tiïën, phaát huy saáng kiïën trong saản
xuâët, ûáng duạng cöng nghïạ thöng tin vaào quaản lyá vaà saản xuâët.

CAÁC GIAẢI PHAÁP SAẢN XUÂËT KINH NÙM 2013

CÖNG TAÁC TÖẨ CHÛÁC, QUAẢN LYÁ
Tâạp trung triïẩn khai thûạc hiïạn cöng taác taái câëu truác töẩng thïẩ
Töẩng cöng ty theo đïầ aán taái câëu truác đûúạc Tâạp đoaàn phï
duyïạt. Quyïët liïạt thûạc hiïạn cöng taác kiïạn toaàn, cú câëu laại böạ
maáy töẩ chûác vaà nhân sûạ taại Cöng ty Meạ cuäng nhû caác đún võ
thaành viïn đaảm baảo goạn nheạ, coá nùng lûạc vaà trònh đöạ, đaảm
baảo đaáp ûáng yïu câầu trong cöng taác điïầu haành vaà triïẩn khai
caác hoaạt đöạng saản xuâët kinh doanh cuảa Töẩng cöng ty. Tòm
kiïëm đöëi taác trong vaà ngoaài nûúác đïẩ thûạc hiïạn thoaái vöën đöëi
vúái caác đún võ khöng hoaạt đöạng trong lĩnh vûạc SXKD chñnh
cuảa Töẩng cöng ty; trong đoá đùạc biïạt quan tâm thûạc hiïạn taái
câëu truác đöëi vúái caác đún võ hoaạt đöạng keám hiïạu quaả.

Hoaàn thiïạn caác quy chïë quaản lyá nöại böạ; Thûúàng xuyïn thûạc
hiïạn cöng taác quy hoaạch, đaánh giaá vaà phân loaại caán böạ, cöng
taác luân chuyïẩn vaà điïầu đöạng, böẩ nhiïạm caán böạ nhùçm nâng
cao hiïạu quaả cöng taác quaản lyá, điïầu haành. Tùng cûúàng cöng
taác chó đaạo, quaản lyá vaà giaám saát quaá trònh điïầu haành vaà thûạc
hiïạn nhiïạm vuạ cuảa Ngûúài đaại diïạn phâần vöën cuảa Töẩng cöng
ty taại caác đún võ.

CÖNG TAÁC KINH TÏË ÐÂËU THÂẦU
Baám saát kïë hoaạch SXKD, kïë hoaạch đâầu tû cuảa Tâạp đoaàn vaà caác
đún võ trûạc thuöạc Tâạp đoaàn đïẩ đâẩy maạnh thûạc hiïạn cöng taác
tiïëp thõ, đâëu thâầu đaảm nhâạn thi cöng toaàn böạ caác cöng trònh
dâầu khñ phâần trïn búà. 

Tñch cûạc laàm viïạc vúái caác Chuả đâầu tû vaà caác cú quan hûäu
quan đïẩ coá giaải phaáp giaải quyïët dûát điïẩm đöëi vúái nhûäng phaát
sinh khöng lûúàng trûúác bõ aảnh hûúảng do biïën đöạng giaá
nhân cöng, nguyïn liïạu vaà caác biïën đöạng khaác taại caác dûạ aán:
Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2, Nhaà maáy Ethanol Phuá Thoạ,
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BAÁO CAÁO KÏËT QUAẢ HOAÅT ÐÖÅNG SXKD NÙM 2010 
VAÀ KÏË HOAÅCH SXKD NÙM 2011

Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Vuäng AÁng 1, Kho chûáa LPG laạnh Thõ Vaải...
Kiïẩm điïẩm laại tònh hònh thûạc hiïạn toaàn böạ caác cöng trònh, dûạ
aán đaä vaà đang triïẩn khai. Ðaánh giaá thûạc châët hiïạu quaả kinh
tïë cuảa tûàng cöng trònh, dûạ aán vaà ruát ra baài hoạc kinh nghiïạm
cho caác cöng trònh, dûạ aán tiïëp theo. Xây dûạng hïạ thöëng đõnh
mûác kinh tïë, kyä thuâạt vaà đún giaá nöại böạ taại caác cöng trònh.

CÖNG TAÁC TAÀI CHÑNH KÏË TOAÁN
Tùng cûúàng kiïẩm tra, giaám saát cöng taác quaản lyá taài chñnh,
haạch toaán kïë toaán vaà sûả duạng vöën trong toaàn Töẩng cöng ty.
Tùng cûúàng cöng taác kiïẩm soaát doàng tiïần, đaảm baảo sûả duạng
đuáng muạc đñch. Tâạp trung cân đöëi, thu xïëp nguöần vöën đaảm
baảo đuả vöën phuạc vuạ hoaạt đöạng SXKD, đùạc biïạt đaáp ûáng nhu
câầu vöën triïẩn khai thi cöng taại caác cöng trònh troạng điïẩm
trong nùm 2013 nhû: dûạ aán NM nhiïạt điïạn Vuäng AÁng 1, dûạ
aán NM nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2, dûạ aán NM nhiïạt điïạn Long Phuá
1, dûạ aán khu liïn hiïạp Loạc hoáa dâầu Nghi Sún...

Thûạc hiïạn vaà yïu câầu ngûúài đaại diïạn phâần vöën taại caác đún võ
thûạc hiïạn kiïën nghõ cuảa Kiïẩm toaán Nhaà nûúác taại caác Biïn baản
kiïẩm toaán. Thûạc hiïạn thoaái vöën cuảa PVC taại caác đún võ hoaạt
đöạng trong lĩnh vûạc đâầu tû vaà kinh doanh bâët đöạng saản, caác
đún võ khöng thuöạc lĩnh vûạc hoaạt đöạng SXKD chñnh cuảa
Töẩng cöng ty, caác đún võ hoaạt đöạng khöng hiïạu quaả đïẩ tâạp
trung vöën cho caác lĩnh vûạc hoaạt đöạng SXKD chñnh, đöầng
thúài đaảm baảo an toaàn vaà phaát triïẩn nguöần vöën. Thûúàng
xuyïn raà soaát laại caác khoaản cöng núạ phaải thu vaà giaá trõ saản
lûúạng dúả dang taại caác dûạ aán/đún võ. Quyïët liïạt nghiïạm thu,
thanh toaán vaà thu höầi cöng núạ đùạc biïạt laà cöng núạ nöại böạ
trong Töẩng cöng ty vaà vúái caác đún võ trong Tâạp đoaàn, giaảm
thiïẩu giaá trõ cöng núạ phaải thu vaà khöëi lûúạng dúả dang. 

CÖNG TAÁC CHÓ ÐAÅO, ÐIÏẦU HAÀNH THI CÖNG TAÅI CAÁC
CÖNG TRÒNH
Nâng cao nùng lûạc, tñnh chuyïn nghiïạp, tinh thâần traách
nhiïạm cuảa caác đún võ trong cöng taác thi cöng xây dûạng.
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Tùng cûúàng cöng taác kiïẩm soaát, giaám saát vaà chó đaạo caác đún
võ trong quaá trònh triïẩn khai dûạ aán. Nghiïm câëm viïạc caác đún
võ thuï vaà sûả duạng thâầu phuạ câëp 2, câëp 3. 

Vúái vai troà laà Töẩng thâầu EPC, PVC tùng cûúàng viïạc quaản lyá,
giaám saát, töëi ûu hoáa thiïët kïë, thûạc hiïạn thiïët kïë baản veä thi
cöng, lâạp biïạn phaáp thi cöng phuà húạp đaảm baảo hiïạu quaả
kinh tïë trong triïẩn khai thûạc hiïạn. Tùng cûúàng cöng taác quaản
lyá, điïầu haành, giaám saát thi cöng trïn caác cöng trûúàng,
thûúàng xuyïn kiïẩm điïẩm tònh hònh thûạc hiïạn dûạ aán, tiïën đöạ
thi cöng đïẩ kõp thúài coá biïạn phaáp giaải quyïët caác vûúáng mùæc
nhùçm đaảm baảo tiïën đöạ vaà châët lûúạng dûạ aán. Thûúàng xuyïn
đön đöëc vaà giaám saát viïạc thûạc hiïạn trang bõ baảo höạ lao đöạng,
cöng taác an toaàn, vïạ sinh lao đöạng trïn cöng trûúàng.

Tiïëp tuạc aáp duạng Hïạ thöëng quaản lyá châët lûúạng theo tiïu
chuâẩn ISO 9001:2008 trong toaàn Töẩng cöng ty, chuâẩn hoaá
caác quy trònh, quy đõnh vïầ quaản lyá, töẩ chûác thi cöng, töẩ chûác
cöng trûúàng, chuâẩn hoaá đöại nguä caán böạ quaản lyá, cöng nhân...  

CÖNG TAÁC ÐÂẦU TÛ
Dûạ aán Khu cöng nghiïạp Soaài Raạp - Tiïần Giang: Tiïëp tuạc cöng
taác xuác tiïën kïu goại đâầu tû, đöầng thúài đïầ nghõ Tâạp đoaàn höî
trúạ chuyïẩn nhûúạng dûạ aán cho caác đún võ trong ngaành coá
tiïầm lûạc vïầ taài chñnh đïẩ tiïëp tuạc triïẩn khai thûạc hiïạn dûạ aán.
Tùng cûúàng giaám saát viïạc thûạc hiïạn đâầu tû XDCB vaà MSTB

taại caác đún võ thaành viïn đaảm baảo đuáng quy đõnh phaáp luâạt
cuảa Nhaà nûúác vaà Quy chïë Ðâầu tû cuảa Töẩng Cöng ty cuäng
nhû cuảa Tâạp đoaàn vaà nâng cao hiïạu quaả cöng taác đâầu tû. 

CÖNG TAÁC ÐAÀO TAÅO VAÀ PHAÁT TRIÏẨN NGUÖẦN NHÂN LÛÅC
Quan tâm xây dûạng cú chïë, chñnh saách nhùçm thu huát caán böạ
quaản lyá, caán böạ kyä thuâạt coá nùng lûạc, am hiïẩu cöng nghïạ,
coá kinh nghiïạm nhùçm xây dûạng đöại nguä CBCNV đuả vïầ söë
lûúạng, đaáp ûáng yïu câầu vïầ châët lûúạng, đùạc biïạt laà đöại nguä
laàm cöng taác quaản lyá, điïầu haành dûạ aán, cöng taác thiïët kïë.
Thûúàng xuyïn thûạc hiïạn tuyïẩn duạng, đaào taạo vaà đaào taạo
trong cöng viïạc đïẩ xây dûạng đöại nguä cöng nhân kyä thuâạt
laành nghïầ, coá trònh đöạ cao.

THÛÅC HIÏÅN TÖËT CHÏË ÐÖÅ CHÑNH SAÁCH, AN SINH XAÄ HÖÅI
Thûạc hiïạn töët caác chïë đöạ chñnh saách đöëi vúái ngûúài lao đöạng;
Ðaảm baảo töët chñnh saách tiïần lûúng, thu nhâạp bònh quân
nùm 2013 laà 6,15 triïạu đöầng/ngûúài/thaáng. Khöng ngûàng caải
thiïạn điïầu kiïạn söëng, điïầu kiïạn laàm viïạc cuảa toaàn thïẩ CBCNV
đùạc biïạt đöëi vúái nhûäng caán böạ cöng nhân laàm viïạc trïn caác
cöng trûúàng. Kïët húạp vúái caác töẩ chûác đoaàn thïẩ töẩ chûác caác
phong traào thi đua lao đöạng saản xuâët; nâng cao yá thûác töẩ
chûác kyả luâạt, tû duy vaà taác phong laàm viïạc... cuảa ngûúài lao
đöạng nhùçm mang laại nùng suâët lao đöạng cao hún vaà mang
laại hiïạu quaả kinh tïë cho Töẩng Cöng ty. 

CAÁC CHÓ TIÏU KINH TÏË CHUẢ YÏËU NÙM 2013
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TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏåT NAM
Ðõa chó: Tâầng 25, Toàa nhaà C.E.O, Ðûúàng Phaạm Huàng, 
huyïạnTûà Liïm, Thaành phöë Haà Nöại, CHXHCN Viïạt Nam

BAÁO CAÁO TAÀI CHÑNH HÚÅP NHÂËT 
ÐAÄ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOAÁN

CHO NÙM TAÀI CHÑNH KÏËT THUÁC 
NGAÀY 31 THAÁNG 12 NÙM 2012
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