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TỜ TRÌNH  

Về kết quả thực hiện công tác thoái vốn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 

thoái vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua 

ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua 

ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 

24/6/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 341/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 28/4/2016, số 1104/NQ-

ĐHĐCĐ-XLDK ngày 15/12/2017  của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công 

ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC thông qua 

và tổ chức triển khai thực hiện Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 sau khi được cổ 

đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận.  

Căn cứ Nghị quyết số 375/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 22/6/2018 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông 

qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 

2018-2020 của PVC, ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC chủ động triển khai thực 

hiện sau khi thống nhất với cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sẽ báo cáo Đại 

hội tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất 

Căn cứ Nghị quyết số số 201/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 27/5/2019, số 216/NQ-

ĐHĐCĐ-XLDK ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tổng 

công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua Báo cáo hoạt động của Hội 

đồng quản trị PVC trong đó có kết quả công tác thoái vốn của PVC tại các đơn vị 

thành viên.  

Hội đồng quản trị PVC kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 các nội dung sau: 

1. Kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu/thoái vốn giai đoạn 2016-2020: 

DỰ THẢO 



Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty (từ năm 2016 

đến năm 2020), Hội đồng quản trị PVC/Người đại diện phần vốn của PVN tại PVC đã 

báo cáo cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trên cơ sở đó PVN đã ban 

hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác tái cơ cấu/thoái vốn của PVC 

giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Trên cơ sở văn bản số 204/XLDK-HĐQT ngày 

31/3/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 2627/NQ-DKVN 

ngày 31/12/2016 về việc tạm phê duyệt Kế hoạch Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-

2020; Trên cơ sở văn bản số 953/TTr-XLDK ngày 08/11/2017 và văn bản số 

1050/XLDK-HĐQT ngày 06/12/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết 

định số 104/QĐ-DKVN ngày 22/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung phê duyệt kế hoạch 

Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020; Trên cơ sở văn bản số 244/XLDK-HĐQT ngày 

24/4/2018 và văn bản số 331/XLDK-HĐQT ngày 07/6/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam đã ban hành Nghị quyết số 3696/NQ-DKVN ngày 21/6/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung phê duyệt kế hoạch Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, Hội đồng quản trị PVC đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-XLDK 

ngày 20/3/2017 về việc chấp thuận kế hoạch thực hiện thoái vốn/giải thể/phán sản để 

tái cơ cấu phần vốn góp của PVC tại các đơn vị trong giai đoạn 2017-2020. 

Theo Kế hoạch tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 đã được cổ đông lớn chấp 

thuận, PVC sẽ duy trì 02 đơn vị nòng cốt (PVC-MS, DOBC) và thực hiện tái cơ 

cấu/thoái toàn bộ phần vốn góp tại 32 đơn vị còn lại, trong đó PVC sẽ thực hiện thoái 

vốn tại 29 đơn vị và thực hiện thủ tục giải thể, phá sản (trong trường hợp không thể 

thoái vốn) tại 03 đơn vị.  Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 như sau: 

 Đối với công tác thoái vốn: 

- Hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp tại 08/32 đơn vị (PVL, PVC-Pacific, 

Sopewaco, PVSD, INT, PVCLand, Long Sơn PIC, Petrowaco). Tổng giá trị thoái 

vốn thu về 285,22 tỷ đồng/494,61 tỷ đồng giá trị đầu tư. 

- Thoái một phần vốn góp tại 04 đơn vị (PVNC, PVC-SG, PVC-MT, PVC-ID) thu 

về 0,13 tỷ đồng/2,29 tỷ đồng giá trị đầu tư. 

- Hoàn thành giảm một phần vốn điều lệ tại PVC-Bình Sơn và PVC-Duyên Hải, 

Công ty mẹ PVC thu về tương ứng 30 tỷ đồng và 19,35 tỷ đồng. 

- Ngoài ra, PVC cũng đã hỗ trợ các đơn vị thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn 

vốn  phục vụ sản xuất kinh doanh/trả nợ ủy thác Tập đoàn, cụ thể: Petroland thu 

về 225,95 tỷ đồng, PVC-SG thu về 34,96 tỷ đồng, PVC-MT thu về 13,02 tỷ đồng 

từ thoái vốn INT; Long Sơn PIC thu 30,23 và PVC-Đông Đô thu về 3,9 tỷ đồng 

từ giảm vốn điều lệ của PVC-Bình Sơn. 

 Đối với công tác giải thể/phá sản các đơn vị: 

Trong thời gian vừa qua, PVC đã thuê Đơn vị tư vấn luật để hỗ trợ tư vấn pháp 

lý, đồng thời tiến hành rà soát công nợ giữa PVC/các đơn vị thành viên với PVC-MT 

để làm cơ sở triển khai công tác giải thể/phá sản. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, 

PVC vẫn chưa thể hoàn thành được công việc do PVC-MT và các đơn vị theo kế 



hoạch do khó khăn trong công tác giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến tài 

chính, các khoản công nợ, công tác quyết toán các công trình tồn đọng.   

Đến thời điểm hiện tại, PVC đang xúc tiến triển khai thoái vốn tại một số đơn vị 

PVC-IC, PVC-Bình Sơn, Petroland và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để có thể triển 

khai thoái vốn tại các đơn vị nằm trong danh mục thoái vốn. Tuy nhiên, việc thoái vốn 

tại các đơn vị còn lại đang gặp một số khó khăn vướng mắc dẫn đến chưa thể hoàn 

thành toàn bộ Kế hoạch tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020. 

2. Kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn giai đoạn 2021-2025: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu/thoái vốn giai đoạn 2016-2020 

và nhằm tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn trong thời gian tới, PVC đang triển khai 

xây dựng kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn của PVC tại các đơn vị thành viên giai đoạn 

2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của PVC.  

 Hội đồng quản trị PVC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của PVC thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu/thoái vốn của PVC giai đoạn 

2016-2020 như trên. Đối với kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn giai đoạn 2021-2025, kính 

trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC thông qua và tổ chức 

triển khai kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn của PVC tại các đơn vị sau khi được cổ đông 

lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn 

bản hướng dẫn và cơ chế chính sách của Nhà nước, Pháp luật có sự thay đổi, kính đề 

nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC chủ động triển khai 

thực hiện sau khi thống nhất với cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sẽ báo 

cáo Đại hội tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cổ phần 

Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét và chấp thuận. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Kiểm soát; 

- Lưu: VT, HĐQT; KHĐT&TCC. 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH  
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