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ĐIỂM TIN CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀNH DẦU KHÍ

I.1. ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH DẦU KHÍ THẾ GIỚI 

I.1.1. Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí

n Chính quyền Taliban hôm 5/1 công bố một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD mà 
họ đã ký kết với Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Trung Á Tân Cương (CAPEIC) của 
Trung Quốc để khai thác dầu mỏ trong vòng 25 năm ở lưu vực sông Amu Darya.

n Exxon Mobil ngày 10/1 tuyên bố đã được trao quyền thăm dò dầu khí đối với hai 
lô ngoài khơi ở Đồng bằng sông Nile của Ai Cập.

n Bộ trưởng Năng lượng Na Uy hôm 10/1 cho biết nước này đã trao 47 giấy phép 
thăm dò dầu khí ngoài khơi trong vòng cấp phép mới nhất cho các mỏ trưởng thành.

n NNPC hôm 13/1 thông báo hoạt động khoan giếng dầu đầu tiên của Nigeria 
tại Nasarawa sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 3/2023. Đây là thành công bước đầu 
trong hoạt động thăm dò dầu ở các lưu vực nội địa của Nigeria.

n Công ty năng lượng toàn cầu Eni (Italy) hôm 15/1 thông báo đã phát hiện một mỏ 
khí đốt quan trọng tại giếng thăm dò Nargis-1 thuộc khu vực nhượng quyền ngoài 
khơi Nargis ở phía Đông Địa Trung Hải, gần thành phố Al-Arish, tỉnh Bắc Sinai của 
Ai Cập.

n Qatar tham gia hợp tác với liên doanh giữa hai gã khổng lồ dầu khí TotalEnergies 
(Pháp) và Eni (Ý) từ 29/1 để tiến hành thăm dò hydrocarbon từ một lô khí đốt ở 
vùng biển phía nam Lebanon, giáp biên giới với Israel.
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I.1.2. Hoạt động khai thác, sản xuất dầu khí

n Indonesia ngày 2/1 thông báo đã thông qua kế hoạch đầu tiên về phát triển khu 
mỏ khí Tuna ở Biển Đông, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3,07 tỉ USD cho 
đến khi bắt đầu sản xuất.

n Công ty dầu mỏ nhà nước Petroecuador (Ecuador) hôm 2/1 cho biết, Chính phủ 
đã tiếp quản lại công việc khai thác tại hai mỏ dầu trong rừng Amazon từ Công ty 
năng lượng Repsol (Tây Ban Nha).

n Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan hôm 5/1 thông báo đã ký một thỏa 
thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công ty Xăng dầu 
và Khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

n QatarEnergy (Qatar) và đối tác Chevron Phillips Chemical hôm 8/1 đã công bố 
quyết định đầu tư cuối cho dự án xây dựng khu phức hợp hóa dầu Ras Laffan - một 
dự án trị giá 6 tỷ USD với quy mô được cho là lớn nhất ở Trung Đông.

n TotalEnergies (Pháp) đã phê duyệt quyết định đầu tư 1 tỷ USD cho dự án phát 
triển dầu Lapa Tây-Nam ở Lưu vực Santos, cách bờ biển Brazil 300 km. Theo dự 
kiến, Lapa Tây-Nam sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2025, góp phần tăng sản lượng từ 
mỏ Lapa thêm 25.000 thùng dầu mỗi ngày và nâng tổng sản lượng lên 60.000 thùng 
dầu mỗi ngày.

n Chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép để Trinidad&Tobago phát triển một mỏ khí đốt 
lớn nằm trong lãnh hải của Venezuela.

n Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya hôm 25/1 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị 
giá 8 tỷ USD với Tập đoàn Năng lượng ENI của Italy để phát triển các cơ sở khai 
thác hydrocarbon ở ngoài khơi. Thỏa thuận trên nhằm phát triển lĩnh vực dầu mỏ 
và khí đốt, trong đó xây dựng hai cơ sở ở ngoài khơi với công suất có thể đạt tổng 
cộng hơn 24 triệu m3 khí đốt mỗi ngày.

n Philippines đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng 
quy mô nhỏ, bổ sung vào 6 dự án đang triển khai, qua đó tăng nguồn cung trong 
nước từ nhập khẩu.

n Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 28/1 đã công du đến Libya. Quốc gia Bắc Phi 
này hiện đang đối mặt với tình hình bất ổn và hỗn loạn chính trị, nhằm ký kết một 
thỏa thuận về khí đốt với trị giá 8 tỷ USD và bổ sung nguồn cung năng lượng cho 
châu Âu. Qua Thỏa thuận khí đốt kéo dài 25 năm, Libya sẽ xuất khẩu được 22,7 triệu 
m3/ngày.

n Tại thủ đô Tripoli của Libya, ngày 28/1, gã khổng lồ hydrocarbon Eni (Ý) và công 
ty Dầu khí Quốc gia Libya NOC đã ký một thỏa thuận mang tính “lịch sử” nhằm 
khai thác hai mỏ khí đốt ngoài khơi Libya.
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I.1.3. Hoạt động lưu trữ, vận chuyển và phân phối dầu khí

n Đức từ ngày 1/1 đã ngừng nhập khẩu tất cả dầu thô từ Nga thông qua đường ống 
dẫn dầu, thực hiện tốt cam kết ngừng mua tất cả dầu thô của Nga, mặc dù lệnh cấm 
của EU không áp dụng đối với nhập khẩu đường ống.

n Mức dự trữ khí đốt của châu Âu tính đến ngày 2/1 đạt 83% công suất, làm giảm 
nhu cầu mua thêm khí đốt.

n Công ty dầu mỏ nhà nước Petroecuador (Ecuador) hôm 2/1 cho biết, Chính phủ 
đã tiếp quản lại công việc khai thác tại hai mỏ dầu trong rừng Amazon từ Công ty 
năng lượng Repsol (Tây Ban Nha).

n Bulgaria hôm 3/1 đã ký thỏa thuận dài hạn để tiếp cận mạng lưới trung chuyển 
khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Thổ Nhĩ Kỳ.

n Lượng khí đốt mà Gazprom chuyển sang EU qua Ukraine bắt đầu giảm mạnh từ 
ngày 5/1, với chỉ 24,4 triệu m3 được vận chuyển hằng ngày tính tới ngày 19/1.

n Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới liên bang Đức (Bundesnetzagentur) Klaus Müller 
cho biết hôm 7/1: lượng tích trữ khí đốt của Đức hiện được lấp đầy trên 90% và 
Berlin không còn phải lo ngại tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông này.

n Bloomberg ngày 9/1 đưa tin Trung Quốc đã công bố một một biểu hạn mức nhập 
khẩu dầu thô mới, cho phép 44 nhà máy lọc dầu tư nhân được nhập khẩu 118,82 
triệu tấn dầu.

n Nigeria hôm 9/1 cho biết nước này đặt mục tiêu chấm dứt việc nhập khẩu các sản 
phẩm xăng dầu vào năm 2024, thời điểm các nhà máy lọc dầu trong nước dự kiến 
sẽ hoạt động hết công suất.

n TotalEnergies (Pháp) hôm 13/1 thông báo khánh thành và đưa vào hoạt động kho 
cảng nhập khẩu LNG Deutsche Ostsee, qua đó đưa họ trở thành một trong những 
nhà cung cấp LNG chính của Đức.

n Tổng Giám đốc tập đoàn Gazprom Alexey Miller và Phó Thủ tướng thứ nhất của 
Kazakhstan Roman Sklyar hôm 18/1 đã ký một lộ trình hợp tác xử lý và cung cấp 
khí đốt, bao gồm cả các điểm xuất khẩu mới.

n Kazakhstan đã nhận được sự chấp thuận từ Nga để sử dụng cơ sở hạ tầng đường 
ống của Nga nhằm vận chuyển 300.000 tấn dầu cho người mua ở Đức trong quý đầu 
tiên của năm 2023.

n Unipec- công ty kinh doanh dầu mỏ lớn nhất ở Trung Quốc và là đơn vị kinh 
doanh của nhà máy lọc dầu nhà nước Sinopec, đã mua 9 triệu thùng dầu thô loại 
Upper Zakum của Abu Dhabi.
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n Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) phân 
bổ ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng, cho phép tăng cường vận chuyển khí đốt của 
Azerbaijan tới EU.

n Lượng mua dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã đạt 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 
1/2023.

n Hạ viện Mỹ ngày 27/1 đã thông qua dự luật hạn chế quyền của tổng thống trong 
việc mở kho dầu dự trữ khẩn cấp quốc gia, động thái được cho là có liên quan đến 
cách thức xử lý cuộc khủng hoảng xăng dầu hồi cuối năm ngoái của Tổng thống 
Joe Biden.

n Cơ quan cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) cho biết: tính đến ngày 28/1, lượng 
khí đốt dự trữ tại các cơ sở lưu trữ ngầm của châu Âu (UGS) được lấp đầy 74,5%, 
chứa tổng cộng 81,2 tỷ m3 khí đốt.

I.1.4. Hoạt động dầu khí khác

n Aramco Trading Co., chi nhánh thương mại toàn cầu của Saudi Aramco đã mua 
lại công ty Motiva Trading của Mỹ khi tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Arabia mở 
rộng trên khắp khu vực Bắc và Nam Mỹ.

n Căng thẳng giữa Tổng thống Joe Biden và ngành dầu khí Mỹ gia tăng, bắt nguồn 
từ quyết định của Chevron về việc mua lại 75 tỷ USD cổ phiếu và tăng chi trả cổ tức 
thay vì đầu tư số tiền đó vào hoạt động khoan dầu khí mới.

n Tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhà máy lọc dầu ở Hàn Quốc đạt 57 tỷ USD 
trong năm 2022, tăng 71,2% so với năm trước đó, ghi dấu mức cao nhất kể từ khi 
đạt 53,2 tỷ USD vào năm 2012.

n Bộ Năng lượng Na Uy cuối tháng 1 đã công bố kế hoạch để cung cấp 92 lô mới 
ngoài khơi trong vòng đấu thầu “Cấp phép cho các khu vực được xác định trước” 
(APA) bao gồm 78 lô ở phía nam biển Barents và 14 lô ở biển Na Uy.

n Tập đoàn năng lượng Exxon Mobil hôm 31/1 công bố lợi nhuận ròng đạt 56 tỷ 
USD trong năm 2022, tương đương với 6,3 triệu USD/h, thiết lập một kỷ lục không 
chỉ cho chính công ty mà còn đối với cả ngành năng lượng phương Tây.
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I.1.5. Giá dầu

I.1.5.1. Nguồn cung dầu

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 10/1 dự báo dự trữ dầu toàn cầu 
sẽ tăng trong 2 năm tới với sản lượng dầu toàn cầu nhiều hơn mức tiêu thụ. Báo cáo 
dự báo lượng nhiên liệu lỏng toàn cầu sẽ đạt mức trung bình 102,8 triệu thùng/ngày 
vào năm 2024, tăng từ 100 triệu thùng/ngày vào năm 2022, do sản lượng ngoài Tổ 
chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng trưởng mạnh.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo về thị trường năng lượng. 
IEA lưu ý rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt 1 triệu thùng/ngày trong quý 
I/2023, bất chấp triển vọng nhu cầu Trung Quốc tái mở cửa.

I.1.5.2. Nhu cầu dầu

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ công bố ngày 17/1, OPEC đã dự 
báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2,7 
triệu thùng/ngày so với năm 2022 và tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với dự báo được 
đưa ra vào năm 2021.

Ngày 18/1, trong báo cáo hàng tháng về dầu mỏ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
(IEA) cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ toàn 
cầu lên mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2023, tăng 1,9 triệu 
thùng mỗi ngày so với năm 2022. Đó là mức tăng 200.000 thùng/ngày trong ước 
tính tăng trưởng nhu cầu của IEA cho năm 2023, từ mức tăng trưởng 1,7 triệu 
thùng/ngày dự kiến   vào tháng 12.

I.1.5.3. Giá dầu

Giá dầu đã ổn định sau khi giảm khi các đợt tăng lãi suất của các ngân hàng trung 
ương lớn sắp xảy ra và dấu hiệu xuất khẩu mạnh của Nga đã cân bằng giữa căng 
thẳng gia tăng ở Trung Đông và hy vọng nhu cầu của Trung Quốc cao hơn.

  DIỄN BIẾN GIÁ DẦU THÔ BRENT TRONG THÁNG 1/2023  
Đơn vị tính: USD/thùng

Nguồn: TradingView
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I.2. ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

I.2.1. Tổng hợp tin Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

I.2.1.1. Tin doanh nghiệp

n Trưa 1/1, trong chuyến công tác đầu năm 2023 tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình 
Sơn (BSR).

n Ngày 3/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban 
hành Công văn số 467-CV/ĐU về việc triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 
mừng Xuân Quý Mão 2023.

n Ngày 4/1, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

n Ngày 4/1, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, Công 
đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức hội nghị tập 
huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

n Ngày 4/1, tại Hà Nội, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí trực thuộc Hội đồng 
Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm 
kỳ 2020-2022, trong đó tập trung đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm công tác 
khoan giai đoạn 2016-2022, nhận định những khó khăn, thách thức và định hướng 
triển khai cho giai đoạn 2023-2025.

n Ngày 4/1, tại trụ sở PV GAS TP HCM đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng “Thiết kế, mua 
sắm, lắp đặt, thi công xây lắp và chạy thử công trình (EPC) - Dự án Bồn chứa LPG 
Thị Vải” giữa Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Quản lý Dự án Khí 
và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

n Tối ngày 4/1, tại thành phố biển Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ 
chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an năm 2023” 
cho đoàn viên, người lao động khu vực phía Nam.

n Ngày 5/1 tại Hà Nội, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã 
công bố và vinh danh các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có 
năm thứ 15 liên tiếp góp mặt trong Top 3 của Bảng xếp hạng với vị trí thứ 2.

n Ngày 5/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức gặp 
mặt các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 
nhân dịp chào đón Xuân Quý Mão 2023.

n Ngày 5/1, PHTD và Realme chính thức công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược. 
PHTD sẽ trở thành nhà phân phối chính hãng các sản phẩm điện thoại Realme tại 
thị trường Việt Nam.
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n Ngày 05/01, tại vùng biển Thái Bình, PV GAS Trading - đơn vị kinh doanh khí 
hoá lỏng (LPG) của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đã hoàn thành công 
tác nhập khẩu chuyến hàng LPG “Chào Xuân 2023” phục vụ thị trường miền Bắc. 
Toàn bộ 32.000 tấn LPG được chuyển tải thành công vào Tàu kho nổi Viet Dragon 
68 nhằm đảm bảo nguồn năng lượng cho khu vực Miền Bắc trong dịp Tết Quý Mão.

n Ngày 6/1, tại trụ sở Tổng Công ty, Công đoàn PVFCCo đã tổ chức Hội nghị Tổng 
kết hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

n Ngày 6/1, đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, Nhà 
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát hiện trục trặc kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối 
giãn nở nhiệt áp tái sinh. Tại Phân xưởng Residue Fluid Catalytic Cracking, crack-
ing xúc tác tầng sôi liên tục và phải tạm dừng để sửa chữa, khắc phục vấn đề, cố gắng 
đưa phân xưởng trở lại vận hành trong thời gian sớm nhất có thể.

n Sáng 6/1, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức 
buổi toạ đàm “An ninh biển đảo và an toàn phòng chống cháy nổ trên các công trình 
Dầu khí”.

n Chiều 6/1, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức 
hội nghị “Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023”.

n Ngày 7/1, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đến tham 
quan tại NMLD Dung Quất. Tại đây, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BSR đã chia sẻ 
với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn về công tác sản xuất, cung cấp xăng dầu cho Bộ 
Quốc phòng Việt Nam.

n Ngày 7/1, Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức hành 
trình giáo dục truyền thống lịch sử và thực hiện công tác an sinh xã hội tại Di tích 
chiến thắng La Ngà thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

n Ngày 7/1, tại trụ sở Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) 
số 6 đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn Thanh niên PVNDB 
phát động triển khai tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết sum vầy” năm 2023 
cho cán bộ nhân viên đang công tác tại PVNDB.

n Từ ngày 7 - 9/1, trên hành trình Đồng Nai và Đạt Lạt, Trường Đại học Dầu khí 
Việt Nam đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử, Team building và 
Gala Dinner Mừng Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề ““Cơ hội mới - Thách thức mới 
- Mục tiêu & Hành động”.

n Ngày 9/1 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 
2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

n Ngày 9/1, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công đoàn Cơ quan 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 
2022, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
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n Chiều 9/1, tại trụ sở Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn diễn ra Hội nghị tổng kết 
10 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình trên biển 
của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữa Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn với Bộ 
Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi.

n Ngày 10/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội 
nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Ngày 10/1, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 
2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu 
Bình Sơn (BSR) đã được Petrovietnam vinh danh với nhiều thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc đã đạt được trên các lĩnh vực.

n Ngày 10/1, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Đại học Bách Khoa Hà Nội 
đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện đề tài nghiên cứu khoa 
học“Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải hoán, nâng cấp dây chuyền sản xuất 
ống thép tại PV Pipe để sản xuất các sản phẩm mới”.

n Ngày 11/1, Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban triển 
khai công tác quý I năm 2023 tại Hà Nội kết nối cùng đầu cầu Chi hội Dầu khí Vũng 
Tàu. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội DKVN chủ trì hội nghị.

n Ngày 11/1 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 
công tác công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu.

n Ngày 11/1, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và 
Công ty SK Innovation Co. Ltd. (SKI) chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn 
khoan tự nâng cho chương trình khoan năm 2023 của SKI tại Lô 16-2, ngoài khơi 
vùng biển Việt Nam.

n Ngày 11/1 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công đoàn Dầu 
khí Việt Nam đã tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, 
bình an năm 2023” cho đoàn viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên.

n Ngày 11/1, nhằm động viên tinh thần cán bộ công nhân viên làm việc trên các 
công trình biển trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, Ban lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác 
các công trình khí (Xí nghiệp Khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) đã có chuyến 
thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên làm việc trên Giàn nén khí Trung tâm, Giàn 
nén khí Nhỏ và Giàn nén khí Rồng.

n Ngày 12/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ 
gặp mặt chia tay các cán bộ Tập đoàn nghỉ chế độ hưu trí từ năm 2020 đến nay.

n Ngày 12/1/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Hội 
Dầu khí Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.
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n Sáng 12/1, tại Thanh Hoá, đoàn công tác do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng 
Diên dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP).

n Ngày 13/1, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân 
cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, 
người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

n Ngày 13/11, tại Hà Nội, Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách 
“Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí”.

n Ngày 13/01, tại trụ sở Vietsovpetro, thành phố Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Ngày 13/1, Công đoàn Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 tổ chức họp mặt chương 
trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an” để chúc tết, thăm hỏi và 
tặng quà cho toàn thể người lao động Ban.

n Tối ngày 13/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn niềm tin” đã diễn ra 
tại Trung tâm nghệ thuật Âu cơ và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Chương 
trình có sự tham gia đồng hành của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

n Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã công bố mở chi 
nhánh Trung Đông tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

n Ngày 16/1, tại TP HCM, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
(PTSC) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đoàn 
thể năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

n Ngày 16/1, Đảng ủy Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 
đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và tổng kết công tác Đảng 
năm 2022.

n Ngày 17/1 tại TP Bà Rịa, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức ra mắt 
Ban Liên lạc hưu trí và gặp mặt cán bộ hưu trí của trường nhân dịp đón Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

n Ngày 18/1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh 
Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện chương trình xây dựng và hoàn thiện 
văn bản quy phạm nội bộ năm 2022 và kế hoạch xây dựng và hoàn thiện văn bản 
quy phạm nội bộ năm 2023.

n Ngày 19/01, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác 
Tập đoàn thăm và làm việc tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, kiểm tra tiến độ, động 
viên khen thưởng các tập thể xuất sắc trong vận hành NMNĐ Thái Bình 2 và chủ trì 
giao ban dự án Nhiệt điện Dầu khí (NĐDK) Thái Bình 2.

n Chiều 21/1, ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 
đã đến thăm, động viên, chúc Tết người lao động BSR đang trực Tết, làm việc tại 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dịp Tết Quý Mão.
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n Chiều 22/1, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương và đoàn công tác đã thăm, 
động viên, chúc Tết người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 
đang ứng trực, làm việc tại các vị trí trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

n Dịp giao thừa chào đón năm mới Quý Mão 2023, tập thể ban lãnh đạo Công ty 
CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã thăm, chúc Tết CBCNV đang làm việc 
tại Nhà máy Đạm Cà Mau và dự buổi sinh hoạt vui vầy, nhộn nhịp với người thân, 
con em CBCNV tại Khu nhà tập thể Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

n Ngày 27/1, sau kỳ nghỉ mừng Tết Quý Mão, toàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã 
bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới với kỷ luật và trách nhiệm cao.

n Ngày 27/1, nhân ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, người lao 
động Cơ quan Tập đoàn.

Ngày 27/1, TS Lê Xuân Huyên - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) đã đến thăm và động viên các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ 
nhân viên của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).

n Ngày 27/1, tại thành phố Bà Rịa, trong không khi vui tươi phấn khởi của ngày 
đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 
(PVU) đã tổ chức gặp mặt chúc tết CBCNV trong toàn trường.

n Sáng 27/1, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp và an toàn, cán bộ nhân viên Viện 
Dầu khí Việt Nam đã tổ chức các hoạt động khai xuân Quý Mão 2023.

n Ngày 28/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm 
tin theo Đảng” năm 2023.

n Ngày 31/1, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh 
Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam.
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I.2.1.2. Tin tài chính

n Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Tất cả các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều 
hoàn thành kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021 từ 3-26%, 
xác lập nhiều kỷ lục mới sau 61 năm hình thành và phát triển. 

Tổng doanh thu cả năm 2022 toàn Tập đoàn đạt 931,2 nghìn tỷ đồng, vượt 
67% kế hoạch năm, tăng 48% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
đạt trên 82 nghìn tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD), vượt 3,3 lần so với kế hoạch và 
tăng 60% so với thực hiện năm 2021. 

Nộp ngân sách Nhà nước 170,6 nghìn tỷ đồng (hơn 7,2 tỷ USD), chiếm tỷ 
trọng khoảng 9,6% trong tổng thu ngân sách Nhà nước, vượt 2,64 lần so với kế 
hoạch năm và tăng 52% so với kế hoạch thực hiện năm 2021. Giá trị thương 
hiệu Petrovietnam năm 2022 đạt gần 1,3 tỷ USD - duy trì vị trí thương hiệu 
giá trị cao nhất Việt Nam. 

n Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

Năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS đã đạt doanh thu cả năm 
trên 100 nghìn tỷ đồng. Chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch 
25-89%, về đích trước 2-6 tháng và tăng 14-51% so với năm 2021. Lợi nhuận 
trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch và tăng 49% so với 
năm 2021.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng (bằng 177% kế hoạch, 
tăng 14% so với năm 2021). Chỉ số ROA đạt trên 14%, ROE đạt trên 22%. Tiếp 
tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

n Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Doanh thu năm 2022 toàn PV Power đạt 28.527 tỉ đồng, bằng 118% kế hoạch, 
bằng 132% so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu Công ty mẹ là 17.953 tỉ đồng, bằng 106% kế hoạch và 
bằng 100% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PV Power đạt 
1.021 tỉ đồng.

n Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Doanh thu của công ty năm 2022 đạt 165,5 nghìn tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà 
nước khoảng 18.048 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 12.176 tỷ đồng. 
Các kết quả sản xuất kinh doanh của BSR năm 2022 đã đóng góp 17,8% doanh 
thu, 18,8% lợi nhuận sau thuế và 10,6% nộp Ngân sách Nhà nước trong toàn 
Petrovietnam.
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n CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã thông báo 
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 
2021 là ngày 19/1/2023; ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1/2023.

Theo đó, PET sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, 
tương đương tỷ lệ 100:10, tức là người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 
cổ phiếu mới.

Với phương án trả cổ tức này, PET dự kiến phát hành thêm gần 9 triệu cổ 
phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 89,8 tỷ đồng để trả 
cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Luỹ kế trong năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 17.665,4 tỷ đồng, 
tăng 0,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,84 tỷ đồng, giảm 
46,1% so với cùng kỳ năm trước.

n Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Tổng doanh thu năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt 
Nam đạt 13.772 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt gần 6.500 
tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 935 tỷ 
đồng, tăng 9%.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.060 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch. Nộp 
ngân sách đạt 939 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

n Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Đạm Cà Mau công bố ngày 30/1, doanh 
thu bán hàng của DCM quý 4/2022 đạt 4.493 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 
4/2021. Khấu trừ các khoản giảm trừ doanh thu, DCM thu về 4.458 tỷ đồng 
doanh thu thuần, tăng 14%.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của DCM quý 4/2022 còn 
đạt 1.003 tỷ đồng, giảm 8% so với kết quả 1.095 tỷ đồng đạt được trong quý 
4/2021.

Cả năm 2022, Đạm Cà Mau mang về 15.924 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 
61% so với năm 2021. Trong đó, doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 400.000 tấn 
phân bón, tương ứng thu về 6.395 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2021.
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n Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí (PVFCCo) đã bán ra hơn 902.000 cổ phiếu DPM trong ngày 4/1. Qua 
đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại DPM xuống còn hơn 35,01 triệu cổ 
phiếu, tỷ lệ 8,94%.

Tổng Công ty đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt gần 
20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 
tăng 68% so với năm ngoái, là kết quả kỷ lục của Tổng Công ty. Với kết quả 
này, Tổng Công ty đã vượt 16% kế hoạch doanh thu và vượt 55% chỉ tiêu lợi 
nhuận trước thuế năm 2022.

n Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tổng doanh thu năm 2022 của PVEP ước đạt 44.500 tỷ đồng, vượt 74% kế 
hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 14.750 tỷ 
đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 15.270 tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch.

n Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Ngày 17/01, 94,2 triệu cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình 
Dương - PVTrans Pacific đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM (HOSE) với giá tham chiếu là 10.350 đồng/CP, tương ứng giá 
trị vốn hóa hơn 976 tỷ đồng.

n Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling)

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của PV Drilling đạt 5.431 tỷ đồng, tăng 
36% so với năm 2021. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế âm gần 151 tỷ 
đồng trong đó công ty mẹ chịu 98,5 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lợi nhuận 
sau thuế công ty mẹ đạt 19,5 tỷ đồng.   

n Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)

Tổng doanh thu năm 2022 của BIENDONG POC đạt hơn 150% kế hoạch 
năm, về đích trước 144 ngày. Năng suất lao động bình quân đạt 58 tỉ đồng/
người/năm. 

Tổng doanh thu lũy kế tính đến hết năm 2022 đạt hơn 4,51 tỉ USD trên tổng 
vốn đầu tư và chi phí vận hành 3,69 tỉ USD. Đồng thời, BIENDONG POC nỗ 
lực tiết giảm tối đa chi phí, giá thành sản xuất 1 thùng dầu giảm 10% so với 
kế hoạch.  
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n Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo-SE)

Lũy kế năm 2022, Công ty đạt tổng doanh thu gần 3.790 tỷ đồng, tăng khoảng 
670 tỷ so với năm 2021 đồng thời là mức cao kỷ lục trong 1 thập kỷ trở lại đây. 
Tuy nhiên, do bất ngờ báo lỗ trong quý cuối năm nên lợi nhuận ròng của công 
ty giảm tới 62% so với năm 2021, về còn 16 tỷ.

So với kế hoạch doanh thu 4.351 tỷ đồng và 24 tỷ lãi sau thuế, kết năm 2022, 
Công ty mới thực hiện được lần lượt 87% và 67% mục tiêu đề ra. 

n Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)

Công ty đạt 4.185,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 126,8 tỷ đồng lợi nhuận sau 
thuế trong năm 2022, lần lượt tăng 37% và 54% so với năm 2021. Nếu so với 
kế hoạch kinh doanh đã đề ra, CNG Việt Nam đã hoàn thành vượt 29,3% mục 
tiêu doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

n Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)

Ngày 17/01, 94,2 triệu cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình 
Dương (PVTrans Pacific) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM (HOSE) với giá tham chiếu là 10.350 đồng/CP, tương ứng giá 
trị vốn hóa hơn 976 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PVTrans Pacific đạt doanh thu 1.620 tỷ đồng, tăng 30,2% và 
lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2021. Như vậy, PVP 
đã vượt 11,7% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

n Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PV Engineering)

Trong năm 2022, toàn Tổng Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 423,25 tỷ đồng, bằng 154% 
kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế bằng 101% kế hoạch năm.

n Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Doanh thu Ngân hàng năm 2022 ước đạt 14.309 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch 
được giao (14.000 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế năm 2022 ước đạt 80 tỷ 
đồng, bằng 100% kế hoạch được giao. Đảm bảo các tỷ lệ an toàn: Nợ xấu nhỏ 
hơn 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%.

n Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Năm 2022, PTSC đã đạt doanh thu hợp nhất 16.900 tỷ đồng, bẳng 169% kế 
hoạch, 114,9% so với năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.080 tỷ 
đồng, bằng 177% kế hoạch, 123% so với năm 2021.
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n Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING)

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING) công bố báo cáo 
tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 10 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ. 
Giá vốn tăng vượt doanh thu đã khiến doanh nghiệp dầu khí này lỗ gộp 5,2 tỷ 
đồng. Sau trừ các khoản thuế phí, PVB lỗ ròng 12,5 tỷ đồng quý 4/2022, trong 
khi cùng kỳ lãi hơn 21,2 tỷ.

Lũy kế cả năm 2022, PV Coating đạt doanh thu 34,4 tỷ đồng, thực hiện được 
33% kế hoạch cả năm. Lỗ sau thuế hơn 12 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu được giao 
là lãi 2,7 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 4 còn gần 122 
tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của PV Coating đã giảm 12% so với đầu 
năm còn gần 400 tỷ đồng; tiền gửi ngắn hạn giảm 30 tỷ đồng so với đầu năm 
còn 160 tỷ.

n Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs)

Doanh thu thuần cả năm 2022 của PETROCONs đạt 1.276 tỷ đồng, tăng tới 
56,6% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng là 1.139 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp 
của PETROCONs đạt 136,6 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu từ hoạt động tài chính của PETROCONs đạt 
24,1 tỷ đồng, giảm 56,4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 
53,4 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước.
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I.2.1.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Ngày 3/1, đã diễn ra Lễ khánh thành công trình Nhà học chức năng và thư viện 
2 tầng 6 phòng, cải tạo khuôn viên Trường tiểu học Cẩm Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tài trợ.

n Ngày 3/1, Ủy Ban MTTQ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng Công ty khí Việt Nam 
(PV GAS) khánh thành công trình phụ trợ tại trường mầm non Ân Nghĩa, huyện 
Lạc Sơn.

n Ngày 4/1, Ban Tổ chức Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2023 phối hợp với 
Cục Chính trị Hải quân, Lữ đoàn 131 Hải quân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chính 
quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 
“Nhà đồng đội” cho gia đình Trung úy Nguyễn Văn Toàn, Tiểu đoàn 883, Lữ đoàn 
131 tại xã Song An, Vũ Thư (Thái Bình) và hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Nhà Đồng 
đội” cho gia đình ông Bùi Văn Ngọc trú tại xóm Triệu Thông B, xã Hải Bắc, Hải Hậu 
(Nam Định).

n Chiều 4/1, Tổng Công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCO) phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và thị trấn Nam Phước tổ chức chương 
trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” năm 2023. Tại huyện Duy Xuyên, Tổng Công 
ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã trao tặng 400 suất quà cho người dân 
thị trấn Nam Phước và 100 suất quà cho người dân xã Duy Trung.

n Tối ngày 4/1, tại thành phố biển Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ 
chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an năm 2023” 
cho đoàn viên, người lao động khu vực phía Nam.

n Ngày 5/1 tại Thanh Hoá, Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa phối hợp với Ban Tổ chức 
chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2023 và Cục Chính trị Hải quân (Bộ Tư lệnh 
Hải quân) cùng chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công và trao tặng kinh 
phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho các gia đình chiến sỹ hải quân có hoàn cảnh 
khó khăn tỉnh Thanh Hoá.

n Ngày 5/1 tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty PVChem tổ 
chức chương trình “Xuân nghĩa tình - Tết hạnh phúc, bình an”, nhằm tạo bầu không 
khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ công nhân viên, người lao động đón Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

n Ngày 5/1, tại TP Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Tổng 
Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã đến thăm, tặng quà 
và chúc Tết Cảnh sát biển Vùng 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và và 
Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực phía nam NASOS.

n Ngày 5/1, tại Xưởng cơ khí PVD Offshore (TP Vũng Tàu), Tổng Công ty CP Khoan 
và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Công đoàn PV Drilling đã tổ chức chúc 
Tết người lao động với chủ đề “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an”.
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n Sáng 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Đức phối hợp với Tổng Công ty 
phân bón và hóa chất dầu khí - Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ chức chương trình “Xuân 
yêu thương, Tết sẻ chia” với người nghèo huyện Châu Đức.

n Chiều ngày 6/1, đoàn công tác của Công ty Khí Cà Mau do đồng chí Lê Văn Sơn, 
Trưởng Phòng An toàn môi trường, Công ty Khí Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến 
thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.

n Ngày 7/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Công ty Phân 
bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

n Ngày 7/1, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với 
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tỉnh Đoàn Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND H.Châu Đức tổ chức 
chương trình “Tết trọn niềm vui năm 2023” trao quà tết cho đồng bào khó khăn 
trên địa bàn H.Châu Đức.

n Ngày 7/1, Chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” do Đoàn Thanh niên Tổng 
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phối hợp cùng Trung tâm 
Công tác Xã hội Thanh thiếu niên thực hiện đã mang đến nhiều phần quà Tết và các 
suất học bổng ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên, các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

n Trong hai ngày 7 và 8/1, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
(PTSC) đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh lập đoàn công 
tác tình nguyện, khám bệnh lâm sàng, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 2 phòng 
khám tại Trạm Y tế xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

n Ngày 8/1, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, chuyến xe đầu 
tiên của chương trình “Cùng PVOIL về quê đón Tết” - Xuân Quý Mão 2023 đã khởi 
hành, đưa gần 1.000 sinh viên về quê đón Tết ở các tỉnh từ Bình Thuận đến Thanh Hóa.

n Ngày 8/1, Đoàn Thanh niên Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn 
(PVNDB) đã tổ chức chương trình an sinh xã hội thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viên E ở Hà Nội.

n Ngày 8/1, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo điện tử Đảng 
Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan 
hữu quan sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” lần thứ 
11 - năm 2023. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vinh dự là nhà tài trợ, 
đồng hành cùng chương trình. Ông Trần Chí Nguyện - Phó tổng giám đốc đại diện 
PVCFC trao tặng 100 triệu đồng cho công nhân và 100 triệu đồng cho hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

n Sáng ngày 8/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón 
Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng 
quà cho các gia đình khó khăn, công nhân, người lao động tại địa phương.
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n Chiều 8/1, tại KTT Vạn Tường, huyện Bình Sơn, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn 
(BSR) tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết đong đầy yêu thương”.

n Ngày 9/1, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã diễn ra Lễ trao tặng công trình 
lắp đặt thiết bị 8 phòng bệnh VIP, 1 phòng bệnh President và 1 phòng áp lực âm cho 
Bệnh viện do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tài trợ.

n Ngày 9/1, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
(PVFCCo) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại tỉnh Nam 
Định, Thái Bình.

n Sáng ngày 9/1, tại nhà văn hoá xã Yên thọ, huyện Ý Yên, Nam Định, Hội Cựu 
chiến binh PVFCCo đã thăm hỏi, trao tặng 64 phần quà (34 phần quà cho xã An 
Thọ và 30 phần quà cho xã Yên Khang, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, hội viên Hội Cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, người 
khuyết tật của huyện Ý Yên trong không khí ấm áp, an vui.

n Sáng 9/1, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc tổ 
chức trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2022 đón Tết ấm yêu 
thương - Xuân Quý Mão 2023.

n Ngày 10/1, Ủy ban MTTQ huyện Long Điền phối hợp với Nhà máy Đạm Phú Mỹ 
thuộc Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí tổ chức trao quà Tết cho 100 hộ 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Điền.

n Ngày 10/1, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ Phát hành và trao 30.000 ấn 
phẩm Báo Nhân Dân Xuân Quý Mão 2023 tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 
nơi biên giới, hải đảo, trong đó, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tặng 
1.000 tờ báo cho các chiến sỹ.

n Ngày 10/1, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC) cùng các đoàn thể 
chính trị trong Công ty (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên) đã 
phối hợp cùng Đồn biên phòng Lũng Cú tổ chức chương trình “Xuân biên phòng 
ấm lòng dân bản”.

n Ngày 11/1, Đoàn công tác Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) 
tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 
Bình với mong muốn chung tay giúp các gia đình khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn, 
đầm ấm hơn.

n Ngày 11/1 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công đoàn Dầu 
khí Việt Nam đã tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, 
bình an năm 2023” cho đoàn viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên.

n Ngày 11/1, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã 
tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2023” trao quà Tết cho các em học sinh giỏi 
có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Rạch Dừa) và các gia 
đình chính sách trên địa bàn phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
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n Ngày 11/1, nhằm động viên tinh thần cán bộ công nhân viên làm việc trên các 
công trình biển trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, Ban lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác 
các công trình khí (XN Khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) đã có chuyến thăm 
và chúc Tết cán bộ công nhân viên làm việc trên Giàn nén khí Trung tâm, Giàn nén 
khí Nhỏ và Giàn nén khí Rồng.

n Ngày 11/1, Đoàn Thanh niên Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam triển 
khai chương trình “Xuân yêu thương”, trao tặng 10 phần quà tết cho bà con có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

n Trong những ngày đầu năm mới 2023, Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS 
đã tổ chức Giải chạy online - CQĐH RUN UPRACE 2023 với sự hỗ trợ của đơn vị 
tổ chức giải chạy chuyên nghiệp VIETRACE365.

n  Ngày 12/1, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã trao số tiền 3,5 tỷ đồng 
cho UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

n Ngày 12/1, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp 
cùng Hội Cựu chiến binh Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ 
chức khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình Cựu chiến 
binh Cấn Văn Trật tại thôn Mơ Nồng, xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội.

n Ngày 12/1, Đoàn Thanh niên Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC 
Đình Vũ) phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) đã 
tổ chức chuyến thăm, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 
Làng trẻ Hoa Phượng, quận Hải An, TP Hải Phòng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

n Tối ngày 12/1, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức 
Chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí, Tết hạnh phúc bình an” năm 2023 cho 
toàn thể CBCNV NLĐ của công ty.

n Ngày 13/1, nhân dịp đón tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, Hội Cựu chiến binh 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn đã 
tổ chức tri ân thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

n Ngày 13/1, Đoàn Thanh niên PV GAS phối hợp với Huyện Đoàn Nhà Bè - TP 
HCM đã triển khai chương trình Chiến sĩ Xuân tình nguyện - an sinh xã hội “Xuân 
gắn kết - Tết sẻ chia” tại huyện Nhà Bè. Chương trình đã trao tặng 60 phần quà tết, 
mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách trên địa bàn.

n Ngày 13/01, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 
(PTSC Quảng Ngãi) phối hợp với đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty thực hiện 
Chương trình giao lưu và tặng quà với chủ đề “Bao lì xì Nhân ái lần thứ 15 - Tết kỷ 
niệm, phục hồi và bứt phá” tại Xưởng Cơ khí Dung Quất.
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n Ngày 13/1/2023, PVCFC phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức trao 
quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer tại 
địa phương.

n Từ ngày 13 - 15/1, BSR phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
Tư Nghĩa và UBND phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) thực hiện chương trình Tết 
vì người nghèo năm 2023.

n Từ ngày 13 đến ngày 15/1, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 
khí Việt Nam (PTSC) phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã 
mang chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” đến tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

n Ngày 15/1, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ chương trình Tết Vì 
người nghèo tỉnh Thanh Hóa.

n Ngày 15/1, Đoàn Thanh niên BSR đã phối hợp với Huyện đoàn Ba Tơ (Quảng 
Ngãi) tổ chức chương trình “Xuân Tình Nguyện 2023” cho học sinh nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Trang và Ba Khâm.

n Ngày 15/1 tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ chương trình Tết Vì 
người nghèo tỉnh Thanh Hóa.

n Ngày 16/1, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 tổ chức 
triển khai Chương trình an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn Nhà máy Nhiệt điện 
Thái Bình 2.

n Sáng ngày 16/1, Công đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Công 
đoàn cơ sở Báo Cà Mau có buổi trao 130 phần quà Tết cho hộ khó khăn trên địa bàn 
các xã Lợi An, Phong Lạc, Trần Hợi và thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

n Ngày 17/1, lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Thăm dò Khai 
thác Dầu khí (PVEP) đã chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, người lao động trực 
Tết trên giàn Đại Hùng 01.

n Sáng 17/1, Đoàn công tác của Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu và lãnh đạo Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang 
làm việc tại Cụm Giàn Công nghệ Trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ.

n Sáng 17/1, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, Công ty CP Lọc hóa dầu 
Bình Sơn (BSR) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 
trao 500 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Đoàn Thanh 
niên BSR còn tặng tủ sách cho Trung tâm Thông tin - Văn hóa - Thể thao Thị xã 
Đức Phổ.
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n Ngày 17/1, Công đoàn Tổng Công ty cùng các công đoàn cơ sở PSM, Pacific, 
Phương Nam, Thăng Long và Đoàn Thanh niên PVTrans phối hợp với UBND 
phường Đa kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 75 suất quà trị giá 
500.000 đồng/phần cho các gia đình nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn 
sinh sống tại địa phương.

n Ngày 17/1, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes phối hợp cùng Công ty CP Lọc 
hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) 
trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, bánh kẹo... với tổng trị giá 
hơn 100 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Kôn, huyện 
Đông Giang, Quảng Nam.

n Tại TP Vũng Tàu, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tham gia hội thao 
cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Đông Nam Bộ với chủ đề “Giao lưu, 
đoàn kết, cùng phát triển”.

n Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp 
Dịch vụ Cảng và Cung ứng Vật tư thiết bị (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) đã 
phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
chương trình “Tết ấm áp - Xuân yêu thương”, thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết 
Nguyên Đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Đức và huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

n Nhằm giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực học tập, Đảng ủy, 
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã phối 
hợp triển khai công tác an sinh xã hội chăm lo, giúp đỡ các học sinh tại 3 trường 
THPT thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

n Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tết trồng 
cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023” tại Khu di tích Phú Khương, 
xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tại chương trình, Công ty cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham gia và tài trợ 500 cây bàng vuông và dương liễu.
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I.2.1.4. Tin nhân sự

n Sáng 9/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ 
công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng các Ban Khai thác Dầu khí; Thương 
mại và Dịch vụ; Kinh tế và Đầu tư Tập đoàn

n Ngày 10/1, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển 
nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), thừa ủy quyền 
của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân 
chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổng Công ty Thăm dò 
Khai thác Dầu khí (PVEP) vinh dự có 3 cá nhân xuất sắc nhận Huân chương Lao 
động trong dịp này.

n Ngày 16/1, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) công bố và trao quyết định bổ 
nhiệm Giám đốc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Phó Ban Đầu tư Xây 
dựng Tổng Công ty. HĐQT PV GAS đã bổ nhiệm ông Trần Nhật Huy - Giám đốc 
Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu giữ chức Phó Tổng Giám đốc PV GAS, ông Lê Tất 
Thắng - Trưởng ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường giữ chức Giám đốc Công ty 
Chế biến Khí Vũng Tàu và bổ nhiệm ông Hồ Hồng Phúc - Phó Giám đốc Chi nhánh 
Khí Hải Phòng giữ chức Phó Ban Đầu tư - Xây dựng.



BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH THÁNG 1/2023

23

I.2.2. Tổng hợp thông tin các công ty cạnh tranh của PVN

I.2.2.1. Tin doanh nghiệp

n Sáng ngày 1/1, Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex Trà Vinh) khai trương Cửa 
hàng Xăng dầu 57 tại Ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

n Ngày 4/1, Chi nhánh xăng dầu Bạc Liêu (Petrolimex Bạc Liêu) tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2022 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.

n Vào sáng ngày 5/1, Công ty Xăng dầu Tiền Giang (Petrolimex Tiền Giang) đã tổ 
chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng 
nhiệm vụ năm 2023.

n Sáng ngày 5/1, tại văn phòng Công ty địa chỉ Số 8, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương- Công ty Xăng dầu Sông Bé (Petrolimex 
Sông Bé) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ giải pháp năm 2023.

n Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

n Sáng ngày 6/1, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Lào Cai tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác năm 2022 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.

n Ngày 9/1, tại Hà Nội, Petrolimex long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

n Sáng 13/1, Công ty Xăng dầu Hà Giang tổ chức trao giải thưởng cho khách hàng 
trên địa bàn tỉnh may mắn trúng thưởng theo chương trình khuyến mại “Mua ga 
liền tay - trúng ngay quà tặng cùng Gas Petrolimex”.

n Ngày 18/1 tại Hà Nội, ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN 
đi kiểm tra và chúc Tết cán bộ công nhân viên trực vận hành tại Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện TP. Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội) và Công ty 
Truyền tải điện 1 (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia).

n Sáng ngày 18/1, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn EVN và lãnh đạo các Ban chuyên 
môn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đến thăm, động viên cán bộ 
công nhân viên Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVNNPC nhân dịp Tết Nguyên 
đán Quý Mão.

n Từ ngày 20/1 đến hết ngày 26/1, trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục 
vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023.



BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH THÁNG 1/2023

24

n Ngày 27/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) 
Nguyễn Ngọc Cảnh dẫn đầu đoàn công tác CMSC đến làm việc khai xuân Quý Mão 
2023 tại Văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

n Sáng 30/1, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ nhân viên Công ty Xăng dầu Khu 
vực II (Petrolimex Sài Gòn) lại tề tựu tại Hội trường Trụ sở Công ty, 15 Lê Duẩn, 
Quận 1 để cùng nhau dự buổi gặp mặt Tân Niên đầu năm, cùng nâng ly rượu mừng 
và chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công.

I.2.2.2. Tin tài chính

n Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt 304.080 tỷ đồng do-
anh thu thuần, tăng 80% so với năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 
2.068 tỷ đồng, giảm 45%. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 32.000 tỷ đồng.

n CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (EVN TPC QUANG NINH)

Cả năm 2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thu về 10.417 tỷ đồng 
doanh thu thuần, tăng 21,5% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 770 tỷ 
đồng, tăng 33% so với năm 2021. 

Như vậy, kết thúc năm 2022, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 8,7% mục tiêu 
về doanh thu và vượt gần 77% mục tiêu về lợi nhuận của năm 2022.

n Công ty CP Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc)

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Đạm Hà Bắc đạt 6.441 tỷ, tăng 44% 
so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt mốc kỷ lục 1.779 tỷ, gấp 287 lần so 
với 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

Năm 2022, Đạm Hà Bắc kỳ vọng tổng doanh thu 4.498 tỷ đồng, có lãi trước 
thuế 8,7 tỷ. Với kết quả trên, công ty đã vượt 43% chỉ tiêu doanh thu và vượt 
xa kế hoạch lợi nhuận.

n Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với doanh thu năm 2022 khoảng 460.700 
tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm liền trước. Trong đó, riêng công ty mẹ EVN ghi 
nhận mức doanh thu 385.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu thế giới và trong nước tăng đột biến khiến chi phí 
sản xuất điện và mua điện của EVN năm vừa qua tăng rất cao, lên đến 53.200 
tỷ đồng. Yếu tố này đã ăn mòn lợi nhuận khiến EVN có thể ghi nhận khoản lỗ 
lên tới 31.360 tỷ đồng trong năm vừa qua.



BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH THÁNG 1/2023

25

n Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có kết quả doanh thu 
cả năm 2022 đạt 62.262 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và là mức cao nhất 
kể từ khi thành lập đến nay. Trong đó, tăng trưởng của Vinachem chủ yếu đến 
từ sự thuận lợi của thị trường phân bón và hóa chất.

Doanh nghiệp đầu ngành hóa chất này cũng ghi nhận lợi nhuận ở mức 6.023 
tỷ đồng, tăng ròng 3.890 tỷ so với mức thực hiện năm 2021. Đồng thời, công 
ty đã nộp ngân sách Nhà nước 2.052 tỷ đồng trong năm 2022.

n Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Giang Nam Petrol)

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam có tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.634 
tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 5% so với năm 2021. Nộp 
ngân sách đạt 251 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2021.

n Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Hai Phong Thermal Power SJC)

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.511 
tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 601 tỷ, tăng 
25%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 99% mục tiêu doanh thu và 
vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

n Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (VAPAC)

Lũy kế cả năm 2022, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam mang về 
3.150 tỷ đồng doanh thu và gần 965 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 
97,5% và 276,4% so với năm 2021. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt 36% 
kế hoạch doanh thu và 60,83% chỉ tiêu lợi nhuận.

n Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (VIPCO)

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 876 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 
ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 246,7 tỷ đồng, cao gấp 23,4 lần năm 2021, chủ 
yếu do lãi quý 4 đóng góp.

Năm 2022, VIPCO thông qua kế hoạch kinh doanh với 755,5 tỷ đồng doanh 
thu và 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 78% và 301% so với thực 
hiện năm 2021. Như vậy kết thúc năm 2022, VIP đã hoàn thành vượt 16% kế 
hoạch doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận.
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1.2.2.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Tối 3/1, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hương 
Sơn và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng 
dân bản” tại xã Sơn Hồng.

n Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ 
tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trao 20 
tấn gạo ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 tại tỉnh Hải Dương.

n Ngày 7/1, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức đi thăm 
và trao quà Tết tặng các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 
trên địa bàn TP.HCM mà Công ty nhận tài trợ chăm lo. 

n Chiều 9/1, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã tiếp Đoàn của 
Công ty Dầu khí Nhật Việt đến thăm, chúc Tết và trao tiền cho Quỹ “An sinh xã hội” 
TP.Vũng Tàu.

n Ngày 15/1, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ 
quỹ vì người nghèo tỉnh Nam Định trong khuôn khổ chương trình “Tết Sum vầy 
- Xuân gắn kết” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Nam Định, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
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II.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

II.1.1. Giá vàng và chỉ số đồng đô la Mỹ

Tính đến ngày 31/01/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.885 USD/ounce, 
tăng 6,22% so với tháng 12/2022 do thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng 
lãi suất lên khoảng 5-5,25% trong năm 2023 và sau đó sẽ được giảm dần. Đây sẽ là 
yếu tố khiến USD giảm và vàng tăng lên. Ngoài ra, nhu cầu tìm đến vàng trong năm 
2023 dự báo sẽ cao hơn do nhà đầu tư lo ngại kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

  DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG THẾ GIỚI 1 NĂM QUA  
Đơn vị tính: USD/oz

Nguồn: TradingViews

Đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới giảm trong bối cảnh lạm phát của Mỹ 
tháng 12/2022 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/01/2023, chỉ 
số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 102,32 điểm, giảm 1,95 điểm phần trăm 
so với tháng trước.

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐỒNG ĐÔ LA MỸ 1 NĂM QUA

Nguồn: TradingViews

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
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II.1.2. Lãi suất

 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại 
cuộc họp diễn ra từ ngày 31/1 - 1/2.

Ngày 18/1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định duy trì chính 
sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế. Mặc dù lạm phát 
tăng nhưng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất 
ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 
khoảng 0%.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay trong 
tháng thứ năm liên tiếp. Lãi suất cho vay kỳ hạn một năm được giữ nguyên ở mức 
3,65%. Lãi suất kỳ hạn 5 năm đang ở mức 4,3%.

Ngày 25/1, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 
25 điểm lên 4,5%, mức cao nhất trong 15 năm và trở thành ngân hàng trung ương 
lớn đầu tiên đang chiến đấu chống lại lạm phát cho biết có thể sẽ tạm dừng các đợt 
tăng lãi suất tiếp theo vào lúc này.

  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CANADA TĂNG LÃI SUẤT CƠ BẢN  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Bloomberg
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II.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM

II.2.1. Lãi suất

Năm 2023, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, đặc 
biệt là sức ép lạm phát tăng cao và sự lên giá của các đồng tiền chủ chốt, Ngân hàng 
Nhà nước tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý phù hợp với diễn biến 
kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh 
tế; tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; 
kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.

HSBC dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn 0,5 điểm % trong 
quý I và II, đồng thời nâng lãi suất tái cấp vốn lên 7%/năm vào giữa năm nay. Mặc dù 
còn chịu sức ép tăng những tháng đầu năm, nhưng lãi suất sẽ hạ nhiệt dần từ cuối 
quý II/2023. Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh sẽ có có hội tiếp cận nguồn 
tín dụng lãi suất tốt từ quý II/2023 trở đi.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, lãi suất điều hành có thể tăng 
thêm 2%/năm trong năm 2023, trong khi lãi suất liên ngân hàng, thanh khoản hệ 
thống sẽ duy trì ở mức hiện tại để hỗ trợ tiền đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà 
nước sẽ tiếp tục duy trì chênh lệch lãi suất VND và USD liên ngân hàng dương để 
hỗ trợ tỷ giá. Tuy nhiên, do Fed còn duy trì chính sách lãi suất cao, Ngân hàng Nhà 
nước sẽ khó giảm mạnh lãi suất liên ngân hàng trong những tháng tới.

Về lãi suất, các chuyên gia của Mirae Asset đưa ra dự báo, nhiều khả năng Ngân 
hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng lãi suất do với lãi suất điều hành của Mỹ vốn đã vượt 
mức trước dịch Covid-19, mức lãi suất điều hành của Việt Nam chỉ mới ngang bằng 
so với trước dịch. Bên cạnh đó, Fed vẫn đang có kế hoạch tăng lãi suất điều hành 
trong 2023 với mức đỉnh kỳ vọng 5,1%. Vì vậy, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà 
nước sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong nước nhằm ổn định tỷ giá với dự báo thặng dư 
thương mại chưa khả quan trong Quý 4/2022, trong khi dự trữ ngoại hối cần được 
hạn chế sử dụng để can thiệp vào tỷ giá hối đoái trong dài hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm cũng tăng mạnh lên trên 
5%/năm. Cụ thể, lãi suất qua đêm khoảng 6,3%/năm. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 
1 tháng ở mức 7,5%/năm, 3 tháng lên tới 8,25%/năm.

  DIỄN BIẾN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG KỲ HẠN QUA ĐÊM  
Đơn vị tính: %/năm

Nguồn:Ngân hàng Nhà nước
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II.2.1.1. Lãi suất huy động

Tháng đầu tiên của năm 2023, lãi suất huy động ngân hàng đã ổn định hơn, với 
dao động trong khoảng 8 - 9,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 
tháng, giảm khoảng 50 điểm cơ bản so với cuối năm 2022. Những kỳ hạn gửi dưới 6 
tháng ở mức kịch trần 6%/năm. Mức lãi suất này vẫn được đánh giá là tương đối cao 
so với các hoạt động kinh tế và ảnh hưởng tới nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và 
dân cư. Trái ngược, mặt bằng lãi suất huy động cao đã thu hút lượng lớn dòng tiền 
nhàn rỗi từ khu vực dân cư.

  LÃI SUẤT TIẾT KIỆM KỲ HẠN 12 THÁNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÁNG 1/2023  
Đơn vị tính: %/năm

Nguồn: Lao động (tổng hợp)

II.2.1.2. Lãi suất cho vay

Cùng với đà tăng chi phí đầu vào theo diễn biến của lãi suất tiền gửi, lãi suất cho 
vay đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiện được ngân hàng áp dụng mức 
dao động 9 - 10%/năm. Đối với các lĩnh vực ưu tiên mức lãi vay thấp hơn. Nhưng 
đáng chú ý, với các lĩnh vực rủi ro, nhất là chủ đầu tư bất động sản hiện một số ngân 
hàng vẫn cho vay chọn lọc ở một số dự án, nhưng lãi suất lên đến 14 - 17%/năm, kể 
cả với lãi suất cho vay mua nhà. 

Lãi vay hiện nay khiến doanh nghiệp tạm thời ngưng mở rộng hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trong bối cảnh lãi suất tăng cao, nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Vì thế, 
trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần kêu gọi, yêu cầu các ngân 
hàng nỗ lực giảm chi phí đầu vào để có thể giảm lãi suất đầu ra. Vừa qua, các ngân 
hàng đã giảm lãi suất cho vay 1 - 15% theo yêu cầu, song trước áp lực chi phí đầu vào 
chưa giảm thì lãi vay khó giảm trong nửa đầu năm nay. Đồng thời, khi các doanh 
nghiệp đang phải đối mặt với chi phí lãi vay tăng cao, do USD và lãi suất tiền đồng 
tăng, ảnh hưởng lên khả năng trả nợ.
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Lãi suất cho vay bình quân bằng VND của ngân hàng thương mại trong nước 
đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 9,0-10,7%/năm. Lãi suất cho 
vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,7%/năm, thấp 
hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm). 
Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 nhích tăng 0,2% so với 2022. Đối với 
đồng USD, lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước 
đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,9 - 5,4%/năm đối với ngắn 
hạn, 5,8 - 5,9%/năm đối với trung và dài hạn.

II.2.2. Tỷ giá trung tâm

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.690 
VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1/2023 giảm 2,05% so với tháng trước; tăng 
3,18% so với cùng kỳ năm trước.

  DIỄN BIẾN TỶ GIÁ TRUNG TÂM TRONG THÁNG 1/2023  
Đơn vị tính: VNĐ/USD

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước



BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH THÁNG 1/2023

32

II.2.3. Thị trường vàng

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Trong nước, nhu 
cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 01/2023 
tăng 0,51% so với tháng trước; tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước.

  DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG SJC TRONG NƯỚC THÁNG 1/2023  
Đơn vị tính: Triệu VNĐ/lượng

Nguồn: SJC

II.2.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Tháng 1/2023 là tháng có Tết Nguyên đán Quý Mão nên nhu cầu mua sắm của 
người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết; 
giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức 
thuế bảo vệ môi trường từ 01/01/2023 là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tháng 01/2023 tăng 0,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2022, CPI 
tháng 1 tăng 4,89%; lạm phát cơ bản tháng 01/2023 tăng 5,21%.

  TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI CỦA THÁNG 1 CÁC NĂM GIAI ĐOẠN 2019-2023  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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CPI tháng 1/2023 tăng 0,52% (khu vực thành thị tăng 0,52%; khu vực nông thôn 
tăng 0,51%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng 
tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá; riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định 
so với tháng trước.

  TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI THÁNG 1/2023 SO VỚI THÁNG TRƯỚC  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê

II.2.5. Lạm phát

Lạm phát cơ bản tháng 1/2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với 
cùng kỳ năm trước, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,89%) chủ yếu do giá 
xăng dầu và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong tháng 1 
thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Sang năm 2023, Ngân hàng Nhà nước quyết định sẽ điều hành chính sách tiền tệ 
“một cách linh hoạt” để giữ lạm phát ở mức 4,5%, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại 
hối để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
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