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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 Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, Tarek El-Molla hôm 14/2 
đã ký 5 thỏa thuận với các công ty trong nước và quốc tế nhằm thăm dò và khai thác 
dầu khí ở 4 khu vực tại Sa mạc phía Tây và ngoài khơi Bắc Sinai ở Địa Trung Hải.

n Ai Cập đã có kế hoạch chào thầu quốc tế 3 gói thầu thăm dò và sản xuất dầu khí, 
bên cạnh kế hoạch khoan 300 giếng đến năm 2025.

n Indonesia hôm 22/2 cho biết đã chỉ định một vài công ty được phép tiến hành 
thăm dò 3 lô dầu khí, trong số đó có Công ty Năng lượng Nhà nước Pertamina và gã 
khổng lồ dầu khí Eni (Ý). Các lô lần lượt tên là Peri Mahakam, Sangkar và Bunga.

n Petronas đã khởi động Vòng đấu thầu Malaysia năm 2023 (MBR 2023), cung cấp 
10 lô thăm dò và 2 cụm Cơ hội tài nguyên đã có phát hiện dầu khí (DRO).

n Ngày 25/2, ông Bill Langin - Phó Giám đốc Chính sách thăm dò nước sâu tại Shell 
và ông Abdessalem Ould Mohamed Saleh - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ, Mỏ và Năng 
lượng Mauritanie đã cùng ký thỏa thuận thăm dò và khai thác hydrocarbon tại Lô 
C-2 nằm trong lãnh hải của Mauritania.

I.1.2. Hoạt động khai thác, sản xuất dầu khí

n Công ty dầu mỏ nhà nước Nigeria (NNPC) hôm 3/2 đã ký một hợp đồng trị giá 
741 triệu USD với Daewoo để cải tạo công trình nhà máy lọc dầu Kaduna (Nigeria).

n Đến ngày 19/2, Công ty khoan quốc gia Iran (NIDC) đã khoan được tổng cộng 
93 giếng dầu khí bao gồm 14 giếng phát triển, 5 giếng thăm dò và 74 giếng khoan 
thẩm lượng.
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I.1.3. Hoạt động lưu trữ, vận chuyển và phân phối dầu khí

n Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập hôm 1/2 thông báo lần đầu tiên 
nước này đã xuất khẩu 60% sản lượng khí đốt tự nhiên sang châu Âu.

n Lệnh cấm vận của châu Âu từ ngày 5/2 áp dụng cho dòng sản phẩm dầu mỏ tinh 
chế và được xuất khẩu qua đường biển của Nga có hiệu lực.

n Một lô hàng than đá từ Úc đã bắt đầu đi đến Trung Quốc hôm 9/2. Đây là chuyến 
hàng đầu tiên sau hơn 2 năm, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hai bên đang dần 
ấm lên.

n Xuất khẩu dầu thô của Azerbaijan thông qua đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-
Ceyhan đã khởi động lại từ 13/2 sau khi buộc phải tạm dừng do trận động đất ở 
miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

n Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab 
Thống nhất (UAE) hôm 15/2 thông báo đã vận chuyển lô khí tự nhiên hóa lỏng 
(LNG) đầu tiên đến một kho cảng LNG mới khai trương ở Đức.

n Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 15/2 đã chuyển 35,3 triệu m3 khí đốt 
cho châu Âu qua Ukraine.

n Tính đến 19/2, 9 công ty điện lực lớn của Nhật Bản đã tăng lượng LNG dự trữ 
thêm 56% lên 2,63 triệu tấn. Con số này cao hơn mức bình quân 5 năm trở lại đây.

n Dầu của Kazakhstan từ ngày 22/2 bắt đầu vận chuyển qua lãnh thổ Nga tới Đức 
thông qua đường ống Druzhba khi Berlin tìm cách thay thế nguồn cung dầu thô 
của Moscow.

n Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen, ông Daniel Obajtek 
hôm 25/2 thông báo Nga đã tạm dừng cung cấp dầu cho Ba Lan qua đường ống 
dẫn Druzhba.

I.1.4. Hoạt động dầu khí khác

n Ngày 7/2, tại thủ đô Baghdad (Iraq), ông Sergei Lavrov - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Nga và người đồng cấp Iraq đã có một cuộc thảo luận về vấn đề không thể thanh 
toán hóa đơn dầu mỏ cho các công ty Nga, bởi ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

n Petronas hôm 12/2 ra quyết định bán 74% cổ phần của họ trong công ty dầu khí 
Engen - chuỗi trạm dịch vụ lớn nhất ở Nam Phi, cho Vivo Energy - một công ty con 
của tập đoàn thương mại Vitol (Hà Lan).

n Ngày 16/2, Cơ quan thi hành án của Tòa án Luxembourg đã ban hành lệnh tịch 
thu mới đối với 2 công ty con thuộc Petronas (Malaysia), sau nỗ lực của hậu duệ 
Quốc vương Sulu nhằm giải quyết tranh chấp pháp lý trị giá 15 tỉ USD.
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n Ủy ban Cạnh tranh Bulgaria hôm 17/2 đã xử phạt gã khổng lồ dầu mỏ Lukoil 
(Nga) 34 triệu euro vì đã “lạm dụng vị trí thống lĩnh”, lợi dụng việc sở hữu nhà máy 
lọc dầu duy nhất của đất nước để từ chối giảm giá cho người mua, khiến mặt bằng 
giá sản phẩm bị đẩy cao hơn.

n Tập đoàn năng lượng Pháp Engie hôm 21/2 thông báo đã khởi xướng thủ tục 
trọng tài chống lại tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga về việc không tuân thủ các 
nghĩa vụ cung cấp khí đốt.

n Tổng thống Vladimir Putin hôm 22/2 đã cho phép Gazprom Neft mua lại cổ phần 
của Shell trong các dự án của Liên doanh Dầu khí Salym Petroleum và Khanty 
Mansi.

n ADNOC Gas - công ty con của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi lần đầu 
chào bán cổ phiếu ra công chúng hôm 24/2. ADNOC Gas chào bán 3,07 tỉ cổ phiếu 
(tương đương 4% tổng vốn) với mức giá từ 0,58 đến 0,62 euro. Đợt IPO này đã giúp 
công ty huy động được gần 2 tỉ euro.

n Tập đoàn Dầu khí BP của Anh hôm 28/2 công bố chấm dứt việc xuất bản Đánh 
giá Thống kê Năng lượng Thế giới (Statistical Review of World Energy) sau 70 năm.

I.1.5. Giá dầu

I.1.5.1. Nguồn cung dầu

n Nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) ngày 1/2 đã thống 
nhất giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày hiện nay. Ủy ban giám 
sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ đã tái khẳng định cam kết tuân thủ 
“tuyên bố hợp tác” của liên minh gồm 23 nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu đến hết 
năm 2023.

n Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nguồn cung dầu trong năm 2023 
đạt 101,1 triệu thùng/ngày và sẽ có xu hướng vượt trội so với nhu cầu dầu.

n Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nguồn cung dầu toàn cầu sẽ 
vượt nhu cầu trong nửa đầu năm 2023, song lưu ý rằng, cán cân có thể nhanh 
chóng chuyển sang thiếu hụt khi nhu cầu tăng trở lại và sản lượng dầu thô của 
Nga sụt giảm.

I.1.5.2. Nhu cầu dầu

n Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu dự báo sẽ đạt 
101,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2 triệu thùng/ngày so với năm trước 
và là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, trong khi tác động ngày càng tăng 
của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga có nguy cơ hạn chế 
nguồn cung.
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n Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 8/2 công bố báo cáo Triển vọng 
năng lượng ngắn hạn tháng 2/2023. EIA cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu lỏng toàn 
cầu sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2023 và 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 
2024, chủ yếu do tăng trưởng ở Trung Quốc và các quốc gia không thuộc Tổ chức 
Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khác.

n OPEC hôm 14/2 đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng thêm 2,3 triệu 
thùng/ngày lên mức trung bình 101,87 triệu thùng/ngày trong năm 2023, nhiều hơn 
100.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra trước đó.

I.1.5.3. Giá dầu

Thị trường xăng dầu trong tháng 2 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như nguồn 
cung dầu được cải thiện, tác động của lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các 
sản phẩm dầu tinh chế của Nga, triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn. Các 
yếu tố này làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.

Giá dầu được hỗ trợ bởi khả năng xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm, tuy nhiên lại 
chịu áp lực từ việc dự trữ tại Mỹ tăng cao và những lo lắng liên quan đến hoạt động 
kinh tế toàn cầu lớn dần. Cụ thể, giá dầu Brent cuối tháng 2 ở mức 82,16 USD/thùng.

  DIỄN BIẾN GIÁ DẦU THÔ BRENT TRONG THÁNG 2/2023  
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 Ngày 1/2, tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023 và tình hình 
kinh tế - xã hội tháng 1 của thành phố, Chủ tịch UBND TP HCM đã biểu dương và 
trao tặng Bằng khen cho tập thể người lao động PVFCCo về những đóng góp chăm 
lo Tết cho người dân trên địa bàn.

n Ngày 2/2 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và đề ra 
phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

n Ngày 2/2 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), lãnh đạo 
Petrovietnam đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shunichi Kito, Tổng Giám đốc 
Công ty Idemitsu Kosan (IKC) và đoàn công tác.

n Ngày 3/2, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán 
Việt Nam tại Nga có chuyến thăm làm việc tại trụ sở Liên doanh dầu khí Nga-Việt 
(Rusvietpetro) ở thủ đô Moskva.

n Ngày 3/2, tại Bangkok (Thái Lan), tạp chí International Financial Magazine (IFM) 
đã tổ chức lễ trao giải International Finance Awards 2022 nhằm vinh danh những tổ 
chức tài chính có thành tích nổi bật trên toàn cầu. PVcomBank đã giành giải thưởng 
Ngân hàng có Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 (Best Work Place Envi-
ronment - Vietnam 2022) và Ngân hàng Hợp kênh Phát triển nhanh nhất Việt Nam 
2022 (Fastest Growing Omni Channels Bank - Vietnam 2022).

n Ngày 6/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ 
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” và gặp mặt tri ân các lãnh đạo, 
cán bộ thuộc các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương đã tạo điều kiện hỗ trợ Tập 
đoàn trong các mặt hoạt động.

n Ngày 6/2, tại tòa nhà PV GAS Tower, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 
2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

n Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp ngài Laziz Kudratov, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Công 
Thương của Uzbekistan cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại 
Việt Nam.

n Ngày 7/2, căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào năm 2023 số 03 CT/
DKVN-ĐTN ngày 9/1/2023 của Đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cụm hoạt động Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động trong 
năm 2023.
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n Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Tọa 
đàm “Triển vọng kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ năm 2023”.

n Đúng 8 giờ 2 phút ngày 8/2, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã 
chính thức đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỉ thùng dầu, đánh dấu mốc son mới trong 
hành trình truyền thống 35 năm của Tổng Công ty.

n Ngày 8/2, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ 
chức ra mắt sách Nhật ký CEO Meetings, ấn phẩm do NXB Lao động phát hành, 
Tạp chí Năng lượng Mới liên kết sản xuất.

n Ngày 8/2, tại Hà Nội và một số điểm cầu trực tuyến, Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ 
chức Hội nghị giao ban Quý I/2023, cập nhật tình hình triển khai công tác thời gian 
qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

n Ngày 8/2, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao 
ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 2 năm 2023 trực tuyến với thủ 
trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1, kế 
hoạch tháng 2 năm 2023 và thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho kỳ tiếp theo và 
năm 2023.

n Chiều ngày 8/2, tại tòa nhà PV GAS TP HCM, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với 
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về triển khai kế hoạch năm 2023.

n Ngày 9/2, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức tổng kết, đánh giá và trao giải 
cho 11 sản phẩm sáng tạo của đoàn viên thanh niên VPI trong chương trình đào tạo 
với chủ đề “Thanh niên VPI tiên phong trong sáng tạo sản phẩm dữ liệu”.

n Sáng ngày 9/2, tại Xưởng sơ chế cắt tole, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung 
Quất (DQS) tổ chức Lễ cắt tole dự án Salan (Úc) cho chủ tàu Công ty Kraken.

n Sáng ngày 9/2, tại trụ sở bộ máy điều hành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, 
TP. Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh 
Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Vietsovpetro về triển khai kế 
hoạch năm 2023.

n Ngày 10/2, tại trụ sở Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), TP Bà Rịa, Khoa 
Dầu khí đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức Seminar khoa học 
tháng 2 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Nghiên cứu xây dựng hệ 
thống trí tuệ nhân tạo tích hợp dữ liệu địa chất dầu khí đánh giá triển vọng dầu khí”, 
thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Dầu khí.

n Ngày 10/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với 
Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2022.
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n Ngày 10/2, tại TP. Vũng Tàu, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đoàn công tác 
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc với Công ty Liên 
doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (CLJOC) về triển khai kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2023.

n Sáng 10/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính dự Lễ công bố thoả thuận phát triển chung giữa Tổng Công ty cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) với Tập đoàn Sembcorp.

n Sáng ngày 10/2, tại TP HCM, Chi hội Khoan - Khai thác TP.HCM, Chi hội Dầu 
khí TP.HCM và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tổ chức 
thành công Hội thảo khoa học về Thiết kế giếng & Lựa chọn giàn khoan cho các 
giếng thăm dò và đan dày Lô 05-2 & 05-3.

n Sáng 10/2, tại VPĐD phía Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Phân bón 
và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) 
về công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

n Chiều ngày 10/2, tại TP HCM, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các đơn 
vị trong lĩnh vực dịch vụ của Tập đoàn gồm: Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Dầu khí Việt Nam (PTSC); Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV 
Drilling); Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

n Tối ngày 10/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức 
Lễ vinh danh các “Tập thể - cá nhân xuất sắc nhất năm 2022”. Bên cạnh công tác thi 
đua khen thưởng theo quy định chung thì đây là chương trình thường niên rất được 
mong đợi, một nét riêng của PVOIL nhằm tôn vinh những cống hiến của người lao 
động trong toàn Tổng Công ty.

n Ngày 13/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh 
Hùng chủ trì giao ban trực tuyến dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2.

n Ngày 14/2, tại Bộ máy điều hành, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức hội 
thảo văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro “Dòng chảy hòa quyện của Lịch sử - Hiện 
tại - Tương lai”.

n Ngày 15/2, Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị 
định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2022.

n Ngày 15/2, Phó tổng giám đốc Phạm Văn Phong, đại diện Tổng Công ty Khí Việt 
Nam (PV GAS) đã tiếp Đoàn công tác thuộc Trung tâm hợp tác Dầu khí Nhật Bản 
(JCCP) và Công ty Hagio của Nhật Bản tại trụ sở PV GAS TP Hồ Chí Minh.

n Ngày 16/2, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Chủ tịch HĐTV 
Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đã tiếp bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama - 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai Cập tại Việt Nam.
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n Sáng ngày 16/02, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần 
Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức buổi họp báo cáo và đánh giá công tác 
chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Công đoàn PVCFC lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028, 
Đại hội điểm của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

n Ngày 17/2, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do 
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Công ty cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn (BSR).

n Ngày 17/2, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) đã dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Công ty Công nghiệp 
Tàu thuỷ Dung Quất (DQS) về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của đơn vị.

n Ngày 17/2, tại TP Vũng Tàu, Công đoàn CSTV Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật 
Dầu khí biển PVD (PVD Offshore) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần 
thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

n Ngày 17/2, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu , Công ty Dự án Khí (DAK), Công ty 
Chế Biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Lễ khởi động “dự án Bồn chứa LPG Thị Vải”.

n Sáng 17/2, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tiểu ban Hoá – Chế biến Dầu khí 
thuộc Hội đồng Khoa học – Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
đã tổ chức kỳ họp lần thứ IV với chủ đề “Tích hợp các xu hướng chuyển dịch năng 
lượng vào chuỗi giá trị lĩnh vực Chế biến Dầu khí của Petrovietnam”.

n Tại Hội nghị Tổng kết công tác cung cấp dịch vụ năm 2022 và Triển khai kế hoạch 
năm 2023, các đơn vị sản xuất của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có nhiều 
tham luận bổ ích, thực tiễn, liên quan đến các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao 
năng lực dịch vụ của Vietsovpetro.

n Nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động Công đoàn và 
động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ công đoàn các đơn vị, cũng như 
để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công 
đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Liên doanh Việt – Nga 
Vietsovpetro về triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

n Ngày 20/2, tại Hà Nội, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (Petrovietnam) đã chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt 
Nam (PVcomBank) về triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của đơn vị.

n Ngày 20/2, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi họp cập nhật công tác Chuyển đổi số trong Tập đoàn.

n Ngày 20/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh 
Hùng đã chủ trì buổi làm việc cập nhật tiến độ triển khai dự án “Triển khai Hệ 
thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Giai 
đoạn 1”.
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n Chiều 20/2, tại thành phố Vũng Tàu, Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga do 
ông Yatskin Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, 
Đại diện Cơ quan chấp hành chính quyền tỉnh Rostov làm Trưởng đoàn, làm việc 
với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

n Tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã tổ chức cuộc 
họp triển khai hoạt động sáng kiến trong toàn Tổng Công ty năm 2023.

n Ngày 21/2, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Bộ Công 
Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với 
Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tăng cường hợp 
tác giữa ba tập đoàn.

n Ngày 21/2, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ 
chức Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch đẩy mạnh phong trào sáng kiến PV Power giai 
đoạn 2023-2028 và Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy chế quản lý sáng kiến.

n Ngày 21/2, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Thành viên 
HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn đã 
có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống 
nhất (MIU), Cộng hòa Dominicana do đồng chí Mejía Abreu José Miguel - Tổng 
Bí thư Đảng MIU, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana 
dẫn đầu.

n Ngày 21/2, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa) 
đã khai trương và đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu thị trấn Trường Xuân tại 
Khu 4, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

n Ngày 22/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận khung Hợp đồng bán khí 
(GSA) cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) và Liên danh giữa Marubeni Corporation và Tổng Công ty Cổ phần 
Thương Mại Xây dựng (WTO).

n Ngày 22/2, tại buổi làm việc với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 
về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, người 
lao động PVEP phải phấn đấu, nỗ lực, tập trung các nguồn lực để đạt kế hoạch sản 
lượng khai thác năm 2023.

n Ngày 22/2, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình 
Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

n Ngày 22/2, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí đã tổ chức thành công Đại hội 
điểm cấp Công đoàn Cơ sở thành viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
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n Sáng ngày 22/2, tại bãi chế tạo của Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các 
công trình khai thác dầu khí, Công đoàn Xí nghiệp đã tổ chức phát động 2 công 
trình thi đua lao động sản xuất Chế tạo trên bờ chân đế giàn BK-22 và Chế tạo trên 
bờ khối thượng tầng giàn BK-22 (mỏ Bạch Hổ), lập thành tích chào mừng Đại hội 
XIII Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Đại hội VII Công đoàn Dầu 
khí Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

n Sáng 22/2, tại TP. Hải Phòng, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
do Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Cục Chính trị Hải quân.

n Ngày 23/2, tại thành phố Bà Rịa, Lãnh đạo trường Đại học Dầu khí Việt Nam 
(PVU) đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác các sở thuộc UBND tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

n Ngày 23/2, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đã điều chỉnh Xếp hạng 
Năng lực tài chính từ hạng B++ (Tốt) lên hạng A – (Xuất sắc) và xếp hạng năng lực 
tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành từ bbb+ (Tốt) lên “a-“ (Xuất sắc) đối với 
Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI).

n Ngày 23/2, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
An toàn - Sức khỏe - Môi trường năm 2022 và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất 
lượng trong năm 2023 và cho những năm tiếp theo.

n Ngày 23/2, tổ tư vấn của Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) chi nhánh Singapore vừa 
có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong 
phạm vi công việc của Dự án xếp hạng tín nhiệm cho Công ty BSR.

n Ngày 24/2 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 
(PV Power) về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

n Ngày 24/2, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Chủ tịch HĐTV 
Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cùng đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng đã có 
buổi tiếp Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

n Ngày 24/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh 
Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VN-
POLY) tại Hải Phòng về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2025.

n Ngày 24/2, nhằm tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ, học hỏi giữa các đơn 
vị trong ngành dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển 
đổi số - ERP, đào tạo phát triển nhân lực và vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công 
trình dầu khí”.
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n Ngày 25/2, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương 
trình nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp của đoàn viên Công đoàn, đồng thời 
gắn kết các nữ đoàn viên Công đoàn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, giới thiệu 
Sổ tay văn hóa Petrovietnam và tuyên truyền phương châm hành động “Quản trị 
biến động - Mở rộng quy mô - Tăng tốc chuyển đổi số - Dịch chuyển mô hình - 
Nâng cao năng suất - Tái tạo kinh doanh” của Tập đoàn năm 2023.

n Ngày 26/2, tại tỉnh Thái Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam phối hợp Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 
2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tiên phong chuyển đổi số”.

n Sáng ngày 26/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê 
Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Tập đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy 
Nhiệt điện Vũng Áng 1, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

n Ngày 27/2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đánh giá 
tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính 
trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2035” đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). 

n Ngày 27/2 tại trụ sở Tòa nhà PVI, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt 
Nam (PVI) đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư năm 2023 với chủ đề “Resilient leader”.

n Ngày 28/2, tại cụm công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Lớp 
Chính trị cao cấp K72.B23, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức 
đi tìm hiểu thực tế và sinh hoạt chuyên đề tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV 
Power Ca Mau).

n Ngày 28/2, tại Cà Mau, Công đoàn Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) 
đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 
2023-2028.
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I.2.1.2. Tin tài chính

n Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hết tháng 1/2023 đạt 69,4 nghìn tỉ đồng, vượt 
22% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn (không bao gồm 
NSRP) đạt 12,1 nghìn tỉ đồng, vượt 42% kế hoạch.

n CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) thông báo ngày 28/2/2023 là ngày 
đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 
2022 với tỉ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Với gần 39,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Petrosetco phải chi số tiền gần 32 
tỉ đồng để hoàn thành đợt cổ tức lần này.

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

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) lên kế hoạch kinh 
doanh hợp nhất năm 2023 đạt doanh thu 13.458,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 
1.383,1 tỉ đồng, tương đương 32,3% kết quả năm 2022. 

n Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã công bố nghị 
quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỉ lệ thanh toán là 40%, 
tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.000 đồng.

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty sẽ chi ra khoảng 
1.560 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn chi được lấy từ 
lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 của Tổng Công ty. Dự kiến thời gian chi 
trả trong quý 1/2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã 
công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, chỉ tiêu tổng doanh thu 
hợp nhất là 17.372 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.670 tỉ đồng, giảm 35,3% 
so với kế hoạch năm 2022 và bằng gần 48% thực hiện cả năm.

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

Giá trị thực hiện đầu tư (Capex) trong tháng 1 của PVEP ước khoảng 20,34 
triệu USD, tương đương 478 tỉ đồng, đạt 91% kế hoạch tháng và 3,1% KH năm.

Tổng doanh thu tháng đầu năm 2023 của PVEP là 3.335 tỉ đồng (Toàn đề án: 
6.853 tỉ đồng), đạt 135% kế hoạch tháng. Nộp ngân sách nhà nước là 1.279 
tỉ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 938 tỉ đồng (Toàn đề án: 2.409 tỉ 
đồng), đạt 140% kế hoạch tháng. 
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n CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo South West)

Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đặt chỉ tiêu tổng doanh 
thu là 4.148 tỉ đồng trong năm 2023. Lãi sau thuế là 20 tỉ đồng. Tỉ lệ chia cổ 
tức 9%.

So với kết quả thực tế năm 2022, Công ty đặt kế hoạch 2023 tăng 19% về do-
anh thu và 76% về lợi nhuận.

n CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo South East)

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đặt kế hoạch tổng doanh 
thu năm 2023 hơn 4.363 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỉ đồng, tăng lần 
lượt 16% và 13% so với thực hiện năm 2022.

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

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị CNG, tổng doanh thu năm 2023 dự kiến 
đạt hơn 3.458 tỉ đồng, giảm hơn 17,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 
dự kiến đạt 85,45 tỉ đồng, giảm hơn 32,6% so với lợi nhuận thực hiện được 
của năm 2021.

Ngoài ra, Công ty có kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu lên 611,6 tỉ đồng, tương 
ứng với mức tăng 6,1%. Đồng thời, dự kiến chi 40,5 tỉ đồng, bằng 15% vốn 
điều lệ của doanh nghiệp, để trả cổ tức bằng tiến mặt cho cổ đồng.

n Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D)

Về kế hoạch tài chính năm 2023 của PV GAS D, công ty đặt mục tiêu vốn chủ 
sở hữu đạt 1.588 tỉ đồng, tăng gần 33 tỉ đồng so với con số cuối năm 2022. 
Doanh thu mục tiêu đạt 9.596 tỉ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2022, 
lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 257 tỉ đồng, giảm 51%.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 267 tỉ đồng và 213,6 tỉ đồng, giảm 
49% và 48% so với thực hiện năm 2021. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự 
kiến là 23,7%. PV GAS D dự kiến chi 180 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông 
năm 2022 với tỉ lệ 20%. Do đó, công ty chỉ giữ lại 14,2 tỉ đồng lợi nhuận.

n Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)

Năm 2023, Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam đặt mục tiêu doanh 
thu là 3.962,1 tỉ đồng, bằng 86% doanh thu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự 
kiến là 18,1 tỉ đồng.

n Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PVP HA TINH)

Trong 2 tháng đầu năm 2023 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt sản lượng 
538,6 triệu kWh, tiêu thụ trên 243 nghìn tấn than, doanh thu đạt 1.041 tỉ đồng.
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n Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Năm 2023, nhận định hoạt động của ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, 
PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 15.025 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế 80 tỷ đồng.

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

Vào ngày 13/2, VinaCapital và quỹ thành viên là Quỹ đầu tư Cổ phiếu tiếp 
cận thị trường Việt Nam (VESAF) cũng lần lượt đăng ký mua 500.000 và 
1.000.000 cổ phiếu PVS từ ngày 15/2 đến ngày 16/3.

Trong ngày 21/02, hai quỹ gồm Delta Global Financial Holdings Private Lim-
ited và Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund lần lượt đăng ký 
mua 150.000 và 200.000 cổ phiếu PVS từ ngày 21/02 đến ngày 22/03 nhằm 
mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

n Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

Kết quả sản xuất sợi DTY 2 tháng đầu năm của công ty ước đạt 950 tấn sợi các 
loại, doanh thu đạt 19,44 tỷ đồng. Lợi nhuận bù đủ biến phí và dùng để chi 
trả bảo hiểm cháy nổ tối thiểu của Nhà máy; chi trả một phần tiện ích (điện, 
nước), lương cho nhân sự khối duy trì hoạt động của Công ty; chi trả chi phí 
bảo dưỡng đã ứng của SSFC.

VNPOLY còn tổ chức kinh doanh khác như cho thuê kho, thuê văn phòng, 
cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và cung cấp quần áo cho các đơn vị trong ngành. 
Lợi nhuận đạt 0,61 tỷ đồng.
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I.2.1.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Ngày 1/2, tại đỉnh đèo Eo Chim lịch sử, UBND huyện Trà Bồng tổ chức Lễ phát 
động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đây cũng là công 
trình chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Trà Bồng lần thứ VII, nhiệm kì 2023-
2028. Tại chương trình, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tham gia tài trợ 
330 cây các loại: hoa mai anh đào, thông, bằng lăng (mỗi loại 100 cây) và 30 cây cau.

n Sáng 2/2, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 
tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Tại lễ phát 
động, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao hỗ trợ 300 cây 
xanh trồng tại nhà sinh hoạt truyền thống thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường và các nhà 
văn hóa trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

n Sáng ngày 3/2, tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn 
Trạch (PV Power Nhơn Trạch) đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây đầu xuân Quý Mão 2023.

n Sáng ngày 3/2, Công đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Vận chuyển Khí 
Đông Nam Bộ (KĐN) đã phát động Giải leo núi khai xuân năm 2023 tại cung đường 
núi Viba, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

n Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2023), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietsovpetro, do đồng chí 
Võ Văn Châu - Bí thư Đoàn Vietsovpetro làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương 
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
tầng 16, tòa nhà làm việc Bộ máy Điều hành Vietsovpetro.

n Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 
3/2/2023), Công đoàn, Chi Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Ban QLDA 
ĐLDK Sông Hậu 1 đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang và đến thăm, tặng quà cho các cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam anh hùng trên 
địa bàn tỉnh.

n Đoàn công tác của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập 
đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc tại NMNĐ Thái Bình 2; đồng thời tổ chức lễ dâng 
hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình.

n Ngày 7/2, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 tổ chức Lễ 
phát động Tết trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

n Chiều ngày 13/2, tại VP Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hoá 
chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức buổi công bố thông tin, mở cổng đăng ký sự kiện 
chạy bộ online “PVFCCo – 20 năm Cho mùa bội thu”.

n Ngày 15/02, tại Khu nhà tập thể Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Công đoàn Công ty 
Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thao PVCFC 2023, 
chính thức mở màn chuỗi thi đấu hấp dẫn và được mong đợi nhất năm.
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n Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 và 
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề 
“Tuổi trẻ BSR xung kích, sáng tạo, tiên phong”, Đoàn Thanh niên Công ty CP Lọc 
hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi 
và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình 
“Biển Tổ quốc tôi”.

n Ngày 17/2, thực hiện công văn số 54/CĐDK-TGNC của Công đoàn Dầu khí Việt 
Nam về việc Tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ áo dài” năm 2023, Ban Nữ công 
Vietsovpetro tích cực hưởng ứng hoạt động “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ 
gìn nét đẹp truyền thống”.

n Ngày 18/2, đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chuỗi hoạt động an 
sinh xã hội, khám bệnh, tặng quà cho người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo; khởi 
công công trình “Tuyến đường hoa anh đào” do Vietsovpetro tài trợ.

n Ngày 20/2, Đoàn đại biểu nghị sĩ Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga 
đã có chuyến thăm và làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - biểu tượng 
của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga.

n Thực hiện Kế hoạch tổ chức các phong trào hoạt động chào mừng đại hội công 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 
2028, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn 
văn nghệ quần chúng PV GAS năm 2023.

n Chiều ngày 22/2, Công ty Bảo hiểm PVI Huế phối hợp cùng với UBND xã Phong 
Chương tiến hành tổ chức buổi Lễ trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia 
đình thuộc diện hộ nghèo tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

n Ngày 23/02, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ 
chức đoàn công tác đến thăm, trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa 
bệnh cho Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

n Ngày 25/2, trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Đoàn Thanh niên 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội 
Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Nhiệt 
điện Dầu khí Thái Bình 2 đã tổ chức chương trình “Sức trẻ trên công trường Dầu khí”.

n Chiều 25/2, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà yêu 
thương” cho gia đình anh Sầm Văn Sơn tại thôn Vằng Quan, xã Phúc Lộc, huyện 
Ba Bể.

n Ngày 26/2, hưởng ứng lời kêu gọi “Vì một Việt Nam xanh”, trồng 1 tỉ cây xanh trong 
5 năm 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 2023.
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I.2.1.4. Tin nhân sự

n Ngày 13/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ 
công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn và Kiểm soát 
viên chuyên trách.

n Ngày 15/02, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức lễ công bố các Quyết 
định bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị thành viên là PVOIL Trà Vinh và PVOIL Trans.

n Ngày 15/2, PV GAS đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho các cán bộ lãnh 
đạo đơn vị. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có quyết định điều động và 
bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Tuệ, Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG giữ chức 
Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PV GAS Trading). PV GAS cũng có 
quyết định điều động và cử ông Hoàng Việt Dũng, Phó giám đốc Công ty Kinh do-
anh sản phẩm khí làm Người đại diện của PV GAS tại Công ty cổ phần kinh doanh 
LPG Việt Nam (PV GAS LPG).
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I.2.2. Tổng hợp thông tin các công ty cạnh tranh của PVN

I.2.2.1. Tin doanh nghiệp

n Ngày 2/2, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã xuất bán 6 sản 
phẩm phân bón mới NPK-S vi sinh Lâm Thao và hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao 
đầu tiên ra thị trường.

n Ngày 6/2, tại tỉnh Quảng Bình, EVN đã tổ chức phát động thi đua thi công xây 
dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

n Ngày 16/2, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã làm việc với ông Bernerd Da 
Santos - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn AES (Hoa 
Kỳ) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa 2 tập đoàn.

n Ngày 16/2, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ 
chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại Văn phòng giao dịch Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

n Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã thông báo về việc thành lập chi 
nhánh Chợ Lớn và Khai trương phòng giao dịch Từ Sơn.

n Ngày 18/2, Hội hưu trí ngành điện Quảng Bình và Công ty Điện lực Quảng Bình 
đã tổ chức buổi gặp mặt cho hơn 200 cán bộ, nhân viên công tác trong ngành điện 
đã nghỉ hưu.

n Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại 
Quảng Long tổ chức “Ngày hội bán hàng” tại cửa hàng xăng dầu Liên Hòa nằm trên 
địa bàn xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

n Tổng giám đốc AFD và Chủ tịch HĐTV EVN đã khởi động chương trình hợp tác 
kỹ thuật giữa AFD và EVN với việc xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng, nâng 
cao năng lực của EVN.

n Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có 
buổi tiếp và làm việc với ông Karl Van den Bossche - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và Tập đoàn John Cockerill (Bỉ) về cơ hội hợp tác trong 
lĩnh vực năng lượng.

n Từ ngày 21/2, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo điều chỉnh 
chính sách tích điểm Petrolimex ID.

n Ngày 23/2, tại Hà Nội, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) tiếp và làm việc với ông Simon Harford - Giám đốc Quỹ Liên minh 
Năng lượng toàn cầu cho con người và hành tinh (GEAPP), về vấn đề chuyển dịch 
năng lượng tại Việt Nam.
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n Sáng 24/2, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu 
Quốc hội chủ trì cuộc giám sát tại Công ty Xăng dầu khu vực 3 về thực hiện chính 
sách pháp luật về phát triển năng lượng.

n Chiều ngày 24/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Chi 
nhánh Xăng dầu Ninh Thuận (Petrolimex) tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình 
phối hợp trong công tác quản lý thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

I.2.2.2. Tin tài chính

n Tổng Công ty CP Gas Petrolimex (PGC)

Tổng Công ty dự kiến tổng doanh thu năm 2023 đạt 4.154 tỉ đồng, tăng 17,7% 
so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 168 tỉ 
đồng, tăng 5%. Cổ tức dự kiến tối thiểu 12% vốn điều lệ, bằng với kế hoạch 
năm 2022.

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

Ngày 24/2, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (EVN TPC QUANG NINH) chốt 
danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả 5%, 
tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng.

Như vậy với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ chi 
225 tỉ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

1.2.2.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Ngày 6/2, tại tỉnh Quảng Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và Ban quản lý dự án Điện 2 đã phối hợp tổ chức lễ phát động “Tết trồng 
cây năm 2023” tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

n Ngày 16/2, tại xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Tập đoàn 
xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty TNHH Hương Việt Sinh đã bàn giao 
Công trình xây dựng phòng thư viện và tặng một số trang thiết bị trường học.

n Ngày 21/2, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) phối hợp cùng Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân An Hội, huyện Củ Chi đã tổ chức Lễ bàn giao 
02 công trình sửa chữa nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Thám ngụ tại địa chỉ 
14 Hà Văn Lao, ấp Tây và hộ bà Trần Thị Kim Cương ngụ tại địa chỉ ấp Cây Sộp.
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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 28/02/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.813,98 USD/
ounce, giảm 3,34% so với tháng 01/2023. Giá vàng thế giới giảm khi đồng đô la Mỹ 
tăng giá sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. 
Lãi suất USD tăng cao khuyến khích các dòng vốn không đầu tư vào vàng. 

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

Nguồn: TradingViews

Đồng đô la Mỹ tháng 02/2023 trên thị trường thế giới tăng sau khi FED thông 
báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm đưa mức lãi suất lên mức 
4,5%-4,7% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 của Mỹ được công bố. Tính đến 
ngày 28/02/2023, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 104,817 điểm, tăng 
1,86% so với tháng trước.

  DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐỒNG ĐÔ LA MỸ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY  

Nguồn: TradingViews

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

Ngày 1/2, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất cơ 
bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 
10/2007, đồng thời có rất ít dấu hiệu cho thấy cơ quan này gần chấm dứt chu kỳ 
tăng lãi suất.

  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ TĂNG LÃI SUẤT CƠ BẢN  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 2/2 đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần 
trăm lên 4%, mức cao nhất trong 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ngày 2/2, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định tăng lãi suất thêm 
0,5%, đợt tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp và cải thiện dự báo về triển vọng nền kinh 
tế. Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã thông qua tăng lãi suất với biên độ 0,5% lần 
thứ hai liên tiếp, đưa lãi suất chính của BoE lên 4%, đồng thời phát tín hiệu có thể sẽ 
giảm tốc độ tăng lãi suất và kết thúc lộ trình thắt chặt tiền tệ trong các cuộc họp tới.

  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ANH (BOE) TĂNG LÃI SUẤT CƠ BẢN LÊN MỨC 4%  
Đơn vị tính: %

Nguồn:Refinitiv Datastream
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Ngày 2/2, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã họp báo công bố tăng lãi 
suất cơ bản trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thêm 0,5%, lần tăng 
thứ 5 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2008. Tốc độ lạm phát tại Eurozone 
đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng 
Trung ương châu Âu. Sau quyết định trên, từ ngày 8/2, ba loại lãi suất chính của 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay và lãi 
suất tiền gửi đều tăng lên và lần lượt ở mức 3%, 3,25% và 2,5%.

  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU (ECB) TĂNG LÃI SUẤT CƠ BẢN THÊM 0,5%  
Đơn vị tính: %

Nguồn:Refinitiv Datastream

Tại cuộc họp hôm 7/2, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã quyết định tăng lãi 
suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,35%. Đây là lần tăng lãi suất ở mức 25 điểm cơ 
bản thứ tư liên tiếp của RBA. Còn tính từ tháng 5/2022 đến nay, Ngân hàng Dự trữ 
Australia đã tăng lãi suất 9 lần với mức tăng tổng cộng là 325 điểm, đưa lãi suất đồng 
đôla Australia (CAD) lên mức cao nhất trong vòng 1 thập kỷ.

Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) ngày 20/2 đã tăng lãi suất huy động thêm 
0,5 điểm phần trăm, nâng lãi suất hiện hành lên 4,25% - mức cao nhất trong vòng 
15 năm qua. Đây là nỗ lực mới nhất của BoI nhằm ghìm lạm phát, vốn đang ở mức 
5,4% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
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II.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM

II.2.1. Lãi suất

Các ngân hàng lớn trong nhóm Big4 đã rục rịch triển khai đến các chi nhánh về 
việc giảm lãi suất huy động dân cư, các chi nhánh căn cứ theo chỉ đạo để cân đối, 
huy động vốn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Hầu hết ngân hàng đã hạ lãi suất tiết 
kiệm về sâu hơn mức 9,5% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất VND bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng lên 6,15%/năm 
từ mức 6,11%/năm trước đó. So với mức thấp nhất trong cả tháng 3,64% được ghi 
nhận vào ngày 15/2, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng lên gấp rưỡi do Ngân 
hàng Nhà nước đã có động thái hút ròng thanh khoản khoảng hơn 30.000 tỉ đồng 
thông qua kênh tín phiếu và qua thị trường mở (OMO).

  DIỄN BIẾN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 2/2023 - KỲ HẠN QUA ĐÊM  
Đơn vị tính: %/năm

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

II.2.1.1. Lãi suất huy động

Nếu trước Tết Nguyên đán, lãi suất huy động bị đẩy lên sát ngưỡng 10%/năm, thì 
sang tháng 2, các ngân hàng đã kéo lãi suất huy động xuống khoảng 8%-9,5%/năm 
đối với tiền gửi thông thường, giảm 0,5-2%/năm so với thời điểm cuối năm 2022.

  LÃI SUẤT TIẾT KIỆM KỲ HẠN 12 THÁNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÁNG 2/2023  
Đơn vị tính: %/năm

Nguồn: Lao động
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II.2.1.2. Lãi suất cho vay

Do cuối năm ngoái, nhiều ngân hàng huy động vốn với lãi suất trên 10% dẫn đến 
giá vốn bị đội lên cao. Vì vậy, lãi suất cho vay chưa thể giảm mạnh.

Đáng chú ý, sau cuộc họp với Ngân hàng nhà nước ngày 8/2, một số ngân hàng 
thương mại lớn đã nhóm họp và thống nhất giảm lãi suất huy động nhằm giảm lãi 
suất cho vay. Cụ thể, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đã thống nhất sẽ triệt để 
thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, đồng thuận giảm thêm lãi suất huy động 
để từng bước giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường.

Sau định hướng giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân 
hàng thương mại có tín hiệu giảm dần hoặc đưa các gói có lãi suất cho vay khởi đầu 
khá thấp từ 7,5-10,5%/năm.

Tuy vậy, việc giảm lãi suất cho vay chưa thực sự diễn ra trên diện rộng, mới 
chỉ xuất hiện ở một số ngân hàng với từng “gói” được thiết riêng dành cho một số 
ngành, doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh cụ thể và phần lớn là kỳ hạn ngắn. 
Đối với các khoản vay kỳ hạn dài hơn, doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất cao 
như 6 tháng sẽ ở mức 10-10,5%/năm, hay trên 12 tháng sẽ ở mức 11-12%/năm.

II.2.2. Tỉ giá trung tâm

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 
VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn 
cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 
2023, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tăng 3,42%. 

  DIỄN BIẾN TỈ GIÁ TRUNG TÂM TRONG THÁNG 2/2023  
Đơn vị tính: VNĐ/USD

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
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II.2.3. Thị trường vàng

Giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ 
số giá vàng tháng 2/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ 
năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1%.

  DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG SJC TRONG NƯỚC THÁNG 2/2023  
Đơn vị tính: Triệu VNĐ/lượng

Nguồn: SJC

II.2.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê 
tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính làm 
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,45% so với tháng trước. So với tháng 
12/2022, CPI tháng Hai tăng 0,97% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,31%.

Bình quân hai tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; lạm 
phát cơ bản tăng 5,08%.

  TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI CỦA THÁNG 02 CÁC NĂM GIAI ĐOẠN 2019-2023  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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CPI tháng 2/2023 tăng 0,45% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,47%; 
khu vực nông thôn tăng 0,42%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 
chính, có 5 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 6 nhóm hàng giảm giá.

  TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI THÁNG 2/2023 SO VỚI THÁNG TRƯỚC  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê

II.2.5. Lạm phát

Trong 2 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,08% so với bình 
quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,6%) chủ yếu 
do giá xăng dầu liên tục giảm từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022 là yếu tố kiềm chế 
tốc độ tăng CPI thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát 
cơ bản.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2023 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 4,96% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% do Quốc hội đề ra trong 
năm 2023, Chính phủ cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính 
sách, thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ các quy định không hợp lý. Ngoài ra, Chính 
phủ cần phối hợp hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô, cân bằng giữa lãi suất và tỉ 
giá, giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng, giữa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và 
cân đối ngân sách trước mắt cũng như lâu dài; tháo gỡ vướng mắc, nhất là về pháp 
lý và vốn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.
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