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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 Tổng thống Ferdinand Marcos hôm 1/12 tuyên bố Philippines sẽ tìm cách thăm dò 
dầu khí ở Biển Đông ngay cả khi không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.

n Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Sinopec (Trung Quốc) đã công bố phát hiện mỏ khí 
đá phiến đầu tiên ở Trung Quốc, ở lưu vực Tứ Xuyên.

n Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ ngày 4/12 thông báo phát hiện một mỏ khí đốt 
mới được đặt tên là ‘Narges-1X’, ở khu vực ngoài khơi Narges gần thành phố Al-Arish, 
thuộc tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập.

n Iran hôm 6/12 cho biết đã phát hiện các mỏ dầu mới ở khu vực Tây Nam nước này.

n Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) kêu gọi các công ty nước ngoài hoạt động 
trong lĩnh vực hydrocarbon tiếp tục thăm dò và khai thác tại nước này, với lý do tình 
hình an ninh đã được cải thiện.

n Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/12 thông báo phát hiện mỏ dầu với trữ lượng khoảng 150 triệu 
thùng ở vùng núi Gabar, tỉnh Sirnak, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

n Tổng thống Recep Erdogan ngày 26/12 thông báo Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện 1 mỏ 
khí đốt tự nhiên có trữ lượng ước tính 58 tỷ m3 ở độ sâu 3.023m tại khu vực địa chất 
Caycuma-1 tại Biển Đen.

n Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập Tarek El-Molla đã có cuộc 
họp mặt hôm 26/12 với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi. Theo đó, Ai Cập sẽ rót 
thêm 2,1 tỷ USD vào mảng thăm dò dầu khí từ nay cho đến năm 2025.

n Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập ngày 27/12 thông báo khởi động 
vòng đấu thầu quốc tế để tìm kiếm và thăm dò dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tại 12 khu 
vực ở Địa Trung Hải và đồng bằng sông Nile.
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I.1.2. Hoạt động khai thác, sản xuất dầu khí

n Vào hôm 4/12, xét thấy bối cảnh cực kỳ bất ổn trước thời điểm phương Tây chính 
thức áp dụng những lệnh trừng phạt mới nhắm vào dầu thô Nga, Tổ chức Các nước 
Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã quyết định duy trì hạn ngạch khai thác 
của mình.

n Tính đến ngày 6/12, sản lượng khai thác dầu của Nigeria ở mức 1,59 triệu thùng/ngày.

n Ngày 11/12, Công ty dầu khí thượng nguồn quốc gia Thái Lan PTTEP tăng cường 
khai thác dầu khí bền vững trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng sang tương lai car-
bon thấp.

n Ngày 21/12, qua cầu truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ đưa 
vào khai thác mỏ khí đốt Kovykta và khánh thành đoạn Kovykta-Chayanda của tuyến 
đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia”.

n Tại cuộc họp hôm 21/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cho biết năng lực sản 
xuất dầu thô nhẹ của Iran đã tăng thêm 200.000 thùng/ngày, tăng tổng sản lượng khai 
thác dầu của nước này lên khoảng 3 triệu thùng/ngày.

n Ngày 22/12, Petronas cho biết 8 địa điểm khai thác dầu khí đã được thực hiện ngoài 
khơi bờ biển Sarawak thuộc Đông Malaysia và 1 địa điểm khai thác ngoài khơi bờ biển 
Sabah cũng thuộc Đông Malaysia và Bán đảo Tây Malaysia.

n Ngày 26/12, mỏ khí đốt Sulige của PetroChina, nằm ở Khu tự trị Nội Mông của 
Trung Quốc, đã đạt sản lượng kỷ lục 30,04 tỷ m3.

I.1.3. Hoạt động lưu trữ, vận chuyển và phân phối dầu khí

n Ngày 5/12, lệnh cấm vận dầu thô hàng hải từ Nga của EU có hiệu lực. Lệnh trừng 
phạt này làm giảm hạn ngạch nhập khẩu dầu Nga của EU xuống còn 1/3.

n Ngày 7/12, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) đã tăng nguồn cung cấp khí đốt 
cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) và ghi nhận 
lưu lượng kỷ lục.

n Ngày 17/12, Đức đã khai trương cơ sở tiếp nhận LNG đầu tiên tại cảng Wilhelm-
shaven.

n Ngày 21/12, nhà ga tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của Đức tại cảng 
Wilhelmshaven, bang miền Bắc bang Niedersachsen đã bắt đầu hoạt động.

n Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo thị trường EU vẫn mở 
cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng trong 
11 tháng năm 2022, nguồn cung LNG đã tăng lên 19,4 tỷ m3.
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n Tính đến ngày 25/12, theo Cơ sở hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), lượng khí đốt rút 
ra từ các cơ sở lưu trữ ngầm tại các nước châu Âu chỉ là 89 m³, mức thấp nhất kể từ năm 
2011 khi cơ quan này bắt đầu theo dõi, trong khi lượng khí đốt bơm vào là 222 triệu m³.

n Ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về biện pháp đáp trả việc 
phương Tây áp giá trần với dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Theo đó, cấm 
bán dầu mỏ, sản phẩm xăng dầu từ Nga cho các quốc gia áp giá trần trong hợp đồng.

n Ngày 27/12, ba công ty Mitsui & Co., Itochu và Jera của Nhật Bản thông báo đã cùng 
ký kết thỏa thuận nhập khẩu hơn 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ Oman, hợp đồng này có 
hiệu lực 10 năm kể từ năm 2025.

I.1.4. Hoạt động dầu khí khác

n Ngày 1/12, Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% 
cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 
1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil 
(Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.

n Vào hôm 2/12, Tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp) đã công bố quyết định 
thanh lý một công ty con chuyên điều hành mỏ dầu Dunga ở miền tây Kazakhstan với 
giá 330 triệu USD.

n Ngày 2/12, Chính phủ Italia đã công bố một giải pháp tạm thời để duy trì hoạt động 
của nhà máy ISAB bằng cách đặt nhà máy dưới sự quản lý của nhà nước.

n Từ ngày 5/12, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), vốn là khách hàng chính 
mua dầu thô của Nga trong nhiều thập niên qua, đã ngừng mua dầu từ các cảng biển 
theo lệnh cấm vận do khối này áp đặt.

n Hôm 11/12, ách tắc giao thông bao gồm 19 tàu chở dầu đã được tháo gỡ, mặc dù 27 
tàu chở dầu đã ở trong eo biển một ngày trước đó.

n Ngày 12/12, Bộ trưởng Năng lượng Argentina Flavia Royon cho biết, Ngân hàng 
Phát triển Quốc gia Brazil (BNDES) đã quyết định đầu tư 689 triệu USD cho giai đoạn 
2 của dự án đường ống dẫn khí đốt được đặt theo tên cố Tổng thống Néstor Kirchner.

n Ngày 14/12, Shell đã đạt được thỏa thuận bán hai tài sản thượng nguồn tại Malaysia 
trị giá 475 triệu USD cho Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Sarawak (PSEP).

n Vào hôm 21/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt, kèm theo điều kiện, cho kế 
hoạch quốc hữu hóa tập đoàn khí đốt Uniper của nhà nước Đức và một chi nhánh của 
Gazprom tại Đức.
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I.1.5. Giá dầu

I.1.5.1. Nguồn cung dầu

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định vẫn duy trì sản lượng 
nhưng sẵn sàng hỗ trợ cân bằng và ổn định của thị trường dầu mỏ nếu cần thiết.

Ngoài ra, OPEC+ cũng dự báo nguồn cung từ các đối thủ sẽ tăng 1,5 triệu thùng mỗi 
ngày trong năm 2023, và khoảng 75% trong số đó sẽ đến từ Mỹ.

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn (STEO) tháng 12/2022, Cơ quan 
Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo lượng dầu trong các kho dự trữ của thế 
giới trong nửa đầu năm 2023 sẽ giảm 200.000 thùng/ngày, trước khi tăng gần 700.000 
thùng/ngày trong nửa cuối năm 2023.

Theo dự báo của EIA, sản lượng dầu thô toàn cầu sẽ đạt trung bình 99,93 triệu 
thùng/ngày năm 2022 và 100,67 triệu thùng/ngày vào năm 2023.

I.1.5.2. Nhu cầu dầu

Trong cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 12, OPEC ước tính có 13 quốc gia thành viên 
của tổ chức sẽ cần cung cấp trung bình 28,93 triệu thùng/ngày trong quý đầu năm 2023, 
chỉ cao hơn một chút so với mức 28,83 triệu thùng/ngày mà họ đã bơm vào tháng 11. 

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 12 của OPEC, OPEC dự kiến nhu cầu dầu toàn 
cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,3% lên mức trung bình 101,8 
triệu thùng/ngày.

EIA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chạm ngưỡng 99,82 triệu thùng/ngày vào cuối 
năm và tăng lên 100,98 triệu thùng/ngày trong năm tới.

Trong báo cáo hàng tháng, IEA nhận định nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng 2,3 triệu thùng/
ngày trong năm 2022, tăng 140.000 thùng/ngày so với dự báo vào tháng 11. Tăng trưởng 
nhu cầu dầu năm 2023 được dự báo ở mức 1,7 triệu thùng/ngày.
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I.1.5.3. Giá dầu

Giá dầu thô thế giới kết thúc tháng 12/2022 tăng khoảng 10% sau khi tăng 50% vào 
năm 2021. Đóng phiên cuối năm, giá dầu tăng 3%, lên sát mốc 86 USD/thùng.

Xét trong năm nay 2022, giá dầu Brent đã tăng khoảng 10%, sau khi tăng 50% vào năm 
2021. Dầu thô của Mỹ tăng gần 7% trong năm 2022, sau mức tăng 55% của năm ngoái.

Giá dầu biến động mạnh trong năm 2022, leo thang vì nguồn cung khan hiếm do 
xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Giá dầu cũng bị ảnh hưởng lớn do nhu cầu nhập khẩu 
dầu thô của thị trường lớn Trung Quốc giảm vì chính sách phòng chống Covid-19 ng-
hiêm ngặt. Bên cạnh đó, những lo ngại về suy thoái kinh tế đã tiếp tục hỗ trợ, đẩy giá 
dầu tăng tiếp.

  DIỄN BIẾN GIÁ DẦU THÔ BRENT TRONG THÁNG 12/2022  
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 1/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và 
Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) đã được vinh danh Top 
100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022.

n Ngày 1/12, tại Hội trường trực tuyến Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang), hơn 200 
nông dân huyện Chợ Mới đã tham dự, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông 
nghiệp cùng các chuyên gia tại Chương trình “Bác sĩ nông học”, do Trung tâm Xúc tiến 
thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Hội Nông 
dân tỉnh An Giang cùng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí tổ chức.

n Từ ngày 1/12, Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Chế biến Khí Vũng 
Tàu (KVT) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan dầu khí PVD chính thức trở 
thành Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam.

n Vào ngày 2/12, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Ban Quản lý tòa nhà PV GAS đã tổ 
chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà PV GAS Tower.

n Ngày 2/12, tại Phú Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị và tọa đàm về 
công tác pháp chế, đồng thời tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2022.

n Ngày 2/12 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Cơ quan Tập đoàn (Đoàn Thanh niên Cơ quan) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 
công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

n Chiều 2/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) đã tổ chức Lễ trao giải 
cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2022 (Vietnam Listed Company Awards). 
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã lọt top 10 doanh nghiệp tiêu 
biểu trong ở hạng mục Báo cáo thường niên tốt nhất trong nhóm vốn hoá lớn. Còn Tổng 
Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã được vinh doanh trong 
Top 5 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo quản trị công ty tốt nhất, thuộc nhóm vốn hóa 
lớn. Ở hạng mục Báo cáo quản trị công ty, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
Việt Nam (PTSC) đã được trao giải doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt trội.

n Ngày 3/12, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V của Tổng Công 
ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã hoàn thành vượt tiến 
độ hai giếng khoan cho khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) 
tại Brunei.

n Ngày 3/12, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh 
nghiệp” lần thứ hai năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và 
phát triển kinh tế bền vững”. Trong đó, 6 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam (Petrovietnam) được tôn vinh trong dịp này.
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n Sáng 3/12, tại Nhà truyền thống số 01 đường Ba Cu, TP Vũng Tàu, Cục Cảnh sát 
Phòng chống tội phạm (PCTP) về Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Tổng cục 
Biển và Hải đảo (Bộ TN&MT), công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở TN&MT; Liên doanh 
dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro và các đoàn thể, trường học tổ chức Lễ phát động “Bảo 
vệ môi trường Biển và Hải đảo năm 2022” và triển lãm ảnh “Bà Rịa - Vũng Tàu với biển 
đảo quê hương”.

n Sáng 4/12, tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
đã tổ chức triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, khát 
vọng vươn xa”.

n Tối 4/12 tại Viện Dầu khí Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ 
chức lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý 
tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng thông tin “Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên 
Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2022.

n Vào ngày 5/12, Đảng ủy Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã 
tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII.

n Trong 2 ngày 5 và 6/12, toàn Đảng bộ PV GAS đã cùng các tập thể trong Đảng bộ 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt 
Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội 
trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, 
ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên 
tham gia nghiên cứu, học tập.

n Từ ngày 5 - 6/12, toàn Đảng bộ Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã 
tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XIII).

n Ngày 6/12, đoàn cán bộ hưu trí Ban Dầu mỏ Khí đốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã 
đến thăm Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam (xã Đông 
Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

n Sáng ngày 6/12/2022, tại trụ sở TP Bà Rịa, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) 
đã có buổi làm việc với đoàn công tác đến từ Tập đoàn Honeywell UOP.

n Ngày 6/12, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành sớm chỉ tiêu năm 
2022, thực hiện tổng sản lượng 252,4 ngàn tấn LPG, bằng 100% kế hoạch năm. Sản 
lượng condensate đạt 90,7 ngàn tấn, bằng 95,9% kế hoạch năm, dự kiến cũng về đích 
trước thời điểm đón năm mới 2023.

n Ngày 7/12, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác 
dầu/condensate năm 2022 tại Lô 09-1 với sản lượng là 2,8 triệu tấn, chính thức về 
đích sớm hơn 24 ngày so với kế hoạch Hai Phía giao trong kỳ họp lần thứ 54 Hội đồng 
Vietsovpetro.
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n Ngày 7/12, hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua và bình xét thi đua khen thưởng 
năm 2022 cụm thi đua số 3, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” được tổ 
chức tại Đà Nẵng. Tại đây, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bình 
xét thi đua và ký kết “Giao ước thi đua Cụm thi đua số 3” năm 2023.

n Ngày 7/12, giàn PV DRILLING II của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch 
vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã chính thức hoàn thành quá trình huy động từ 
Singapore đến khu vực West Java.

n Trong các ngày 7- 8/12, tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi, ENEOS Corporation 
– Nhật Bản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty Cổ phần Lọc hóa 
dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức hội thảo hợp tác đào tạo (Training Committee Meeting) 
lần thứ 11.

n Từ ngày 7 - 9/12, tại Văn phòng trụ sở Cà Mau và TP HCM, Công ty CP Phân bón 
Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức đánh giá công nhận chuyên gia năm 2022 và đánh 
giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia.

n Ngày 8/12, tại Trụ sở làm việc Bộ máy điều hành Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu) đã 
diễn ra phiên họp chính thức Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần 
thứ 55, với sự tham dự của các Ủy viên Hội đồng hai phía.

n Vào ngày 8/12, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã 
chính thức chạm mốc mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất khí trong năm 
2022, về đích trước 23 ngày so với kế hoạch.

n Vào ngày 8/12, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) công bố sản lượng 
xăng dầu các loại của NMLD Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2022, đạt 6.499.087 
tấn, về đích sớm 23 ngày.

n Sáng ngày 8/12, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 
(PV Drilling) đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023.

n Chiều ngày 8/12, tại Thành phố Bà Rịa, Đảng ủy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 
(PVU) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng 
viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và Tổng kết công tác Đảng năm 2022. 

n Chiều ngày 8/12, Công đoàn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 
(PV Drilling) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công 
đoàn cơ sở thành viên và Đại hội Công đoàn PV Drilling, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

n Đoàn công tác Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) vừa tiến hành kiểm 
tra đột xuất công tác an ninh, an toàn trên các công trình khí do KĐN trực tiếp quản 
lý và vận hành, cụ thể là Trạm Hội Bài – Tuyến ống LNG Thị Vải – Phú Mỹ, Trung tâm 
phân phối khí Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trung tâm phân phối khí Nhơn 
Trạch (tỉnh Đồng Nai).
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n Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao 
động, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

n Ngày 9/12, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao 
ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 12 năm 2022 trực tuyến với thủ 
trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11, 11 
tháng, kế hoạch trong tháng còn lại của năm 2022 và thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp 
cho năm 2023.

n Ngày 9/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ 
công bố và trao quyết định Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đối với ông Dương Mạnh Sơn.

n Đoàn công tác của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) do ông Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc dẫn đầu cùng các cán bộ kỹ thuật đã có chuyến tham 
quan và làm việc với đối tác tại trụ sở của TOYO.

n Ngày 12/12, tại Hà Nội, Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) 
đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 và Hội nghị Người lao động”.

n Ngày 12/12, tại TP Cần Thơ, Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm 
việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô về công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Chi hội.

n Ngày 12/12, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (Hanoi 
IDC, thuộc Sở Công Thương Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình 
xây dựng sử dụng năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2022. Tòa nhà PVI - Công ty Cổ 
phần PVI đạt danh hiệu Năng lượng Xanh 5 sao công trình xây dựng sử dụng năng 
lượng xanh.

n Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Thành 
viên thường kỳ lần thứ hai năm 2022 tại TP Hạ Long.

n Đoàn công tác Chi hội Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Hội thảo và giao lưu với CBNV 
Nhà máy Thủy điện Hủa Na (HHC) xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An.

n Ngày 13/12, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam), cùng lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Petrovietnam đã đến tham 
dự Hội thảo Công tác kiểm định thiết bị Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Công ty cổ 
phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức.

n Ngày 13/12 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết 
quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Quy chế tìm kiếm 
thăm dò dầu khí”.

n Ngày 13/12, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và sự chỉ đạo của Đảng ủy 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 
đối với các tập thể và cá nhân năm 2022, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV 
GAS) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022.
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n Ngày 13/12, Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
(PTSC) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 tại trụ sở 
Tổng Công ty

n Ngày 13/12, tại UBND xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp và nước sạch nông thôn Đồng Tháp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
phối hợp Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí tổ chức hội thảo tổng kết mô 
hình trình diễn “Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn - cân đối - hiệu quả trong sản xuất 
nông nghiệp bền vững”.

n Tại trụ sở PV GAS Vũng Tàu, Đảng ủy Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ 
chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, Tổng kết công tác 
Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký hợp 
đồng cung cấp giàn khoan tự nâng cho chương trình khoan năm 2023 của Công ty 
TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC).

n Ngày 14/12 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ 
Cơ quan Tập đoàn; tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2023.

n Ngày 14/12 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 16 Hội 
nghị Ban chấp hành mở rộng khoá VI.

n Ngày 14/12, trong chương trình làm việc tại Cà Mau, Thường trực Hội Dầu khí Việt 
Nam đã có buổi làm việc với Chi hội Dầu khí Cà Mau về tình hình hoạt động của Chi 
hội trong năm 2022.

n Ngày 14/12, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, đoàn công tác Nhà máy đạm Phú 
Mỹ, thuộc Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí Việt Nam do đồng chí Lê Trọng 
Đĩnh Chi, Giám đốc nhà máy làm trưởng đoàn đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến 
sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

n Ngày 14/12, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí, Liên doanh Việt – Nga 
Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 
đồng thời đề ra các giải pháp cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác 
năm 2023.

n Ngày 14/12, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị 
người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế 
hoạch năm 2023.

n Ngày 15/12, tại Tiền Hải – Thái Bình, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái 
Bình 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, Hoạt động năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động 2023.



BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH THÁNG 12/2022

11

n Chiều ngày 15/12, Công đoàn CSTV Công ty TNHH Vietubes (trực thuộc Công 
đoàn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí PV Drilling) đã tổ chức thành 
công Đại hội Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, tại Hội trường Công ty, Cảng 
Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu.

n Ngày 15/12 vừa qua, Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường thuộc Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, 
công tác Đảng năm 2022, Hội nghị người lao động và triển khai phương hướng nhiệm 
vụ năm 2023.

n Ngày 16/12, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức Hội nghị Đối 
thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động với chủ đề “Phát triển văn 
hóa doanh nghiệp” năm 2022.

n Ngày 16/12, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power 
Services) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2022, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2023.

n Chiều 17/12, Đoàn Đại biểu các Ủy ban của Quốc hội do ông Nguyễn Trường Giang 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội dẫn đầu đã 
có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

n Ngày 17/12, Ban Thăm dò - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã phối 
hợp với Ban Tìm kiếm Thăm dò Dẩu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn triển khai Thông tư 24 và Thông tư 17/2020/TT-BCT 
cũng như giải pháp khắc phục các vướng mắc trong hoạt động dầu khí”.

n Ngày 17/12, Đoàn giám sát của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) đã có buổi làm việc tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

n Ngày 18/12, Tổng Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ 
chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng “Nối dài cầu cảng Giai đoạn III - Cảng Hạ 
lưu Vũng Tàu”.

n Ngày 19/12, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội nghị Tổng 
kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch 2023.

n Chiều ngày 19/12, tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Đại học Dầu 
khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch 
năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

n Ngày 19/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) 
đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và hội 
nghị người lao động năm 2023.

n Ngày 19/12, đoàn Đại biểu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục 
có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị cụm Khí - Điện - Đạm 
Cà Mau, tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau), khu công nghiệp 
Khí - Điện - Đạm, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
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n Ngày 20/12, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cam kết đồng 
hành cùng Học viện Ngân hàng trong các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

n Ngày 20/12, tại NMNĐ Sông Hậu 1, Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; phương 
hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.

n Ngày 20/12, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã 
ký kết Thỏa thuận hợp tác với công ty Hydrogene de France SA (HDF Energy) hướng 
đến phát triển các dự án phát điện tận dụng nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) theo 
công nghệ Renewstable và nguồn khí hydro theo công nghệ Hypower tại Việt Nam và 
khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

n Ngày 20/12 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí 
Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Ngày 20/12 tại TP. Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) 
đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm, Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Hội 
nghị Người lao động năm 2023.

n Ngày 20/12, tại TP HCM, Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) 
đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế 
hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.

n Chiều ngày 20/12, tại Dự án NMNĐ Long Phú 1, Ban QLDA Điện lực dầu khí Long 
Phú 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023 
và Hội nghị Người lao động năm 2023.

n Hai tạp chí uy tín World Economic và The Global Economics đã vinh danh Ngân 
hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) là “Ngân hàng có dịch vụ Thanh toán 
Quốc tế tốt nhất Việt Nam 2022” và “Ngân hàng có sản phẩm Tài trợ thương mại tốt 
nhất Việt Nam 2022”.

n Ngày 21/12, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

n Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội 
nghị đại biểu Người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) 
năm 2023.

n Sáng ngày 21/12, tại TP Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College) đã tổ 
chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai hoạt động năm 2023 và Hội nghị 
Người lao động năm 2023.

n Chiều 21/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển 
khai kế hoạch 2023, đồng thời kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-
22/12/2022).
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n Chiều ngày 21/12, tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng 
Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác Đảng – hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 và Hội 
nghị đại biểu người lao động năm 2022..

n Ngày 22/12, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã 
tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 17, khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023.

n Ngày 22/12, tại TP HCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị 
Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị Người 
lao động năm 2023.

n Ngày 22/12, tại TP HCM, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức 
Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2023 và Hội nghị Người lao động.

n Ngày 22/12, tại trụ sở TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức 
Hội nghị Người lao động năm 2022, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD, 
Công đoàn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

n Sáng ngày 22/12, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) năm 2022, triển khai kế 
hoạch ATSKMT năm 2023 với các nhà thầu, đơn vị có Hợp đồng dịch vụ dài hạn tại BSR.

n Sáng ngày 22/12, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn công tác do đồng 
chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng 
Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Vietsovpetro và động viên 
CBCNV ngành Dầu khí thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

n Ngày 23/12, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban 
Chấp hành lần thứ 11, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết công tác năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Ngày 23/12, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lực lượng tự vệ (LLTV) năm 
2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Hội nghị được tổ chức 
bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua MS Teams.

n Ngày 23/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) long 
trọng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (17/5/2007- 17/5/2022) đồng thời vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

n Ngày 23/12, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội thảo “Hội 
đồng An toàn BSR năm 2022”. Hội thảo nhằm thảo luận và đưa ra các giải pháp để 
đảm bảo an toàn trong vận hành, an toàn thiết bị và công tác An toàn – Sức khoẻ - Môi 
trường (ATSKMT).
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n Ngày 23/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ 
chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

n Ngày 23/12 tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển 
khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị Người lao động Tổng Công ty năm 2023.

n Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) và Báo Đầu tư đã 
công bố Bảng xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2022 (VBE500). 
Với nền tảng tài chính vững chắc và những khác biệt trong phát triển các chính sách tuyển 
dụng, đào tạo việc làm, đãi ngộ lao động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng 
Việt Nam (PVcomBank) đã được vinh danh trong bảng xếp hạng năm nay.

n Ngày 24/12, tại Thái Bình, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu 
đoàn công tác Tập đoàn kiểm tra và chủ trì giao ban công trường cuối cùng của năm 
2022 tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

n Sáng ngày 26/12, Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) 
đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế 
hoạch năm 2023 và Hội nghị Người lao động.

n Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ 
chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.

n Ngày 26/12, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh.

n Ngày 26/12, tại TP Vũng Tàu, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG 
POC) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác An toàn - Sức khỏe - Môi 
trường (ATSKMT) năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động ATSKMT năm 2023.

n Ngày 26/12, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển 
khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

n Ngày 26/12, tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội 
nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và triển khai kế hoạch 
năm 2023.

n Đến hết năm 2022, Vietsovpetro dự kiến khai thác được hơn 3,1 triệu tấn dầu, vượt 
212 nghìn tấn. Trong đó, Lô 09-1 đạt 3,003 triệu tấn; Lô 09-3/12 đạt 112 nghìn tấn. Sản 
lượng khí thiên nhiên đạt 77,1 triệu m3, cung cấp về bờ hơn 1,05 tỷ m3 khí.

n Ngày 27/12, Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổng Công ty 
Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Nghị định 
124/2017/NĐ-CP về quy định đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí”.
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n Ngày 27/12, tại TP Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
phối hợp với Trung tâm ATC - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức khóa 
đào tạo với chuyên đề “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành Dầu khí”.

n Ngày 27/12, tại Trung tâm Phân phối khí Phú Mỹ (GDC Phú Mỹ), thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức Hội 
thảo “ Chuyển đổi số và Văn hóa doanh nghiệp”.

n Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức buổi “Nói chuyện an toàn 
- HSE MASS TOOLBOX TALK” tháng 12, nhằm chia sẻ thông tin an toàn lao động 
(ATLĐ) với người lao động tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

n Tại thành phố Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Ngày 28/12, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) đã chính thức ký 
kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản DLC để mua tòa nhà văn phòng 
dự án DLC Complex, có địa chỉ tại 63 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

n Tối 29/12, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập 
đoàn) tổ chức gặp mặt giao lưu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt 
Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

n Ngày 30/12, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức 
Hội nghị Tổng kết hoạt động Sáng kiến - Sáng chế và Khoa học Công nghệ giai đoạn 
2017 - 2022; đồng thời vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đóng góp 
vào phong trào sáng kiến - sáng chế và khoa học công nghệ của công ty.

n Ngày 30/12 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 
(PV Power) về công tác quản trị liên quan đến các hoạt động đầu tư, tài chính, vận hành 
và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.

n Sáng ngày 30/12, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ 
chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 
2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023; thực hiện ký Giao ước Thi đua năm 2023 
với các nhiệm vụ quan trọng được đề ra.

n Chiều ngày 30/12, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã 
tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, nhằm tổng kết, 
đánh giá kết quả hoạt động SXKD, đồng thời thảo luận, góp ý về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ, đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm 2023.
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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 hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 4 tháng, 
trong 11 tháng ước đạt 854 nghìn tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới kể từ khi thành lập 
Tập đoàn. Nộp NSNN toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 6 
tháng, tính chung 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 134,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2022 ước đạt 924,6 nghìn tỷ đồng, vượt 66% 
kế hoạch năm và tăng 47% so với năm 2021. Đây là mức tổng doanh thu cao nhất 
của Tập đoàn đạt được kể từ khi thành lập đến nay.

Nộp NSNN năm ước đạt 168,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm và tăng 
50% so với năm 2021 (112,5 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 
khoảng 80 nghìn tỷ đồng, vượt 3,3 lần kế hoạch năm và tăng 60% so với năm 2021 
(năm 2021 đạt 51,7 nghìn tỷ đồng).

n Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

Tổng doanh thu năm 2022 đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch, tăng 
25% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 
189% kế hoạch, tăng 49% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 ng-
hìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 51% 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.

Tính riêng quý IV/2022, doanh thu của PV GAS ước đạt 21.328 tỷ đồng, lãi sau 
thuế 1.574 tỷ; tăng 5,7% về doanh thu song giảm 22% về lợi nhuận so với cùng 
kỳ năm ngoái.

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

Doanh thu năm 2022 của Tổng Công ty đạt 28.527 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 
năm và tăng 17% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu công ty mẹ khoảng 
17.953 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm nay và tương đương năm 2021.

Như vậy, trong quý IV/2022, PV Power ghi nhận doanh thu 7.961 tỷ đồng tăng 
121% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tính riêng trong tháng 12, Tổng Công ty ước 
đạt doanh thu 3.140 tỷ đồng

Năm nay, Tổng Công ty ước nộp ngân sách nhà nước 1.021 tỷ đồng, chưa đạt chỉ 
tiêu năm đề ra là 1.088 tỷ đồng.
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n Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Doanh thu toàn Tổng Công ty năm 2022 ước đạt 28.527 tỷ đồng, bằng 118% KH 
năm 2022 và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu Công ty 
mẹ năm 2022 ước đạt 17.953 tỷ đồng, bằng 106% KH năm 2022 và bằng 100% 
so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng Công ty năm 2022 
ước đạt 1.021 tỷ đồng.

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

Doanh thu công ty đạt 165.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 12.176 tỷ 
đồng, vượt 81% mục tiêu doanh thu, gấp 9 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2022. So 
với năm 2021, doanh thu của công ty tăng 64%, lợi nhuận sau thuế tăng 82%.

Tính riêng IV/2022, doanh thu BSR khoảng 38.783 tỷ đồng tăng 12% so với cùng 
kỳ năm trước. Doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 723 tỷ đồng trong khi quý IV 
năm 2021 lãi 2.675 tỷ đồng.

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 NSNN trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) vừa đưa ra kết quả kinh doanh 
2022 với tổng doanh thu hơn 15.000 tỷ đồng. Tính riêng trong quý IV, doanh thu 
của Đạm Cà Mau ước đạt trên 3.114 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm 
ngoái và thấp nhất trong vòng một năm qua.

n Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Doanh thu hợp nhất năm 2022 của PV Oil vượt 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 
được 223% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 763 tỷ 
đồng, hoàn thành được 153% kế hoạch năm. Nếu ước tính riêng trong quý 4 năm 
nay, doanh thu của công ty này là 20.383 tỷ đồng và lãi trước thuế 147 tỷ đồng. 

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

Năm 2022, PVFCCo đã đạt doanh thu gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 
trên 6.400 tỷ đồng , tương đương 160% vốn điều lệ, gần gấp đôi so với năm 2021. 
Trước tình hình đáng phấn khởi đó, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức là 70% 
vốn điều lệ, tương ứng 7.000 đồng/CP bằng tiền mặt cho năm 2022. Tổng số tiền 
chi cổ tức là gần 2.800 tỷ đồng.  

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

Tổng doanh thu đạt 44.500 tỷ đồng, đạt 174% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước 
thuế 26.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14.750 tỷ đồng. Nộp Ngân sách Nhà nước 
đạt 15.270 tỷ đồng, đạt 213% kế hoạch năm.
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n Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Doanh thu năm 2022 đạt 9.150 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.094 tỉ đồng, 
lần lượt vượt 41% và 128% kế hoạch năm. So với năm 2021, doanh thu của doanh 
nghiệp này tăng 23% và lợi nhuận sau thuế tăng 31%. Nộp ngân sách Nhà nước 
đạt 481 tỷ đồng, tăng 96% so với kế hoạch.

Nếu tính riêng quý IV, doanh thu PVTrans khoảng 2.542 tỷ đồng tăng 22%, lợi 
nhuận sau thuế là 262 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã đăng ký mua 600.000 cổ phiếu CTCP 
Vận tải dầu khí Đông Dương (PTT) nhằm mục đích đầu tư dài hạn.

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

Doanh thu lũy kế tính đến 31/12/2022 đạt hơn 4,51 tỷ USD trên tổng vốn đầu tư 
và chi phí vận hành là 3,69 tỷ USD. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ USD. Năng 
suất lao động bình quân đạt 58 tỷ đồng/người/năm. 

n Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)

Tổng doanh thu từ hoạt động dầu khí Lô 09-1 đạt 2,367 triệu USD (181% kế 
hoạch), nộp ngân sách nhà nước 1,524 triệu USD. Lợi nhuận hai Phía ở mức 
535,7 triệu USD (đạt 282% kế hoạch). Lô 09-3/12 dự kiến doanh thu cả năm 2022 
đạt 88,8 triệu USD (186,9% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 42,7 triệu USD 
(186,5% kế hoạch). Lợi nhuận hai Phía ở mức 11,7 triệu USD.

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

Doanh thu ước đạt 4189,5 tỷ đồng, vượt 29,5% kế hoạch và tăng 36,8% so với 
năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 160,2 tỷ đồng, vượt 45,6% kế hoạch và 
tăng 48,9% so với năm 2021. 

n Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Năm 2022, tổng doanh thu PVChem ước đạt 2.820 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch. 
Tổng lợi nhuận trước thuế ước 39 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Nộp Ngân 
sách Nhà nước ước 120 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch.
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I.2.1.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Ngày 3/12 vừa qua tại TP Vũng Tàu, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) 
về môi trường - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động “Bảo vệ môi trường biển và hải đảo 
Việt Nam năm 2022” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

n Chiều ngày 8/12, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam tổ chức trao tặng 1 xe cứu thương cho tỉnh Điện Biên. Trong chuyến công tác tại 
tỉnh Điện Biên lần này, hưởng ứng chương trình an sinh xã hội do tỉnh Điện Biên phát 
động, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã quyết định hỗ trợ xây dựng mới 
nhà ở cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Minh (TP Điện Biên 
Phủ) và xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) với số tiền là 60 triệu đồng/nhà.

n Trong 2 ngày 9 và 10/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thăm dò Khai 
thác Dầu khí đã tổ chức chương trình Về nguồn – Thực địa – Bảo vệ môi trường biển 
tại Vũng Tàu.

n Từ ngày 9 - 11/12, Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cùng Đoàn 
Thanh niên một số đơn vị đã đã tổ chức chương trình đào tạo thực địa tại Lào Cai, kết 
hợp chương trình an sinh xã hội “Áo ấm mùa đông” năm 2022.

n Sáng 10/12, chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt”- Đài Tiếng nói nhân dân 
TPHCM (VOH) phối hợp cùng Dự án Khí lô B, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, 
Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng 9 bộ sách thư viện phục vụ học tập – phát triển văn 
hóa đọc cho học sinh các trường Tiểu học khó khăn tại TPHCM, với kinh phí gần 300 
triệu đồng.

n Ngày 10/12, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa), 
Công ty TNHH PECI Việt Nam (PECI), Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) 
và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hoá (PV OIL Thanh Hoá) đã phối hợp 
tổ chức thực hiện thực hiện chương trình thiện nguyện Nghĩa Tình Vùng Cao 2022.

n Sáng ngày 11/12, CLB xe đạp Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị, 
Liên doanh việt - Nga Vietsovpetro và các thành viên CLB xe đạp Vietsovpetro kết 
hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB XNDV đã đến thăm và tặng quà các 
thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và 
người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

n Sáng 11/12, Công đoàn Bộ phận Khối Bảo dưỡng Sửa chữa Công ty Cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức ra quân trồng 1000 cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ 
Vạn Tường, Nghĩa trang Liệt sỹ các xã Bình Trị, Bình Hải và Bình Thuận (huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

n Từ ngày 11-12/12, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban Vì sự tiến bộ Phụ 
nữ - Nữ công, Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Chương trình 
tập huấn, tổng kết hoạt động Nữ công năm 2022 kết hợp về nguồn tại Khu di tích lịch 
sử Đoàn tàu không số - Bình Châu - Vietsovpetro Resort, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu.
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n Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình thiện nguyện đến với bà con 
các dân tộc vùng Tây Bắc.

n Sáng 13/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban MTTQ 
tỉnh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức chương trình 
“Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” tặng quà Tết cho người nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, 
gia đình chính sách tại huyện Hà Quảng.

n Nhân dịp kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 và Ngày Quân đội Nhân dân 
Việt Nam 22/12, Đoàn Cơ sở kết hợp với hội Cựu Chiến Binh Xí nghiệp Xây lắp Khảo 
sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí đã tổ chức hoạt động về nguồn và 
dâng hương tại di tích Tượng đài chiến thắng La Ngà, Đồng Nai.

n Ngày 15/12, Chi đoàn cơ sở Công ty CP Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ 
(PTSC Phú Mỹ) đã tặng 8 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường 
Tiểu học Quang Trung, TX.Phú Mỹ.

n Từ ngày 16 -18/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
do đồng chí Đặng Đình Công làm trưởng đoàn đã tổ chức “Hành trình về nguồn” và kết 
hợp Tổng kết hoạt động CCB năm 2022, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

n Ngày 17/12, tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đang được 
điều trị tại bệnh viện với mong muốn mang lại những món quà nhỏ và niềm vui cho 
các bệnh nhi trong dịp Giáng sinh.

n Vào ngày 17/12, Đoàn Cơ sở Cơ quan thuộc Đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa 
chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại thị trấn Phước 
Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

n Sáng 18/12, Đoàn Đại biểu các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã phối hợp 
tổ chức chuyến thăm, tặng quà cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó 
khăn trên địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

n Ngày 18/12, Công đoàn PVEP tổ chức Hội thao PVEP lần thứ IV khu vực phía Nam 
vào tại Nhà thi đấu đa năng Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.

n Ngày 19/12, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) 
đã phối hợp cùng Huyện đoàn Tam Nông, Trung tâm y tế huyện Tam Nông, Đảng ủy 
xã Hiền Quan, tổ chức buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 230 người cao 
tuổi, người có công với cách mạng tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

n Ngày 20/12, PVcomBank đã trao tặng 110 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học và tài 
trợ cho các hoạt động của Học viện Ngân hàng, thể hiện cam kết hợp tác bền chặt giữa 
hai bên, luôn đồng hành cùng công tác đào tạo của Nhà trường.

n Ngày 21/12, Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Công ty Chế biến khí 
Vũng Tàu (PV Gas Vũng Tàu) tổ chức lễ trao học bổng “Thắp sáng tương lai”.
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n Ngày 22/12, các bạn trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch 
vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã tổ 
chức chương trình “Ông già Noel - Niềm vui của trẻ em”.

n Ngày 22/12/2022, Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức Chương 
trình đến thăm và trao những phần quà nhu yếu phẩm cho các em có hoàn cảnh khó 
khăn tại hai điểm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

n Ngày 23/12, tại Đồng Tháp, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối 
hợp cùng Quỹ hỗ trợ phát triển Thanh niên (FYE) chính thức khánh thành 06 phòng 
học mới cho trường Tiểu học Tân Phú I, huyện Thanh Bình.

n Nhân dịp đón Tết dương lịch đang đến gần, Chi đoàn giàn RP-3 đã phối hợp Đoàn 
cơ sở Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, lãnh đạo giàn và tập thể cán bộ nhân viên, người 
lao động giàn RP-3 tiến hành cải tạo, trồng cây xanh trên giàn.

n Ngày 24/12, Chi Hội Cựu chiến binh phối hợp Chi Đoàn cơ sở Công ty CP Cảng 
Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ (PTSC Phú Mỹ) đã tặng 5 chiếc xe đạp và 3 chiếc xe 
lăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Long, TP. Bà Rịa

n Đoàn Thanh niên Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng 
Ngãi) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương 
trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022” tại làng Bà Bấy, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ.

n Ngày 26/12, tại TP Bà Rịa, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã tham gia 
Lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND TP Bà Rịa tổ chức.

n Ngày 28/12, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp cùng Công đoàn Công ty 
cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình 
Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an” cho các CBCNV thủy điện.

n Sáng 28/12, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội Chữ 
thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ 
chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” tại thành phố Thủ Đức.

n Ngày 30/12, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công 
ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu 
khí - Tết hạnh phúc, bình an” cho các cán bộ, người lao động Công ty CP Thủy điện Hủa 
Na (PV Power HHC) tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
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I.2.1.4. Tin nhân sự

n Ngày 1/12, ông Đinh Quang Nhựt, Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó TGĐ Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 
(PV Drilling).

n Ngày 1/12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ 
nhiệm lãnh đạo các đơn vị thành viên là PVOIL Thanh Hóa và PVOIL Trans.

n Ngày 7/12, tại NMNĐ Sông Hậu 1 (Hậu Giang), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(Petrovietnam) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh 
Trưởng Ban QLDA cho đồng chí Hồ Xuân Hiền, Phó Trưởng Ban QLDA cho đồng chí 
Hồ Hữu Triển.

n Ngày 9/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ 
công bố và trao quyết định Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Dương Mạnh Sơn.

n Từ ngày 12/12, Petrosetco bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa vào vị trí Trưởng Ban 
kiểm toán nội bộ.

n Ngày 15/12, Ông Nguyễn Phi Diệu, Chuyên gia, đội trưởng, Đội Bảo dưỡng Điện, 
Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) được 
trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

n Ngày 22/12, PV GAS đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng 
giám đốc mới của Tổng Công ty cho đồng chí Trần Nhật Huy.
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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 1/12, Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex Trà Vinh) khai trương cửa hàng 
xăng dầu số 56 tại Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

n Ngày 1/12, bộ giải pháp Cửa hàng xăng dầu thông minh EGAS do Công ty CP tin 
học viễn thông Petrolimex (PIACOM) cung cấp đã đạt được 2 hạng mục tại giải thưởng 
Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Vietnam Smart City Award) do VINASA tổ chức.

n Ngày 2/12/, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được vinh 
danh “Top 10 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa có Báo cáo thường niên tốt nhất” 
năm 2022 do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) bình chọn.

n Trong ngày 5/12, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã ký quyết định thành 
lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy xác nhận điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu của Saigon Petro.

n Từ ngày 5 - 7/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kết nối trực 
tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

n Ngày 6/12, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã họp 
phiên bất thường lần thứ 2 trong năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường 
tầng 3A tòa tháp VCCI.

n Ngày 11/12, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vừa vinh 
dự đạt danh hiệu “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022”. Đây là năm thứ 6 
liên tiếp NSH Petro nhận được giải thưởng này.

n Ngày 12/12, tại Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Khối thi đua Doanh nghiệp số 5 tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023. 

n Sáng 12/12, tại khu vực cầu cảng Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, 
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an 
thành phố, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tàu chở dầu.

n Chiều 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác toàn diện với hạn mức tín dụng trị giá 25.000 tỷ đồng.

n Chiều 14/12, Cụm thi đua số 13 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 
đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2022 tại trụ sở 
Petrolimex Sài Gòn.

n Ngày 19/12, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.
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n Sáng ngày 21/12, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 
II (Petrolimex Sài Gòn) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an huyện Nhà Bè triển khai thực tập 
phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 tại bồn B04 - kho B TKNB.

n Tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn công nghiệp Than - 
Khoáng sản (TKV) đã cùng trao đổi về tình hình cung cấp than năm 2022, và kế hoạch 
cấp than cho phát điện trong năm tới.

n Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

n Sáng ngày 27/12, tàu Petrolimex 12 chở 13.600 m3 dầu diesel 0,05S nhập hàng vào 
Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã chính thức nâng sản lượng nhập - xuất qua kho của 
Petrolimex Sài Gòn vượt mốc 6 triệu m3-tấn.

 I.2.2.2. Tin tài chính

n Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Năm 2022, Petrolimex điều chỉnh giảm 90% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, từ 
3,1 nghìn tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Mảng xăng dầu dự kiến sẽ ghi nhận khoản 
lỗ hơn 1,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 do giá dầu biến động mạnh, gián đoạn 
chuỗi cung ứng và chi phí nhập khẩu cao.

Ngày 29/12, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bán đấu giá 443.500 cổ 
phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, tương đương 10,6% vốn 
điều lệ, với mức khởi điểm 36.600 đồng/cổ phần. Tính theo mức giá khởi điểm, 
Petrolimex thu về tối thiểu hơn 16,2 tỷ đồng.

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

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HDB) có lợi nhuận trước thuế năm 2022 
ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng gấp hơn 193 lần so với kế hoạch đặt ra cho năm 2022 
và tăng 270 lần so với mức thực hiện trong năm 2021.

n Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC)

Doanh thu công ty đạt 8.342 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm 2022 và bằng 
121,5% thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 168,9 tỷ đồng, bằng 88,7% 
kế hoạch năm 2022 và bằng 76,5% thực hiện năm 2021.
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n Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Doanh thu công ty đạt 385.300 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và tăng 11,28% so 
năm 2021. Giá trị nộp ngân sách năm 2022 toàn tập đoàn ước đạt 22.500 tỷ đồng.

Do biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm cho chi phí mua điện 
của EVN tăng rất cao, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2022, theo đó lợi nhuận âm 31.360 tỷ đồng.

n CTCP Thuỷ điện Thác Mơ (TMP)

Ngày 19/12, CTCP Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm 
ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ 
phiếu được nhận về 800 đồng. Thời gian thanh toán 29/12/2022.

Với 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thuỷ điện Thác Mơ sẽ chi 
khoảng 56 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

n Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) công bố số liệu sản xuất 
kinh doanh năm 2022 tăng ấn tượng trong bối cảnh giá phân bón neo cao. Lợi 
nhuận hợp nhất ước đạt 6.015 tỷ đồng, tăng 3.883 tỷ đồng so với năm 2021.

n Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình (ĐNB)

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đạt lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 928 
tỷ đồng, cao gấp gần 13 lần so với kế hoạch năm 2022 và tích cực hơn rất nhiều 
so với lợi nhuận âm 57,4 tỷ đồng trong năm ngoái.

n Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex (PLC ASPHALT)

Doanh thu công ty đạt 3.928 tỷ đồng, bằng 118,8% kế hoạch năm 2022 và bằng 
139,6% thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 79,2 tỷ đồng, bằng 
112,7% kế hoạch năm 2022 và bằng 89,7% thực hiện năm 2021.
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1.2.2.3. Tin hoạt động cộng đồng

n Sáng 1/12, Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp Kho vận xăng 
dầu K132 tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

n Ngày 16/12, hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII, chương trình hiến máu 
nhân đạo đã diễn ra nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam (21/12/1954 - 21/12/2022) và hưởng ứng Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2022 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

n Ngày 17/12, tại Hà Nội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ 
chức Hội thao cán bộ, công nhân viên kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện 
lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2022). Hội thao được tổ chức với các bộ môn thi đâu 
gồm: Bơi lội, Cầu lông, Bóng bàn, Tennins.

n Sáng ngày 27/12, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh đã 
trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó 
khăn tại Petrolimex Sài Gòn.

n Sáng ngày 28/12, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng, bàn giao gói 
thiết bị trường học cho trường THCS Hà Linh, xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

n Sáng 30/12, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trao 20 tấn gạo ủng hộ 
người nghèo tỉnh Hải Dương.
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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 30/12/2022, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.822,71 USD/ounce, 
tăng 4,18% so với tháng 11/2022. Giá vàng tăng do lạm phát Mỹ tháng 11 đã hạ nhiệt, 
đồng đô la Mỹ suy yếu.

  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 biến động tăng, giảm đan xen. Trong cuộc 
họp chính sách ngày 14/12/2022, FED đã quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, 
đưa lãi suất quỹ liên bang lên 4,25-4,5%. Tuy nhiên, sau khi lạm phát Mỹ trong tháng 
11 thấp hơn dự kiến đã khiến đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Tính đến ngày 30/12/2022, 
chỉ số đô la Mỹ bình quân tháng 12/2022 trên thị trường quốc tế đạt mức 103,49 điểm, 
giảm 2,3 điểm 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

Tại cuộc họp chính sách ngày 14/12, Fed đã công bố đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ 
hơn so với bốn cuộc họp trước đây, giữa lúc lạm phát của Mỹ đang có dấu hiệu “hạ 
nhiệt.” Cụ thể, Fed đã quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 
cao nhất kể từ năm 2007 là 4,25-4,5%, trong bối cảnh các quyết sách của ngân hàng này 
đang ngày càng tác động lớn đến nền kinh tế số 1 thế giới.

Hôm 15/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp 
với mức tăng 50 điểm cơ bản lên mức 2,5% trong nỗ lực giảm lạm phát ở khu vực đồng 
tiền chung châu Âu. Tương tự, BoE cũng thực hiện tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản 

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 15/12 đã tăng lãi suất thêm 50 điểm từ 3% 
lên 3,5%, mức cao nhất trong 14 năm, nhằm hạ nhiệt lạm phát cao.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) cũng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong 
tháng 12. 

Ngân hàng Berenberg (Đức) hôm 16/12 đã điều chỉnh dự báo về lộ trình thắt chặt 
chính sách của Fed. Theo đó, thể chế này sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 
cao nhất là 5-5,25%, trong suốt ba cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2023.

Ngân hàng trung ương Nga (CBR) quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 7,5% trong 
cuộc họp cuối cùng của năm 2022 vừa diễn ra ngày 16/12. Tuy nhiên, ngân hàng này 
vẫn chỉ ra những rủi ro lạm phát trong tương lai và cảnh báo tình trạng thiếu lao động 
trong nước. 

  CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI TĂNG LÃI SUẤT TRONG 2022  

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

II.2.1. Lãi suất

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất các giải pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, Hiệp hội Ngân 
hàng cho biết, đến nay, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 
3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5-3%/năm.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh 
khoản cho các ngân hàng qua tăng cường các công cụ thị trường mở (OMO), ưu tiên 
đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của các ngân hàng qua kênh này. Giải pháp này kỳ vọng làm 
giảm áp lực dự phòng thanh khoản cao của ngân hàng, góp phần làm giảm lãi suất giao 
dịch liên ngân hàng cũng như giảm lãi suất huy động từ khách hàng.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 
dưới 1 tháng bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại là 0,2-0,6%/năm; kỳ 
hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,1-5,6%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng là 
5,8-6,9%/năm; kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng là 5,7-7%/năm và kỳ hạn trên 24 
tháng là 6,2- 6,9%/năm.

Các giao dịch ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng cho thấy xu hướng lãi suất giảm 
khá rõ nét. Đến nay, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng chỉ còn 3,49%/
năm, thấp hơn khá nhiều so với mức lãi suất qua đêm thời điểm đầu tháng 11 có lúc đã 
lên tới 6,36%. Tương tự, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần đã giảm thấp xuống chỉ còn 
4,24%, cũng thấp hơn nhiều so với mức đỉnh lên tới trên 7% vào đầu tháng 11/2022.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh thời gian qua một phần nhờ những kết quả qua 
2 cuộc họp diễn ra trong tháng 12 giữa các thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 
(VNBA). Theo đó, các ngân hàng ngoài việc cam kết dừng cuộc đua tăng lãi suất huy 
động, thì cũng có những nội dung trao đổi để có sự hậu thuẫn tốt hơn với nhau thông 
qua thị trường liên ngân hàng.

  DIỄN BIẾN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Wichart
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II.2.1.1. Lãi suất huy động

So với cuối năm 2021, nhìn chung, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện 
nay đã tăng khoảng 3% – 4% ở các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.

Mặc dù tỉ giá đã bớt căng thẳng, thị trường tiền tệ ổn định trở lại, song mặt bằng lãi 
suất huy động ở thị trường vẫn rất cao, phổ biến từ 9-10% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, 
một số ngân hàng có mức lãi suất lên tới 11,5-12%/năm. Việc một số ngân hàng thương 
mại (NHTM) điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động gây nên tình trạng cạnh tranh 
huy động gay gắt.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất huy động lên 11%/năm, 
để đảm bảo nguồn huy động vốn, Hiệp hội Ngân hàng đã kêu gọi các tổ chức tín dụng 
thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tối đa là 9,5%/năm ở tất cả các kỳ hạn, đặc 
biệt mức 9,5% này phải bao gồm cả các khoản khuyến mại cộng tặng kèm khi gửi tiết 
kiệm, từ đó mới có điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đảm bảo nguồn huy 
động vốn và phấn đấu giảm từ 0,5 - 2%/năm.

  LÃI SUẤT TIẾT KIỆM KỲ HẠN 12 THÁNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÁNG 12/2022  
Đơn vị tính: %/năm

Nguồn: Tạp chí Thương gia (tổng hợp)

II.2.1.2. Lãi suất cho vay

Mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân tháng cuối năm đã lên 15%/năm và doanh nghiệp 
tầm 13-14%/năm, tăng khoảng 3-4 điểm % so với đầu năm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản 
cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,8-10,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình 
quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,5%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho 
vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (5,5%/năm). Trong khi đó, 
lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD bình quân đối với các khoản cho vay mới và cũ còn 
dư nợ ở mức 3,8-4,9%/năm; trung và dài hạn là 5,6-5,7%/năm.
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Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng từ 1,5%-2% và có các giải 
pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết 
giảm lãi suất cho vay trong các tháng cuối năm 2022. Đến thời điểm hiện tại có 17 ngân 
hàng đã cam kết giảm tiền lãi với số tiền trên 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 
0,5%-3%/năm.

Các ngân hàng cũng kiến nghị NHNN có chế tài, quy định để các tổ chức tín dụng 
thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất cho vay, tránh tình trạng giảm lãi suất nhưng lại tăng 
các khoản phí. NHNN cũng đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lãi suất tiền 
gửi và cho vay của các giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hàng tuần cho NHNN.

 II.2.2. Tỷ giá trung tâm

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.235 VND/
USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2022 giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 5% so với 
cùng kỳ năm 2021; bình quân năm 2022 tăng 2,09%.

  DIỄN BIẾN TỶ GIÁ TRUNG TÂM TRONG THÁNG 12/2022  
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 cùng chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng 
tháng 12/2022 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 4,16% so với cùng kỳ năm 2021; bình 
quân năm 2022 tăng 5,74%.

  DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG SJC TRONG NƯỚC THÁNG 12/2022  
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Nguồn: SJC

II.2.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm 
cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 4,55% 
so với tháng 12/2021. 

CPI bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả 
năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021.

TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI CỦA THÁNG 12, QUÝ IV 
  VÀ BÌNH QUÂN CÁC NĂM GIAI ĐOẠN 2018-2022  

Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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So với tháng trước, CPI tháng 12/2022 giảm 0,01% (khu vực thành thị tăng 0,04%; 
khu vực nông thôn giảm 0,07%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 
có 2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước và 9 nhóm hàng tăng giá.

  TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI THÁNG 12/2022 SO VỚI THÁNG TRƯỚC  
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê

II.2.5. Lạm phát

Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp so với mặt bằng chung khi 
CPI tháng 12/2022 tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn mức lạm 
phát của Nhật Bản và Trung Quốc.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2022 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 4,99% so với 
cùng kỳ năm trước cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 4,55%) chủ yếu do giá 
xăng dầu là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong tháng 12 năm nay thuộc nhóm hàng 
được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Bình quân năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức 
CPI bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu 
do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

Để chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong 
thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng 
bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – 
xã hội và qua đó giúp kiềm chế lạm phát của năm 2022.
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