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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 

(Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0305795054 đăng ký lần đầu ngày 26/06/2008, đăng ký thay đổi lần 

thứ 16 ngày 16/01/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.) 

 Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện bán cổ phần tại Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng 

Đông Kiên Giang theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài, sản tại 

doanh nghiệp. 

 Nghị quyết số 4867/NQ-DKVN ngày 11/8/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu 

khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trƣơng Tổng công ty Dầu Việt Nam thoái vốn tại 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Dầu khí 

Dƣơng Đông Kiên Giang). 

 Văn bản số 7568/DKVN-TC ngày 25/11/2016 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc 

thoái vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam thoái vốn tại các công ty chƣa niêm yết. 

 Nghị quyết số 84/QĐ-DVN ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam về việc thông qua nội dung điều chỉnh phƣơng án thoái toàn bộ phần vốn của 

PVOIL tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần 

Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang). 

 Nghị quyết số 71/NQ-DVN ngày 06/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam về việc thông qua nội dung thoái toàn bộ phần vốn còn lại tại Công ty Cổ phần 

Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang theo hình thức đấu giá công khai. 

 Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP. 

 Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP. 

 

 Tên cổ phiếu    : Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang 

 Mệnh giá    : 100.000 đồng/cổ phần 

 Tổng số lƣợng cổ phần bán  : 156.200 cổ phần  

 Tổng giá trị theo mệnh giá   : 15.620.000.000 đồng (Bằng chữ: Mƣời lăm tỷ sáu 

            trăm hai mƣơi tỷ đồng) 

 Giá bán khởi điểm của 1 cổ phần : 122.000 đồng/cổ phần 

 Phƣơng thức thoái vốn   : Đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán 

                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh. 
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TỔ CHỨC TƢ VẤN: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 

Trụ sở : 18 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 

Điện thoại : 04.3934 3888  Fax  : 04.3934 3999 

Email  : psi@psi.vn Website : www.psi.vn 

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 1 tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phƣờng Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại  : 028.3914 6789  Fax  : 028.3914 6969 

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại  : 064.6254 520  Fax  : 064.6254 521 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại : 0511.3899 338  Fax  : 0511.3899 339 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 

Trụ sở : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028. 3821 7713  Fax: 028. 3821 7452 

Website : https://www.hsx.vn 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM 

Trụ sở  : Số 29 đƣờng Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  

Điện thoại : 028. 3820 5947  Fax  : 028. 3820 5942 

Email  : info@aascs.com   Website : http://www.aascs.com 
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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG 

BỐ THÔNG TIN 

1.  Tổ chức thực hiện bán cổ phần 

 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  

 Ông Phạm Thành Vinh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

 (Theo Giấy Ủy quyền số 105/UQ-DVN ngày 30/12/2016) 

 Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, 

trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu 

này. 

2.  Tổ chức có cổ phần được chào bán 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DƢƠNG ĐÔNG KIÊN GIANG 

Ông Ngô Chí Hải   Chức vụ: Giám đốc 

 Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, 

trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu 

này. 

3.  Tổ chức tƣ vấn 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ – CN TP. HỒ CHÍ MINH  

 Ông: Nguyễn Hải Vân Chung Chức vụ:  Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM 

 (Theo Giấy ủy quyền số 37A/UQ-NDD-CKDK ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị PSI) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc bán cổ phần do 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tƣ vấn với Tổng Công ty 

Dầu Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công 

bố thông tin này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số 

liệu do Công ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang cung cấp. 
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II. CÁC KHÁI NIỆM 

PVOIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam 

PSI  Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 

Tổng Công ty Tổng Công ty Dầu Việt Nam 

CTCP  Công ty Cổ phần 

CNĐKKD  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

HĐTV Hội đồng thành viên 

TGĐ  Tổng giám đốc 

CB-CNV  Cán bộ công nhân viên 

BCTC  Báo cáo tài chính 

DTT  Doanh thu thuần 

Thuế GTGT Thuế Giá trị gia tăng 

TSCĐ  Tài sản cố định 

ROA  Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân 

ROS  Lợi nhuận biên (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu) 

ROE  Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 

DDS Petro, Công ty  Công ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang 



 

CÔNG TY CP DẦU KHÍ DƢƠNG ĐÔNG KIÊN GIANG                  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔ CHỨC TƢ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  

 

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN 

1.   Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

 Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc 

gia Việt Nam, đƣợc thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng 

Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thƣơng mại dầu khí 

(Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).  

 Trong quá trình hình thành và phát triển, PVOIL đã thật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn 

chiều sâu, về quy mô và phạm vi hoạt động đã trải đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam và phát triển cả 

ra nƣớc ngoài. Cấu trúc bộ máy và hệ thống các Công ty con đã đƣợc hoàn thiện nhằm tăng hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tổ chức, khi mới thành lập ngoài các phòng ban nghiệp vụ 

tại cơ quan Tổng công ty, các đơn vị gồm có 29 chi nhánh, 03 Văn phòng đại diện tại nƣớc ngoài, 

các Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, 13 Công ty góp vốn chi phối và 7 công ty góp vốn không 

chi phối. Hiện nay Tổng công ty có 12 ban chuyên môn tại cơ quan Tổng Công ty, 8 đơn vị trực 

thuộc (3 xí nghiệp, 4 chi nhánh, và 1 Ban Quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng), 30 công ty thành viên có 

vốn góp chi phối (2 công ty ở nƣớc ngoài) và 18 công ty liên doanh liên kết. 

- Tên  : Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên; 

- Địa chỉ  : Lầu 14-17, tòa nhà Petro Việt Nam, Số 1-5 Lê Duẩn, phƣờng Bến Nghé, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : (028) 3910 6990  Fax: (028) 3910 6980 

- Website  : www.pvoil.com.vn 

- Vốn điều lệ : 10.884.251.000.000 đồng 

- Giấy CNĐKKD số 0305795054 đăng ký lần đầu ngày 26/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 

16 ngày 16/01/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tƣ TP Hồ Chí Minh cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  

 Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm Ethanol (E100); 

 Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nƣớc; 

 Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài nƣớc; 

 Phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu; 

 Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa chất; 

 Xây dựng các hệ thống bồn, bể chứa sản phẩm dầu; 

 Cho thuê kho bãi….; 
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2.  Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn 

Tổng Công ty Dầu Việt Nam hiện là cổ đông lớn, đang nắm giữ 156.200 cổ phần của Công 

Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang tƣơng đƣơng chiếm 33,96%  vốn điều lệ. 

3.  Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành: 33,96%  

4.  Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu 

 Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu: 100% 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƢỢC THOÁI VỐN – 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DƢƠNG ĐÔNG KIÊN GIANG 

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

a. Lịch sử hình thành phát triển 

 Tiền thân của Công ty là Công ty TNHH Đầu tƣ An Thới đƣợc thành lập theo giấy phép 

kinh doanh số 1700440456 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Kiên Giang cấp ngày 22/08/2003. 

 Ngày 16/09/2010, Công ty TNHH Đầu tƣ An Thới đƣợc đổi tên thành Công ty Cổ phần 

Xăng dầu An Minh. 

 Ngày 18/07/2011, tại Đại hội cổ đông bất thƣờng, Công ty Cổ phần Xăng dầu An Minh 

đƣợc đổi tên thành Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang. 

 Trong giai đoạn sau chuyển đổi đến năm 2013 với số lƣợng 45 ngƣời, gồm 8 nữ, 37 nam- 

đều là những cán bộ, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong ngành xăng dầu, dầu khí- công ty 

quản lý 2 cửa hàng xăng dầu và 3 kho xăng dầu gồm: Tắc Cậu (Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện 

Châu Thành); Tô Châu (Khu cảng cá Tô Châu, phƣờng Tô Châu, thị xã Hà Tiên); An Minh (Khu 

cảng cá Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, huyện An Minh). Công ty đã bảo đảm duy trì mạng lƣới của 

Công ty mẹ (PVOIL) tại Kiên Giang, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của ngƣời dân, đặc biệt là 

bà con ngƣ dân vƣơn khơi khai thác đánh bắt hải sản, góp sức vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của Tổ quốc với sản lƣợng tiêu thụ trung bình ở mức trên 65 triệu m
3
/năm. 

 Có đƣợc thành công đó, công ty đã phải vƣợt qua bao khó khăn vất vả trong điều kiện hoạt 

động tại địa bàn có nhiều đƣờng ven biển, nhiều tuyến giao thông đƣờng thủy - bộ xen kẽ, nhu cầu 

tiêu thụ nhiên liệu lớn, cạnh tranh trên thị trƣờng rất gắt gao. Nhờ tinh thần chủ động sáng tạo, 

quyết tâm vƣợt thách thức, ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng để phát triển 

thị trƣờng, mở rộng thị phần, gia tăng số lƣợng khách hàng bán lẻ, đại lý/tổng đại lý, khách hàng 

công nghiệp… Cùng với sự năng động, trách nhiệm và đoàn kết của toàn thể cán bộ, 
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công nhân viên, những năm qua, công ty luôn đạt đƣợc những kết quả tăng trƣởng vƣợt bậc cả về 

chất và lƣợng, góp phần nâng cao hình ảnh PVOIL tại khu vực miền Tây Nam bộ.                          

 Với những thành tích có đƣợc, công ty đã vinh dự nhận đƣợc nhiều giấy khen, bằng khen 

nhƣ: Giấy khen của PVOIL “Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền; Bằng khen 

của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; Giấy khen của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; Giấy khen của Công 

đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam… 

 Trong giai đoạn 2014-2015, biến động giá trên thị trƣờng xăng dầu thế giới và trong nƣớc 

liên tục thay đổi lên xuống bất thƣờng đã làm ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của 

các đơn vị kinh doanh xăng dầu nói chúng và PVOIL Kiên Giang nói riêng. Đồng thời từ năm 

2014, Chính phủ quyết định ngƣng bán xăng A83 ra thị trƣờng, nhóm hàng có tính cạnh tranh chủ 

lực của công ty, đã làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng khó khăn hơn 

dƣới sức ép cạnh tranh với các thƣơng nhân đầu mối nhập khẩu kinh doanh trên thị trƣờng. 

b. Giới thiệu Công ty 

- Tên công ty   : Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang 

- Tên viết tắt   : DDS 

- Vốn điều lệ   : 46.000.000.000 đồng 

- Điện thoại   : (0297) 3778590   

- Fax    : (0297) 3778589 

- Trụ sở chính   : Lô L5, Căn 20, Phan Thị Ràng, Phƣờng An Hòa, TP. Rạch  

Giá, Tỉnh Kiên Giang. 

- Giấy phép kinh doanh : Số 1700440456 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Kiên Giang 

cấp ngày 22/08/2003, cấp thay đổi lần 22 ngày 16/11/2017. 

- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí. 

- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: 

 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 

 Bán buôn kim loại và quặng kim loại; 

 Vận tải đƣờng thủy nội địa; 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng thủy. 
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 Sơ đồ tổ chức công ty 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: CTCP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang) 

 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 

 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. 

 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu và thực hiện các nhiệm vụ theo 

đúng quy định trong điều lệ Công ty đã đƣợc Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị thƣờng 

xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của 

Công ty.  

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

 CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng  

Kinh doanh 

Phòng Tài chính  

Kế toán 

 

Kế toán 

 

CHXD số 01 

CHXD số 02 
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kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt 

động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 

cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và 

hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm 

soát nội bộ. Ban kiểm soát của Công ty có 02 ngƣời do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

 Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, sắp xếp tổ 

chức cán bộ và tổ chức mạng lƣới kinh doanh toàn công ty. Quyết định phƣơng hƣớng, kế hoạch 

quản lý tài chính, dự án sản xuất kinh doanh và các chủ trƣơng phát triển của Công ty, cũng nhƣ các 

vấn đề về hợp tác đầu tƣ, liên doanh liên kết kinh tế, công tác xuất nhập khẩu. 

 Giám đốc Công ty do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, miễm nhiệm theo Điều lệ hoạt động của 

Công ty cổ phần. 

 Phòng Kinh Doanh:  

 Chức năng 

- Phát triển hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty tại khu vực tỉnh Kiên Giang và các 

tỉnh lân cận; 

- Xây dựng, quản lý hệ thống tồn chứa, bảo quản, vận chuyển, phân phối các sản phẩm xăng 

dầu, nhiên liệu sinh học, dầu mỡ nhờn…; 

- Xây dựng mạng lƣới khách hàng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các thị 

trƣờng đƣợc phân công; 

- Xây dựng chính sách, kế hoạch kinh doanh;  

- Xây dựng và cập nhật phƣơng án PCCC tại các CHXD trực thuộc Công ty; 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Kho tổ chức diễn tập PCCC và/hoặc phối hợp với Phòng Cảnh 

sát PCCC/Đội Cảnh sát PCCC tổ chức diễn tập PCCC tại các CHXD trực thuộc Công ty; 

- Phối hợp với các Phòng chức năng khác phát triển thƣơng hiệu PVOIL Kiên Giang trên cơ 

sở lợi thế từ thƣơng hiệu Petrovietnam và PVOIL; 

- Nghiên cứu và phát triển thêm các ngành nghề có lợi thế của tỉnh Kiên Giang phù hợp với 

Công ty và triển khai kinh doanh khi đủ điều kiện. 
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- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, lao động tiền lƣơng, thực hiện chế 

độ chính sách đối với ngƣời lao động, công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật; 

- Công tác Văn thƣ lƣu trữ, bảo mật, hành chính quản trị, lễ tân, đối nội đối ngoại; 

- Làm đầu mối và phối hợp với các Phòng chức năng xây dựng và quảng bá Bộ nhận dạng 

thƣơng hiệu của Công ty. Quản lý, bảo vệ, hƣớng dẫn sử dụng đúng quy định, có hiệu quả 

LOGO của Công ty;  

- Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản, sửa chữa, duy tu, bảo dƣỡng và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ 

thuật của Công ty;   

- Công tác chiến lƣợc, kế hoạch; 

- Công tác đổi mới doanh nghiệp; 

- Công tác xây dựng, triển khai áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật; 

- Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các hoạt động 

sản xuất kinh doanh; 

- Công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ. 

 Nhiệm vụ: 

- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng cung ứng cho các Tổng đại 

lý/Đại lý kinh doanh xăng dầu; 

- Thực hiện công tác tiếp thị, mở rộng thị trƣờng; phát triển hệ thống khách hàng theo hƣớng 

chọn lọc và đa dạng hoá đối tƣợng khách hàng và loại hình kinh doanh; 

- Đầu mối triển khai tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tƣ phát triển hệ thống cơ sở vật chất 

kinh doanh xăng dầu và mở rộng mạng lƣới CHXD của Công ty; 

- Xây dựng hệ thống thông tin thị trƣờng phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu; Xây dựng 

dữ liệu thông tin khách hàng và cập nhật các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh 

doanh xăng dầu; 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm; xây dựng chính sách kinh 

doanh đối với từng thời điểm và loại khách hàng cụ thể; 

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập sổ theo dõi và báo cáo xuất, nhập, tồn, thống kê 

hao hụt hàng hoá theo đúng các quy định của Nhà nƣớc, Tổng công ty và Công ty; 
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- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán theo dõi công nợ và thu hồi nợ của khách hàng; 

- Phối hợp với các Sở, Phòng, Ngành địa phƣơng tổ chức quản lý, kiểm tra hệ thống cơ sở vật 

chất kinh doanh xăng dầu của Công ty; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà 

nƣớc về kinh doanh xăng dầu, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trƣờng, an toàn – 

sức khỏe ngƣời lao động; 

- Mua bảo hiểm hàng hóa, vận chuyển để quản trị rủi ro; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.  

 Công tác Hành chính - Quản trị: 

- Quản lý con dấu, tổ chức thực hiện công tác văn thƣ, lƣu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật 

thông tin theo các quy định của Nhà nƣớc, Tổng công ty và Công ty; 

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác lễ tân, đối nội, đối ngoại các buổi hội họp, hội thảo của 

Công ty; 

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, phƣơng tiện đi lại để phục vụ 

hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện đi lại tại trụ sở công ty. 

 Pháp chế: 

- Chủ trì/phối hợp soạn thảo, soát xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với toàn bộ các hợp 

đồng, cam kết đƣợc ký kết giữa Công ty với bên ngoài;  

- Soát xét các văn bản, qui định, qui chế quản lý nội bộ trƣớc khi ban hành. Đảm bảo tuân thủ 

đúng qui định Pháp luật. 

- Chủ trì, theo dõi, cập nhật, rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật trong và ngoài 

nƣớc, các tập quán – thông lệ quốc tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty và tổ chức hƣớng dẫn phổ biến pháp luật trong toàn Công ty; 

- Tƣ vấn về các vấn đề pháp lý đối với các văn bản quy pháp luật phạm thuộc thẩm quyền 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác quản lý 

theo phân cấp đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty; 

- Chủ trì và tƣ vấn cho lãnh đạo Công ty trong việc giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh 
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trong hoạt động sản xuất kinh doanh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp 

và ngƣời lao động; 

- Thực hiện các thủ tục về ủy quyền và kiểm tra, quản lý việc thực hiện ủy quyền của Giám 

đốc Công ty; 

- Chủ trì công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản: chuẩn bị hồ sơ mời 

thầu, thông báo mời thầu, mở và chấm thầu… 

- Soát xét, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản Công ty sở hữu, quản lý, sử 

dụng hoặc chuyển nhƣợng theo qui định pháp luật; 

- Xin cấp mới, sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập Chi 

nhánh, Văn phòng Đại diện, các đơn vị trực thuộc khác. 

 Công tác kiểm soát nội bộ:  

- Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các Phòng chức năng 

thuộc văn phòng Công ty, kho xăng dầu/CHXD, các Chi nhánh trình Giám đốc Công ty phê 

duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đảm bảo đối tƣợng đƣợc kiểm tra tuân thủ đúng các 

qui định Pháp luật, các qui định, qui trình, qui chế quản lý của Công ty; đồng thời đƣa ra 

khuyến cáo/yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết; 

- Tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra để giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của 

Công ty và là đầu mối xử lý vi phạm các quy định và quy chế của Nhà nƣớc, Công ty; 

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng các phƣơng án bảo vệ tài sản, hàng hóa, an ninh 

trật tự và dân quân tự vệ trong phạm vi toàn Công ty; 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về trật tự, an toàn trong Ngành và ngoài xã hội có liên quan và 

đề xuất  những biện pháp phòng ngừa kịp thời; 

- Đầu mối thực hiện việc tổ chức quan hệ phối hợp công tác giữa Công ty với các cơ quan có 

thẩm quyền nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và nghĩa vụ của Công ty về 

công tác bảo vệ tài sản – hàng hóa, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh trật tự trong toàn Công 

ty; 

- Đầu mối tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Công ty. 

- Soạn thảo và tổ chức triển khai thực hiện các điều khoản của Thoả ƣớc lao động tập thể, Nội 

quy lao động của Công ty; 
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- Làm thủ tục thành lập các hội đồng, ban, đoàn và tổ công tác; 

 Công tác Kế hoạch: 

- Chủ trì/phối hợp xây dựng chiến lƣợc phát triển của Công ty trên các mặt: Kinh doanh, Đầu 

tƣ, Marketing, Nhân sự…; 

- Chủ trì/phối hợp xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm đối với toàn bộ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Quản lý, thống kê, đánh giá, đôn đốc tình hình thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch 

của Công ty; đồng thời đƣa ra các giải pháp, kiến nghị để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 

hoặc xin điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết; 

- Quản lý công tác thống kê, phân tích số liệu và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

 Công tác Đầu tư xây dựng: 

- Chủ trì lập phƣơng án, dự án đầu tƣ các công trình kho, CHXD, bồn bể, công nghệ, máy 

móc thiết bị; 

- Tổ chức trình duyệt các chủ trƣơng đầu tƣ, dự án đầu tƣ; xét trình duyệt thiết kế, trình duyệt 

dự toán theo đúng quy định; 

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tƣ đầu tƣ có vốn góp của Công ty; 

- Đánh giá các cơ hội đầu tƣ, phát triển hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu và mở 

rộng mạng lƣới CHXD của Công ty, lập phƣơng án đầu tƣ và trình Ban lãnh đạo công ty 

xem xét; 

- Thực hiện bảo trì, bảo dƣỡng, duy tu, sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất của Công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công. 

 Phòng Tài chính Kế toán:  

 Chức năng: 

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán, báo cáo, thống kê theo đúng các qui định tại Luật kế 

toán, Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam; 

- Quản lý tài chính công ty rõ ràng, minh bạch, hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các rủi ro tài 

chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn; 
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- Xây dựng các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn, đảm bảo Công ty chủ động và đủ 

vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ mở rộng, đồng thời quản lý tốt chi phí; 

- Quản lý các khoản đầu tƣ vốn ra ngoài doanh nghiệp; 

- Quản lý các tài sản bao gồm nhƣng không giới hạn nhƣ: đất đai, công trình xây dựng, 

phƣơng tiện vận tải, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ…bên ngoài trụ sở chính của Công 

ty; phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính quản lý tài sản tại trụ sở chính Công ty;  

- Tham gia xây dựng, tính toán hiệu quả kinh tế các phƣơng án kinh doanh, dự án đầu tƣ. 

 Nhiệm vụ: 

- Tổ chức soạn thảo, thực hiện Quy chế tài chính của Công ty theo đúng qui định của Pháp 

luật, Điều lệ Công ty;  

- Tính toán nhu cầu vốn lƣu động cho kinh doanh, nhu cầu vốn cho đầu tƣ; lên kế hoạch huy 

động vốn từ các tổ chức tín dụng và từ cổ đông nếu cần thiết; Lập kế hoạch quản trị tiền mặt 

của Công ty để tối đa nguồn thu từ hoạt động tài chính, giảm chi phí lãi vay; 

- Phối hợp với các Phòng chức năng khác xây dựng, tính toán hiệu quả kinh tế các phƣơng án 

kinh doanh, dự án đầu tƣ, đƣa ra các khuyến nghị cần thiết; 

- Theo dõi, quản lý vốn, ngân quỹ, tài sản chặt chẽ, tránh thất thoát; 

- Kiểm soát việc nhập, tồn, xuất vật tƣ, hàng hoá kể cả hàng gửi; 

- Theo dõi thu, chi, công nợ tạm ứng và công nợ khách hàng; đốc thúc thu hồi công nợ khách 

hàng; 

- Quản lý và theo dõi việc sử dụng và phát hành hoá đơn GTGT; 

- Quản lý két tiền mặt, tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng; 

- Lƣu trữ quản lý hồ sơ tài liệu và bảo quản số liệu kế toán thống kê của Công ty theo đúng 

quy định của Nhà nƣớc về quy chế bảo quản, lƣu trữ tài liệu kế toán; 

- Hƣớng dẫn kiểm tra nghiệp vụ kế toán cho các phòng, bộ phận và cửa hàng xăng dầu của 

Công ty; 

- Theo dõi, kê khai, nộp các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nƣớc khác kịp thời, 

chính xác theo đúng quy định; 
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- Lập các Báo cáo tài chính quý, năm đúng kỳ hạn, đảm bảo tính trung thực, chính xác; Lập 

các báo cáo khác theo nhu cầu quản trị nội bộ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.  

 Tổ chức, lao động và tiền lương: 

- Chủ trì lập phƣơng án về tổ chức bộ máy CBCNV Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ và sự phát triển của Công ty, nhu cầu công việc của các Phòng chức năng và khối lao 

động trực tiếp; Dự báo nhu cầu sử dụng lao động để xây dựng định biên lao động; 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công nhân viên trong Công ty 

theo yêu cầu phát triển của Công ty; 

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình tăng giảm lao động, tiền lƣơng; hiệu quả sử dụng lao 

động trong toàn Công ty; 

- Quản lý và tổ chức triển khai công tác quản lý cán bộ, bao gồm: xếp lƣơng, xét lƣơng, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, kỷ luật cán bộ, thôi việc, 

nghỉ hƣu…; 

- Thực hiện thanh toán tiền lƣơng, thƣởng, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách 

cho ngƣời lao động theo đúng qui định; 

- Quản lý, ký kết hợp đồng theo quy định của Pháp luật lao động và Công ty; quản lý hồ sơ, lý 

lịch và cập nhật kịp thời thông tin của ngƣời lao động trong Công ty; 

- Triển khai, hƣớng dẫn và theo dõi công tác thi đua, khen thƣởng trong toàn Công ty.  

2.  Số lượng người lao động trong Công ty 

 Tổng số lao động hiện nay là 13 ngƣời. Cơ cấu lao động của Công ty phân theo phòng ban 

chức năng, giới tính và trình độ chuyên môn đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Stt Loại lao động Số lƣợng(người) Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo loại lao động 13 100 

 1 Trực tiếp 3 23 

 2 Gián tiếp 10 77 

II. Phân theo giới tính 13 100 
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(Nguồn: Công ty Cổ phần  Dầu khí Dương Đông Kiên Giang)  

3.  Danh sách cổ đông đến thời điểm 30/09/2017 

STT Cổ đông 
Số cổ phần 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

I Cổ đông trong nƣớc 460.000 46.000.000.000 100% 

1 
Công ty Cổ phần Dƣơng Đông – Sài 

Gòn  
303.600 30.360.000.000 66% 

2 Tổng Công ty Dầu Việt Nam 156.200 15.620.000.000 33,96% 

3 Hoàng Thành Luân 200 20.000.000 0,04% 

II Cổ đông nƣớc ngoài 0 0 0 

  Tổng cộng 460.000 46.000.000.000 100% 

(Nguồn: Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông  Kiên Giang) 

4.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

 Hoạt động kinh doanh 

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xăng dầu các loại. Ngoài ra, Công ty 

còn kinh doanh các loại dầu nhờn cung cấp cho các phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ và đƣờng 

thủy. Các hoạt động kinh doanh khác của Công ty chiếm tỷ trọng nhỏ chƣa đến 1% doanh thu. 

 Công ty hiện phân phối vào thị trƣờng tiêu thụ chính là khu vực tỉnh Kiên Giang và vùng 

giáp ranh qua các kênh phân phối: Bán hàng trực tiếp ra thị trƣờng thông qua các cửa hàng xăng 

dầu, bán trực tiếp cho các khách hàng công nghiệp là các công ty, nhà máy sản xuất trên địa bàn và 

bán buôn cho các thƣơng nhân kinh doanh xăng dầu. 

 Đến thời điểm hiện nay, Công ty sở hữu 2 cửa hàng xăng dầu và 3 kho xăng dầu 

 1 Nam 8 62 

 2 Nữ 5 38 

III. Phân theo trình độ chuyên môn 13 100 

 1 Đại học và Sau Đại học 9 69 

 2 Cao đẳng, Trung cấp 2 15,5 

 3 CNKT, LĐPT 2 15,5 

TỔNG CỘNG 13 100 
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đảm bảo nguồn dự trữ và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Tỉnh Kiên Giang cụ thể: 

Kho/cửa hàng Sức chứa  Địa chỉ 

Kho Xăng dầu Tắc Cậu 1.550 m
3 Khu cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

Kho Xăng dầu Tô Châu 650 m
3
 

Khu cảng cá Tô Châu, Phƣờng Tô Châu, thị xã Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang 

Kho Xăng dầu An Minh 900 m
3
 

Khu cảng cá Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, 

tỉnh Kiên Giang 

Cửa hàng xăng dầu số 1 15 m
3 Tổ 10, ấp Phƣớc Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

Cửa hàng xăng dầu số 2 10 m
3 Quốc lộ N1, ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang 

Thành, tỉnh Kiên Giang 

  Mặc dù hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Công ty đã vẫn cố gắng giữ đƣợc thị 

phần, phát triển hệ thống phân phối tại thị trƣờng tỉnh Kiên Giang và các vùng lân cận. Mở rộng hệ 

thống cửa hàng xăng dầu đại lý cũng nhƣ trực thuộc tại tỉnh Kiên Giang. Sản lƣợng tiêu thụ xăng 

dầu năm 2015 đạt 49.620 m
3 

trong đó sản lƣợng bán qua kênh cửa hàng là 459 m
3
, kênh khách hàng 

công nghiệp là 4.076 m
3
, kênh bán buôn đạt 47.830 m

3
.  

 Kết quả kinh doanh 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu (đồng) Năm 2015 Năm 2016 

% 

tăng        

(giảm) 

6T/2017 

Doanh thu thuần 620.559.421.087 228.342.596.154 (63) 126.446.236.770 

Lợi nhuận từ HĐSXKD (16.903.082.856) (3.554.878.624) 79 (10.627.465.598) 

Lợi nhuận khác (735.960.132) 531.909.471 172 46.191.404 

Lợi nhuận trƣớc thuế (17.639.042.988) (3.022.969.153) 83 (10.581.274.194) 

Lợi nhuận sau thuế (17.639.042.988) (3.022.969.153) 83 (10.581.274.194) 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của DDS) 

 Trong hai năm vừa qua tình hình kinh tế chính trị trên thế giới cũng nhƣ trong nƣớc có nhiều 

biến động và bất ổn, đặc biệt giá dầu thế giới sụt giảm mạnh đã ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí nói chung và các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu 

nhƣ Công ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang nói riêng: Trong năm 2015, giá bán lẻ xăng 

dầu đã diễn ra nhiều lần điều chỉnh giảm với mức giảm Xăng M95 giá đầu năm 18.170 
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đồng/lít, giá cuối năm 17.100 đồng/lít giảm 1.070 đồng; Dầu DO 0,05 giá đầu năm 16.630 đồng/lít, 

giá cuối năm 11.980 đồng/lít giảm 4.650 đồng. Việc giảm giá khiến công ty không thoát khỏi rủi ro 

về giảm giá hàng tồn kho dẫn đến lợi nhuận âm trong hai năm vừa qua. 

 Bên cạnh đó từ năm 2014, Thủ tƣớng chính phủ quyết định ngừng bán xăng A83, mặt hàng 

có lợi thế cạnh canh và sức tiêu thụ cao nhất của PVOIL Kiên Giang (sản lƣợng tiêu thụ xăng A83 

năm 2013 là 20.573 m
3
/năm), đã làm cho doanh số của công ty sụt giảm mạnh, đối mặt với sức 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các đầu mối nhập khẩu cùng tham gia khai thác trên thị trƣờng 

giáp ranh biên giới này.  

 Sản lƣợng tiêu thụ từ năm 2015 liên tục sụt giảm, kết hợp với sức ép từ việc giảm giá và 

cạnh tranh trên thị trƣờng nên lãi gộp không bù đắp đủ chi phí hoạt động dẫn đến doanh thu trong  

năm vừa qua của Công ty liên tục lỗ: Năm 2015 doanh thu thuần của Công ty đạt 620.559.421.087 

đồng trong khí giá vốn hàng bán chiếm tới 613.889.139.169 (tƣơng ứng 98,93%) khiến cho lợi 

nhuận gộp của Công ty chỉ còn 6.670.281.918 đồng. Lợi nhuận gộp thấp trong khi chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp cao gấp 3,5 lần (tƣơng đƣơng 23.471.661.300 đồng) đã khiến cho 

lợi nhuận của Công ty ở mức âm 17.639.042.988 đồng.   

Bƣớc sang năm 2016, doanh thu thuần của Công ty giảm mạnh 63% so với năm 2015 trong 

khi giá vốn hàng bán tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trên doanh thu thuần (chiếm 94,4% tƣơng ứng 

215.645.604.089 đồng) khiến lợi nhuận gộp của Công ty chỉ còn lại hơn 12 tỷ đồng. Trong khi chi 

phí bán hàng hơn 13 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khấu 

hao) làm cho lợi nhuận của Công ty tiếp tục ở mức âm. Tuy vẫn ở mức âm nhƣng lợi nhuận của 

Công ty so với năm 2015 đã đƣợc cải thiện đáng kể. Lợi nhuận năm 2016 đã tăng 83% so với năm 

2015, giúp Công ty giảm lỗ 14.616.073.835 đồng.  

  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

0,46 0,37 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 

Hệ số thanh toán nhanh 0,26 0,29 
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Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng Tài sản 0,81 0,81 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 4,38 4,26 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho 

42,69 19,54 

(Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân) 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 6,25 2,72 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (2,84) (1,32) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (95,62) (18,95) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (13,30) (17,76) 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần 
(0,03) (0,02) 

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng) (3.834) (657) 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của DDS ) 

 Từ các chỉ số tài chính đã đƣợc tính nhƣ trên, có thể thấy bức tranh tổng quát về tình hình tài 

chính của Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang nhƣ sau: 

 Tình hình tài chính: Cả hai Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh đều ở 

mức thấp, hệ số nợ trên tổng tài sản duy trì ở mức 0,81. Với hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ 

nhƣ hiện nay thì tình hình thanh khoản của công ty đang ở mức khá thấp. 

 Tình hình công nợ của CTCP Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang tại thời điểm 

31/12/2016: 

- Công nợ phải thu khách hàng: Tổng số dƣ phải thu khách hàng là 
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14.130.667.110  đồng. 

- Công nợ phải trả khách hàng: Tổng số dƣ phải trả khách hàng là  62.938.519.237đồng 

(trong đó chủ yếu là nợ phải trả PVOIL là  61.752.694.951đồng). CTCP Dầu khí Dƣơng Đông 

Kiên Giang phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số công nợ với PVOIL tính đến thời điểm chuyển 

nhƣợng cổ phần. Quan hệ mua bán xăng dầu giữa PVOIL Kiên Giang với PVOIL sau khi PVOIL 

hoàn thành việc thoái vốn tại PVOIL Kiên Giang sẽ đƣợc thực hiện theo đúng các quy định của 

pháp luật và Chính sách bán hàng của PVOIL. 

  Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Các chỉ số thể hiện chỉ tiêu khả năng sinh lời đều là 

những con số âm và có xu hƣớng tăng dần theo từng năm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Trong những năm vừa qua, do hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ nên Công ty không có 

chi trả cổ tức cho cổ đông, chỉ số EPS đến thời điểm 31/12/2016 ở mức -657 đồng, số lỗ luỹ kế tính 

đến thời điểm 30/06/2017 là 10,58 tỷ đồng. Để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh và khắc phục các 

khoản lỗ trong những năm trƣớc, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán 

bộ nhân viên Công ty trong việc quay vòng vốn nhằm giảm thiểu nhất rủi ro trong kinh doanh và rủi 

ro tài chính. 

5.  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay và định hƣớng phát triển công ty. Công Ty 

Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang đƣa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến 

năm tiếp theo nhƣ sau:  

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2017 

Kế hoạch 
% tăng giảm so 

với năm 2016 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 370.000 162% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng (670) 22% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

% (0,0018) - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu 

% (0,0146) - 

Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá % - - 

Nguồn: Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang 
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Chỉ tiêu ĐVT 

Tháng 5 đến 12 năm 2017 

Kế hoạch 
% tăng giảm so 

với năm 2016 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 353.000 162% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.455 276% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

% 0,0041 - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu 

% 0,0316 - 

Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá % - - 

Nguồn: Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang 

 Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên: 

- Căn cứ vào định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020; 

- Căn cứ vào sự tăng trƣởng của ngành, lĩnh vực mà Công ty tham gia hoạt động hiện nay và 

dự báo sự tăng trƣởng ngành trong thời gian tới; 

- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay và định hƣớng, kế hoạch 

kinh doanh của Công ty trong thời gian đến trên cơ sở xem xét những điều kiện thuận lợi, 

khó khăn cũng nhƣ mối quan hệ của Công ty với các đối tác kinh doanh; 

 Nhận thức đƣợc những khó khăn tiềm ẩn của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và áp lực 

cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trƣờng tiêu thụ: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong tỉnh 

Kiên Giang hiện đang áp dụng  nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, khuyến mãi, hậu mãi… đặt 

công ty trƣớc những khó khăn, thử thách rất lớn cho việc tăng doanh số của Công ty. Do vậy Ban 

lãnh đạo Công ty đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là không lỗ. 

6.  Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công Ty Cổ phần Dầu khí 

Dương Đông Kiên Giang: (không có) 

7.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hƣởng đến 

giá cả cổ phiếu đƣợc thoái vốn: (không có)  

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 

1. Loại cổ phiếu:  Cổ phần phổ thông 

2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phần dự kiến bán: 156.200 cổ phần (chiếm tỷ lệ 33.96% tổng số cổ 
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phần đang lƣu hành) 

4. Giá khởi điểm đấu giá của một cổ phần: 122.000 đồng/cổ phần 

5. Phƣơng pháp tính giá: 

 Giá khởi điểm đấu giá đƣợc xác định theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 

91/NĐ-CP ngày 13/10/2015: giá khởi điểm một cổ phần đƣợc xác định trên cơ sở kết quả định giá 

của tổ chức có chức năng định giá đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc tại 

doanh nghiệp, và đảm bảo cao hơn giá trị đầu tƣ ròng sau trích lặp dự phòng theo quy định tại Điểm 

a, Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 13/10/2015. 

 Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên PVOIL số 71/NQ-DVN ngày 06/11/2017. 

Mức giá khởi điểm để PVOIL chào bán 156.200 cổ phần đƣợc lấy bằng giá khởi điểm của lần bán 

đấu giá cổ phần trƣớc đó vào tháng 03/2017.  

6. Phƣơng thức thoái vốn: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Nghị định số 91/NĐ-

CP ngày 13/10/2015 nhƣ sau: 

- Thực hiện đấu giá công khai; 

- Trƣờng đấu giá công khai không thành công hoặc không thoái hết thì thực hiện chào bán cạnh 

tranh theo hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô. 

- Trƣờng hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công thì bán thoả thuận trực tiếp với các 

nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Trong Quý IV/2017. 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Đƣợc quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ 

phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang do 

Hội đồng đấu giá ban hành. 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài: Các cá nhân và tổ chức nƣớc ngoài 

không đƣợc nắm giữ cổ phần tại Công ty theo Điều 2 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ban hành ngày 

01/11/2014.  

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng: Không có 

12. Các loại thuế có liên quan: 

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tƣ số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015  

Hƣớng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cƣ trú có 

hoạt động kinh doanh; hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
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thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định về thuế. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tƣ 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 

“Hƣớng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của 

các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tƣ số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tƣ số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ 

Tài Chính”. 

13. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

Số tài khoản ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Tên Tài Khoản: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV 

- Số tài khoản: 007.100.4497.971 

- Tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

-  Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tƣ tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn cho nhu 

cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tƣ phát triển của Tổng Công ty. 

-  Theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty đƣợc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận. 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 

 TỔ CHỨC TƢ VẤN 

 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Trụ sở : 18 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 

Điện thoại : 024.3934 3888  Fax  : 024.3934 3999 

Email  : psi@psi.vn   Website : www.psi.vn 

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 24 -26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028.3914 6789  Fax  : 028.3914 6969 

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại : 064.6254 520  Fax  : 064.6254 521 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852
mailto:psi@psi.vn
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Đà Nẵng 

Điện thoại : 0511.3899 338  Fax  : 0511.3899 339 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 

Trụ sở  : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 08. 3821 7713  Fax : 08. 3821 7452 

Website  : https://www.hsx.vn 

 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA 

NAM 

Trụ sở  : Số 29 đƣờng Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  

Điện thoại : 08. 3820 5947  Fax: 08. 3820 5942 

Email  : info@aascs.com             Website : http://www.aascs.com  

VIII. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN 

LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Công Ty Cổ phần Dầu khí Dƣơng Đông Kiên Giang thống nhất toàn bộ nội dung giới thiệu về 

Công ty nêu trong Bản công bố thông tin.  
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