Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng những kết quả, thành tích
mà tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí đã đạt được trong năm 2019.
Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Chủ tịch
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng
An. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.
Về phía PVN, có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng
uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn;
cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí HĐTV,
Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các Ban chuyên
môn, Văn phòng Tập đoàn.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã
trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2020.
Báo cáo nêu rõ, năm 2019, PVN tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm
vụ được giao trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn.
Tình hình quốc tế không thuận lợi đó là: (i) kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại,
bất đồng giữa các nước lớn về chính sách thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc,
xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ… đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế đất
nước, trong đó có PVN. (ii) chính sách trừng phạt kinh tế của các nước EU và Mỹ
đối với Nga chưa được tháo gỡ, gây khó khăn cho Tập đoàn trong việc vay vốn từ
các tổ chức ECAs của Nga, Mỹ và trong việc thực hiện các dự án lớn. (iii) tình
hình biển Đông tiếp tục có những diễn biến hết sức khó lường, ảnh hưởng rất lớn
đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn.
Ở trong nước, hệ thống pháp luật còn chống chéo, thường xuyên thay đổi, thiếu
tính ổn định; cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư trong

lĩnh vực dầu khí còn nhiều bất cập, chưa được tháo gỡ, chưa phù hợp với thực tế
phát triển của ngành dầu khí, của Tập đoàn.
Hoạt động của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếp tục gặp nhiều
khó khăn đó là: trữ lượng, tiềm năng dầu khí không nhiều như mong đợi; điều kiện
triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước phải thực hiện ở vùng
sâu và xa bờ trên biển Đông; sản lượng dầu khí ở các mỏ chủ lực đang trong giai
đoạn suy giảm. Quy chế tài chính Công ty mẹ- Tập đoàn chưa được phê duyệt. Tập
đoàn tiếp tục phải giải quyết nhiều vấn đề quá khứ, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn
lực để phát triển bền vững. Tâm lý của một bộ phận CBCNV trong Tập đoàn còn
chưa ổn định, tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc vẫn còn tồn tại.
Tuy nhiên, ý thức đầy đủ về trách nhiệm của một tập đoàn kinh tế đối với đất nước,
mọi kết quả hoạt động của PVN đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an
ninh năng lượng và nguồn thu ngân sách Nhà nước; với phương châm “Bản lĩnh Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV PVN đã giữ vững
niềm tin, đoàn kết, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện
đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
Kết thúc năm 2019, với định hướng và phương châm hành động đúng đắn, cùng
những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, PVN đã về đích trước kế
hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp
(theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng
6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 736,2 nghìn tỉ đồng, vượt
123,9 nghìn tỉ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách
Nhà nước toàn PVN đạt 108 nghìn tỉ đồng, vượt 20,5 nghìn tỉ đồng (23,0%) kế
hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỉ đồng, vượt 40% kế
hoạch...
Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần cho thấy Công ty mẹ Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh dự
kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 2,9 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát dự
kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 4,0 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả
năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư
phát triển...

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp
bách, PVN đã tích cực, chủ động thực hiện và kịp thời, thường xuyên báo cáo Bộ
Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tiến độ, những
khó khăn, vướng mắc liên quan, những vấn đề vượt thẩm quyền, để xin ý kiến chỉ
đạo. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 đạt trên 30,4 nghìn tỉ đồng.
PVN đã chủ động, tích cực trong việc xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29-9-2017.
PVN đã hoàn thành báo cáo Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2019-2025. Hiện tại,
PVN đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu để làm cơ sở triển khai
thực hiện các công việc tiếp theo.
Các hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác an ninh, an toàn, môi
trường trên các công trình dầu khí được bảo đảm; công tác đào tạo được triển khai
tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ PVN đến các
đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác an sinh
xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.
Đặc biệt, PVN đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh
nghiệp, chú trọng công tác truyền thông và triển khai nhiều biện pháp nhằm tái tạo
văn hóa Petrovietnam.
Với kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính vững mạnh đạt được trong những năm
qua và năm 2019, cũng như triển vọng phát triển tích cực trong tương lai, PVN đã
được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập
ở mức BB+. Đây là một trong những minh chứng rõ nét phản ánh sự đổi mới, nâng
cao công tác quản trị tài chính tích hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của
PVN là kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức
tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược đối với PVN; là cơ sở, điều kiện
vững chắc để PVN huy động vốn trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng
chỉ rõ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 vẫn còn một số
khó khăn, tồn tại, trong đó, một số khó khăn dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế
hoạch của Tập đoàn trong năm 2020 và phát triển Tập đoàn trong những năm tiếp
theo.

Tuy nhiên, xác định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 mang tính quyết
định để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm 2020, với những kết
quả đã đạt được trong năm 2019, thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động toàn
Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ hoàn thành và về đích
trước các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng và Nhà nước giao. Để thực hiện
được điều đó, Tổng giám đốc PVN kêu gọi toàn thể đảng viên, công nhân viên,
người lao động toàn Tập đoàn bằng hành động thiết thực, tiếp tục giữ vững niềm
tin, nỗ lực nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa, mọi hành động dù nhỏ nhất, tận
dụng mọi cơ hội, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
"Toàn Tập đoàn vững tin khẳng định luôn xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất
nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước",
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Phó
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả sản xuất, kinh
doanh mà tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt
được trong năm 2019.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận
lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu
cực của tình hình khu vực và thế giới cũng như những khó khăn nội tại trong nước.
Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn quân,
toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả toàn
diện, quan trọng.
Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành Dầu khí
nói chung, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng. Tuy phải đối mặt với rất nhiều
khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng và nhiệt huyết; với truyền thống đoàn
kết vượt mọi khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân
viên, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát
triển chung của đất nước. PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các
chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế
biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Những kết quả khá toàn diện của ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã
góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước; đảm bảo an
ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh rất giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người
lao động ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng và đạt
được những thành tựu rất quan trọng trong năm 2019.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ ngành
Dầu khí, PVN vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế thách thức rất lớn, đòi hỏi phải
nỗ lực để khắc phục có hiệu quả.
Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà ngành Dầu khí đang phải đối diện, Phó
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng
hành, chia sẻ với ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Nam nói riêng.
Năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn
2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm tổ chức Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó,
việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, khí thế mới cho quốc gia, dân tộc.
Với riêng ngành Dầu khí, yêu cầu đặt ra là phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật
hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến,
tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, phải phát triển ngành Dầu khí, trong đó có
PVN phải có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh
cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
“Năm 2019 rất vui là PVN đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch
Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+ . Đây là niềm tin cho các nhà đầu
tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược đối với Tập đoàn; là
cơ sở, điều kiện vững chắc để Tập đoàn huy động vốn trên thị trường quốc tế”, Phó
Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho rằng lĩnh vực dầu khí là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn nữa, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề liên
quan đến phạm vi trách nhiệm của mình để thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển bền
vững.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tin tưởng ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy truyền
thống vẻ vang của mình và những kết quả đạt được, tạo ra nhiều thành tích to lớn
hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ
mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ
Thanh bày tỏ, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung
ương, đặc biệt là sự động viên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng sau khi nghe báo cáo những kết quả, thành tích mà Tập đoàn đã đạt
được trong năm 2019.
Khẳng định trong thời gian qua PVN đã “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành
động” trên thực tế, nói đi đôi với làm, và PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm
vụ năm 2020, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn Chính phủ, các
Bộ, ngành tiếp tục qua tâm, chia sẻ hơn với các tập đoàn, tổng công ty hơn, trong
đó có PVN. “Chúng tôi sẽ không thể hoàn thành tốt được nếu không có sự đồng
hành, hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng”, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh
nói.
Cũng tại hội nghị, PVN đã vinh danh 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm
2019 gồm: PVTrans, PV GAS, PTSC, PVI, Vietsovpetro, PVCFC, BSR, PVEP,
PVOIL, DMC, Tàu FPSO thuộc PVTransOFS... Cùng với đó, PVN đã vinh danh
19 nhóm tác giả các sáng kiến loại đặc biệt và loại A của Tập đoàn.

