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Ngày 09/04/2015 

Trong quý I/2015, Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch thoái vốn của 

Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác trong năm 2015.  

Theo lịch thì ngày mai (ngày 10/4), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) sẽ tổ chức 

họp báo về Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2015, nhiều người đang kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để những câu 

hỏi “nóng” như vấn đề thoái vốn 20% cổ phần tại ngân hàng TMCP Đại Dương 

(Ocean Bank), bán 49% cổ phần tại nhà máy lọc dầu Dung Quất... Tuy nhiên, 

lịch họp đã bị hủy và thay vào đó cơ quan báo chí đã nhận được thông cáo báo 

chí qua email.  

Theo đó thông cáo về tình hình sản xuất kinh doanh thì gia tăng trữ lượng dầu 

khí đạt 4,83 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 13,8% kế hoạch năm. 

Tổng sản lượng khai thác quy dầu quý I đạt 7,21 triệu tấn, vượt 7,6% kế hoạch 

quý I và bằng 27,1% kế hoạch năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2014,  

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,61 triệu tấn, vượt 10,4% kế hoạch 

quí I và bằng 27,4% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Sản 

lượng khai thác khí đạt 2,60 tỷ m3, vượt 3% kế hoạch quí I và bằng 26,5% kế 

hoạch năm, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. 

Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia quý I đạt 5,37 tỷ kWh, vượt 49,2% 

kế hoạch quí I và bằng 29% kế hoạch năm, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 

2014. 

Sản xuất đạm quý I đạt 424,1 nghìn tấn, vượt 6% kế hoạch quí I và bằng 27,8% 

kế hoạch năm, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014.  

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 1,67 triệu tấn, vượt 21% kế hoạch quí I và 

bằng 30,2% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.  

Sản xuất xơ sợi quý I đạt 6,67 nghìn tấn. 



Tổng doanh thu quý I của Tập đoàn đạt 64,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch 

quý I và 18% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, 

bằng 77% kế hoạch quý I và 23% kế hoạch năm.  

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế 

hoạch quý I và 18% kế hoạch năm.  

Về tình hình thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thông cáo cho biết ngắn gọn rằng: 

Trong quý I/2015, Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch thoái vốn của 

Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác trong năm 2015.  


