
Nỗ lực ngăn chặn đà suy giảm sản lượng khai thác tự nhiên, 

Petrovietnam đạt tăng trưởng cao trong quý I/2022 

Trong bối cảnh sản lượng khai thác tự nhiên có xu hướng suy giảm, cùng 

với tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraina, trong quý I/2022, Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam (Petrovietnam) đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nỗ lực duy trì 

và gia tăng sản lượng khai thác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, tăng 

trưởng cao so với cùng kỳ, đóng góp tích cực cho kinh tế đất nước trong giai đoạn 

khó khăn phục hồi kinh tế hậu Covid. 

Chiều ngày 7/4, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi 

giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 4 năm 2022 trực tuyến với 

thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 3, quý I/2022; 

đồng thời thảo luận, dự báo các diễn biến mới của địa chính trị, kinh tế vĩ mô, thị 

trường để chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp quản trị, điều hành trong những 

tháng tiếp theo. 

Tham dự và chỉ đạo buổi giao ban có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thành 

viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chuyên môn/văn phòng Tập đoàn, 

cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên. 

Trong 3 tháng đầu năm 2022, kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt 

động sản xuất được đẩy mạnh. Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ xung đột địa chính 

trị đã trở thành mối quan ngại lớn nhất bên cạnh mối lo về đại dịch Covid-19 dẫn 

đến sự lạc quan về kinh tế tiếp tục giảm. Xung đột giữa Nga và Ukraina diễn biến 

phức tạp, kéo dài, đã tạo ra một cú sốc ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu: 

Gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng, giá thực phẩm và năng lượng, hàng hóa 

cơ bản tăng cao, điều kiện tài chính dần thắt chặt, áp lực lạm phát... Các dự báo gần 

đây về tăng trưởng toàn cầu, cũng như tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 

đều giảm so với những dự báo đưa ra trước đó. 

Với Petrovietnam, quý I/2022, giá dầu tăng, hỗ trợ thuận lợi cho hoạt động 

của các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò, khai thác của Tập đoàn; tuy nhiên, đây cũng 

là nguyên nhân tăng giá nguyên liệu đầu vào cho các đơn vị thuộc khâu trung và hạ 

nguồn. Tình hình địa chính trị, các lệnh cấm vận trong thời gian gần đây có những 

tác động trực tiếp không nhỏ đến các hoạt động của các đơn vị có liên quan trong 

Tập đoàn như: công tác mua sắm vật tư thiết bị, logistic, đổi ca, lựa chọn đối tác, 

nhà thầu… các vấn đề thương mại, tài chính, tiền tệ, chi phí tăng cao, nhiều rủi ro. 



Được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Chính phủ, trong những ngày đầu 

tháng 3/2022, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Petrovietnam về tình 

hình năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Phó Thủ tướng Chính 

phủ đến làm việc, chỉ đạo trực tiếp tại Tập đoàn. Lãnh đạo Chính phủ đã đánh giá 

cao những thành tích Tập đoàn đã đạt được trong suốt quá trình hình thành, phát 

triển đặc biệt các kết quả đạt được của năm 2021 và cũng ghi nhận những khó khăn, 

thách thức cũng những vướng mắc Tập đoàn đã và đang gặp phải; chỉ đạo tăng cường 

các giải pháp nhằm gia tăng sản lượng tìm kiếm, thăm dò, khai thác khi giá dầu lên 

cao và thế giới đang phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

Kế thừa được những giải pháp trong công tác quản trị theo hướng phát triển 

bền vững đã được lãnh đạo Tập đoàn triển khai trong 2 năm (2020, 2021), 

Petrovietnam khẩn trương, tích cực triển khai hoạt động SXKD với mục tiêu hoàn 

thành kế hoạch ngay từ quý đầu năm. 

Cùng sự chủ động dự báo, điều hành, quản trị biến động, tận dụng, đón đầu 

cơ hội, trong tháng 3 và quý I/2022 các hoạt động trong toàn Tập đoàn đã được tập 

trung triển khai toàn diện, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu 

hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao, tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 

Petrovietnam đã nỗ lực thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật, gia tăng sản lượng trong 

điều kiện cho phép. Khai thác dầu thô tháng 3 đạt 0,95 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch 

(KH) tháng 3, tính chung quý I đạt 2,74 triệu tấn, vượt 25% KH quý I và bằng 31% 

KH năm 2022, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là nỗ lực rất lớn của 

Petrovietnam trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau 

thời gian dài khai thác và việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ 

chế; ảnh hưởng của xung đột chính trị đến công tác triển khai các giải pháp tăng thu 

hồi, gia tăng sản lượng khai thác của các đơn vị trong Tập đoàn. Cùng với đó, sản 

lượng xăng dầu, đạm và các sản phẩm khác vượt KH đề ra. Sản lượng khí, điện luôn 

đảm bảo cung ứng tối đa cho nhu cầu thị trường. Trong quý I, Petrovietnam cung 

cấp 1,4 tỷ m3 khí cho sản xuất điện, vượt 16,6% so với KH được giao (1,2 tỷ m3). 

Với nỗ lực cao trên các mặt hoặt động, trong quý I/2022, tổng doanh thu toàn 

Tập đoàn ước đạt 197,12 nghìn tỷ đồng, vượt 46% KH quý, tăng 49% so với cùng 

kỳ 2021; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 29,31 nghìn tỷ đồng, vượt 63% KH 

quý, tăng 29% so với cùng kỳ 2021. Như vậy, phần đóng góp của Tập đoàn khoảng 

7,7% tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý. So với các công ty dầu khí lớn ở Đông 

Nam Á, biên lợi nhuận của Petrovietnam đứng thứ 2, chỉ sau Petronas; mức độ xếp 



hạng về quản trị, tín nhiệm đứng thứ 3. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của toàn 

Tập đoàn sau một thời gian dài kiên trì các giải pháp hướng đến phát triển bền vững. 

Công tác triển khai các dự án điện trong Tập đoàn có nhiều điểm sáng, với 

những bước chuyển động tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Dự án Nhiệt điện 

Thái Bình 2 đã thành công đốt lửa lần đầu bằng dầu Tổ máy số 1 vào ngày 

23/02/2022. Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã hoàn thành chạy thử nghiệm- đáp ứng 

đúng yêu cầu/quy định của A0, hiện tại nhà máy đã sẵn sàng vận hành thương mại 

cả 02 tổ máy. Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 đã ký hợp đồng EPC vào ngày 

14/3/2022. 

Các công tác, phòng chống dịch Covid -19, an toàn, chuyển đổi số, nghiên 

cứu phát triển, liên kết giá trị, quản trị danh mục đầu tư, triển khai văn hóa doanh 

nghiệp, an sinh xã hội… đang được triển khai tích cực. Ngày 31/3/2022, 

Petrovietnam đã chính thức vận hành giai đoạn 1 Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực 

doanh nghiệp ERP tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Bổ sung công tác 

nghiên cứu về hydro xanh, amoniac xanh tại chương trình nghiên cứu khoa học dài 

hạn giai đoạn 2021 – 2025. Việc triển khai các chuỗi liên kết trong Tập đoàn được 

đẩy mạnh, tính đến quý I/2022, có 23 chuỗi liên kết giá trị đã và đang được triển 

khai trong toàn Tập đoàn… 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐTV Petrovietnam đánh giá, trong quý II, tác động của xung đột chính trị sẽ sâu 

rộng và rõ nét hơn, do đó các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực thăm dò, 

khai thác cần theo sát diễn biến tình hình thị trường, chuẩn bị các giải pháp ứng phó, 

khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo duy trì và gia tăng sản lượng khai thác, tận 

dụng cơ hội thị trường để tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế đất 

nước trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, các dự báo trong quý II sẽ 

diễn ra tình trạng thiếu điện cho nền kinh tế, các nhà máy trong Tập đoàn cần năng 

động, sáng tạo, huy động nguồn nhiên liệu để gia tăng sản lượng điện trong quý II, 

góp phần đảm bảo cung ứng điện cho đời sống và sản xuất. 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, 

trong tháng 4 cũng như thời gian tới, Tập đoàn sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ 

mô, địa chính trị, thị trường, tập trung dự báo, xây dựng các kịch bản để có các giải 

pháp điều hành chính xác, kịp thời; tăng cường triển khai, nâng cao hiệu quả các 

chuỗi giá trị, kết nối các lĩnh vực hoạt động nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tập trung 

tổng hợp, đánh giá, quản trị rủi ro về tài sản, nguồn vốn, tài chính…; Đồng thời, Tập 

đoàn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh 



nghiệp; tăng cường quản trị danh mục đầu tư, đặc biệt tập trung các dự án trọng 

điểm, các dự án lớn… 

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, toàn Tập đoàn phải bám sát mục 

tiêu, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong những tháng còn 

lại của năm 2022. 

 


