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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về phương án Tái cơ cấu của
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí
Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày
15/12/2017;
Tiếp tục thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ, Tập đoàn về việc Tái
cơ cấu PVC nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng PVC trở thành một trong những đơn vị
dịch vụ kỹ thuật cao, Tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công các công trình Dầu
khí; trong thời gian vừa qua PVC đang thực hiện công tác Tái cơ cấu và đã mang lại
những thay đổi và tác động tích cực đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty. Cụ
thể:
Sau khi được Tập đoàn tạm phê duyệt kế hoạch Tái cơ cấu PVC giai đoạn 20162020 (nghị quyết 2627/NQ-DKVN ngày 31/12/2016), PVC đã tích cực triển khai các
nội dung tái cơ cấu theo phương án được Tập đoàn và Hội đồng quản trị Tổng công ty
phê duyệt. PVC đã hoàn thành việc thoái phần vốn góp của PVC tại Công ty cổ phần
Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) và Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha
Trang (INT); cụ thể:
+

Hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn góp (3.000.000 CP) của PVC tại PVSD
và thu về 30 tỷ đồng.

+

Hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn góp (4.870.000 CP) của PVC tại INT và
thu về 56,29 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị có vốn góp của PVC cũng đã hoàn
thành thoái toàn bộ phần vốn góp của các đơn vị (23.780.000 CP) tại INT và thu
về số tiền là 274,86 tỷ đồng; thông qua đó PVC đã thu hồi về số tiền 78,28 tỷ
đồng (tiền vay ủy thác và công nợ của các đơn vị với PVC).

Tại Đại hội đồng cổ đông của PVC năm 2017, Hội đồng quản trị PVC đã trình và
được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC thông
qua và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020.
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Đến ngày 22/01/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành quyết định số
104/QĐ-DKVN về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Tái cơ cấu Tổng công ty cổ phần
Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020; theo đó:
+

“Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Mục II Điều 1 như sau:
Công ty mẹ -PVC: Tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC: giai
đoạn 2018-2029, PVN thoái toàn bộ phần vốn góp tại PVC.

+

Sửa đổi điểm 2.2 khoản 2 Mục II Điều 1 như sau:
PVC thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Công
nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC).”

Để có đủ cơ sở tiếp tục thực hiện Kế hoạchTái cơ cấuTổng công ty cổ phần Xây
lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Hội đồng quản trị PVC kính trình Đại hội
đồng Cổ đông tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua, tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch Tái cơ cấu Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai
đoạn 2016-2020 đến khi hoàn thành sau khi được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê
duyệt.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt
Nam xem xét và chấp thuận.
Trân trọng./.
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