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CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Tên Tiếng Anh   MT GAS JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu   MTG

Vốn điều lệ   63.000.000.000  đồng

Giấy chứng nhận ĐKDN 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu                 

ngày 12/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/11/2022
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2001

Công ty cổ phần MT Gas được thành 
lập từ việc chuyển đổi lên cổ phần từ 
Công ty TNHH MT Gas

2007
Chính thức chuyển thành Công ty cổ 
phần MT Gas

2009

Công ty MT Gas chính thức niêm yết cổ 
phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ 
Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán MTG 
theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM của 
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 
ngày 31/12/2008

2015
Cổ phiếu Công ty Cổ phần MT hủy niêm yết cổ 
phiếu tại sàn giao sàn giao dịch chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch 
trên sàn giao dịch UpCom theo thông báo số 
490/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng 
khoán TP. Hồ Chí Minh.

2017 - Nay

2017: Công ty Cổ phần MT Gas thực hiện Giảm vốn điều lệ  57 tỷ đồng.
Đến nay Công ty hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo tuân thủ 
các quy định pháp luật và trên thị trường chứng khoán.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Địa bàn kinh doanh

Là Công ty hoạt động kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng, MTG  hoạt động chủ yếu tập 

trung tại khu vực Miền Tây, khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh và khu vực Miền Đông - 

Nam Bộ. Đây được xem là khu vực tiềm 

năng với hệ thống giao thông và kinh tế 

phát triển mạnh.

Ngành nghề kinh doanh

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần MT Gas hoạt động kinh doanh chủ yếu bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan, chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trạm 
chiết LPG, CNG.
Sản phẩm chính: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Khí CNG,...
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH 

NHÂN SỰ

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KINH 

DOANH

NHÀ MÁY 
SẢN XUẤT 
VỎ BÌNH

NHÀ MÁY 
TỒN TRỮ 

CHIẾT 
NẠP

PHÒNG 
KỸ THUẬT

Công ty con, công ty liên kết: Không có

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN KIỂM TOÁN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là có quan có thẩm 

quyền cao nhất trong CTCP, quyết định các công việc liên quan đến 

sự tồn tại và phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ hoạt động và đưa ra các 

quyết định theo chế độ tập thể.

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy 

ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 

phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của 

Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành.

Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm 

vụ được giao.

Công ty Cổ phần MT Gas hoạt động theo mô hình quản trị được quy định theo Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ với các cấp như sau:

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ỦY BAN 
KIỂM TOÁN

TỔNG 
GIÁM ĐỐC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH
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 » Hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông về 

Doanh thu, Lợi nhuận và sản lượng kinh doanh;

 » Khai thác lợi thế sẵn có và các cơ hội kinh doanh của thị trường 

tạo ra trong quá trình hoạt động để phát triển và tìm kiếm lợi 

nhuận;

 » Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng mới về mảng gas và 

phát triển mảng cho thuê kho bãi, cảng dài hạn;

 » Tiếp tục thực hiện kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh doanh năm 

đến năm 2025;

 » Xây chính sách chăm sóc, phát triển nguồn nhân lực ổn định, luôn 

tìm kiếm và giữ chân nhân tài;

 » Hoạt động sản xuất của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ quy định 

về bảo vệ môi trường.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành Dầu khí nên Công ty Cổ phần MT Gas luôn đề 

ra các mục tiêu để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững cũng như đảm bảo các quy 

định bảo vệ môi trường như sau:

 » Xây dựng phương án kiểm soát chi phí đầu vào đặc biệt 

là giá vốn hàng;

 » Đánh giá lại các báo cáo dòng tiền, chi phí đầu vào, 

chi phí phát sinh và lợi nhuận kinh doanh của các năm 

trước. Từ đó, có phương án quản lý chi phí và kinh doanh 

đem lại lợi nhuận tối ưu;

 » Cụ thể hóa phương án phát triển khách hàng mới và 

phát triển mảng kinh doanh kho bãi và cảng dài hạn;

 » Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chống gian 

lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;

 » Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào quy trình quản 

lý và vận hành doanh nghiệp.

 » Công ty thường xuyên nâng cấp và kiểm tra hệ thống 

ống dẫn khí LPG để hạn chế tối đa rủi ro rò rỉ khí ra môi 

trường;

 » Có phương án xử lý sự cố rò rỉ khí gas hiệu quả trong 

quá trình truyền dẫn khí qua trạm chiết nạp.

Trong năm 2022, MTG đã có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững một cách hiệu quả trong trung và dài hạn bao gồm:

Mục tiêu phát triển bền vững Kế hoạch thực hiện trong trung và dài hạn
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Rủi ro giá nguyên vật liệu đầu vào

Là Công ty hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng LPG, khí 

CNG nên sự biến động giá Dầu trên thế giới là mối quan 

ngại được ưu tiên hàng đầu đối với MTG. Trong năm 2022, 

thị trường dầu mỏ thế giới đã trải qua một năm nhiều biến 

động về giá cả và nguồn cung. Một cuộc khủng hoảng 

nguồn cung dầu mỏ và biến động giá dầu xảy ra trong năm 

2022 ở nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều mức độ khác 

nhau trong đó Việt Nam cũng là quốc gia chịu tác động 

nghiêm trọng từ đợt biến động này.

Hiện nay giá dầu đã có dấu hiệu giảm từ mức đỉnh (tháng 

03/2022) 130 USD/thùng xuống còn 75 USD/thùng (-34,6% 

so với mức đỉnh) do những lo ngại về nhu cầu thiếu hụt khi 

FED (Ngân hàng dự trữ Liên bang Hoa Kỳ) thắt chặt chính 

sách tiền tệ và chính sách Zero Covid tại Trung Quốc. Với 

những tác động tiêu cực từ nền kinh tế làm cho giá Dầu 

biến động, MTG luôn theo dõi tình hình kinh tế thế giới và 

các chính sách của Chính phủ để có phương án điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận tối ưu 

cho Công ty.

Rủi ro cạnh tranh

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các 

Công ty kinh doanh khí LPG đang diễn ra phức 

tạp. Cụ thể, một số doanh nghiệp kinh doanh 

LPG chiếm dụng trái phép chai LPG của các 

doanh nghiệp có uy tín, trong đó nhiều chai LPG 

chiếm dụng bị cắt tay mài vỏ, không được kiểm 

định và đưa ra thị trường có chiều hướng phức 

tạp và tinh vi hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an 

toàn, rò rỉ khí, cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tài 

sản, tính mạng người sử dụng. Đây là một khó 

khăn cho Công ty trong việc quản lý hoạt động 

sản xuất kinh doanh của mình. 

Nắm bắt được tình hình khó khăn chung của các 

doanh nghiệp kinh doanh khí tại Việt Nam, tháng 

08/2022 Bộ Công Thương đã có buổi thảo luận 

về các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp 

trong việc thực thi các quy định về kinh doanh 

khí hiện nay, cụ thể là Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP của Chính phủ về kinh doanh khí và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan nhằm đưa ra 

những đề xuất, kiến nghị để trình Chính phủ ban 

hành Nghị định về kinh doanh đảm bảo thúc đẩy 

tính cạnh trạnh và hiệu quả của thị trường trong 

thời gian tới. 

Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro bất khả kháng như bão, lũ lụt, động đất... ít xảy ra tại khu vực Đông Nam 

Bộ, Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, các rủi ro này khi xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh 

và tài sản của Công ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo luôn cập nhật tin tức, tình hình thời tiết, chính trị xã hội kết hợp mua 

bảo hiểm tài sản để để giảm thiểu thiểu thiệt hại về người và tài sản cho Công ty. 

Khởi đầu năm 2022, các quốc gia đều lạc quan về một năm kinh tế phát triển sau những tháng bị phong 

tỏa do đại dịch Covid-19, lạm phát được hạn chế, hoạt động giao thương phát triển trở lại. Tuy nhiên, cuộc 

xung đột Nga – Ukraine xảy ra vào tháng 4 và kéo dài đến nay đã tạo ra cú sốc về kinh tế, chính trị trên 

thế giới. Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục đưa ra và tham gia các đợt 

cấm vận kinh tế, chính trị đối với Liên bang Nga 

Kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2022 được xem là khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã 

khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê GDP năm 2022 tăng 

cao ở mức 8,02% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011 – 2022. Cụ 

thể, hoạt động sản xuất kinh doanh cả ba khu vực kinh tế bao gồm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản; khu vực công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ đều phục hồi tích cực đều lần lượt tăng 3,36%, 

8,1% và 9,99% so với năm 2021. Bên cạnh đó, Chỉ số tiêu dùng (CPI) cũng tăng 3,51% so với năm 2021 và 

đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị biến động bất thường 

với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam đã đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận. Đó chính là nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành 

kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các 

địa phương, cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2022, MTG thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường 

thế giới và trong nước để có thể điều chỉnh hoạt động kinh doanh kịp thời, hạn chế tốn thất cho Công ty.

MTG hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Vì vậy, Công ty 

Cổ phần MT Gas cần phải tuân thủ những quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra, do ngành nghề kinh doanh chính 

của MTG là hoạt động trong ngành dầu khí, nên công ty còn phải tuân thủ các quy định liên quan đến 

Luật thương mại, các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ,… 

Chính vì vậy, để hạn chế giảm thiểu rủi ro pháp lý cho công ty trong quá trình hoạt động và khi tham gia 

vào thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần MT Gas luôn có chính sách đào tạo và cập nhật cho Cán 

bộ công nhân viên các quy định pháp luật, để nắm bắt tình hình thay đổi và kịp thời điều chỉnh hoạt động 

sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Rủi ro khác
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các 
dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của công ty
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện 

năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Thực hiện 

năm 2022

Tỷ lệ TH/KH 

2022 

Tỷ lệ TH 2022/

TH 2021 

1
Sản lượng tiêu thụ

(Gas dân dụng)
Tấn 9.072 10.200 7.090 69,51% 78,15%

2 Doanh thu Triệu đồng 193.456 220.000 169.713 76,82% 87,56%

3 Lợi nhuận hoạt động Triệu đồng 3.699 3.500 -1.607 - -

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.119 3.500 31.203 891,43% 2785,71%

5 Lợi nhuận khác Triệu đồng -2.580 - 40.586 - -

Khép lại năm 2022, do ảnh hưởng của cuộc xung 

đột Nga – Ukraine, chính sách điều chỉnh lãi suất 

của FED và tác động của Covid-19 làm cho nền 

kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam 

nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, 

sản lượng tiêu thụ của MTG trong năm đã không 

đạt kế hoạch đặt ra và ở mức 7.090 tấn và đạt 

78,15% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu 

đến từ việc các khách hàng lớn giảm mạnh phân 

phối sản lượng thương hiệu MTG khoảng 200 

tấn/ tháng và nhu cầu tiêu dùng giảm đi. Ngoài 

ra, Cơ sở sản xuất chiết nạp hạn chế và thị trường 

cạnh tranh khốc liệt nên Công ty chưa tìm được 

khách hàng mới để bù đắp sản lượng sụt giảm. 

Kéo theo đó, Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ ở mức 169.713 triệu đồng và đạt 87,56% 

so với năm 2021. Tuy nhiên, trong năm 2022 MTG 

đã thực hiện thanh lý một số máy móc và tài sản 

cố định không dùng đến như bồn chứa giúp cho 

Lợi nhuận khác của công ty đạt mức 40.586 triệu 

đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 31.203 triệu đồng 

đạt 2785,71% so với năm 2021. Từ đó, Công ty đã 

xóa lỗ lũy kế tồn động trong nhiều năm.

ĐVT: Triệu đồng
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STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Trương Hữu Phước Chủ tịch 
Hội đồng quản trị 04/01/2023 -

2 Ông Vũ Thanh Hòa Chủ tịch 
Hội đồng quản trị - 30/12/2022

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Hội đồng quản trị tính đến ngày 22/01/2023

ÔNG TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Quá trình công tác: 

2000 - 2005: Công ty TNHH TMDV Gia 

Đình

2005 - 2013: Công ty cổ phần tập đoàn 

dầu khí Anpha (ASP)

2009 - 2013: Tổng giám đốc kiêm phó 

chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Anpha

2014 - Nay: Chủ tịch kiêm Tổng giám 

đốc Công ty CP ĐT TM An Toàn

30/12/2022: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần MT GAs

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty 

CP ĐT TM An Toàn

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

204.100 cổ phần

Đại diện phần vốn: không có

ÔNG HIROHISA IKENO

Chức vụ: Thành viên 

                Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1964

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: 

Đại học ngành thương mại-đại học 

Takachiho – Nhật Bản

Quá trình công tác: 

2019 - nay: Thành viên HĐQT Công ty 

Cổ phần MT Gas

02/2012 – nay : Tổng Giám đốc  Công ty 

TNHH SOPET Gas One

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

không có

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

0 cổ phiếu

Đại diện phần vốn: không có

ÔNG LẠI VĂN TÚ

Chức vụ: Thành viên 

                Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1979

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Quá trình công tác: 

10/2002 – Nay: kế toán Công ty Cổ 

phần Tập đoàn dàu khí An Pha

2018 - 2019: Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần MT Gas

2019 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty 

Cổ phần MT Gas

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn dàu 

khí An Pha

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

0 cổ phiếu

Đại diện phần vốn: không có

Những thay đổi Hội đồng quản trị 
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành tính đến ngày 31/12/2022

ÔNG TRẦN DUY LUÂN

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1990

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác: 

12/2021: Kế toán trưởng - Công ty Cổ 

phần MT Gas

08/2021: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ 

phần MT Gas

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dầu khí An Pha

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

0 cổ phiếu

Đại diện phần vốn: Không

ÔNG NGUYỄN ANH TÚ

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: 

Cử nhân kinh doanh

Quá trình công tác: 

12/2022: Phó Tổng Giám đốc - Công ty 

Cổ phần MT Gas

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

Không có

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

0 cổ phiếu

Đại diện phần vốn: Không 

BÀ NGUYỄN THANH PHÚC

Chức vụ: Kế toán trưởng

Năm sinh: 1984

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

07/2007 - 11/2022: Công tác tại Công ty 

TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình.

11/2022 đến nay: Công tác tại Công ty 

CP MT Gas

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: 

Không có

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

0 cổ phiếu

Đại diện phần vốn: Không

Những thay đổi Ban điều hành trong năm 2022

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Trần Duy Luân Tổng Giám đốc 08/11/2022 -

2 Ông Phan Công Quyền Tổng Giám đốc - 08/11/2022

3 Ông Nguyễn Anh Tú Phó Tổng Giám đốc 08/12/2022 -

4 Ông Trần Duy Luân Kế toán trưởng - 08/11/2022

5 Bà Nguyễn Thanh Phúc Kế toán trưởng 08/11/2022 -
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Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2022

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT Tính chất phân loại Số lượng 
(người) Tỷ lệ

A Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 7 44%

2 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 2 13%

3 Lao động phổ thông 7 44%

B Theo giới tính

1 Nam 12 75%

2 Nữ 4 35%

Tổng cộng 16 100%

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng)
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Theo trình độ

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Lao động phổ thông

Theo giới tính

Nam Nữ
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Chính sách nhân sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Công tác đào tạo:

Nhân lực là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Trong 

năm 2022, Công ty Cổ phần MT Gas luôn khuyến khích người lao động nâng 

cao kỹ năng và trau dồi các kỹ năng mềm, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh 

hiệu quả. Đồng thời, giúp họ phát triển kỹ năng của mình trong môi trường làm 

việc chuyên nghiệp.

Có chính sách giữ chân nhân tài và giảm thiểu sự thay đổi nhân sự. Nhân viên 

có thể cảm thấy yên tâm hơn khi họ biết rằng Công ty đánh giá cao đóng góp 

của họ và cung cấp các cơ hội để phát triển nghề nghiệp của mình. Trong khi 

đó, Công ty có thể hưởng lợi từ sự ổn định của nhân sự và sự ổn định của năng 

lực và kinh nghiệm nhân viên.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách khen thưởng và khuyến 

khích cũng đóng vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy sự đóng góp sáng 

kiến từ nhân viên. Mặc dù gặp nhiều 

khó khăn, hoạt động kinh doanh không 

đem lại lợi nhuận, Công ty vẫn cố gắng 

duy trì mức lương, thưởng ổn định tạo 

công ăn việc làm cho các cá nhân đã 

gắng bó lâu dài với tổ chức.

Môi trường làm việc

Việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho 

nhân viên không chỉ là trách nhiệm pháp 

lý của công ty, mà còn là một yếu tố quan 

trọng để tạo ra một môi trường làm việc 

tích cực, động lực và năng động.

Lắp đặt trang thiết bị an toàn và cung cấp 

trang bị bảo hộ cho người lao động là một 

phần quan trọng trong việc đảm bảo an 

toàn trong công việc. Tuy nhiên, công tác 

an toàn và sức khỏe không chỉ dừng lại 

ở việc cung cấp trang bị, mà còn đòi hỏi 

sự tập trung và đồng ý của toàn thể nhân 

viên về việc tuân thủ các quy tắc an toàn 

và thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

để tránh tai nạn và bệnh tật.

Do đó, công ty luôn có một chính sách cụ thể về 

an toàn và sức khỏe, đảm bảo rằng tất cả nhân 

viên được huấn luyện và hiểu rõ về các quy định 

và quy trình an toàn và sức khỏe trong công 

việc. Ngoài ra, công ty thường xuyên đánh giá, 

đổi mới và cập nhật các biện pháp phòng ngừa 

để đảm bảo rằng hệ thống an toàn và sức khỏe 

luôn được nâng cao và phát triển trong công 

việc của cán bộ công nhân viên

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2022, Công ty không thực hiện dự án lớn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Tổng giá trị tài sản 72.310 122.111 168,87%

2 Doanh thu thuần 180.775 165.617 91,61%

3 Giá vốn hàng bán 162.438 153.363 94,41%

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.699 -1.606 -

5 Lợi nhuận khác -2.580 40.587 -

6 Lợi nhuận trước thuế 1.119 38.980 3483,47%

7 Lợi nhuận sau thuế 1.119 31.203 2788,47%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Lần 0,95 1,99

Hệ số thanh toán nhanh

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
Lần 0,77 1,81

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 49,49% 44,54%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 97,99% 80,30%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
Vòng 42,95 24,41

Vòng quay tổng tài sản

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)
Vòng 2,59 1,70

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,62% 18,84%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 3,11% 46,07%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 1,61% 32,10%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần
% 2,05% -

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh 

đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng 

thanh toán của công ty trong tương lai gần. Chỉ số khả 

năng thanh toán năm 2022 của MTG tăng cho thấy sự cải 

thiện đáng kể trong khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

của mình.

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,95 lần năm 2021 lên 

1,99  lần năm 2022 và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 

0,77 lần năm 2021 lên 1,81 lần năm 2022. Trong năm 2022, 

MTG phát sinh khoản phải thu ngắn hạn đối với Công ty 

Cổ phần Đầu tư Thương Mại An toàn 50.353 triệu đồng 

làm cho khoản mục này đạt mức 82.545 triệu đồng tương 

đương tăng 2,89 lần so với năm 2021. Bên cạnh đó, MTG 

chưa thực hiện quyết toán nguồn khí đầu vào mua từ Công 

ty mẹ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha) làm 

cho giá trị nợ ngắn hạn ở mức 45.627 triệu đồng tương 

đương tăng 75,89% so với năm 2021 và giá trị hàng tồn 

kho ở mức 7.836 triệu đồng tương đương tăng 65,79% so 

với năm 2021

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản và Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 

của Công ty Cổ phần MT Gas đều giảm, lần lượt đạt 

ở mức 44,54% và 80,30%. Nguyên nhân chính đến 

từ việc thanh lý tài sản cố định là bồn chứa và việc 

phân bổ chi phí vỏ bình gas vào kết quả hoạt động 

kinh doanh làm cho giá trị tài sản dài hạn tài ngày 

31/12/2022 ở mức 31.535 triệu đồng, giảm 33,76% so 

với năm 2021. Bên cạnh đó, việc thanh lý tài sản đem 

lại thu nhập cho MTG giúp Công ty xóa lỗ và vốn 

chủ sở hữu đạt mức 67.725 triệu đồng, tăng 85,43% 

so với năm 2021. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện 

quyết toán nợ đối với các tổ chức có liên quan nên 

giá trị nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 ghi nhận ở 

mức 54.386 triệu đồng tăng 51,96% so với năm 2021.

0,95

0,77

1,99

1,81

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Năm 2021 Năm 2022

49,49%

97,99%

44,54%

80,30%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2021 Năm 2022
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động của Công ty được thể hiện 

lần lượt qua chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho và 

chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản. Năm 2022, chỉ tiêu 

vòng quay hàng tồn kho và chỉ tiêu vòng quay tổng 

tài sản của Công ty đều giảm ở mức 22,41 vòng, 

1,70 vòng. Chủ yếu là do sản lượng phân phối của 

đối với các khách hàng giảm mạnh với khó khăn 

chung của nền kinh tế làm cho doanh thu của MTG 

năm 2022 đạt 169.713 triệu đồng tương đương giảm 

12,27% so với năm 2021 và tổng tài sản bình quân 

của Công ty cũng giảm do việc thanh lý tài sản 

trong năm.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Đối mặt với những khó khăn của nề kinh tế, hoạt động kinh doanh khí hỏa lỏng LPG của Công ty Cổ phần 

MTG gặp nhiều khó khăn trong việc phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng làm cho doanh thu giảm và 

không đem lại lợi nhuận. Nhờ vào việc thanh lý tài sản cố định hết khấu hao để nâng cấp hệ thống mới, thu 

nhập khác của Công ty tăng đột biến giúp bù đắp các khoản lỗ ở năm cũ và tạo dòng tiền để MTG phục 

vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo đó, hầu hết các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều tăng 

mạnh và chỉ số lợi nhuận từ hoạt động/Doanh thu thuần giảm lần lượt đạt mức 18,84%; 46,07%; 32,10%; 

năm 2022.

42,95

2,59

24,41

1,7

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2021 Năm 2022
0,62% 3,11% 1,61% 2,05%

18,84%

46,07%

32,10%

0,00%

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh/ Doanh 

thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2021 Năm 2022
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

 6.300.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đáng lưu hành 

6.300.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 31/12/2022)

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (Đồng) Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước 6.186.065  61.860.650.000 98,19%

1 Cá nhân 1.894.630  18.946.300.000 30,07%

2 Tổ chức 4.291.435  42.914.350.000 68,12%

II Cổ đông nước ngoài 113.935  1.139.350.000 1,81%

1 Cá nhân 93.030  930.300.000 1,48%

2 Tổ chức 20.905  209.050.000 0,33%

Tổng cộng (I+II) 6.300.000 63.000.000.000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%

Danh sách cổ đông lớn (tại thời điểm 31/12/2022)

Tên Địa chỉ Số lượng cổ 
phiếu

Tỷ lệ sở hữu/
vốn điều lệ 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Dầu khí An Pha

Phòng 805, Lầu 8, Tòa 
Nhà Saigon Paragon, Số 
3 Nguyễn Lương Bằng, 
Phường Tân Phú, Quận 7, 
TP.HCM

4.256.345 67,56%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thời điểm Vốn điều lệ tăng thêm/
giảm (đồng)

Vốn điều lệ sau khi tăng 
/giảm (đồng) Hình thức tăng giảm vốn

Năm 2008 80.000.000.000 80.000.000.000 Thành lập doanh nghiệp

Năm 2010 39.999.950.000 119.999.950.000
Thưởng cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu

Năm 2017 (56.999.950.000) 63.000.000.000 Giảm vốn điều lệ

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước MT Gas không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Báo cáo quá trình tăng vốn từ khi thành lập đến nay

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường (Tổng phát thải khí nhà kính (GHG))

Điện năng là nguồn năng lượng không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 

MT Gas. Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động kinh doanh khí LPG, Công ty luôn chú trọng đến việc sử dụng 

tiết kiệm điện năng không chỉ gúp giảm thiểu khí thải nhà kính bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí cho 

Công ty.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần MT 

Gas là kinh doanh khí LPG, đây là nguyên liệu 

thường tồn trữ ở trạng thái lỏng với áp suất cao 

khi áp suất trong bình bị giảm hoặc nếu LPG bị 

rò rỉ ra ngoài môi trường thì LPG bốc  hơi rất 

nhanh và hòa trộn với không khí tạo thành hỗn 

hợp chất nổ rất nguy hiểm. Hơi LPG không màu, 

không mùi, không có độc tính cao với con người 

và sinh vật nên việc phát hiện rò rỉ gặp khó khăn 

khi gas LPG rò rỉ sẽ không phát hiện được kịp 

thời. Chính vì những đặc tính này, Công ty luôn 

cẩn trọng trong công tác quản lý nguồn nguyên 

liệu đầu vào và có kế hoạch bảo trình hệ thống 

ống dẫn nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ nguồn nguyên 

liệu tối ưu.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong thời đại hiện nay và việc tuân thủ các quy định pháp 

luật liên quan đến bảo vệ môi trường là một phần quan trọng của việc đảm bảo rằng hoạt động của công ty 

không gây ra tác động tiêu cực đến môi trường. Công ty luôn áp dụng các chính sách và quy trình bảo vệ môi 

theo quy định pháp luật hiện hành, đóng góp tích cực đến mục tiêu bảo vệ môi trường chung của toàn xã hội. 

Việc này cũng có thể giúp tăng tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm và dịch 

vụ đóng góp tích cực cho môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong 

những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát 

triển bền vững của Công ty Cổ phần MT Gas. Chính 

vì vậy, MTG đã thiết lập các chính sách và quy trình 

quản lý nhân sự nhằm giúp cán bộ công nhân viên 

của mình phát triển kỹ năng, nâng cao hiệu suất làm 

việc, từ đó góp phần đưa công ty trên con đường 

phát triển bền vững. Những chính sách này bao gồm 

đào tạo và phát triển nhân lực, chính sách thăng tiến 

nghề nghiệp, chính sách thưởng và phúc lợi,…

Ngoài ra, Công ty đảm bảo cấp phát trang bị đồng 

phục, trang bị bảo hộ lao động và phương tiện làm 

việc cho người lao động phù hợp cho từng bộ phận. 

Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm 

đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động 

trong quá trình làm việc. MTG thực hiện ký hợp đồng 

lao động để cán bộ công nhân viên được hưởng đầy 

đủ chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động. Tất 

cả những điều này đều góp phần tạo dựng một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hấp 

dẫn, giúp công ty thu hút và giữ chân nhân tài

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối 
với cộng đồng địa phương

Hằng năm, Công ty luôn tham gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện và cộng đồng như đóng góp vào 

các quỹ vì người nghèo, ủng hộ các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn tại địa phương,… nhằm giúp 

nâng cao chất lượng cuộc sống của những người 

có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một 

cộng đồng văn minh, nhân văn đồng thời tăng 

cường uy tín và niềm tin của công ty trong mắt 

khách hàng và cộng đồng địa phương.

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Hiện tại Công ty chưa có các hoạt động thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, MTG rất quan tâm theo dõi các 

thông tin về hoạt động này và sẽ tích cực tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH 
GIÁ CỦA BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối 

với ý kiến kiểm toán
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

THUẬN LỢI

• Là Công ty con của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn An Pha, nên MTG được sự hậu 

thuẩn rất lớn về nguồn lực tài chính cũng 

như trợ giá đối với nguồn nguyên liệu đầu 

vào. Tạo điều kiện thuận lợi cho MTG phát 

triển quy mô kinh doanh trong khu vực;

• Ban lãnh đạo theo sát tình hình biến động 

của nền kinh tế thế giới và trong nước 

đồng thời có phương án điều chỉnh hoạt 

động kinh doanh phù hợp nhằm thực 

hiện kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng 

cổ đông;

• Đã có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu theo Pháp luật là một thương nhân 

đầu mối về xuất – nhập khẩu và phân phối 

LPG tại Việt Nam. Hệ thống cầu cảng, kho 

của công ty có sức chứa lớn, đáp ứng nhu 

cầu sản xuất kinh doanh.

• Có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, 

hiểu biết chuyên sâu về trong mảng kinh 

doanh khí.

KHÓ KHĂN

• Việc áp công nghệ kỹ thuật hiện đại 

vào quy trình hoạt động của Công ty 

Cổ phần MT Gas gặp nhiều khó khăn;

• Chưa có nguồn kinh phí để nâng 

cấp đội xe vận chuyển chuyên dụng 

khi thực hiện kinh doanh Gas công 

nghiệp, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận 

hoạt động của Công ty;

• Vỏ bình gas MTG cho nhu cầu kinh 

doanh còn hạn chế, không cung ứng 

đủ cho các khách hàng nên khả năng 

đáp ứng sản lượng tiêu thụ thấp, không 

đẩy mạnh được việc tăng trưởng sản 

bán hàng.

Năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra với sản lượng tiêu thụ thực hiện 7.090 

tấn. Nguyên nhân chính đến từ việc các khách hàng lớn của công ty là công ty Quang Khoa và công 

ty Minh Thảo giảm mạnh phân phối sản lượng thương hiệu MT Gas, ước khoảng 200 tấn/tháng và 

công ty Tiến Phát sụt giảm sản lượng phân phối khoảng 50 tấn/tháng do ảnh hưởng chung thị trường. 

Đồng thời, cơ sở sản xuất chiết nạp hạn chế và chính sách bán hàng không cạnh tranh nên công ty 

không phát triển được khách hàng mới để bù đắp sản lượng sụt giảm.

Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2022, khi lợi nhuận đạt 31,2 tỷ đồng, 

đạt 891% kế hoạch đề ra. Từ đó, công ty đã xóa lỗ lũy kế tồn đọng trong nhiều năm và đạt lợi nhuận 

lũy kế 3,5 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Nhìn chung năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận hành an toàn, ổn định, có 

những mặt chưa đạt về sản lượng nhưng có mặt sáng về hiệu quả kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng 

để bước vào năm 2023.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 TH 2022/ TH 
2021

Tỷ trọng năm 
2021

Tỷ trọng năm 
2022

Tài sản ngắn hạn 24.701 90.576 366,69% 34,16% 74,18%

Tài sản dài hạn 47.610 31.535 66,24% 65,84% 25,82%

Tổng tài sản 72.310 122.111 168,87% 100% 100%

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 TH 2022/ TH 
2021

Tỷ trọng năm 
2021

Tỷ trọng năm 
2022

Nợ ngắn hạn 25.941 45.627 175,89% 72,48% 83,89%

Nợ dài hạn 9.848 8.759 88,04% 27,52% 16,11%

Tổng nợ phải trả 35.789 54.386 151,96% 100% 100%

Cơ cấu Tài sản của Công ty Cổ phần MT Gas có sự biến động lớn, tổng tài sản của Công ty đạt 

122.111 triệu đồng tương đương 168,87% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thanh 

lý tài sản cố định đã khấu hao hết để nâng cấp hệ thống mới phục vụ nhu cầu thị trường và khoản 

phải thu khách hàng tăng mạnh làm cho giá trị tài sản ngắn hạn trong năm 2022 của MTG đạt mức 

90.576 triệu đồng tương đương 366,69% so với năm 2021 và tài sản dài hạn ở mức 31.535 triệu đồng 

tương đương 66,24% năm 2021.

Tổng nợ phải trả của MTG trong năm 2022 tăng 51,96% so với năm 2021, do Công ty chưa thực 

hiện tất toán việc mua nguyên liệu đầu vào đối với Công ty mẹ làm cho nợ phải trả trong ngắn 

hạn ở mức 45.627 triệu đồng tương đương 175,89% so với năm 2021 đồng thời MTG thực hiện 

chiết khấu thương mại cho các khách hàng lớn và giảm việc nhận ký quỹ ký cược vỏ bình gas 

trong dài hạn làm cho nợ dài hạn biến động nhẹ. Nhìn chung Cơ cấu nợ phải trả của MTG không 

có sự biến động quá lớn. 

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

90.576

31.535

Năm 2022

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

24.701

47.610

Năm 2021

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tài sản của MTG năm 2021 & 2022

25.941

9.848

Năm 2021

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

45.627

8.759

Năm 2022

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Biểu đồ thể hiện cơ cấu nợ phải trả của MTG năm 2021 & 2022
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao năng suất hoạt 

động của Công ty, cụ thể như:

• Tăng cường liên kết giữa các bộ phận trong công ty để tối ưu hóa sự phối hơp và tăng hiệu 

quả hoạt động kinh doanh;

• Áp dụng công nghệ trong công tác quản trị nhân sự;

• Phát triển chương trình đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và tạo điều kiện để nhân viên phát 

triển bản thân, tăng năng suất làm việc và tạo giá trị cho Công ty.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Tỷ lệ TH 2022/

KH 2022

1
Sản lượng tiêu thụ

(Gas dân dụng)
Tấn 7.090 72.000 1.015,51%

2 Doanh thu Tỷ đồng 169 1,500 887,57%

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 31,2 10 32,05%

5
Lãi suất cơ bản trên cổ 

phiếu
Đồng 4.953 1.587 32,04%

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI 
Ý KIẾN KIỂM TOÁN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY

Trách nhiệm về môi trường

Hoạt động chính của Công ty Cổ phần MT Gas là phân phối khí LPG, nên rủi ro xảy ra cháy nổ 

rất cao khi khí LPG rò rỉ ra môi trường mà không khắc phục kịp thời. Do đó, Công ty thường 

xuyên kiểm tra các đường ống dẫn, kiểm tra tiêu chuẩn vỏ bình gas đồng thời bảo dưỡng máy 

móc thiết bị nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường. Bên cạnh đó, việc giáo dục 

cho cán bộ công nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường là công tác quan trọng được MTG duy 

trì thực hiện qua các năm.  

Trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Công ty Cổ phần MT Gas luôn có chính sách 

hỗ trợ cộng đồng, địa phương với các chương trình hỗ trợ gia đình cán bộ công nhân viên  của 

MTG gặp khó khăn, phát triển quỹ khuyến học, thăm hỏi các gia đình Thương binh liệt sĩ, mẹ Việt 

Nam anh hùng nhân vào 27/07 hằng năm… và MTG hiểu rằng sự ủng hộ của cộng đồng, xã hội 

là cơ sở quan trọng để Công ty có thể phát triển bền vững. 

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần MTG được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam  

thực hiện thu thập số liệu và kiểm toán, không có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - MTG

47 48

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 
quản trị



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - MTG

49 50

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của MTG gặp rất nhiều khó khăn trở ngại do 

đại dịch Covid 19 kéo dài, sản lượng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường bị giảm sút mạnh và chính 

sách kinh doanh chưa phù hợp. Ngoài ra, lượng vỏ bình thương hiệu MT Gas của công ty còn hạn 

chế và trôi nổi trên thị trường, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh ở thị trường mới.

Công tác điều hành hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh được điều hành theo mô hình khối, quản trị và điều hành tập trung từ Tập 

đoàn Dầu khí An Pha (Tập đoàn) xuống các công ty con. Cụ thể, mọi hoạt động điều hành kinh doanh 

của Công ty đều theo định hướng chiến lược phát triển, chính sách kinh doanh chung của Tập đoàn, 

bao gồm các thương hiệu của Tập đoàn và MTG. Vì vậy, các chính sách đặc thù để phát triển riêng 

thương hiệu của Công ty trên thị trường còn hạn chế và bị động. Chính sách chăm sóc khách hàng 

và giải quyết các vấn đề phát sinh chậm và bị động vì cơ chế quản lý tập trung. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao 

phó. Một số kết quả đạt được trong năm qua cho thấy Ban Giám đốc luôn nỗ lực bám sát các mục 

tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng 

quản trị triển khai giúp Công ty xóa lỗ thu hút nhà đàu tư để cơ cấu lại tình hình hoạt động của mình. 

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển công ty với phương án huy động nguồn lực tài chính đến 

từ nhà đầu tư chứng khoán chiến lược;

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh doanh năm 2023 – 2025;

Mở rộng địa bàn kinh doanh đồng thời nâng cấp đội xe chuyên dụng phục vụ kinh doanh Gas 

công nghiệp. 

Đánh giá và phê duyệt thực hiện các dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2023, cụ thể như dây chuyền sơn bảo dưỡng vỏ bình, nâng cấp kho/trạm.

Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh nhằm tận dụng khai thác những lợi thế sẵn có về thị trường 

/cơ sở vật chất để phát triển kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

và Ủy ban kiểm toán
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp Ghi chú

1 Ông Trương Hữu Phước
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị
0/9 0%

Bổ nhiệm ngày 

30/12/2022

2 Ông Hirohisa Ikeno
Thành viên Hội 

đồng quản trị
9/9 100%

3 Ông Lại Văn Tú
Thành viên Hội 

đồng quản trị
9/9 100%

4 Ông Vũ Thanh Hòa
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị
9/9 100%

Miễn nhiệm 

30/12/2022

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Nội dung và kết quả của các cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp với nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được 

ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 01A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 10/03/2022

Quyết định ngày đăng ký cuối 

cùng chốt danh sách cổ đông dự 

đại hội, ngày tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022

2 02A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 04/04/2022

Quyết định gia hạn ngày tổ chức 

Đại hội cổ đông thường niên năm 

2022

3 03A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 01/06/2022
Quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022

4 04A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 10/10/2022
Quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ 

đông bất thường năm 2022

5 05A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 08/11/2022
Quyết định thay đổi Đại diện theo 

pháp luật Công ty Cổ phần Gas

6 05B/2022/QĐ/HĐQT-MTG 08/11/2022
Quyết định thay đổi Kế toán trưởng 

Công ty Cổ phần MT Gas

7 07A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 28/11/2022
Quyết định hoãn Đại hội cổ đông 

bất thường năm 2022

8 08/2022/QĐ/HĐQT-MTG 08/12/2022
Quyết định  bổ nhiệm Phó Tổng 

giám đốc Công ty Cổ phần MT Gas

9 08A/2022/QĐ/HĐQT-MTG 09/12/2022
Quyết định chốt ngày Đại hội cổ 

đông bất thường năm 2022

ỦY BAN KIỂM TOÁN
Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty Cổ phần MT Gas vẫn đang triển khai tìm kiếm nhân sự phù hợp 

theo quy định của Pháp luật để bổ nhiệm cho Ủy ban kiểm toán hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện 

kiểm soát hoạt động của Công ty
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng Ghi chú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trương Hữu Phước
Chủ tịch 

Hội đồng quản trị
- - -

Bổ nhiệm 

30/12/2022

Ông Vũ Thanh Hòa
Chủ tịch 

Hội đồng quản trị
36.000.000 - -

Miễn nhiệm 

30/12/2022

Ông Hirohisa Ikeno
Thành viên 

Hội đồng quản trị
- - - -

Ông Lại Văn Tú
Thành viên 

Hội đồng quản trị
24.000.000 - - -

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trần Duy Luân Tổng Giám đốc - 430.831.337 -

Bổ nhiệm 

ngày 

08/11/2022

Ông Phan Công Quyền Tổng Giám đốc - - -

Miễn nhiệm 

ngày 

08/11/2022

Ông Nguyễn Anh Tú Phó Tổng Giám đốc - - -

Bổ nhiệm 

ngày 

08/12/2022

Ông Trần Duy Luân Kế toán trưởng - - -

Miễn nhiệm 

ngày 

08/11/2022

Bà Nguyễn Thanh Phúc Kế toán trưởng - - -

Bổ nhiệm 

ngày 

08/11/2022

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:  không có

ĐVT: Đồng
Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ và người có liên quan: 

Các bên liên quan Mối quan hệ
Số NQ ĐHĐCĐ/

HĐQT

Tính chất 

giao dịch

Giá trị 

giao dịch

Giao dịch mua hàng

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An 

Pha
Công ty mẹ -

Mua hàng 

hóa
148.081

Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình
Công ty con 

cùng Tập đoàn
-

Phí Chiết nạp 

Gas
1.888

Giao dịch bán hàng

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An 

Pha
Công ty mẹ - Phí gửi kho 791

Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina
Công ty liên kết 

cùng Tập đoàn
- Dịch vụ khác 101

Công ty Cổ phần LPG Tiến Phát (Lộc 

Hân)

Công ty liên kết 

cùng Tập đoàn

- Bán hàng hóa 141.864

- Phí thuê xe 180

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 

Minh Thảo

Công ty con 

của Công ty mẹ
- Bán hàng hóa 4.072

Giảm trừ doanh thu

Công ty Cổ phần LPG Tiến Phát (Lộc 

Hân)

Công ty liên kết 

cùng Tập đoàn
-

Chiết khấu 

thương mại
3.290

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 

Minh Thảo

Công ty con 

của Công ty mẹ
-

Chiết khấu 

thương mại
23

ĐVT: Triệu đồng
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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