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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chấp thuận các nội dung liên quan đến phương án tái cơ cấu  

Công ty cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam 
 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty); 

Căn cứ Nghị quyết số 6694/NQ-DKVN ngày 19/11/2021 của Hội đồng Thành 

viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng 

công ty giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ công văn 6982/DKVN-KTĐT ngày 02/12/2021 của Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam về việc thoái phần vốn góp của PV GAS tại PV Pipe và phương án tái cơ 

cấu PV Pipe; 

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-KVN ngày 20/10/2021 của Hội đồng Quản trị 

Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám 

sát hoạt động của các đơn vị trong Hội đồng Quản trị Tổng công ty; 

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại các công văn số 999/KVN-TC 

ngày 16/6/2021, số 1216/KVN-TC ngày 12/7/2021, số 1904/KVN-TC ngày 15/10/2021 

và 2265/KVN-TC ngày 10/12/2021 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị 

Tổng công ty. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Chấp thuận các nội dung liên quan đến phương án tái cơ cấu Công ty cổ 

phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe) như sau: 

− Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại PV Pipe như kiến nghị 

của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại công văn số 999/KVN-TC ngày 

16/6/2021. 

Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức cập nhật giá trị cổ phần PV Pipe và 

báo cáo Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở 

thực hiện đấu giá. 
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− Song song với quá trình thực hiện thoái vốn, Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ 

chức thuê tư vấn đánh giá các phương án tái cơ cấu khác đối với PV Pipe và 

trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty xem xét phê duyệt trong trường hợp 

việc thoái vốn của Tổng công ty tại PV Pipe không thành công.  

Điều 2.  Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo 

phù hợp Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Tổng công ty.  

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty và 

Người đại diện của Tổng công ty tại PV Pipe chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này. 
 

Nơi nhận: 

− Như Điều 4; 

− Chủ tịch HĐQT (để báo cáo); 

− Các TV HĐQT; 

− Các PTGĐ: P.Đ. Nam, H.Q. Hải; 

− Ban KS; 

− Các Ban: TC, KH, TCNS, PC, KT, TMĐT, 

KSNB; 

− NĐD của TCT tại PV Pipe; 

− Lưu: VT, TC.TA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN  

 

 

 

 

 

Đỗ Đông Nguyên 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chấp thuận các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án  

thoái phần vốn góp của Tổng công ty tại  

Công ty cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam 
 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty hoặc 

PV GAS); 

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-KVN ngày 17/12/2021 của Hội đồng Quản trị 

Tổng công ty về việc chấp thuận các nội dung liên quan đến phương án tái cơ cấu 

Công ty cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe); 

Căn cứ Biên bản số 124/BB-KVN ngày 31/03/2022 của Hội đồng Quản trị 

Tổng công ty; 

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-KVN ngày 20/10/2021 của Hội đồng Quản trị 

Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám 

sát hoạt động của các đơn vị trong Hội đồng Quản trị Tổng công ty; 

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 401/KVN-TC 

ngày 18/03/2022. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Chấp thuận các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thoái 

phần vốn góp của Tổng công ty tại PV Pipe như sau: 

− Phê duyệt kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định 

giá Phương Nam với giá trị cổ phần của PV Pipe tại thời điểm 31/12/2021 là 

8.197 đồng/cổ phần. 

− Phê duyệt các nội dung chính để thực hiện đấu giá cổ phần PV Pipe như 

Phụ lục đính kèm. 
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Điều 2.  Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo 

phù hợp Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Tổng công ty; báo cáo 

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kết quả thực hiện. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty và 

Người đại diện của Tổng công ty tại PV Pipe chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này. 
 

Nơi nhận: 

− Như Điều 4; 

− Chủ tịch HĐQT (để báo cáo); 

− Các TV HĐQT; 

− Các PTGĐ: P.Đ. Nam, H.Q. Hải; 

− Ban KS; 

− Các Ban: TC, KH, TCNS, PC, KT, 

TMĐT, KSNB; 

− NĐD của TCT tại PV Pipe; 

− Lưu: VT, TC.TA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN  

 

 
 

 

Đỗ Đông Nguyên 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PV PIPE 

(Kèm theo Nghị quyết số                 ngày                          

của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần) 

 

1. Giá khởi điểm đấu giá: 8.197 đồng/cổ phần. 

2. Bước giá: 100 đồng/cổ phần. 

3. Điều kiện tham gia đấu giá:  

Ngoài các điều kiện tham giá đấu giá vận dụng theo các quy định pháp luật hiện hành, 

trường hợp đấu giá trọn 1 lô (1 lô có số lượng cổ phần là 183.840.000 cổ phần) có thêm 

điều kiện như sau: 

− Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thay mặt PV Pipe trả toàn bộ các khoản nợ của PV 

Pipe đối với PV GAS cho PV GAS;  

− PV GAS sẽ chuyển quyền thu nợ tại PV Pipe của PV GAS sang cho nhà đầu tư 

trúng đấu giá. 

4. Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau: 

− Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá được quyền 

mua toàn bộ số lô cổ phần chào bán. 

− Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực 

hiện đấu giá sẽ tổ chức cho các nhà đầu tư này bỏ Phiếu cạnh tranh về giá một lần 

nữa ngay tại cuộc đấu giá để xác định được nhà đầu tư được quyền mua theo lô cổ 

phần. Giá đặt mới không được thấp hơn Giá cao nhất đã đặt trước đó. 

5. Các trường hợp đấu giá theo lô không thành công, bao gồm: 

− Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.  

− Khi hết thời hạn đăng ký chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia. 

Trường hợp nhà đầu tư tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ 

tục tham dự phiên đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá, PV GAS sẽ thực 

hiện thỏa thuận với nhà đầu tư đó theo giá do nhà đầu tư đó đề xuất bằng văn 

bản và không được thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá. 

− Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà 

đầu tư nào nộp phiếu tham dự; 

− Không có nhà đầu tư nào trả giá tại Đợt đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà 

vẫn thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá; 

− Nhà đầu tư bỏ giá mua thành công trong Đợt đấu giá nhưng từ chối không mua; 

− Tất cả các nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá. 
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