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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  

QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Số:        /PTSC-BTK 

V/v Công bố Báo cáo tài chính 

Công ty mẹ Quý 4/2022 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023 
  

 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

     

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

2. Mã chứng khoán: PVS 

3. Trụ sở chính :  Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại :  028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy 

6. Nội dung của thông tin công bố:  

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được phát hành ngày 17/01/2023 bao gồm Bảng cân đối kế 

toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài 

chính. 

Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2022 so với Quý 

4/2021. 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Báo cáo tài 

chính nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: www.ptsc.com.vn.  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng Giám đốc TCT (để b/c); 

- Website: www.ptsc.com.vn; 

- Lưu: VT, BTK (NĐT,04). 

 

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
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