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Tham luận của Petrolimex Cà Mau tại Hội nghị Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng do 

Cục quản lý cạnh tranh- Bộ Công thương phối hợp Sở Công thương tỉnh Cà Mau tổ 

chức tại TP. Cà Mau ngày  14 tháng  3 năm 2013 

(Người trình bày: Ông: Châu Phước Liêm - Phó giám đốc Petrolimex Cà Mau) 

Kính thưa Hội nghị! 

Kính thưa Quý vị đại biểu! 

Nhân cuộc hội nghị hôm nay, trước khi phát biểu cho phép tôi thay mặt Ban lãnh 

đạo và toàn thể CBCNVC người lao động Công ty Xăng dầu Cà Mau kính chúc các 

đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Với chức năng nhiệm vụ kinh doanh và mạng lưới Cửa hàng bán lẽ Xăng dầu, ban 

lãnh đạo Công ty luôn nhận thức rằng người tiêu dùng là người đem lại sự tồn tại và 

phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy, trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, 

với mục đích và phương châm hoạt động kinh doanh, Công ty luôn tôn trọng quyền 

lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.  

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam 

thông qua năm 2010. 

Luật định, người tiêu dùng có 8 quyền và 2 nghĩa vụ. 

Là đơn vị kinh doanh xăng dầu, tôi xin trình bày tham luận tập trung vào vấn đề nhãn 

hiệu hàng hóa. 

Làm tốt công tác nhãn hiệu là bảo vệ quyền của người tiêu dùng. 

- Quyền thứ 2 và thứ 3 trong 8 quyền Luật quy định là:  

• Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ 

hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và 
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thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử 

dụng. 

• Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham 

gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia vào giao dịch với tổ chức, 

cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

- Thực tế, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, theo như thông tin báo chí nêu, có 

nhiều đơn vị đại lý, tổng đại lý mua hàng từ 2 đến nhiều đầu mối; treo nhãn hiệu 

đầu mối này nhưng bán xăng dầu lấy từ đầu mối khác. Điều đó, vừa không đúng 

theo quy định của nhà nước, của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; vừa làm cho 

người tiêu dùng không thể thực hiện 2 quyền nói trên. 

http://www.petrolimex.com.vn/nd/bao-chi-viet-ve-petrolimex-va-xang-dau/mien-

trung-lap-lai-trat-tu-kinh-doanh-xang-dau/default.aspx 

- Để đưa quyền thứ 2 và thứ 3 của Luật vào cuộc sống, theo tôi: 

• Đối với đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu: Cần tạo lập sự khác biệt về nhãn 

hiệu, dấu hiệu nhận diện cửa hàng xăng dầu; tự bảo vệ nhãn hiệu của mình và 

chủ động kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước thực thi quyền bảo hộ nhãn 

hiệu. 

• Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dưới hình thức đại lý, tổng đại lý: 

Cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng 

dầu, thường xuyên duy trì đầy đủ các điều kiện về kinh doanh xăng dầu; tôn 

trọng quyền chủ sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp đầu mối. 

• Đối với người tiêu dùng: Cần chủ động thực hiện 2 nghĩa vụ của mình; đặc biệt 

là lựa chọn tiêu dùng “hàng hóa, dich vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng” và 

“thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khi phát 

hiện … hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 
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Công ty Xăng dầu Cà Mau (Petrolimex Cà Mau) là đơn vị thành viên Tập đoàn 

Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).Với hệ thống mạng lưới 45 cửa hàng xăng dầu hiện 

có tại 9 huyện thành phố trong tỉnh. Bên cạnh việc tạo lập sự khác biệt về nhận diện 

thương hiệu Petrolimex, chủ động trong công tác bảo vệ và bảo hộ nhãn hiệu, chúng 

tôi tiếp tục hợp tác với các đại lý, tổng đại lý Petrolimex để kinh doanh theo đúng các 

quy định của pháp luật, nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ chính hiệu Petrolimex đến 

tay người tiêu dùng. 

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bằng các hành động cụ thể - đó chính là tầm 

nhìn cho sự phát triển dài hạn; bởi: 

• Sự tin cậy và yêu quý của khách hàng, công chúng có ý nghĩa quyết định đối 

với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

• Làm ăn chân chính - vừa phù hợp với quy định pháp luật vừa có ý nghĩa nhân 

văn, mang đậm tình người Việt Nam 

Tại diễn đàn này, thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên 

chức, người lao động Petrolimex Cà Mau, tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để bảo 

đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng đối với  hàng hóa, dịch vụ do 

chúng tôi cung cấp; xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng, công chúng và nhân 

dân. 

Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công! 

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công thiết thực! 


