
Thông tin về Petrolimex: 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được hình thành từ việc cổ phần hóa và 
cấu trúc lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, là công ty đại chúng theo văn bản 
số 2946/UBCK-QLPH ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước. 

Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng 
dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành 
nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy 
định của pháp luật. 

Bên cạnh các lĩnh vực xăng dầu, dầu mỡ nhờn & các sản phẩm hóa dầu, khí hóa 
lỏng và vận tải xăng dầu; Petrolimex đầu tư kinh doanh vào các ngành nghề: Thiết 
kế, xây lắp, cơ khí và thiết bị xăng dầu; bảo hiểm, ngân hàng và các hoạt động 
thương mại dịch vụ khác; trong đó, nhiều thương hiệu được đánh giá là dẫn đầu Việt 
Nam như PLC, PGC, VIPCO, VITACO, PJICO, … 

Trong lĩnh vực xăng dầu, Petrolimex tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nội 
địa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với 14 doanh nghiệp đầu mối kinh 
doanh xăng dầu khác, Petrolimex bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng 
dầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh 
quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 42/68 đơn vị thành viên Petrolimex 
trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 62/63 tỉnh, thành phố. Ở nước ngoài, 
Petrolimex có Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại Singapore, Công ty TNHH 
1 thành viên Petrolimex tại Lào và đã mở Văn phòng đại diện Petrolimex tại 
Campuchia. 

Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu; trong số khoảng 13.500 cửa hàng xăng dầu 
thuộc tất cả các thành phần kinh tế, Petrolimex sở hữu 2.170 cửa hàng hiện diện 
trên khắp cả nước tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch 
vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp. Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và 
đặc biệt khó khăn - nơi hiệu quả kinh doanh thấp nhưng ý nghĩa chính trị- xã hội cao, 
Petrolimex có thị phần cao hơn so với thị phần bình quân của toàn Tập đoàn. Tính 
chung trên phạm vi cả nước và căn cứ sản lượng xăng dầu thực xuất bán tại thị 
trường nội địa (tại Việt Nam) năm 2011, thị phần thực tế của Petrolimex khoảng 
48%. 

Bên cạnh mặt hàng xăng dầu, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex còn có các hàng 
hóa, dịch vụ khác như dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm, ngân hàng, v.v… do các đơn vị 
thành viên Petrolimex sản xuất, cung cấp. Petrolimex là doanh nghiệp đầu tiên áp 
dụng phương thức bán xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard với nhiều tiện ích và 
sẽ triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh tại Việt Nam. 

Tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được 
thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12 tháng 01 năm 1956 của Bộ Thương 
nghiệp. Ngày truyền thống: 13 tháng 3 hàng năm. 


