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LỜI GIỚI THIỆU

Chào mừng Ngày truyền thống Ngành Xăng dầu Việt Nam (ngày 13 tháng 3 hàng năm) và thành lập Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam; Nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ IV - Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban Thường vụ 
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức sưu tầm và biên soạn tư liệu về “Phong trào Công nhân và Công đoàn 
Xăng dầu Việt Nam”.

Thật khó để thể hiện hết truyền thống hào hùng và những thành quả thấm đẫm mồ hôi, xương máu của 
các thế hệ; Với tất cả tình cảm và điều kiện có thể, Ban Biên tập đã hệ thống khái quát quá trình hình thành xây  
dựng , trưởng thành của Phong trào công nhân và Tổ chức Công đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tập tư liệu là kho sử 
vàng thể hiện lòng tự hào, sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn đi trước và 
góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ CNVC-LĐ Ngành Xăng dầu Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trong quá trình sưu tập, biên soạn chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đóng góp ý kiến của các thế 
hệ CNVC-LĐ Ngành Xăng dầu; mặc dù đã có nhiều cố gắng, song có thể một số vấn đề chưa được đề cập và 
không khỏi thiếu sót. Rất mong các đồng chí đã và đang công tác trong Ngành cùng toàn thể bạn đọc đón nhận, 
góp ý xây dựng.

Xin cảm ơn các cộng tác viên và trân trọng giới thiệu tập tư liệu cùng bạn đọc./.

                                                                

        Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

           TM. BAN THƯỜNG VỤ 
                                                   CHỦ TỊCH

           Đinh Thái Hương



                    
                                                    Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Cùng với sự phát triển của Đất nước, của Ngành Xăng dầu Việt Nam, từ một lực 
lượng công nhân Xăng dầu nhỏ bé trong những ngày đầu thành lập; đến nay, Công 
đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát triển thành tổ chức Công đoàn Ngành lớn mạnh cả về 
quy mô, lực lượng và chất lượng; tập hợp trên 23 nghìn đoàn viên Công đoàn, tham gia 
sinh hoạt tại 71 Công đoàn cơ sở, 34 Công đoàn cơ sở thành viên trên địa bàn cả nước.

Ngành Xăng dầu tự hào về Tổ chức Công đoàn của mình, một tổ chức có năng lực tập hợp, đoàn kết  
CNVC-LĐ xung quanh tổ chức Đảng, năng động sáng tạo trong đề xuất và phối hợp chặt chẽ với chuyên 
môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị. Tổ chức Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển của Ngành và đang tiếp tục thực hiện những mục tiêu to lớn trong chiến lược phát triển toàn diện  
của Petrolimex.

Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao việc giới thiệu tập tư liệu “Phong trào công nhân và Công đoàn 
Xăng dầu Việt Nam”. Với những sự kiện tiêu biểu, tập tư liệu đã hệ thống hóa quá trình xây dựng và phát triển của 
Ngành Xăng dầu Việt Nam đồng thời cũng khẳng định vai trò của lớp lớp thế hệ công nhân Xăng dầu Việt Nam.

Tập tư liệu sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, đồng thời xác định trách nhiệm gìn giữ 
và tô thắm những giá trị lịch sử vẻ vang của Ngành Xăng dầu Việt Nam, thi đua lao động, công tác, sản xuất kinh 
doanh, góp phần xây dựng Petrolimex phát triển bền vững, xứng đáng với sự đánh giá và tin tưởng của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân.

Chúc Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục đổi mới để đưa hoạt động Công đoàn vươn lên tầm cao mới./.

                BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐQT    
                                               TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

              Bùi Ngọc Bảo

LỜI TỰA
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Năm 1858, quân đội Pháp đánh phá 
Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến xâm 

lược Việt Nam, cùng với đó là cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ I (1897-
1914) của thực dân Pháp ở nước ta; 
xăng dầu và những mặt hàng khác của 
phương Tây đã có mặt ở Việt Nam. 
Kể từ đó đã xuất hiện đội ngũ những 
người làm nghề khai mỏ, xi măng, 
trồng cao su, dệt vải, hỏa xa và xăng 
dầu trên Đất nước Việt Nam.

Từ năm 1898, tư bản xăng dầu 
phương Tây đã đến Cảng Nhà Bè, 
Cảng Hải Phòng và lựa chọn địa điểm 
Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và Tổng 
kho Xăng dầu Thượng Lý (ngày nay 
thuộc PETROLIMEX) làm lãnh địa để 
hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Sự có mặt của các hãng dầu 
SHELL, CALTEX, ESSO đã xuất hiện 
hoạt động cung cấp xăng dầu và 
những người làm nghề xăng dầu ở 
Nhà Bè, Thượng Lý đã hình thành đội 
ngũ công nhân xăng dầu đầu tiên ở 
Việt Nam.

Trụ sở Công ty Xăng dầu Khu vực II hiện nay

Trụ sở Hãng dầu lửa Shell tại Sài Gòn trước năm 1945  

Sở Dầu Thượng Lý năm 1933 Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý ngày nay

SỰ XUẤT HIỆN HOẠT ĐỘNG 
CUNG CẤP XĂNG DẦU VÀ HÌNH THÀNH 
ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN XĂNG DẦU 
ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
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Toàn cảnh Kho Nhà Bè trước năm 1945 Tổng kho Nhà Bè ngày nay
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Hơn nửa Thế kỷ dưới thời Pháp thuộc, sự có mặt 
của các hãng dầu trước hết nhằm cung cấp xăng 

dầu cho cuộc chiến xâm lược, phục vụ cho quân đội 
viễn chinh Pháp và đời sống của bọn thực dân. Một 
phần nhỏ tuy có phục vụ cho sự phát triển của nền 
công nghiệp thuộc địa và sinh hoạt của nhân dân, 
nhưng cơ bản vẫn là một ngành kinh doanh của giới 
tư bản, kiếm lợi nhuận tối đa bằng cách bóc lột sức 
lao động của người bản địa. Công nhân xăng dầu 
phải làm việc trong điều kiện lao động hết sức vất vả, 
khắc nghiệt và nguy hiểm; họ thường xuyên bị đánh 
đập, cúp phạt tiền lương và đe dọa sa thải. Đội ngũ 
này bước đầu có ý thức giai cấp và dân tộc, chính 
vì vậy những người cộng sản đã cử cán bộ ưu tú 
đến với công nhân xăng dầu (ở ngoài Bắc, các đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, Nguyễn 
Cộng Hòa đã đến với Sở dầu Thượng Lý; ở trong 
Nam, các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương 
làm thợ Hãng dầu Nhà Bè). Từ khi có hoạt động của 
những người cộng sản và tổ chức Đảng, tại Kho dầu 

Thượng Lý và Nhà Bè luôn nổ ra các cuộc đấu tranh 
của công nhân xăng dầu, tiêu biểu là:

- Ngày 13-3-1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
Chủ tịch Công hội đỏ, Bí thư Đảng bộ Hải Phòng 
đầu tiên; đồng chí Lương Khánh Thiện Bí thư Liên  
khu B; đồng chí Nguyễn Cộng Hòa, công nhân Sở 
dầu sau này là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, công 
nhân Sở dầu sau này là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng và nhiều đồng chí khác đã lãnh đạo 
cuộc bãi công của 422 trong số 500 công nhân Sở 
dầu Thượng Lý chống lại chủ sở, đòi tăng lương và 
cải thiện điều kiện làm việc. Cuộc bãi công thắng lợi 
và được xem như một dấu son mở đầu truyền thống 
bất khuất của công nhân xăng dầu. Cuộc đấu tranh 
của công nhân Sở dầu Thượng Lý có tiếng vang lớn 
khẳng định vai trò tam giác công nghiệp (Xi măng 
- Cảng - Sở dầu) ở Hải Phòng, một trung tâm của 
phong trào công nhân Việt Nam khi đó.

Cuộc bãi công của 422 (trong tổng số 500) công nhân Sở dầu Thượng lý
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Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp, sự 
phối hợp chặt chẽ giữa quân dân Hải Phòng và công 
nhân Sở dầu Thượng Lý (cung cấp bản đồ sở dầu,…) 
đã góp phần vào thắng lợi đêm 18/6/1953 tại Sở dầu 
Thượng Lý, thiêu huỷ hàng chục triệu lít xăng, đốt cháy 
300 xe cơ giới các loại của Pháp. Chiến công đó, cùng 
với các chiến trường khác ở khắp mọi miền đất nước 
đã góp phần đáng kể làm lên thắng lợi chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. 

Trong thời gian thực hiện Hiệp định Giơnevơ, công 
nhân Sở dầu Thượng Lý đã đấu tranh quyết liệt trước 
âm mưu tháo gỡ, phá huỷ các trang thiết bị, máy móc 
của thực dân Pháp trước khi rút quân. Đây cũng là nền 
tảng cơ sở để chuẩn bị điều kiện cần thiết ra đời Ngành 
Xăng dầu Việt Nam dưới chế độ mới. 

Có thể nói, cuộc vận động cách mạng dành chính 
quyền trong hơn nửa thế kỷ, người công nhân xăng 
dầu Việt Nam luôn có mặt và đóng góp ở vị trí xứng 
đáng trong đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam.

Cuộc đấu tranh của công nhân Sở Dầu ngày 31/01/1931 Trận  tập kích Sở Dầu ngày18/6/1953

- Năm 1929, Chi bộ Đảng Sở dầu Thượng Lý là một trong 14 Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng được 
thành lập; nhiều chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên hoạt động trong các cơ sở xăng dầu đã trở thành cán bộ lãnh 
đạo của Đảng.

- Ngày 31-1-1931, công nhân Sở dầu Thượng Lý đấu tranh đòi quyền lợi thiết thực như không được giãn 
thợ, bỏ lệ đánh đập, đặt luật bảo hiểm cho thợ thuyền, thả người bị bắt,...

- Tháng 2- 1931, công nhân xăng dầu Nhà Bè đấu tranh đòi chủ hãng dầu Pháp - Á bãi bỏ việc cúp lương, 
sa thải công nhân, cải thiện điều kiện làm việc,...
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Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng; Việc cung cấp xăng dầu cho miền Bắc thời kỳ khôi phục kinh tế và xây dựng 

đất nước ngày một gia tăng. Với vị trí thiết yếu của loại vật tư chiến lược và tính chất phức 
tạp trong khâu quản lý và phân phối xăng dầu; ngày 12-1-1956, Bộ Thương nghiệp đã ban 
hành Quyết định số 09/BTN thành lập Tổng Công ty Xăng dầu mỡ - tiền thân của Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) ngày nay. 

Trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất, con người, truyền thống Ngành Xăng dầu, Petrolimex 
đã trải qua những chặng đường xây dựng, chiến đấu, đổi mới, phát triển, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho trong mọi thời kỳ.

SỰ RA ĐỜI 
VÀ 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA 
PETROLIMEX

Lệnh trưng dụng Kho dầu Thượng Lý

Ngày 29 tháng 7 năm 1955, Đ/c Đỗ Mười - Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hải Phòng ký 
lệnh trưng dụng Sở dầu Thượng Lý. Lệnh trưng dụng này không chỉ là bước ngoặt 

quan trọng đối với công nhân Xăng dầu Hải Phòng, mà còn là dấu mốc lịch sử cho sự ra 
đời của Ngành Xăng dầu Việt Nam.
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Cùng với tiếp quản, khôi phục Sở dầu Thượng 
Lý, Petrolimex đã khẩn trương tiến hành xây 

dựng các kho mới ở Đức Giang, Bến Thủy, Việt 
Trì, Nam Định và Bắc Giang để phục vụ kịp thời 
nhu cầu xăng dầu của các khu công nghiệp và 
các vùng kinh tế quan trọng, sau đó mở rộng 
hoạt động cung cấp xăng dầu trong phạm vi toàn 
miền Bắc; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nhu 
cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển 
kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 1975

Công nhân bốc dỡ 304 - Công ty Xăng dầu Nghệ An (năm 1969)

Cán bộ công nhân viên hăng say lao động Tổ nữ giao nhận Xăng dầu đọc báo đón tin chiến thắng trong giờ 
giải lao 

Để đảm bảo xăng dầu chi viện 
cho tiền tuyến, Petrolimex phối 

hợp với quân đội đưa xăng dầu bằng 
đường ống dã chiến vào chiến trường 
miền Nam, đồng thời tổ chức Đoàn xe 
195, 164 và đội xe của các Công ty 
Xăng dầu làm nhiệm vụ vận chuyển 
xăng dầu từ Bắc vào Nam; cung cấp 
đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam thống 
nhất Tổ quốc, góp phần cùng quân 
dân cả nước làm lên chiến công 
vang dội chiến dịch đại thắng mùa  
xuân 1975.

Bắc cầu phao để nối ống nhập xăng dầu

Xuất hàng cho ô tô Sitec bằng máy bơm di động tại Văn Điển

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
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Công nhân Công ty Xăng dầu Khu vực I tiếp nhận xăng dầu tại Đông Anh

Vận chuyển Xăng dầu từ Kho 
Thượng Lý ra tiền tuyến

Tổng kho Xăng dầu Đức Giang bị bom Mỹ đánh phá ngày 29/6/1966 Kho Xăng dầu Thượng Lý bị bom Mỹ đánh phá ngày 29/6/1966

Cán bộ, công nhân viên Petrolimex vớt các phuy dầu sơ tán bị 
cuốn trôi trong trận lụt năm 1971 tại vùng sông Đáy thuộc huyện 
Chương Mỹ - Hà Tây

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt lên những hy sinh, gian khổ 
ác liệt, các thế hệ cán bộ, CNVC-LĐ Petrolimex đã thể hiện phẩm chất anh hùng 

cách mạng, xứng danh “người chiến sỹ” đã đánh thắng giặc Mỹ trên “mặt trận xăng 
dầu”. Đã có nhiều gương chiến đấu dũng cảm vì nguồn xăng dầu cho Tổ quốc; 38 
cán bộ, CNVC-LĐ đã hy sinh xương máu, trong đó có 30 liệt sỹ - người tiêu biểu 
là Nguyễn Văn Mậu nhân viên bảo vệ Kho Xăng dầu Thượng Lý; Lê Xuân Ba, cán 
bộ bảo vệ Kho Xăng dầu Đức Giang - Hà Nội; Nguyễn Đăng Giai, công nhân xăng 
dầu Nghệ An; Phạm Văn Đạt, Tổng Giám đốc Petrolimex…; 17 người bị thương 
nặng, mất khả năng lao động, giảm sút sức khoẻ lâu dài, tiêu biểu là Tổng Giám đốc 
Nguyễn Đình Trạm bị thương nặng phải cắt nhiều rẻ sườn mới lấy được mảnh đạn 
trong phổi để cứu sống đồng chí.
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Cán bộ công nhân viên Công ty Xăng dầu Khu vực I sơ tán xăng dầu

Thu hồi từng giọt dầu

Quang cảnh một kho dầu nhờn được sơ tán vào chân núi đá
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Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ chủ chốt của Petrolimex được điều động tham gia tiếp quản các công 
sở, kho tàng, hệ thống cửa hàng xăng dầu, cảm hóa công nhân của các hãng để tổ chức kịp thời cung cấp 

xăng dầu từ Huế, Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Trạm - Chi cục trưởng Chi cục xăng 
dầu Hải Phòng đang chỉ huy chữa cháy ngày 16-4-1972 tại 

Công ty Xăng dầu Khu vực III

Đồng chí Đỗ Mười - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền tuyến Trung ương đang chỉ đạo 

tuyến đường ống xăng dầu T.70 năm 1971

Tổng kết thành tích đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 đơn vị thành viên của Petrolimex và danh hiệu Anh hùng Lao 

động cho đồng chí Lê Văn Thiêm - Chủ nhiệm Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Đ/c Lê Văn Thiêm - Chủ nhiệm Công ty Xăng dầu Nghệ An vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng 
Lao động do Nhà nước trao tặng



PHẠM VĂN ĐẠT
TRƯƠNG XUÂN LỘC
LÊ XUÂN BA
NGUYỄN VĂN MẬU
MẠC VĂN CẦU 
NGUYỄN VĂN GIẦU
HOÀNG THỊ NGUỒN
NGUYỄN THỊ MINH THU
LÊ NGỌC NGHIÊM
NGUYỄN VĂN VIỆT 
ĐỚI XUÂN NGÂN
LÃ HUY KIỀN
LÊ QUANG LÃI
ĐỒNG VĂN GIA
MAI VĂN THƠM

TỔ QUỐC GHI CÔNG

HOÀNG VĂN KHIÊM
PHẠM VĂN NHƯ
MAI VĂN HÂN
TRẦN QUANG BỬU
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
TRẦN QUANG TUẤN
LÊ DUY HIỀN
PHẠM XUÂN HOÀN
NGUYỄN VĂN LỘC
CAO ĐĂNG PHƯỢNG
LÊ THỊ CHÂU
NGUYỄN ĐĂNG GIAI
BẾ NGỌC ĐOÀN
NGUYỄN HÀM THÀNH
NGUYỄN VĂN HẬU

Liệt sỹ PHẠM VĂN ĐẠT
Nguyên Tổng Giám đốc Petrolimex

hy sinh ngày 26/12/1972 
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Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ phân tán chuyển sang tập 
trung, Ngành Xăng dầu đứng trước vận hội và cũng là những thử 

thách mới. Petrolimex bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở 
miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lưới cung ứng 
xăng dầu ở các tỉnh phía Nam.

Bộ trưởng Trần Danh Tuyên và đoàn chuyên gia Trung Quốc trên công trường A320

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1985

Lắp đặt tuyến ống tại Quảng Ninh

Vừa ra khỏi chiến tranh kéo dài 
mà hậu quả chưa thể khắc 

phục được ngay, nông nghiệp liên 
tiếp bị thiên tai khắc nghiệt tàn phá. 
Những năm 1978-1979, nước ta lại 
phải đối phó với cuộc chiến tranh 
biên giới Tây Nam và biên giới phía 
Bắc. Những năm cuối thập kỷ 70, 
đầu thập kỷ 80, phải đương đầu với 
những khó khăn thử thách gay go, 
ác liệt do bị các thế lực thù địch bao 
vây, cấm vận, phần do cơ chế quản 
lý tập trung bao cấp kéo dài phát 
sinh nhiều tiêu cực trong xã hội.  

Kho Xăng dầu Vĩnh Nguyên - Nha Trang
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Vượt lên trên tất cả, khắc 
phục những khó khăn, 

tập thể cán bộ, CNVC-LĐ 
Petrolimex đã thực hiện xuất 
sắc nhiệm vụ, cung cấp đầy 
đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu 
cho sản xuất, quốc phòng và 
đời sống nhân dân đáp ứng 
yêu cầu hàn gắn vết thương 
chiến tranh và xây dựng 
CNXH trên phạm vi cả nước 
góp phần quan trọng vào chiến 
công chung của cả dân tộc ta 
trong cuộc chiến đấu bảo vệ 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ.

Tàu 2 vạn tấn nhập khẩu chuyến đầu tiên vào Hòn Gai (Quảng Ninh) - Năm 1976

Nhân Kỷ niệm 30 năm thành lập Petrolimex (12/01/1956-
12/01/1986), Nhà nước đã tặng thưởng tập thể CBCNV 

Petrolimex Huân chương Độc lập hạng Nhì và phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động đồng chí Nguyễn Bá Hựu - Giám đốc Tổng 
kho Xăng dầu Đức Giang.
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GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
Petrolimex thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo đường lối của Đảng và Nhà nước, từng bước chuyển 

hoạt động kinh doanh xăng dầu sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Petrolimex đồng thời 
thực hiện đổi mới trên 3 phương diện: Cơ cấu tổ chức bộ máy; Phương thức, giá cả, tổ chức kinh doanh; đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin. Chủ động tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình kinh doanh xăng 
dầu từ khâu nhập khẩu, tiếp nhận, vận tải, cải tiến phương thức và mở rộng mạng lưới kinh doanh, bán hàng tới 
người tiêu dùng. 

Chuyển từ cơ chế bao cấp sang hạch toán kinh doanh, từ đơn vị chỉ có nhiệm vụ thuần túy là tiếp nhận, bảo 
quản và cấp phát xăng dầu theo lệnh sang một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo 

nhu cầu xăng dầu của toàn xã hội, chỉ đạo, điều tiết và ổn định giá xăng dầu, Petrolimex đã không ngừng trưởng 
thành và phát triển.

Ký thỏa thuận hợp tác với Công ty CP mở Lukoil tại Nga

Nhân Kỷ niệm 50 năm thành lập Petrolimex (12/01/1956-12/01/2006), Nhà nước đã tặng thưởng tập thể  
CNVC-LĐ Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho  

6 tập thể và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thu - Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Petrolimex đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 
(năm 2004), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009), nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.
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Nhất quán tư tưởng chiến lược xây dựng Petrolimex thành Tập đoàn kinh tế mạnh và năng động. Thực hiện tốt 
Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Petrolimex luôn chủ động phát huy 

vai trò chủ đạo, đảm bảo bình ổn thị trường xăng dầu theo mục tiêu Kinh tế - Xã hội của Chính phủ. Tái cấu trúc, 
cổ phần hóa và hình thành Tập đoàn Xăng dầu quốc gia đa sở hữu, phát triển mạnh và bền vững trong thời kỳ đổi 
mới và Hội nhập kinh tế Khu vực và Thế giới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Kho Ngoại quan Vân Phong 
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Đến nay, Petrolimex là tổ chức có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh xăng dầu phủ kín 
trên địa bàn cả nước. Trải qua hơn 56 năm xây dựng và trưởng thành, Petrolimex không ngừng vươn lên 

và liên tục phát triển, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong công cuộc kháng chiến cứu 
nước và xây dựng Tổ quốc. 

Thực hiện Quyết định số 828/
QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc 
duyệt phương án cổ phần hóa 
và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng 
dầu Việt Nam để hình thành Tập 
đoàn Xăng dầu đa sở hữu và 
theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 20/11/2011 của Đại 
hội đồng cổ đông thành lập Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 
01/12/2011 Tổng Công ty Xăng 
dầu Việt Nam chính thức chuyển 
  

đổi thành Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam (PETROLIMEX) và hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp. Trong 
thời kỳ phát triển mới, Petrolimex 
sẽ tiếp tục khẳng định vai trò chủ 
lực cung cấp xăng dầu, các sản 
phẩm hoá dầu cho phát triển kinh 
tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, 
tiêu dùng xã hội và tham gia bình 
ổn thị trường xăng dầu nội địa, góp 
phần đắc lực cho sự nghiệp CNH, 
HĐH Đất nước trong tiến trình hội 
nhập kinh tế Khu vực và Thế giới.



QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA 
TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Sau khi hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp lại và Cổ phần hóa các Doanh nghiệp trực thuộc không kinh doanh 
xăng dầu, năm 2007 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam bắt đầu lập Phương án cấu trúc lại khối kinh doanh 

xăng dầu bao gồm Văn phòng Tổng Công ty, các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Tổng Công ty và các Công ty 
Xăng dầu thành viên. Với mục tiêu hình thành một Tập đoàn kinh tế đa sở hữu để thực hiện chiến lược phát triển 
đã được Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xây dựng năm 2005-2006. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, tại văn bản số 1937/XD-HĐQT, Tổng Công ty chính thức trình Bộ Công Thương 
đề án “Hình thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”. Ngày 30 tháng 01 năm 2008, Bộ Công Thương có văn bản 

số 1000/BCT-TCCB trình đề án lên Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Ngành có liên 
quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty đã hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương tại văn 
bản số 1248/XD-CV-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2009 và được Bộ Công Thương chấp thuận trình lên Thủ tướng 
Chính phủ tại văn bản số 8285/BCT-TCCB ngày 21 tháng 8 năm 2009. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 373/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý Cổ phần hoá Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng 

dầu đa sở hữu trong đó Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ra các quyết định số 0623/QĐ-BCT ngày 01 
tháng 02 năm 2010 và quyết định 0850/QĐ-BCT ngày 11 tháng 02 năm 2010 về việc Cổ phần hoá Tổng Công 

ty Xăng dầu Việt Nam và Thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 

Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú 
làm Trưởng ban, có các thành viên là đại diện Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCTy, 

đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính và đại diện các Vụ chức năng của Bộ Công Thương. Cơ cấu 
Ban Chỉ đạo này cho phép triển khai khẩn trương, đồng bộ các công việc trong quy trình chuyển doanh nghiệp 
Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, lộ trình và các biện pháp tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban Chỉ đạo cũng đã thành lập Tổ giúp việc gồm các đại diện từ 
Tổng Công ty, các Vụ/Cục chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giúp Ban Chỉ đạo và doanh nghiệp 
triển khai các bước cần thiết. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 828/QĐ-TTg phê duyệt Phương án Cổ 
phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, theo đó vốn Điều lệ khi Cổ phần hóa là 10.700 tỷ 

đồng, Nhà nước nắm giữ 94,99%, Cổ phần đấu giá công khai là 2,56%, bán ưu đãi cho người lao động là 1,98% 
và cho tổ chức Công đoàn là 0,47% vốn điều lệ. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cơ cấu lại Tổng Công ty để 
hình thành nhóm Công ty liên kết theo hình thức Công ty Mẹ - Công ty Con với Công ty Mẹ là Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.
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Triển khai quyết định nói trên, Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá, Tổng Công ty đã khẩn trương cùng tổ chức tư vấn 
phương án đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội thực hiện các bước theo quy định, tổ chức thành công đấu giá công khai, bán cổ phần với 
giá ưu đãi cho người lao động và tổ chức Công đoàn. Kết quả đã bán được 27.435.933 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Song song với tiến trình Cổ phần hoá, Petrolimex sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy Tập đoàn và cấu 
trúc lại các Công ty con, Công ty liên kết theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết 

định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011. 

Mục tiêu và nguyên tắc sắp xếp lại là hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến có điều chỉnh cho phù 
hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn, đáp ứng được yêu cầu quản trị một tập đoàn đa sở hữu, tuân thủ 

Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành khác và các quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán áp dụng 
cho các Công ty đại chúng.
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Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đ/c Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng HĐQT và BKS Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ngày 20 tháng 11 năm 
2011, tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia, Đại hội cổ 
đông Thành lập Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam đã 
thành công tốt đẹp. Đại hội 
đã bầu ra được 7 thành viên 
Hội đồng Quản trị và 7 thành 
viên Ban Kiểm soát.

Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã chứng nhận Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam theo các quy định của pháp 

luật và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/12/2011 - mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Petrolimex.
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Lịch sử hoạt động Ngành Xăng dầu Việt Nam gắn liền 
với phong trào công nhân xăng dầu, từ vùng lên đấu 

tranh chống áp bức, bóc lột mà khởi đầu là sự kiện Cuộc 
bãi công của công nhân Sở dầu Thượng Lý (Hải Phòng) 
ngày 13-3-1928. Từ một lực lượng công nhân xăng dầu 
nhỏ bé đầu tiên làm ở Sở dầu Thượng Lý, kho dầu Nhà Bè 
thời Pháp thuộc đến các “chiến sĩ - công nhân xăng dầu” 
thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo 
vệ miền Bắc, chi viện miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược và ngày nay đã phát triển thành đội ngũ lớn mạnh cả 
về quy mô lực lượng, trình độ kiến thức và kỹ năng nghề 
nghiệp, tập hợp hơn 23.000 đoàn viên công đoàn, hoạt 
động trên mọi vùng miền của Tổ quốc.

Trên cơ sở tập hợp các sự kiện có ý nghĩa lịch sử, 
chính trị tiêu biểu của ngành đối với đất nước đồng thời 
tiếp thu ý kiến của: Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí 
thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành ủy Hải 
Phòng, Công đoàn Công Thương Việt Nam; Các cán bộ 
lão thành, Anh hùng Lao động; các đ/c nguyên Lãnh đạo 
Đảng, chính quyền, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam qua 
các thời kỳ; BCH Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 

THƯ CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI 
NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BCH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hà	Nội,	ngày	29	tháng	12	năm	2010

Gửi: Cán bộ, CNVC-LĐ Tổng Công Ty Xăng dầu Việt Nam 

Nhân Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng Công Ty

 

	 Nhân	dịp	kỷ	niệm	55	ngày	thành	lập	Tổng	Công	Ty	Xăng	dầu	Việt	Nam	-	Petrolimex	(	12/01/1956	–	12/01/2011),	tôi	
gửi	lời	chúc	mừng	về	những	chiến	công,	thành	tựu	và	sự	trưởng	thành	của	ngành	Xăng	dầu	Việt	Nam	-	thành	tích	hết	sức	trân	
trọng	và	tự	hào	của	toàn	thể	cán	bộ,	CNVC-LĐ	Tổng	Công	Ty	Xăng	dầu	Việt	Nam	qua	các	thời	kỳ.

	 Tôi	được	biết,	Tổng	Công	Ty	Xăng	dầu	Việt	Nam	tiến	hành	tập	hợp	các	sự	kiện	lịch	sử,	chính	trị	tiêu	biểu	của	ngành	đối	
với	đất	nước,	có	ý	nghĩa	động	viên,	giáo	dục	truyền	thống	sâu	sắc	tới	toàn	thể	cán	bộ,	CNVC-LĐ	để	xây	dựng	Đề	án	“	Ngày	
truyền	thống	ngành	Xăng	dầu	Việt	Nam”.	Là	người	có	nhiều	quan	hệ	gắn	bó	trực	tiếp	với	ngành	Xăng	dầu,	tôi	hoan	nghênh	và	
vui	mừng	với	việc	làm	đầy	ý	nghĩa	của	lãnh	đạo	và	tổ	chức	Công	đoàn	Tổng	Công	ty.	Tôi	mừng	không	chỉ	bởi	những	kết	quả	
của	các	đồng	chí	đã	đạt	được	trong	cả	quá	trình	mà	vì	nhận	thấy	sự	trân	trọng	quá	khứ,	biết	hướng	về	truyền	thống,	quý	trọng	
thành	quả	của	lớp	lớp	người	đã	đổ	xương	máu	gây	dựng,	gìn	giữ	và	tô	đẹp	truyền	thống	của	các	thế	hệ	người	lao	động	ngành	
Xăng	dầu	Việt	Nam:	từ	đó	có	bản	lĩnh	để	trụ	vững,	phát	triển	lớn	mạnh	trong	mọi	điều	kiện	hoạt	động,	hoàn	thành	tốt	nhiệm	vụ	
được	giao,	đóng	góp	tích	cực	vào	công	cuộc	công	nghiệp	hóa,	hiện	đại	hóa	đất	nước	trong	thời	kỳ	hội	nhập	kinh	tế	quốc	tế.

	 Với	bề	dày	truyền	thống	của	đơn	vị	Anh	hùng,	tôi	mong	Tổng	Công	ty	Xăng	dầu	Việt	Nam	đoàn	kết,	năng	động,	sáng	
tạo,	phát	huy	sức	mạnh	từ	nội	lực,	dám	nghĩ,	dám	làm,	mở	ra	nhiều	phương	thức	hoạt	động	với	bạn	bè	trong	nước	và	quốc	tế	
để	đáp	ứng	nhu	cầu	xăng	dầu	cho	sự	nghiệp	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội,	an	ninh	quốc	phòng	và	phục	vụ	đời	sống	nhân	dân.

	 Nhân	dịp	này,	tôi	thân	ái	gửi	lời	chúc	sức	khỏe,	hạnh	phúc	tới	toàn	thể	cán	bộ,	CNVC-LĐ	đã	và	đang	công	tác	tại	Tổng	
Công	ty	Xăng	dầu	Việt	Nam.	Chúc	các	đồng	chí	mạnh	khỏe,	cùng	thi	đua	đoàn	kết	hoàn	thành	xuất	sắc	mọi	nhiệm	vụ	đề	ra	./.

           

                       Thân ái !

         

                    ĐỖ MƯỜI 

         Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương 
          Đảng Cộng sản Việt Nam
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Ủy viên BCH Công đoàn, Hội cựu chiến binh, BCH Đoàn 
Thanh niên Petrolimex đương nhiệm; Đảng ủy, Lãnh đạo 
và BCH Công đoàn các Công ty trực thuộc; Đông đảo cán 
bộ, CNVC-LĐ đã, đang công tác tại Văn phòng Tập đoàn 
và các Công ty trực thuộc,...Petrolimex đã xây dựng Đề 
án về Truyền thống Ngành Xăng dầu Việt Nam.

Ngày 15/02/2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 
lấy ngày 13 tháng 3 hàng năm là “Ngày truyền thống của 
Ngành Xăng dầu Việt Nam”.

Nhân dịp đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, Petrolimex đã tổ chức đoàn về thăm Sở dầu - cái nôi 
của Ngành Xăng dầu Việt Nam và tổ chức các hoạt động 
chào mừng.  

Gặp mặt các đ/c cán bộ Lão thành tại Công ty Xăng dầu Khu vực III Các đ/c cán bộ Lão thành tham quan di tích còn lại của Sở dầu xưa
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Tham quan phòng truyền thống của Công ty Xăng dầu Khu vực III
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XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI 
VÀ PHÁT TRIỂN



Đ/c Vũ Công Phong - Chủ tịch Công đoàn TCTy nhận bàn giao các 
Công đoàn cơ sở về trực thuộc Công đoàn TCTy Xăng dầu Việt Nam

Ngày 11/5/1994, Công đoàn Thương mại và Du lịch Việt Nam đã có Quyết định số 108/QĐ-CĐTMDL 
thành lập Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận các Công đoàn cơ sở 

của các đơn vị thành viên trực thuộc Petrolimex từ các Liên đoàn Lao động địa phương.Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam gắn liền trong từng giai đoạn phát triển của 
Petrolimex. Vào những năm cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80, Công đoàn Ngành Xăng dầu ra đời; Những 

năm giữa thập kỷ 80  đến đầu thập kỷ 90, công đoàn cơ sở các đơn vị thành viên thuộc Petrolimex hoạt động 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Liên đoàn Lao động địa phương. Trong thời kỳ đổi mới, Ngành Xăng dầu đã 
sớm định hướng theo các mục tiêu: sắp xếp lại mô hình tổ chức, tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, từng 
bước hoàn thiện công tác quản lý, đào tạo đội ngũ người lao động; Cũng chính trong giai đoạn này đã xuất hiện 
nhu cầu khách quan, đó là CNVC-LĐ toàn Ngành cần có tổ chức công đoàn đại diện cho mình ở phạm vi toàn 
hệ thống để cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. Trước tình hình đó, 
Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Petrolimex đã đề nghị thành lập Công  đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam; 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
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Lễ bàn giao Công đoàn Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh về trực thuộc Công đoàn TCTy
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Ngày 01 tháng 12 năm 2011, 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

chính thức hoạt động theo Quyết định 
số 828/QĐ-TTg Ngày 31 tháng 5 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt phương án Cổ phần 
hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng 
dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn 
Xăng dầu đa sở hữu và Nghị quyết số 
01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 
11 năm 2011 của Đại hội đồng cổ 
đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam.

Để hoạt động của tổ chức Công 
đoàn phù hợp với hình thức, loại hình 
doanh nghiệp cổ phần và cơ cấu tổ 
chức của Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam, Công đoàn Công Thương Việt 
Nam đã có Quyết định số 278/QĐ-
CĐCT đổi tên Công đoàn Tổng Công 
ty Xăng dầu Việt Nam thành CÔNG 
ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM kể từ 
ngày 15 tháng 12 năm 2011.



Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam lần thứ I họp ngày 21, 22 tháng 8 năm 1995 tại Hà 
Nội, có 133 đại biểu chính thức của 32 đoàn đại biểu 
các CĐCS, đại diện cho 13.659 CNVC-LĐ toàn Ngành.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn TCTy gồm 
23 đ/c, Ban Thường vụ 7 đ/c.

+ Đ/c Vũ Công Phong được bầu làm Chủ tịch.
+ Đ/c Trịnh Quang Khanh được bầu làm Phó Chủ tịch.

Hội nghị lần thứ IV - BCH họp ngày 11-3-1997 đã bầu:
+ Đ/c Trịnh Quang Khanh làm Chủ tịch.
+ Đ/c Đinh Thái Hương làm Phó Chủ tịch.

Khẩu hiệu hành động: “Xây dựng đội ngũ CNVC-
LĐ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đi đầu trong sự 
nghiệp đổi mới của đất nước; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới phương 
thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Tổng 
Công ty Xăng dầu Việt Nam ngày càng phát triển”.

NHIỆM KỲ 1995 - 2000

HOẠT ĐỘNG QUA CÁC NHIỆM KỲ

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam lần thứ II họp ngày 21, 22 tháng 9 năm 2000 tại 
Hà Nội, có 209 đại biểu chính thức của 57 đoàn đại 
biểu các CĐCS, đại diện cho 18.943 CNVC-LĐ toàn 
Ngành.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn TCTy gồm 
27 đ/c, Ban Thường vụ 9 đ/c.

+ Đ/c Trịnh Quang Khanh được bầu làm Chủ tịch.

+ Đ/c Đinh Thái Hương được bầu làm Phó Chủ tịch.

Hội nghị lần thứ VIII - BCH họp ngày 10-2-2004 
đã bầu:

+ Đ/c Đinh Thái Hương làm Chủ tịch.

+ Đ/c Nguyễn Văn Bình làm Phó Chủ tịch.

Khẩu hiệu hành động: “Tiếp tục đổi mới hoạt 
động công đoàn, tham gia xây dựng Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam phát triển vững mạnh toàn diện, 
bảo đảm việc làm, đời sống cho công nhân viên chức 
và lao động”.

NHIỆM KỲ 2000 - 2005
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Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam lần thứ III họp ngày 14, 15 tháng 11 năm 2005 tại 
Hà Nội, có 193 đại biểu chính thức của 65 đoàn đại biểu 
các CĐCS, đại diện cho 20.485 CNVC-LĐ toàn Ngành.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn TCTy gồm 
27 đ/c, Ban Thường vụ 9 đ/c.

+ Đ/c Đinh Thái Hương được bầu làm Chủ tịch.

+ Đ/c Nguyễn Văn Bình được bầu làm Phó Chủ tịch.

Hội nghị lần thứ III - BCH họp ngày 14/3/2007 đã bầu:

+ Đ/c Phan Thanh Sơn làm Phó Chủ tịch.

Hội nghị lần thứ XI - BCH họp ngày 15/12/2010 
đã bầu:

+ Đ/c Nguyễn Xuân Tương làm Phó Chủ tịch.

Khẩu hiệu hành động: “Phát huy vị trí, vai trò, 
chức năng của tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ 
chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng 
đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn ngày càng 
vững mạnh,  góp phần xây dựng Tổng Công ty Xăng 
dầu Việt Nam ngày càng phát triển, bảo đảm việc làm, 
đời sống cho người lao động”.

NHIỆM KỲ 2005 - 2010
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Đ/c Đỗ Đăng Hiếu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Công Thương 
Việt Nam; Đ/c Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex dự và chỉ đạo Hội nghị
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Ký kết thỏa ước Lao động tập thể

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công đoàn 
cơ sở đã chủ động tập hợp ý kiến người lao động 

để tham gia xây dựng và đại diện kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến 
CNVC-LĐ như xây dựng và thực hiện quy chế dân 
chủ trong doanh nghiệp; các nội quy, quy chế, thoả 
ước lao động tập thể; công tác thi đua, khen thưởng, 
kỷ luật, bảo hộ lao động, hoà giải; nâng lương, nâng 
bậc, tuyển dụng,… thực hiện Bộ luật Lao động và Luật 
Công đoàn cũng chính là thực hiện có hiệu quả chức 
năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng 
của người lao động, đến nay người lao động có đủ 
việc làm, điều kiện lao động được cải thiện, các chế 
độ được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần ngày 
càng được nâng cao.

PHÁT HUY VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC

BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
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Khám sức khỏe định kỳ cho CNVC - LĐ

Tổ chức tham quan du lịch

Tổ chức cho CNVC-LĐ nghỉ dưỡng sức, 
khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề 

nghiệp ít nhất 1 đợt/năm, tạo điều kiện về thời 
gian và kinh phí để điều trị bệnh nghề nghiệp.
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Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, CNVC-LĐ 
Petrolimex là người tích cực tham mưu cho 

lãnh đạo về định hướng chiến lược phát triển của 
Ngành, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị; thu nhận 
và xử lý thông tin từ các cơ sở, tiến hành kiểm tra 
đánh giá kết quả, hiệu suất đầu tư của các dự án.    

THAM GIA CÔNG TÁC QUẢN LÝ
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TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO  
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT, PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI 
ĐUA VÀ HOẠT ĐỘNG QUẦN CHÚNG ĐỂ XÂY DỰNG TẬP THỂ, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI

Trong quá trình hoạt động các cấp Công 
đoàn luôn bám sát các sự kiện trọng đại của 

đất nước, của Petrolimex và của đơn vị, chủ 
động phối hợp với chuyên môn và các đoàn 
thể có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ 
chức công tác tuyên truyền nhằm tạo điều kiện 
cho CNVC-LĐ hiểu rõ, hiểu đúng đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình 
hình phát triển kinh tế của đất nước và hoạt 
động sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua đó 
xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có nhận thức và 
trình độ để cùng nhau xây dựng Ngành Xăng 
dầu ngày càng phát triển vững mạnh.
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Công đoàn đã phối hợp cùng 
chuyên môn phát động nhiều 

phong trào thi đua và các phong trào 
thi đua đều có mục tiêu rõ ràng, với 
nội dung mang tính ngành nghề sâu 
sắc, gắn chặt với yếu cầu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, 
tập trung vào những vấn đề cụ thể 
mà CNVC-LĐ thường xuyên quan 
tâm, do đó đã lôi cuốn người lao động 
tham gia; cuối các đợt phát động thi 
đua đều có tổng hợp chấm điểm và 
tổ chức khen thưởng kịp thời cho các 
tập thể, cá nhân xuất sắc. Căn cứ vào 
nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của đơn vị để đưa 
ra những nội dung phát động thi đua 
phù hợp như: “Năng động - Sáng tạo 
- Hiệu quả”, “Năng suất - Chất lượng - 
Hiệu quả”, “ Phát huy sáng kiến - sáng 
chế”, “xanh - sạch - đẹp bảo đảm an 
toàn vệ sinh lao động”, xây dựng mẫu 
hình người lao động “trách nhiệm - tri 
thức - văn minh”; các Hội thi như: tìm 
hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về 

Bác Hồ kính yêu, về Công đoàn Việt Nam, về Truyền 
thống 50 năm Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, thi 
Người bán hàng giỏi, Người bán hàng thanh lịch, Lái 
xe an toàn, Nữ công giỏi, Kiến thức pháp luật và kiến 
thức gia đình của nữ CNVC-LĐ, An toàn vệ sinh viên 
giỏi, Hội thao phòng cháy chữa cháy….. Thông qua 
các phong trào nói trên, trong toàn Petrolimex đã xuất 

hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, được 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành TW 
và UBND các tỉnh, Thành phố khen thưởng; nhiều tổ 
chức công đoàn và đoàn viên được Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Công đoàn Thương mại - Du lịch 
Việt Nam (nay là Công đoàn Công Thương Việt Nam) 
và Công đoàn Xăng dầu Việt Nam khen thưởng.
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AN TOÀN VỆ SINH 
LAO ĐỘNG VÀ  
MÔI TRƯỜNG  
Luôn được đặt lên 
hàng đầu trong 
mọi hoạt động của 
Petrolimex
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Hàng năm các cấp Công đoàn thường xuyên duy 
trì hoạt động phong trào Văn hoá - Thể thao quần 

chúng với các nội dung phù hợp với tâm lý, lứa tuổi 
như: Giao lưu Văn nghệ, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng 

chuyền, Tennis, Bóng đá mini,... đây thực sự là sân 
chơi bổ ích, vừa tăng cường thể chất người lao động 
vừa tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết, gắn 
bó trong tập thể người lao động.

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO 
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO NỔI BẬT 
1995 - 2000

- Hội thao toàn TCTy chào mừng 40 năm thành lập TCTy Xăng dầu Việt Nam.

- Hội thi tiếng hát người lao động Ngành Xăng dầu các Khu vực.

- Giải Thể thao chào mừng Đại hội nhiệm kỳ IX Công đoàn Thương mại và Du lịch Việt Nam, 
Chung kết Hội thi tiếng hát người lao động Ngành Xăng dầu.

- Hội diễn Văn nghệ chào mừng 40 năm thành lập Công đoàn Thương mại và Du lịch Việt Nam.

- Giải Thể thao chào mừng 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

2001 - 2005

- Hội diễn Văn nghệ chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giải thể thao tại 5 Cụm, Chung kết toàn Ngành tại Hà Nội chào mừng 47 năm thành lập TCTy và Đại hội 
nhiệm kỳ X Công đoàn Thương mại và Du lịch Việt Nam.

- Liên hoan Tiếng hát CNVC - lao động 5 cụm, chung kết toàn TCTy tại Hà Nội chào mừng Đại hội Thi đua 
yêu nước Ngành Thương mại lần thứ II và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.

- Hội thao CNVC-LĐ tại 5 Cụm, chào mừng 50 năm thành lập Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 

2006 - 2011

- Giải Quần vợt tại Hải Phòng Chào mừng thành công Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng Công ty

- Giải Bóng đá Hữu nghị Việt - Lào

- Giải Bóng đá Ngành Xăng dầu Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh

- Chung kết Hội thao chào mừng 50 năm thành lập Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tại Hà Nội 

- Hội thao CNVC-LĐ tại 7 Cụm, Chung kết toàn Ngành tại Hải Phòng vào tháng 12/2010 chào mừng các sự 
kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 55 năm thành lập Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
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Trong phạm vi từng khu vực, Ban Thường vụ Công đoàn Xăng dầu Việt 
Nam đã chủ động định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện để 

từng nhóm Công ty trong Ngành hoặc giữa Công ty trong Ngành với 
các đơn vị có liên quan tại địa phương sở tại tổ chức giao lưu các 
hoạt động Văn - Thể nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, 
giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Petrolimex 
và các Công ty, bằng nỗ lực của chính mình, hàng năm, các 
cấp Công đoàn Petrolimex đã tổ chức có kết quả hoạt động 
Văn  - Thể ở quy mô đơn vị, Khu vực và toàn Ngành. Đó thực 
sự là ngày hội giao lưu đoàn kết trên cơ sở tình cảm sâu sắc 
của các tập thể, của mỗi người lao động trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển Petrolimex.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG      
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

Thông qua hệ thống thông tin của 
Petrolimex và Công đoàn Petrolimex để 

người lao động khai thác trực tiếp, nắm bắt 
kịp thời, đồng thời hiểu đúng, hiểu rõ các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế 
của Đất nước và hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của Petrolimex cũng như các nội 
quy, quy chế của Petrolimex và các đơn vị .

Tháng 2/2007, Website Công đoàn 
Petrolimex chính thức hoạt động.

Đến nay đã có trên

  Lượt truy cập
6.000.000

congdoan.petrolimex.com.vn

ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
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Với mục tiêu là phát huy tối đa nguồn lực tài chính theo quy định nhằm tạo ra nguồn lực vật chất góp phần 
thúc đẩy, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày càng có hiệu quả; Đồng thời 

công tác tài chính công đoàn phải gắn hiệu quả kinh tế với ý nghĩa Chính trị - Xã hội, vì vậy ngoài việc thu kinh 
phí và đoàn phí từ các đoàn viên công đoàn, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã xây dựng “Đề án hoạt động tài 
chính” để sử dụng nguồn kết dư hiện có đạt kết quả cao nhất nhằm tiếp tục đầu tư cho hoạt động phong trào từ 
Công đoàn Ngành đến các Công đoàn cơ sở.

Triển khai Đề án hoạt động 
tài chính, Công đoàn Xăng 

dầu Việt Nam đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ, 
tạo ra được nguồn lực vật chất 
để hỗ trợ các hoạt động VH-
TT, các Hội thi, Khen thưởng, 
hỗ trợ các Công đoàn cơ sở 
xây dựng Nhà thi đấu, Khu tập 
luyện thể thao..., tạo điều kiện 
để phong trào CNVC-LĐ không 
ngừng phát triển, nâng cao đời 
sống vật chất,  tinh thần cho 
người lao động.

Khánh thành khu tập luyện thể thao tại Công đoàn cơ sở

“Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa 
bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CVNC-LĐ làm đối tượng 
vận động”;  Đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự quan 
tâm của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo, Công đoàn trong 
toàn hệ thống Petrolimex đối với người lao động để 
người lao động yên tâm phấn khởi, gắn bó với doanh 
nghiệp, góp phần xây dựng Petrolimex phát triển bền 
vững.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Với mục tiêu kết hợp hài hòa lợi ích của 
Petrolimex - Nhà đầu tư - Người lao động, đặc 

biệt thông qua việc CBCNV góp vốn để tham gia 
các Dự án đầu tư có hiệu quả của Petrolimex, Công 
đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chủ trì xây dựng Dự 
án thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn 
Petrolimex (CNVC-LĐ Petrolimex và Công đoàn 
Xăng dầu Việt Nam là cổ đông). Công ty là tổ chức  
đại diện cho người lao động Petrolimex thực hiện 
đầu tư, quản lý phần vốn đầu tư của CNVC-LĐ và 
vốn ngân sách Công đoàn Ngành đảm bảo an toàn, 
hiệu quả, tuân thủ pháp luật và tạo sự tăng trưởng 
nguồn vốn tham gia đầu tư của các cổ đông;  Đây 
là việc làm thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng 
của đông đảo CNVC-LĐ Petrolimex, phù hợp với 
đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, 
chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Triển khai dự án “Thẻ xăng dầu - FLEXICARD” 
trong toàn Ngành, ngoài việc tuyên truyền, vận 

động để mọi đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu và thấy rõ 
được tiện ích việc dùng “Thẻ FLEXICARD”, Công 
đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hỗ trợ cho mỗi CNVC-
LĐ thuộc các Công ty Xăng dầu, Công ty cổ phần, 
Công ty Liên doanh thuộc Petrolimex khi đăng ký mở 
tài khoản cá nhân tại Ngân hàng PGBank tham gia 
vào chương trình “Thẻ FLEXICARD” để khuyến khích  
CNVC-LĐ Petrolimex sử dụng loại thẻ này.
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Cụm 
Hà Nội

Cụm 
Đông Bắc Bộ

Cụm 
Tây Nam Bộ

Cụm 
Đông Nam Bộ

Cụm 
Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên

Cụm 
Trung Trung Bộ

Cụm 
Bắc Trung Bộ

Cụm 
Tây Bắc Bộ

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ VI - Khóa III ngày 30 tháng 6 năm 2008 đã 
Quyết nghị triển khai tổ chức sinh hoạt Công đoàn theo mô hình Cụm với các hình thức phù hợp, sinh động, 

gắn kết giữa hoạt động VH-TT với các nội dung ngàng nghề để góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các đơn vị và toàn Petrolimex. Tổ chức các hoạt động phong trào với quy mô liên Khu vực hoặc toàn Ngành 
vào các dịp diễn ra các sự kiện lớn của Petrolimex và của Đất nước (do Ban Thường vụ Công đoàn Xăng dầu 
Việt Nam quyết định).

Đến nay đã hình thành 8 Cụm Công đoàn, kết quả hoạt động tại các Cụm đã khẳng định:

 - Tạo được điều kiện và cơ hội cho CNVC-LĐ các đơn vị trong Cụm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nghề 
nghiệp, cập nhật thông tin hoạt động của tổ chức Công đoàn cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn 
vị trong Cụm và toàn Petrolimex.

 - Là điều kiện tốt để Lãnh đạo và Công đoàn thảo luận, quyết định các nội dung phối hợp hoạt động về 
chuyên môn và Công đoàn giữa các đơn vị trong Cụm, góp phần củng cố sự đoàn kết nội bộ và thi đua xây dựng 
từng đơn vị phát triển bền vững.

 - Đề cao được tính chủ động của các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Petrolimex phụ trách từng Cụm, 
thúc đẩy phong trào CNVC-LĐ và hoạt động toàn Ngành phát triển toàn diện.

TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN
THEO MÔ HÌNH CỤM
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Trong suốt quá trình hoạt động dưới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của Lãnh đạo 

chuyên môn, sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp Công 
đoàn, phong trào Nữ CNVC-LĐ của Petrolimex không 
ngừng lớn mạnh, Phụ nữ thực sự là lực lượng nòng cốt 
đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, đoàn kết, năng động, 
sáng tạo trong lao động sản xuất - kinh doanh và tổ chức 
tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao.

PHONG TRÀO NỮ CNVC-LĐ

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thu - Nguyên Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang  
đoạt giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam năm 2004”
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Giao lưu với Nữ CNVC-LĐ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 
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HOẠT ĐỘNG

XÃ HỘI TỪ THIỆN

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Thương người như thể thương 

thân”, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam 
đã chủ động đề xuất với Lãnh đạo 
Petrolimex để xây dựng và sử dụng 
Quỹ Xã hội - Từ thiện của Petrolimex 
(nguồn quỹ trích từ quỹ phúc lợi Ngành, 
quỹ phúc lợi của các đơn vị thành viên 
và phần lớn từ sự đóng góp của người 
lao động). Hàng năm Công đoàn phối 
hợp cùng chuyên môn để phát động 
CNVC-LĐ tham gia đóng góp vào Quỹ, 
đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai 
các hoạt động Xã hội - Từ thiện trong 
toàn Petrolimex. 

Hỗ trợ các đồng chí thương bệnh 
binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng 

Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình 
nghĩa, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt 
sỹ, tặng sổ tiết kiệm, cấp học bổng cho 
trẻ em nghèo vượt khó…Bên cạnh đó 
Công đoàn còn phối hợp với chuyên 
môn tiếp tục duy trì tài trợ thường 
xuyên Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo 
trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ-
A-Dính và ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 
khắc phục hậu quả thiên tai….. 

Công tác từ thiện và hoạt động xã hội 
của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam 

đã giúp phần làm dịu đi những mất mát, 
những khó khăn của cộng đồng và làm 
cho người lao động thấm sâu hơn về 
đạo lý truyền thống và lẽ sống của dân 
tộc Việt Nam.
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Tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
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Petrolimex triển khai chương trình hỗ trợ huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) thực hiện giảm nghèo nhanh và 
bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Chương trình này đã mang lại 

những hiệu quả thiết thực, từng bước góp phần cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn Huyện.

96 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 97PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM



CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

98 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 99PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM



CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Từ nhận thức Công đoàn cơ sở là nền tảng của hoạt động Công 
đoàn; Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tập trung củng cố hệ 

thống tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đổi mới 
phương thức hoạt động, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của 
CNVC-LĐ, từ đó có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, 
yêu ngành, yêu nghề, am hiểu đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng, Nhà nước, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực, sở trường, 
năng khiếu nghề nghiệp và đây được xác định là nội dung quan trọng 
để xây dựng tổ chức Công đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày càng vững 
mạnh.

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã mời giảng viên của Trường 
Đại học Công đoàn và Viện Công nhân để tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ công tác Công đoàn cho hàng nghìn lượt cán bộ là Ủy viên 
Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở thành 
viên.

Phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức các 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn tại một số CĐCS theo phương 
pháp mới với sự tham dự của gần 8.000 cán bộ Công đoàn từ Tổ 
trưởng Công đoàn trở lên. Bên cạnh đó các Công đòan cơ sở thông 
qua các Liên đoàn Lao động tại địa phương đã chủ động tổ chức tập 
huấn cho hàng nghìn cán bộ làm công tác Công đoàn tại đơn vị. 

CỦNG CỐ HỆ THỐNG, XÂY DỰNG  
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NGÀY CÀNG 
VỮNG MẠNH

YẾU TỐ  
CON NGƯỜI 

LÀ NỀN TẢNG 
CHO SỰ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA 
PETROLIMEX      

     

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

QUA CÁC NHIỆM KỲ

32 
CĐCS

57 
CĐCS

66
CĐCS

71 
CĐCS

13.659
ĐV

Năm 1995
Năm 2000 Năm 2005

Năm 2011

18.943
ĐV

20.841
ĐV

23.058
ĐV
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THAM GIA TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA PETROLIMEX

Là thành viên Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng Công ty, Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn tích cực 
đề xuất và chủ động chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn cho CNVC-LĐ về các chủ  trương, chính sách của 

Nhà nước về chuyển đổi doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của CNVC-LĐ trước, trong và sau Cổ phần hóa;. 
Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo Petrolimex tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để CNVC-LĐ có điều điện 
mua cổ phần của Petrolimex, tạo sự gắn kết giữa CNVC-LĐ với doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo đã phối hợp vói các bộ phận có liên quan để chỉ đạo thực hiện các quy trình hết sức linh hoạt để 
đem đến những thành công cho quá trình Cổ phần hóa Petrolimex.
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CÔNG ĐOÀN  XĂNG DẦU VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 1995 - 2000

- Công đoàn Thương mại - Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen “Thi đua xuất sắc toàn diện”

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Thi đua xuất sắc toàn diện”

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ “Thi đua xuất sắc 5 năm 1993-1998”

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Liên Bộ Văn hóa Thông tin - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ “Thi đua xuất sắc trong phong trào 
Văn hóa cơ sở”

NHIỆM KỲ 2001 - 2005

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Thành tích phục vụ Nông nghiệp và phát triển           
nông thôn”

- Công đoàn Thương mại - Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen “Thi đua xuất sắc toàn diện”

- Công đoàn Thương mại - Du lịch Việt Nam tặng Cờ “Thi đua xuất sắc toàn diện nhiệm kỳ 5 năm 1998-2003” 
và Cờ “Thi đua xuất sắc toàn diện năm 2003”

- Nhà nước tặng “Huân chương Lao động Hạng Ba”

NHIỆM KỲ 2006 - 2011

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Thi 
đua xuất sắc toàn diện”

- Nhà nước tặng “Huân chương Lao động Hạng Nhì ”

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Thi 
đua xuất sắc toàn diện”

CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC  
hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà 
nước, các Bộ Ban Ngành trung ương và địa phương tặng 
Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen các loại.
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PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC ĐỂ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Trên con đường phía trước, Ngành Xăng dầu Việt Nam với nhiều vận hội nhưng cũng 
đan cài trong đó cả những thách thức đòi hỏi phải vận động được tối đa sức mạnh 

của toàn thể đội ngũ CNVC-LĐ gắn với vai trò tổ chức Công đoàn. Những thành tựu 
được tạo dựng trong suốt chiều dài lịch sử của Ngành đã và đang tạo thế và lực mới để 
Ngành tiếp tục đổi mới vững bước tiến lên phía trước, đồng hành cùng Đất nước trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

107PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM106 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM



109PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Petrolimex đã trở thành người bạn tin cậy 

trong cuộc sống của mỗi người Việt Nam suốt hơn 
56 năm qua và đã góp phần tạo nên những bước 
phát triển đầy tự hào của đất nước. Thành quả có 
được ngày hôm nay là một quá trình đóng góp và 
xây dựng của bao thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể 
cán bộ công nhân viên Petrolimex với tất cả nhiệt 
huyết, tinh thần trách nhiệm và lạc quan, tính nhân 
bản và sự tin cậy. Kế thừa truyền thống, chúng ta 
cam kết không ngừng nỗ lực để tiến xa hơn trên 
con đường phát triển và đưa cuộc sống của người 
Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên 
Petrolimex đến một tầm cao mới trong tương lai 
mà tất cả mọi người đều mong muốn - Đó là văn 
hóa Petrolimex, văn hóa “Để tiến xa hơn”, đồng 
thời là tài sản thương hiệu Petrolimex mà tất cả 
chúng ta cùng có trách nhiệm bảo vệ và phát triển.

Qua những việc làm hàng ngày của 
chúng ta, mỗi chúng ta cùng thể hiện văn hóa 
Petrolimex đến với thế giới bên ngoài thông 
qua cách chúng ta đối xử với nhau, cách 
chúng ta thể hiện mình với người tiêu dùng, 
bạn hàng và đối tác, trách nhiệm của chúng 
ta đối với công ty, xã hội, môi trường, v.v… 
Bộ quy tắc ứng xử sẽ là những quy tắc quan 
trọng mà tất cả chúng ta nên biết và gắn kết 
để thể hiện văn hóa Petrolimex - văn hóa “Để 
tiến xa hơn” nhằm nêu cao giá trị thương hiệu 
của chúng ta tại Việt Nam và Thế giới.
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CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TA
Chúng ta ứng xử với nhau dựa trên sự tin cậy, lòng nhiệt huyết, tinh 
thần trách nhiệm và sự lạc quan.

Chúng ta nên cố gắng để có được các mối quan hệ làm việc thành công.

Mức độ hợp tác chỉ có thể đạt được trong một môi trường tin cậy, nhiệt huyết, 
trách nhiệm và lạc quan. Mọi người làm việc trong một môi trường hợp tác quanh các 
mục tiêu chung tạo lực đẩy cho việc kinh doanh của chúng ta. Để mối quan hệ tổ nhóm 
năng động này phát huy được sức mạnh, mỗi người phải thực hiện hết trách nhiệm 
của mình đầy nhiệt huyết và được yên tâm rẳng người khác cũng sẽ làm giống mình. 
Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải tạo sự hỗ trợ cần thiết cho mọi người ở mọi cấp 
bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không một cá nhân hoặc phòng ban hoặc đơn vị trực 
thuộc  nào được đặt ưu tiên của riêng mình trên cả ưu tiên của doanh nghiệp.

Chúng ta tạo điều kiện thúc đẩy môi trường giao tiếp trên tinh thần cởi mởi 
và chân thành. Cần kích thích tư duy sáng tạo và đổi mới. Nếu bạn là một người quản 
lý trực tiếp, hãy đối xử với thuộc cấp của mình như những con người bình đẳng, cho 
họ sự tự do cần thiết để làm tốt công việc của họ và đề xuất các ý tưởng để cải thiện 
hiệu suất lao động để cùng tiến xa hơn.

Chúng ta coi trọng công nhân viên của Petrolimex như một nguồn tài nguyên 
quý giá. Sự cam kết của Petrolimex về việc quan tâm đến con người được thể hiện 
trong môi trường làm việc qua các chương trình được đề ra để nâng cao và khen 
thưởng cho các thành tựu cá nhân cũng như đồng đội. Bạn được khích lệ thăng tiến 
và đóng góp hữu ích vào sự thành công của Petrolimex.

1 
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TA VỚI DOANH NGHIỆP
Chúng ta có được sự tin cậy do vậy chúng ta phải hành động chính trực, 
thật thà và trách nhiệm trong tất cả các tình huống để bảo vệ lòng tin đó.

Là nhân viên của Petrolimex, chúng ta cố gắng tuân thủ theo các chính sách của 
Petrolimex trong khi nỗ lực tối đa để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quảng bá cho hình 
ảnh của doanh nghiệp. Chúng ta tránh xung đột quyền lợi có thể gây hại đến doanh nghiệp.

Chúng ta tránh xung đột quyền lợi. Một đầu óc phán đoán là một trong những tài 
sản quý giá nhất của bạn. Bạn nên tránh bất cứ hoạt động liên đới nào xung đột với phán 
đoán độc lập của mình về lợi ích của doanh nghiệp, các tình huống xung đột thường gặp 
nhất là:

(1)  Đầu tư: Không được đầu tư vào những nới có mối liên hệ trực tiếp với lợi ích cá 
nhân bên ngoài doanh nghệp vó thể làm ảnh hưởng đến các quyết định của mình trong 
kinh doanh.

(2)  Việc làm khác: Không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh khi đang làm việc 
Petrolimex.

(3)  Cá Nhân: Nếu các hành vi tại nơi làm việc xuất phát từ quan hệ tình cảm hoặc tình 
bạn giữa các nhân viên nhưng lại tạo nên một môi trường làm việc khó khăn cho người 
khác cần nên tránh.

Chúng ta bảo vệ thông tin độc quyền của doanh nghiệp. Các bí mật kinh doanh 
của Petrolimex, thông tin độc quyền khác và hầu hết các dữ liệu nội bộ của Petrolimex là 
tài sản quý giá cần phải giữ bí mật. Bảo vệ những tài sản này một cách cẩn mật sẽ đóng 
vai trò sinh tử trong việc tiếp tục phát triển và khả năng cạnh tranh của Petrolimex.

Nếu rời khỏi Petrolimex, bạn vẫn có trách nhiệm bảo mật kinh doanh và thông tin độc 
quyền của Petrolimex cho đến khi Petrolimex công bố không còn là bí mật nữa.

2 Chúng ta thực hiện đúng chính sách của doanh nghiệp khi báo chí, các phương tiện 
truyền thông yêu cầu thông tin. Doanh nghiệp sẽ có những bộ phận chức năng cụ thể khi cần 
cung cấp thông tin cho báo chí và truyền thông. Nếu chúng ta được hỏi đến, chúng ta phải xin ý 
kiến chỉ đạo của cấp lãnh đạo hoặc hành động theo đúng quy chuẩn và chức trách được giao. 
Không một ai được tự ý trả lời các cuộc liên lạc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về doanh nghiệp 
vì bất cứ việc đáp trả nào không đúng hoặc không chính xác, ngay cả việc từ chối cung cấp hoặc 
chối bỏ thông tin, có thể dẫn đến hậu quả là bị dư luận xấu và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
vị thế pháp lý và hình ảnh doanh nghiệp.

Chúng ta giữ các hồ sơ ngăn nắp và khoa học, báo cáo chính xác và đầy đủ.

Chúng ta bảo vệ tài sản hữu hình của Petrolimex. Tài sản hữu hình, cơ sở vật chất của 
doanh nghiệp phải được sử dụng chỉ trong phạm vi pháp luật cho phép, đúng mục đích, nguyên tắc 
và phải được phép sử dụng. Việc ăn cắp tiền, tài sản hoặc dịch vụ đều bị nghiêm cấm.

Chỉ một số quan chức hoặc nhân viên cấp cao mới có quyền quyết định các vần đề liên quan 
đến tài sản của doanh nghiệp trừ phi bạn được phép bởi người có thẩm quyền.

Chúng ta sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin một cách có trách nhiệm.

Chúng ta phải sử dụng các tài nguyên công nghệ thông tin của Petrolimex một cách có trách 
nhiệm và nhất quán với bản quy tắc và tất cả các hướng dẫn chỉ đạo khác của doanh nghiệp, 
bao gồm tất cả những điều có liên quan đến công nghệ tin học cụ thể, việc bảo vệ dữ liệu, thông 
tin mật và độc quyền, và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả máy vi tính, máy xách tay, máy chủ 
mạng, truy cập internet, mạng nội bộ của Petrolimex các thiết bị truy cập email.
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MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP BÊN NGOÀI
Chúng ta phải duy trì được hình ảnh một doanh nghiệp tin cậy 
đầy nhiệt huyết trong tâm trí bạn hàng và nhà cung cấp.

Chúng ta giao dịch theo đúng quy tắc đạo đức với nhà cung cấp và 
bạn hàng. Đối sử thành thật, công bằng và trách nhiệm với nhà cung cấp và 
bạn hàng sẽ  giúp chúng ta xây dựng các quan hệ bền vững và lâu dài.

Chúng ta không cho hoặc nhận quà một cách không phù hợp. Không 
thể chấp nhận được việc cho hoặc nhận quà, tiền hoặc các khoản lợi khác nằm 
ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và lơi ích doanh nghiệp.

Chúng ta tôn trọng bí mật kinh doanh và thông tin mật của doanh 
nghiệp và cá thể khác. Chính sách của Petrolimex là không cố ý vi phạm 
quyền sở hữu chí tuệ hoặc bí mật kinh doanh của doanh nghiệp hoắc cá thể 
khác

3
MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm, tinh thần lạc quan và sự tin cậy 
cúng ta cam kết không ngừng nỗ lực để tiến xa hơn trên con 
đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam đến một 
tầm cao mới trong tương lai mà tất cả chúng ta đều mong ước.

Chúng ta đặt các tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm và dịch vụ. Chúng ta 
cam kết rằng người tiêu dùng có thể tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của Petrolimex. 
Bên cạnh việc phục vụ hàng chục triệu người trên thị trường mà chúng ta đang kinh 
doanh, chúng ta phải luôn đưa ra sản phẩm theo cách hiệu quả nhất có thể có giá 
thành vừa túi tiền của phần lớn người tiêu dùng.

Chúng ta quan tâm đến người tiêu dùng. Vì doanh nghiệp chúng ta cung 
cấp xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ thiết yếu cho hàng chục triệu người Việt 
Nam, sự thành công của chúng ta tùy thuộc vào sự hài lòng, tin tưởng và tín nhiệm 
của khách hàng. Khi một người tiêu dùng tỏ ra không hài lòng, chúng ta giải quyết 
vấn đề một cách kịp thời, lịch sự, công bằng và nỗ lực hợp lý để duy trì hoặc lấy 
lại sự tín nhiệm của họ sao cho họ tiếp tục mua sản phẩm và dịch vụ Petrolimex.

Quảng cáo của chúng ta phải chính xác. Quảng cáo của chúng ta phải 
sáng tạo và trung thực để khơi gợi cảm xúc tốt đẹp từ người xem.

Chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của người tiêu dùng. Chúng ta tôn 
trọng và giữ đúng quyền riêng tư của người tiêu dùng. Chúng ta thu thập, 
xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân từ người tiêu dùng chỉ khi nào 
được phép bởi các luật lệ có liên quan và chúng ta sẽ thực hiện các 
bước hợp lý để bảo mật những thông tin đó.

4

115PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM114 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM



117PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI CHÍNH QUYỀN VÀ PHÁP 
LUẬT
Chúng ta tuân theo tất cả các điều luật chi phối việc kinh doanh của 
Petrolimex. Hãy tư vấn ban pháp chê/pháp lý khi có thắc mắc

MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI XÃ HỘI
Petrolimex cam kết đóng góp cho sự phát triển của Đất nước Việt Nam 
thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ở từng địa phương nơi 
chúng ta kinh doanh

Chúng ta tham gia vào các chương trình nhân đạo và tình nguyện. Mục tiêu của 
chúng ta là góp phần vào các chương trình thúc đẩy sự phát triển và phúc lợi cho các 
cộng đồng địa phương. Các chương trình đó bao gồm việc tham gia vào những cuộc 
quyên góp và nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ người nghèo, người thương tật và ngưởi 
không nhà khi gặp thiên tai. Trọng tâm của chúng ta là giáo dục cho thế hệ trẻ Petrolimex 
tin rằng đầu tư cho trẻ em hôm nay sẽ có lợi cho tất cả chúng ta ngày mai. Chúng ta tài 
trợ cho giáo dục, cho phát minh sang chế, cho thể thao và các hoạt động thanh thiếu niên 
khác trên khắp Việt Nam. Những nỗ lực này nuôi dưỡng tinh thần thi đua và tiến xa hơn 
trong giới trẻ.

Chúng ta phản đối việc bóc lột và đối xử thô bạo với lao động. Petrolimex phản 
đối việc sử dụng lao động trẻ em một cách bất hợp pháp, bóc lột trẻ em và tất cả các hình 
thức đối xử không thể chấp nhận đối với công nhân. Petrolimex sẽ cắt đứt quan hệ kinh 
doanh đối với đối tác vi phạm.

5

6

MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI MÔI TRƯỜNG
Chúng ta có trách nhiệm vào việc hoạt động sao cho an toàn đối với 
môi trường và bảo vệ được thế giới này cho các thế hệ mai sau.

Chúng ta che chở và bảo vệ môi trường. Petrolimex không ngừng nỗ lực đưa ra 
các sản phẩm góp phần che chở và bảo vệ môi trường, tránh những thất thoát hoặc cháy 
nổ trong quá trình vận chuyển và lưu kho.

MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI CÁC CỔ ĐÔNG
Chúng ta cam kết phục vụ vì lợi ích cao nhất của các cổ đông và vun 
đắp giá trị cổ phiếu.

Chúng ta quản trị doanh nghiệp một cách khoa học để bảo vệ giá trị cổ phiếu. 
Chính sách và các chương trình quản trị của doanh nghiệp, mà quy tắc ứng xử này là 
phần then chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Chúng ta duy trì các chương trình kiểm toán chuyên nghiệp để làm tăng niềm 
tin của nhà đầu tư. Doanh nghiệp cam kết đưa ra các bản báo cáo tài chính chất lượng, 
chính trực và minh bạch.

Chúng ta luôn luôn thông báo các cổ đông về tình hình hoạt động của  
doanh nghiệp.

7

8
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DANH SÁCH CNVC-LĐ PETROLIMEX
ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ LIỆT SỸ

(Cập	nhật	đến	ngày	30/4/2011)

STT Họ và tên Liệt sỹ Chức vụ Năm 
sinh Quê quán Thời gian 

hy sinh Nơi hy sinh

1 Phạm Văn Đạt Tổng	Giám	đốc	Tổng	Công	ty 1917 Kim	Anh,	Vĩnh	Phúc 26/12/1972 Văn	phòng	Tổng	Công	ty

2 Trương Xuân Lộc Đội	trưởng	Bảo	vệ	cứu	hoả	-	
Công	ty	Xăng	dầu	Khu	vực	I 1923 Tuy	Phước,	Bình	Định 16/4/1972 Tổng	kho	XD	Đức	Giang

3 Lê Xuân Ba Đội	phó	Bảo	vệ	cứu	hoả		-	
Công	ty	XD	Khu	vực	I 1934 Tư	Nghĩa,	Quảng	Ngãi 16/4/1972 Tổng	kho	XD	Đức	Giang

4 Nguyễn Văn Mậu Nhân	viên	Bảo	vệ	-	Công	ty	
XD	Khu	vực	III 1947 Tiên	Lãng,	Hải	Phòng 29/6/1966 Tổng	kho	XD	Thượng	Lý

5 Mạc Văn Cầu Công	nhân	Xăng	dầu	-	Công	
ty	XD	Khu	vực	III 1937 Thủy	Nguyên,	Hải	Phòng 11/8/1967 Kho	Xăng	dầu	An	Hồng	-	

An	Hải

6 Nguyễn Văn Giầu Nhân	viên	Bảo	vệ	kho	-	
Công	ty	XD	Hà	Bắc 1927 Lạng	Giang,	Bắc	Giang 15/9/1972 Kho	Xăng	dầu	Bắc	Giang

7 Hoàng Thị Nguồn Cán	bộ	Kỹ	thuật	Xăng	dầu	-	
Công	ty	XD	Hà	Bắc 1949 Hiệp	Hòa,	Bắc	Giang 15/9/1972 Kho	Xăng	dầu	Bắc	Giang

8 Nguyễn Thị Minh Thu Nhân	viên	Thống	kê	-	Công	
ty	XD	Hà	Bắc 1950 Yên	Thế,	Bắc	Giang 15/9/1972 Kho	Xăng	dầu	Bắc	Giang

9 Lê Ngọc Nghiêm Lái	xe	Xăng	dầu	-	Công	ty	
XD	Hà	Nam	Ninh 1936 Nam	Trực,	Nam	Định 24/6/1966 Kho	Xăng	dầu	N3	Nam	

Định

10 Nguyễn Văn Việt Công	nhân	Xăng	dầu	-	Công	
ty	XD	Hà	Nam	Ninh 1924 Tiên	Lữ,	Hưng	Yên 28/5/1967 Kho	Xăng	dầu	N9	Nam	

Định

11 Đới Xuân Ngân Công	nhân	Giao	nhận	-	Công	
ty	XD	Thanh	Hóa 1947 Quảng	Xương,	 

Thanh	Hóa 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	
Thanh	Hóa

12 Lã Huy Kiền Phụ	trách	BV	cơ	quan	-	
Công	ty	XD	Thanh	Hóa 1929 Ý	Yên,	Nam	Định 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

13 Lê Quang Lãi Công	nhân	Giao	nhận	-	Công	
ty	XD	Thanh	Hóa 1948 Quảng	Xương,	Thanh	

Hóa 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	
Thanh	Hóa

14 Đồng Văn Gia Đội	phó	Đội	xe	-	Công	ty	
XD	Thanh	Hóa - Thu	Trì,	Thái	Bình 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

15 Mai Văn Thơm Nhân	viên	Lái	xe	-	Công	ty	
XD	Thanh	Hóa - Hậu	Lộc,	Thanh	Hóa 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

16 Hoàng Văn Khiêm Nhân	viên	Lái	xe	-	Công	ty	
XD	Thanh	Hóa - Hoàng	Hóa,	Thanh	Hóa 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

17 Phạm Văn Như Nhân	viên	Lái	xe	-	Công	ty	
XD	Thanh	Hóa 1948 Yên	Mô,	Ninh	Bình 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

18 Mai Văn Hân Nhân	viên	Đội	xe	-	Công	ty	
XD	Thanh	Hóa 1937 Hậu	Lộc,	Thanh	Hóa 04/02/1967 Khu	tòa	án	Thành	phố	

Thanh	Hóa

19 Trần Quang Bửu Lái	xe	Cứu	hỏa	-	Công	ty	
XD	Nghệ	Tĩnh 1938 Nghi	Xuân,	Hà	Tĩnh 1965 Kho	I	Xăng	dầu	Bến	

Thủy
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20 NguyễnVăn Chương Thủ	kho	Xăng	dầu	-	Công	ty	
XD	Nghệ	Tĩnh 1945 Thành	phố	Vinh,	Nghệ	An 1965 Kho	I	Xăng	dầu	Bến	

Thủy

21 Trần Quang Tuấn Công	nhân	Trạm	T55	-	Công	
ty	XD	Nghệ	Tĩnh 1937 Bố	Trạch,	Quảng	Bình 1966 Kho	Xăng	dầu	Ba	Đồn,	

Quảng	Bình

22 Lê Duy Hiền Công	nhân	Xăng	dầu	–	Công	
ty	XD	Nghệ	Tĩnh 1932 Thành	phố	Vinh,	Nghệ	An 7/1967 Kho	I	Xăng	dầu	Bến	

Thủy

23 Phạm Xuân Hoàn Lái	phụ	xe	Xăng	dầu	–	Công	
ty	XD	Nghệ	Tĩnh 1939 Nam	Đàn,	Nghệ	An 1968 Kho	468	Nam	Đàn,	Nghệ	

An

24 Nguyễn Văn Lộc Công	nhân	Xăng	dầu	-	Công	
ty	XD	Nghệ	Tĩnh 1936 Thanh	Chương,	Nghệ	An 08/10/1972 Kho	468	Nam	Đàn,	Nghệ	

An

25 Cao Đăng Phượng Thủ	kho	Xăng	dầu	-	Công	ty	
XD	Nghệ	Tĩnh 1923 Yên	Thành,	Nghệ	An 10/11/1972 Kho	Giang	Sơn,	Tân	Kỳ,	

Nghệ	An

26 Lê Thị Châu Thủ	kho	Xăng	dầu	-	Công	ty	
XD	Nghệ	Tĩnh 1942 Thành	phố	Vinh,	Nghệ	An 10/11/1972 Kho	Giang	Sơn,	Tân	Kỳ,	

Nghệ	An

27 Nguyễn Đăng Giai Lái	xe	Vận	tải	-	Công	ty	XD	
Nghệ	Tĩnh 1932 Nghi	Lộc,	Nghệ	An 11/5/1965 Dốc	Bò	Lăn,	Nghi	Xuân,	

Thanh	Hóa

28 Bế Ngọc Đoàn Phó	TP	Kế	hoạch	-	Công	ty	
XD	Cao	Bằng 1936 Quảng	Uyên,	Cao	Bằng 19/02/1979 Văn	phòng	Công	ty	XD	

Cao	Bằng

29 Nguyễn Hàm Thành Tổ	trưởng	Kho	Đá	Mài	-	
Công	ty	XD	Quảng	Bình 1923 Nghĩa	Hành,	Quảng	Ngãi 1973 Bệnh	viện	Việt	Nam	K3	-	

Hà	Nội

30 Nguyễn Văn Hậu
Lái	xe	Xăng	dầu	-	Cty	Cổ	
phần	TM	và	VT	Petrolimex	
Hà	Nội

1953 Việt	Yên,	Bắc	Giang 18/10/1989 Dốc	Cao	Phong,	Tân	Lạc,	
Hòa	Bình

CƠ QUAN 
CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÁC CĐCS KHỐI KINH DOANH XĂNG DẦU

TT TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

1 CĐ	Cơ	quan	Tập	đoàn	Xăng	dầu	Việt	Nam Số	1	Khâm	Thiên,	Quận	Đống	Đa,	Tp.	Hà	Nội

2 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Khu	vực	I Số	26	Đức	Giang,	Quận	Long	Biên,	Tp.	Hà	Nội

3 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	B12 Phường	Bãi	Cháy,	Tp.	Hạ	Long,	Tỉnh	Quảng	Ninh

4 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Khu	vực	III Số	1	Sở	Dầu,	Quận	Hồng	Bàng,	Tp.	Hải	Phòng

5 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Hà	Nam	Ninh Số	143	Trần	Nhân	Tông,	Tp.	Nam	Định,	Tỉnh	Nam	Định

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
  Điện thoại: 04.38512603 - Fax: 04.35186908

Website: congdoan.petrolimex.com.vn

BAN CHẤP HÀNH

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
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6 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Bắc	Thái Xã	Lương	Sơn,	Tp.Thái	Nguyên,	Tỉnh	Thái	Nguyên

7 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Hà	Sơn	Bình Số	151	Trần	Phú,	Quận	Hà	Đông,	Tp.	Hà	Nội

8 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Hà	Bắc	 Đường	Châu	Xuyên,	Tp.	Bắc	Giang,	Tỉnh	Bắc	Giang

9 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Thanh	Hoá Số	305	Đường	Bà	Triệu,	Tp.	Thanh	Hóa,	Tỉnh	Thanh	Hóa

10 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Nghệ	An Số	4	Nguyễn	Sĩ	Sách,	Tp.	Vinh,	Tỉnh	Nghệ	An

11 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Hà	Tĩnh 29	Trần	Phú,	Tp.	Hà	Tĩnh,	Tỉnh	Hà	Tĩnh

12 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Phú	Thọ Phường	Vân	Cơ,	Tp.	Việt	Trì,	Tỉnh	Phú	Thọ

13 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Điện	Biên 487,	Tổ	15,	Phường	Him	Lam,	Tp.Điện	Biên	Phủ,	Tỉnh	Điện	Biên

14 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Hà	Giang Tổ	17,	Phường	Nguyễn	Trãi,	Tp.	Hà	Giang,	Tỉnh	Hà	Giang

15 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Lào	Cai Số	495	Hoàng	Liên,	Tp.	Lào	Cai,	Tỉnh	Lào	Cai

16 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Cao	Bằng Đường	Lê	Lợi,	Phường	Sông	Bằng,	TX.	Cao	Bằng,	Tỉnh	Cao	Bằng

17 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Thái	Bình Số	52	Hai	Bà	Trưng,	Tp.	Thái	Bình,	Tỉnh	Thái	Bình

18 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Tuyên	Quang Phường	Minh	Tân,	Tp.	Tuyên	Quang,	Tỉnh	Tuyên	Quang

19 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Yên	Bái Phường	Yên	Ninh,	Tp.	Yên	Bái,	Tỉnh	Yên	Bái

20 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Quảng	Bình Số	75	Lý	Thường	Kiệt,	Tp.	Đồng	Hới,	Tỉnh	Quảng	Bình

21 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Quảng	Trị Đường	Lê	Lợi,	Tp.	Đông	Hà,	Tỉnh	Quảng	Trị

22 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Thừa	Thiên	Huế Số	48	Hùng	Vương,	Tp.	Huế,	Tỉnh	Thừa	Thiên	Huế

23 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	khu	vực	V Số	77	Lê	Văn	Hiến,	Phường	Khuê	Mỹ,	Quận	Ngũ	Hành	Sơn,					
Tp.	Đà	Nẵng

24 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Bắc	Tây	Nguyên Số	1	Nguyễn	Du	-	Tp.	Playku,	Tỉnh	Gia	Lai

25 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Bình	Định Số	85	Trần	Hưng	Đạo,	Tp.	Quy	Nhơn,	Tỉnh	Bình	Định

26 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Nam	Tây	Nguyên Số	6	Nguyễn	Tất	Thành,	Tp.	Buôn	Ma	Thuột,	Tỉnh	Đăk	Lăk

27 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Quảng	Ngãi Đường	Đinh	Tiên	Hoàng,	Tp.	Quảng	Ngãi,	Tỉnh	Quảng	Ngãi

28 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Phú	Khánh Số	10b	Nguyễn	Thiện	Thuật,	Tp.	Nha	Trang,	Tỉnh	Khánh	Hòa

29 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Lâm	Đồng Số	132	Nguyễn	Văn	Trỗi,	Tp.	Đà	Lạt,	Tỉnh	Lâm	Đồng

30 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Khu	vực	II Số	15	Lê	Duẩn,	Quận	1,	Tp.	Hồ	Chí	Minh

31 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Đồng	Tháp Số	34	Lý	Thường	Kiệt,	Tp.	Cao	Lãnh,	Tỉnh	Đồng	Tháp

32 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Sông	Bé Đường	Cách	mạng	Tháng	8,	TX.	Thủ	Dầu	Một,	Tỉnh	Bình	Dương

33 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Bà	Rịa	-	Vũng	Tàu Số	12	Hoàng	Hoa	Thám,	Phường	2,	Tp.	Vũng	Tàu,	Tỉnh	BR-VT
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34 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	An	Giang Số	145/1	Trần	Hưng	Đạo,	Tp.	Long	Xuyên,	Tỉnh	An	Giang

35 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Bến	Tre 199b	Khu	phố	1,	Phường	8,	Tp.	Bến	Tre,	Tỉnh	Bến	Tre

36 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Tiền	Giang Số	862	Tân	Mỹ	Chánh,	Tp.	Mỹ	Tho,	Tỉnh	Tiền	Giang

37 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Long	An Số	151	Quốc	lộ	1,	Tp.	Tân	An,	Tỉnh	Long	An

38 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Đồng	Nai 104	Hà	Huy	Giáp,	P.	Quyết	Thắng,	Tp.	Biên	Hòa,	Tỉnh	Đồng	Nai

39 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Vĩnh	Long 114A	Lê	Thái	Tổ,	Tp.	Vĩnh	Long,	Tỉnh	Vĩnh	Long

40 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Trà	Vinh Số	24	Nguyễn	Thị	Minh	Khai,	Tp.	Trà	Vinh,	Tỉnh	Trà	Vinh

41 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Tây	Nam	Bộ Số	21	Cách	mạng	Tháng	8,	Tp.	Cần	Thơ

42 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Tây	Ninh Số	13D2	Cách	mạng	Tháng	8,	Phường	3,	Thị	xã	Tây	Ninh,											
Tỉnh	Tây	Ninh

43 CĐ	Công	ty	Xăng	dầu	Cà	Mau Số	989	Lý	Thường	Kiệt,	Tp.	Cà	Mau,	Tỉnh	Cà	Mau

1 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	TM-VT	Petrolimex	Hà	Nội Số	49	Phố	Đức	Giang,	Quận	Long	Biên,	Tp.	Hà	Nội

2 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	VT-DV	Petrolimex	Hà	Tây Xã	Đồng	Mai,	Huyện	Thanh	Oai,	Tp.	Hà	Nội

3 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Tin	học	Viễn	thông	Petrolimex Số1	Khâm	Thiên,	Quận	Đống	Đa,	Tp.	Hà	Nội

CÁC CĐCS KHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

4 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Hoá	dầu	Petrolimex Tòa	nhà	MIPEC,	Số	229	Tây	Sơn,	Quận	Đống	Đa,	
Tp.	Hà	Nội

5 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Gas	Petrolimex Tòa	nhà	MIPEC,	Số	229	Tây	Sơn,	Quận	Đống	Đa,	
Tp.	Hà	Nội

6 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Thiết	bị	Xăng	dầu	Petrolimex Số	84/9	Phố	Ngọc	Khánh,	Quận	Ba	Đình,	Tp.	Hà	Nội

7 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Bảo	hiểm	PJICO Tầng	21,	Tòa	nhà	MIPEC,	Số	229	Tây	Sơn,	Quận	Đống	
Đa,	Tp.	Hà	Nội

8 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Tư	vấn	Xây	dựng	Petrolimex Số	149	Trường	Chinh,	Quận	Thanh	Xuân,	Tp.	Hà	Nội

9 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	VT-DV	Petrolimex	Hải	Phòng Số	16	Ngô	Quyền,	Quận	Ngô	Quyền,	Tp.	Hải	Phòng

10 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	VT-DV	Petrolimex	Nghệ	Tĩnh Quán	Bánh,	Tp.	Vinh,	Tỉnh	Nghệ	An

11 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	TM-VT	Petrolimex	Đà	Nẵng Số	179	Nguyễn	Văn	Thoại,	Quận	Sơn	Trà,	Tp.	Đà	Nẵng

12 CĐ	Cty	Cổ	phần	VT-DV	Petrolimex	Thừa	Thiên	Huế Số	13	Trần	Thanh	Mai,	Tp.	Huế,	Tỉnh	Thừa	Thiên	Huế

13 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Xây	lắp	I	Petrolimex Số	550	Nguyễn	Văn	Cừ,	Quận	Long	Biên,	Tp.	Hà	Nội

14 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Xây	lắp	III	Petrolimex 232	Nguyễn	Tất	Thành,	Phường	13,	Quận	4,	Tp.	HCM

15 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Vận	tải	Xăng	dầu	đường	thủy	
Petrolimex

Lầu	7	tòa	nhà	Gas	Petrolimex,	Số	322	Điện	Biên	Phủ,	 
Quận	Bình	Thạnh,	Tp.	Hồ	Chí	Minh

16 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	VT-DV	Petrolimex	Sài	Gòn Số	118	Huỳnh	Tấn	Phát,	Quận	7,	Tp.	Hồ	Chí	Minh

17 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Cơ	khí	Xăng	dầu 446	Nơ	Trang	Long,	Quận	Bình	Thạnh,	Tp.	Hồ	Chí	Minh

18 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Xuất	nhập	khẩu	Petrolimex Số	54-56	Bùi	Hữu	Nghĩa,	Quận	5,	Tp.Hồ	Chí	Minh
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19 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Vận	tải	Xăng	dầu	VIPCO Số	43	Quang	Trung,	Quận	Hồng	Bàng,	Tp.	Hải	Phòng

20 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Vận	tải	Xăng	dầu	VITACO Số	263/106/1A,	đường	Điện	Biên	Phủ,	Phường	17,		
Quận	Bình	Thạnh,	Tp.	Hồ	Chí	Minh

21 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Taxi	Gas	Sài	Gòn	Petrolimex Số	178/6	đường	Điện	Biên	Phủ,	Phường	21,	Quận	Bình	Thạnh,	
Tp.	Hồ	Chí	Minh

22 CĐ	Cty	LDTNHH	Kho	Xăng	dầu	Ngoại	quan	Vân	Phong Tầng	3,	Số	47	Lê	Thánh	Phương,	Tp.	Nha	Trang,							
Tỉnh	Khánh	Hòa

23 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Bất	động	sản	Petrolimex Số	1	Khâm	Thiên,	Quận	Đống	Đa,	Tp.	Hà	Nội

24 Ngân	hàng	Thương	mại	CP	Xăng	dầu	Petrolimex Tòa	nhà	MIPEC,	Số	229	Tây	Sơn,	Quận	Đống	Đa,	Tp.	
Hà	Nội

25 CĐ	Công	ty	Cổ	phần	Nhiên	Liệu	Bay	Petrolimex Số	1	Khâm	Thiên,	Quận	Đống	Đa,	Tp.	Hà	Nội

CÁC CĐCS KHỐI CÔNG TY LIÊN DOANH

1 CĐ	Cty	Liên	doanh	TNHH	CASTROL	BP	-	PETCO Tòa	nhà	Centre	Plaza,	Lầu	7,	Số	17	Lê	Duẩn,	Quận	1,	Tp.	HCM

2 CĐ	Công	ty	TNHH	Hóa	chất	PTN Số	1	Sở	Dầu,	Quận	Hồng	Bàng,	Tp.	Hải	Phòng

3 CĐ	Công	ty	TNHH	Cơ	khí	Gas	PMG Kho	B,	Tổng	kho	Xăng	dầu	Nhà	Bè,	Huyện	Nhà	Bè,	Tp.HCM

-	
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