
COMPANY PROFILE 2015 
 GIỚI THIỆU PG INVEST 



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN PETROLIMEX (PG INVEST) 

LIÊN HỆ 4 1               ĐỐI TÁC 3 LĨNH VỰC KINH DOANH 2 VỀ PG INVEST 1 

• Sứ mệnh  và Tầm nhìn  

• Giá trị cốt lõi  

• Chiến lược sản phẩm 

• Nguyên tắc hoạt động 

• Sơ đồ tổ chức 

• Những dấu mốc phát 

triển 

 

 

• Đầu tư tài chính 

• Dịch vụ tài chính 

• Kinh doanh thương mại 

 

  

không ngừng vươn xa 



PG INVEST 

• Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG Invest) 

được thành lập từ năm 2011 hoạt động chính trong lĩnh 

vực: Đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính và thương mại. 

• Cơ cấu cổ đông gồm vốn góp trên 2 vạn CBNV-LĐ 

Petrolimex thông qua 60 Công đoàn cơ sở của các công ty 

thành viên (chiếm 76% vốn điều lệ) và vốn góp của Công 

đoàn Xăng dầu (chiếm 24% vốn điều lệ) 

• Biểu tượng: 

 

không ngừng vươn xa 



Tầm nhìn 

PG Invest phấn đấu trở thành doanh nghiệp kinh doanh chất tẩy rửa uy tín hàng 

đầu Việt Nam 
 

không ngừng vươn xa 



Sứ mệnh 

 Kết hợp hài hoà lợi ích của Petrolimex - Nhà đầu tư - Người lao động 

 Thực hiện “Chính sách nhân viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” - 

tạo động lực thu hút và gắn bó trong tập thể người lao động toàn hệ 

thống, phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong hoạt động 

của doanh nghiệp 

không ngừng vươn xa 



Giá trị cốt lõi 

• Triết lý hoạt động kinh doanh cốt lõi: 

    Mọi sự đầu tư gắn với trách nhiệm người lao động Petrolimex ; 

    Mang lại giá trị thật sự cho người lao động nội bô ̣ Petrolimex nói riêng và 

những khách hàng bên ngoài nói chung; 

• Đội ngu ̃ nhân sự chuyên nghiệp, tâm huyết và giỏi chuyên môn 

• Văn hóa doanh nghiệp kết tinh trong bốn chữ: “tinh thần đồng đội” 

không ngừng vươn xa 



Nguyên tắc hoạt động 

Mọi CBNV đều có thể tham gia đầu tư và 
được hưởng quyền lợi từ phần vốn góp 
của mình 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
trực tiếp theo dõi, quản lý phần vốn góp 
từng CBNV của đơn vị. Chủ tịch CĐCS là 
người đại diện phần vốn góp tại công ty 

Công ty lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, 
hoạt động tinh giảm, tiết kiệm nhằm tăng 
lợi ích của người lao động Petrolimex & cổ 
đông 

không ngừng vươn xa 



Sơ đồ tổ chức 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

P. CHUYÊN MÔN 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 
P. KINH DOANH P. TỔ CHỨC HC 

không ngừng vươn xa 



Hội Đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc 

UV.HĐQT  

Phạm Gia Sơn 

UV.HĐQT  

Trương Đức Chính 

Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch HĐQT  

Đinh Thái Hương 

Ban Tổng Giám đốc 

P.TGĐ Nguyễn Xuân Tương 

UV.HĐQT  

Trịnh Bá Bộ 

UV.HĐQT  

Nguyễn Thị Minh Hiền 

UV.HĐQT  

Nguyễn Quế Thủy 
UV.HĐQT  

Nguyễn Xuân Tương 

TGĐ. Trương Đức Chính 

không ngừng vươn xa 



Mục tiêu chiến lược sản phẩm 2015 - 2020 

2015 
Thay đổi bao bì/tem 

nhãn 

Kem tẩy bếp 

Bột giặt JANA 

JANA trắng 

2016 
Nước rửa chén/bát 

Nước rửa chén Sinh 
học 

Nước giặt JANA kích 
thước lớn hơn 2Kg 

JANA cao cấp hơn 
JANA Blue 

2020 
Mở rộng các sản 
phẩm trong nhóm 

ngành Chất tẩy rửa 

Phương án 
Franchise/nhượng 
quyền hợp tác với 
đơn vị nước ngoài 

không ngừng vươn xa 



Định hướng chiến lược 

- PG Invest tập trung kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, phân 

phối các sản phẩm thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (sản 

phẩm chất tẩy rửa) 

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối bán lẻ chuyên nghiệp 

tận dụng ưu thế hệ thống các công ty Xăng dầu trên toàn quốc. 

- Phát triển mạnh các sản phẩm tiêu dùng, trước tiên phục vụ nội 

bộ Tập đoàn, sau phân phối ra ngoài ngành. 

- Tăng cường năng lực quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, quy 

trình quản lý chất lượng. 

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mua bán hoặc sáp nhập các công ty 

để tạo thế đòn bẩy trên thị trường, đặc biệt là thị trường bán lẻ 

không ngừng vươn xa 



Sản phẩm cốt lõi 

Nước giặt cao cấp thương hiệu JANA do PTN sản xuất từ năm 2010 và chính thức được phân phối qua PG INVEST từ tháng 1/2013 

PTN là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và hai đối tác Nhật Bản là: Tayca & Công ty Sojitz Nhật Bản từ năm 1997. PTN sử 

dụng các ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến của Nhật Bản để sản xuất ra nguyên liệu LAS và các chất tẩy rửa. 

Mục tiêu ra đời của JANA nhằm tận dụng ưu thế nguyên liệu sẵn có và được tiếp quản công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, sản xuất ra sản phẩm 

tốt giá rẻ phục vụ chính nội bộ CBNV trong Tập Đoàn, sau đó mới cung cấp ra thị trường. 

JANA được phân phối thông qua PG INVEST - là bước đi phù hợp nhằm thực hiện đúng mục tiêu vì chính lợi ích người lao động 

 

PTN • Sản xuất 

PG 
invest 

• Phân phối 

CBNV 
• Tiêu 

thụ 

Lễ ký kết ngày 21-12-2012 

không ngừng vươn xa 



Dấu mốc phát triển 

12/2012 

Ký kết hợp tác 3 nhà: 
Sản xuất – Phân phối 
– Tiêu thụ 

PG invest được chỉ 
định là nhà phân phối 
độc quyền phân phối 

đến các Công đoàn cơ 
sở tiêu thụ sản phẩm 

1/2013 

PG invest ký các hợp 
đồng đầu tiên với các 
công ty thành viên 
Petrolimex và chính thức 
trở thành là mặt hàng kinh 
doanh chính của gần 30 
đơn vị 

12/2014 

Đã có 70 đơn vị trong 
và ngoài Petrolimex ký 
hợp đồng tiêu thụ 
JANA 

JANA được nghiên cứu thử nghiệm từ năm 2010 xuất phát từ ý tưởng và mong muốn tạo ra sản phẩm chất lượng do Việt Nam sản xuất 

phục vụ trước mắt cho người lao động Petrolimex sau đó là xã hội.  

Quá trình phát triển sản phẩm từ 2012 -> nay như sau: 

 

không ngừng vươn xa 



Lĩnh vực kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh 

Thương mại 

Dịch vụ  

tài chính 

Đầu tư  

tài chính 

không ngừng vươn xa 



Mục tiêu chiến lược 

- Công ty kinh doanh các sản phẩm chất tẩy rửa có uy 

tín hàng đầu 

- Năm 2017 đạt doanh thu > 200 tỷ đồng 

Vị thế 

- Top 1 đơn vị bán các sản phẩm ngoài Xăng dầu của 

Tập đoàn 

- Top 10 thị phần các doanh nghiệp Việt kinh doanh 

chất tẩy rửa 

Tiên phong 

- Phối hợp với đối tác sản xuất, cho ra đời các sản 

phẩm chất tẩy rửa ngày càng thân thiện môi trường & 

bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng 

- Giải pháp xây dựng chiến lược phân phối có độ phủ 

rộng, vươn tới các vùng sâu, vùng xa với chiến lược 

marketing chuyên nghiệp 

Phân phối thương mại: Nước giặt JANA 

Sản lượng JANA 

không ngừng vươn xa 



Triển khai bán hàng JANA tại các vùng miền 

Hà Nội 
Hà Giang 

Quảng Bình 

Phú Yên 
Kiên Giang Tp.HCM 

không ngừng vươn xa 



Năng lực 

- Nhân sự tài chính cao cấp, trên 20 năm kinh nghiệm 

- Tư vấn, xây dựng giải pháp tổng thể về tài chính doanh nghiệp 

- Hệ thống quản trị và quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế 

- Là đối tác chiến lược của các Tập đoàn lớn như: Bảo Việt; Vietinbank; Vinaconex 

 

Dịch vụ tài chính không ngừng vươn xa 



Các nhiệm vụ 

- Tư vấn & quản trị tài chính; 

- Quản lý toàn bộ hệ thống cổ đông Tập đoàn Xăng 

dầu Việt Nam; 

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm của 

Tập đoàn Petrolimex và các công ty cổ phần thành 

viên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 

Dịch vụ tài chính không ngừng vươn xa 



Với sự kế thừa lịch sử 60 năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt 

Nam, PG Invest tự hào có một nền tảng văn hoá doanh nghiệp 

phong phú.  

Chúng tôi luôn hướng tới các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 

bằng nhiều cách khác nhau như: Tài trợ các giải văn hóa, thể 

thao trong Tập đoàn; hỗ trợ các hoạt động quyên góp từ thiện, 

hiến máu nhân đạo... Trong thời gian tới, PG Invest dự kiến sẽ 

hướng hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo vệ người tiêu dùng 

và các hoạt động về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên 

nhiên. 

Văn hóa/Con người không ngừng vươn xa 



Đối tác chiến lược không ngừng vươn xa 



Hệ thống mạng lưới Đại lý không ngừng vươn xa 

STT Công ty STT Công ty STT Công ty STT Công ty

1 Công ty xăng dầu Điện Biên 12 Công ty xăng dầu Khu vực I 21 Công ty xăng dầu Thùa thiên Huế 31 Công ty xăng dầu Tây Ninh

2 Công ty xăng dầu Lào Cai Văn phòng  Hà Nội 22 Công ty xăng đầu kv5 32 Công ty xăng dầu Trà vinh

Văn phòng  Lào Cai Chi nhánh Bắc Ninh 23 Công ty xăng dầu Quảng Ngãi 33 Công ty xăng dầu Vĩnh Long

Chi nhánh Lai Châu Chi nhánh Vĩnh Phúc 24 Công ty xăng dầu Khu vực 2 34 Công ty xăng dầu Lâm Đồng

3 Công ty xăng dầu Cao Bằng 13 Công ty xăng đầu Hà Nam Ninh Văn phòng Hồ Chí Minh 35 Công ty xăng dầu Cà Mau

4 Công ty xăng dầu Hà giang Văn phòng  Nam Định 25 Công ty xăng dầu Phú Khánh 36 Công ty xăng dầu Đồng Nai

5 Công ty xăng dầu Tuyên Quang Chi nhánh Hà Nam Văn phòng  Khánh Hòa 37 Công ty xăng dầu Bà rịa vũng Tàu

6 Công ty xăng dầu Yên Bái Chi nhánh Ninh Bình Chi nhánh Phú Yên Chi nhánh Bình Thuận

7 Công ty xăng dầu Phú thọ 14 Công ty xăng dầu khu vực III - Hải Phòng Chi nhánh Ninh Thuận 38 Công ty xăng dầu Bình Định

8 Công ty xăng dầu Bắc Thái 15 Công ty xăng dầu B12 26 Công ty xăng dầu long an 39 Cty xăng dầu Nam Tây Nguyên

Văn phòng  Thái Nguyên Văn phòng  Quảng Ninh 27 Công ty xăng dầu Tiền Giang Văn phòng Buôn Ma Thuột

Chi nhánh Bắc Cạn Chi nhánh Hải Dương 28 Công ty xăng dầu An Giang Chi nhánh Đăk Nông

9 Công ty xăng dầu Hà Bắc Chi nhánh Hưng Yên 29 Công ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ 40 Công ty xăng dầu Bắc Tây nguyên

Văn phòng Bắc Giang 16 Công ty xăng dầu Thanh Hóa Văn phòng Cần Thơ Văn phòng Gia Lai

Chi nhánh Lạng Sơn 17 Công ty xăng dầu Nghệ AN Chi nhánh Bạc Liêu Chi nhánh Kon Tum

10 Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Sơn La) 18 Công ty xăng dầu Hà Tĩnh Chi nhánh Sóc Trăng 41 Công ty xăng dầu Đồng Tháp

Chi Nhánh Hòa Bình 19 Công ty xăng dầu Quảng bình Chi nhánh Hậu Giang 42 Công ty Xăng dầu Bến Tre

11 Công ty xăng dầu Thái Bình 20 Công ty xăng dầu Quảng Trị 30 Công ty Xăng Dầu Sông Bé 43 Công ty Xăng dầu Kiên Giang



Công ty CP Đầu tư Công đoàn Petrolimex 

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.35162247  Fax: 04.35162248 

Email:cskh.pginvest@petrolimex.com.vn 

Liên hệ/Contact 


