
 

  

  

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nhân kỷ niệm 28 năm thành lập Công ty Petimex 
 

Kính thưa Quý khách, cùng toàn thể Anh/Chị em Công ty Petimex thân mến! 

 

Lời đầu tiên, Tôi thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần thương mại dầu 

khí Đồng Tháp (Petimex) xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể Quý vị khách quý và 

cùng toàn thể Anh/Chị em CB.CNV Petimex đến dự buổi họp mặt, nhân dịp kỷ 

niệm 28 năm ngày thành lập Công ty ( 11/12/1992- 11/12/202 ). 

Kính thưa Quý vị!   

28 năm qua là một khoảng thời gian mang nhiều ý nghĩa lớn lao và đáng tự 

hào cho Công ty chúng ta. Ngay từ khi mới thành lập, Công ty hoạt động gặp khó 

khăn về mọi mặt và có những lúc con thuyền Petimex gặp sóng to, gió lớn tưởng 

chừng khó vượt qua nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của tập thể 

Ban điều hành và CB.CNV Công ty, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo các 

sở ban ngành Tỉnh, đặc biệt là sự đồng hành, hợp tác, ủng hộ của Quý khách hàng 

đã giúp cho con thuyền Petimex vững tin vượt qua sóng gió và tạo bước phát triển 

ngày càng lớn mạnh, đứng hàng Top 5 trên thị trường xăng dầu của Việt Nam. 

- Về sản lượng tiêu thụ xăng dầu: đến nay đã trên 1 triệu m
3
 xăng dầu/năm.  

- Về thị trường: hệ thống phân phối đã giữ vững, trãi từ Đồng Bằng Sông 

Cửu Long đến các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với hơn 1.200 cửa hàng xăng dầu,            

đại lý và tái xuất đạt trên 300.000tấn/năm xăng dầu các loại sang thị trường 

Campuchia và tăng trưởng đều qua hàng năm.  

- Về vốn điều lệ Công ty: giai đoạn đầu là 32 tỷ đến nay đã tăng lên trên            

873 tỷ đồng.  

- Về công tác đầu tư: Sự phát triển của Công ty trong thời gian qua không 

ngừng lớn mạnh, Công ty đã đầu tư cơ sở vật chất trong phát triển kinh doanh xăng 

dầu như:  

+ Có 2 kho cảng quốc tế,  tiếp nhận tàu biển từ 5.000 - 42.000 DWT và có    

4 kho xăng dầu với tổng sức chứa 140.000 m
3
 xăng dầu các loại. 

+ Hệ thống cửa hàng bán lẻ có 150 trạm xăng dầu trực thuộc, trong đó có 30 

trạm xăng dầu thuộc sở hữu của Petimex. 

+ Petimex có 05 Công ty thành viên và 08 Công ty liên doanh liên kết, kinh 

doanh trong các lĩnh vực: bán lẻ xăng dầu, vận tải đường sông, đường 

biển,…Ngoài ra, Công ty thành lập Công ty cổ phần hóa dầu Phước Khánh với 

chức năng kinh doanh kho ngoại quan, chế biến hoá dầu, với sức chứa 35.000 m
3
. 

Đây là cơ sở, điều kiện tốt để đẩy mạnh tái xuất sang thị trường Campuchia. 
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Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Tháp, 

ngày 09/11/2018 Công ty đã  chuyển đổi mô hình từ Công ty nhà nước sang Công 

ty cổ phần, với mô hình mới này Công ty luôn chủ động hơn trong hoạt động kinh 

doanh. 

Trong thời gian tới, Petimex sẽ tiếp tục giữ vững thị trường Miền Tây và 

phát triển thị trường Miền Đông. Đồng thời đầu tư kho trung chuyển Long Bình 

Tân (Biên Hòa) với sức chứa 2.000 m
3
, Kho đầu mối Hậu Giang tổng sức chứa 

90.000 m
3
, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2022. Mở rộng kho ngoại quan từ 

35.000m
3
 lên 90.000m

3
 và đầu tư nhà máy sản xuất dầu nhờn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong năm qua hoạt động kinh 

doanh xăng dầu tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng tình 

hình chính trị thế giới, sự cạnh tranh khóc liệt với hơn 40 công ty đầu mối nhập 

khẩu xăng dầu trong nước. 

Như các bạn cũng biết, đầu năm nay đại dịch Covid-19 đã hoành hành, tác 

động đến nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường xăng dầu quá riêng. Về sản 

lượng tiêu thụ giảm trên 30% so với hàng năm và giá dầu có lúc giảm sâu, chỉ còn 

10 USD/thùng, giảm trên 70% theo giá binh quân. Từ đó Petimex không thoát khỏi 

cuộc khủng hoảng nầy. 

Kính thưa quý vị!  

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ cho Công ty 

của chúng tôi trong thời gian qua và chúng tôi cũng đã nhận được hỗ trợ và chia sẽ 

môt phần khó khăn từ Quý Ngân hàng và các ban ngành tỉnh, cùng khách hàng, đã 

giúp Công ty vượt qua sóng gió. Nay Tôi thay mặt Ban điều hành Công ty, xin trân 

trọng sự chia sẽ của Quý vị.  

Các Anh/Chị em Công ty Petimex và các Công ty thành viên thân mến! 

Trong điều kiện khó khăn này, Tôi mong rằng, Anh/Em chúng ta phải đoàn 

kết tạo sức mạnh, nổ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, giử vững thị trường và  

vững bước đi lên trong thời gian tới. 

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Công ty và trong không khí chuẩn 

bị đón năm mới, Xuân Tân Sửu 2021. Thay mặt Ban điều hành Công ty Petimex, 

Tôi xin tri ân sâu sắc sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo, các sở ban ngành Tỉnh; sự 

đồng hành, hợp tác, ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác, cùng sự nổ lực và cố 

gắng của toàn thể CB.CNV Công ty trong thời gian qua.  

Xin kính chúc tất cả Quý vị cùng Gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc,            

vạn sự như ý. 

Chúc hợp tác giữa Petimex và cùng Quý đối tác, khách hàng luôn được phát 

triển bền vững. 

Trân trọng kính chào! 

 
                                                                    

 

 


