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Tên công ty con

Nơi thành lập

 và hoạt động

Tỷ lệ 

phần

sở hữu 

(%)

Tỷ lệ quyền 

biểu quyết

nắm giữ (%)

Hoạt động chính

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận Bình Thuận 79,68% 79,68%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng. Vận 

tải hàng hoá bằng đường bộ.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh Tây Ninh 78,62% 78,62%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác. Vận tải 

hàng hoá đường thuỷ nội địa.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Hải Phòng 72,00% 72,00%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác. Vận tải 

hàng hoá đường thuỷ nội địa.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ Phú Thọ 71,68% 71,68%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Vận chuyển các sản phẩm dầu 

khí.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung 

(ii)
Quảng Ngãi 72,29% 72,29%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác. Vận tải 

hàng hoá đường thuỷ nội địa.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội Hà Nội 71,35% 71,35%

Kinh doanh xăng dầu và các 

sản phẩm có liên quan. Dịch 

vụ kho cảng. Vận tải hàng hoá.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 71,00% 71,00%

Vận tải hàng hoá đường bộ. 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí. Bán lẻ nhiên liệu động cơ 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình Thái Bình 68,00% 68,00%

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

Xây dựng các loại nhà.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ Vũng Tàu 67,64% 67,64%

Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và 

các sản phẩm có liên quan. Sản 

xuất chế biến nhiên liệu và 

dung môi. Kinh doanh nhiên 

liệu sinh học.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Phú Yên 67,13% 67,13%

Mua bán xăng dầu và các sản 

phẩm liên quan; mua bán khí 

đốt; vận tải hàng hoá.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh 66,05% 66,93%

Kinh doanh xăng dầu. Khai 

thác dầu thô. Hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và 

khí tự nhiên. Sản xuất hoá chất 

cơ bản.
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nhượng toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Petec sang PVGAS theo hình thức thỏa thuận trực tiếp. Việc quyết 

toán cổ phần hóa và phần vốn của PVN góp thiếu sẽ được các bên tiếp tục xem xét trong quá trình chuyển 

nhượng. Ngày 9/8/2021, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước có công văn số 1345/UBQLV-NL gửi Tập đoàn đề 

nghị rà soát, xử lý theo thẩm quyền, trường hợp khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật 

thì báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn. Trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn 

tại Công văn số 4869/DKVN-KTĐT ngày 26/8/2021, hiện nay PVOIL và PVGas đang chuẩn bị báo cáo các 

nội dung liên quan. Ngày 04/10/2021, Bộ Tài Chính cũng đã có công văn số 10809/BTC-TCDN gửi 

UBQLV có ý kiến về việc nhận chuyển nhượng. 

(i)  Căn cứ NQ số 07/NQ-DVN Tại ngày 01/07/2021 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc 

phê duyệt phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế (PVOIL Thừa Thiên 

Huế) vào Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung). Căn cứ Hợp đồng 
sáp nhập số 25/PVOILMT.KHĐT-PVOILTTH/05-21 ký ngày 15/05/2021 giữa PVOIL Miền Trung và 

PVOIL Thừa Thiên Huế. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế đã hoàn tất các thủ tục sáp 

nhập vào Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung. Ngày 01/07/2021 PVOIL Miền Trung đã 

có công văn số 1117/XDMT-TCHC về việc “Thông báo về việc sáp nhập PVOIL Thừa Thiên Huế vào 
PVOIL Miền Trung”, đơn vị sau sáp nhập là PVOIL Miền Trung đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đăng ký sửa đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quãng Ngãi cấp ngày 01/07/2021. 

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2021 mọi giao dịch, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến khách hàng, đối tác của 
PVOIL Thừa Thiên Huế được chuyển giao và thực hiện tại PVOIL Miền Trung.   

 

Danh sách các công ty liên doanh sở hữu trực tiếp: 

Tên công ty liên doanh

Nơi thành 

lập

Tỷ lệ sở hữu 

% Hoạt động chính

Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu 

khí Việt Nam

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
19,00%

Đầu tư xây dựng kho ngầm chứa 

xăng dầu

Công ty Liên doanh Hóa chất LG-VINA Đồng Nai
15,00% Sản xuất và kinh doanh dầu hoá dẻo 

DOP

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học 

Phương Đông
Bình Phước

30,01% Sản xuất kinh doanh nhiên liệu sinh 

học  
 
 Tại Biên bản kỳ họp Hội đồng thành viên bất thường lần thứ 27/2 năm tài chính 2020 ngày 

30/12/2020, Công ty LG-Vina đã quyết định tăng thêm vốn thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019. 

Trong đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ sở hữu vốn góp tăng thêm từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 

là 285.000 USD theo tỷ lệ sở hữu vốn góp 15%. Theo đó, vốn góp của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại LG-
Vina thời điểm 30 tháng 09 năm 2021 là 855.000 USD (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 570.000 USD). 

Tại ngày 01/04/2021, LG-Vina đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi lần thứ 13 về nội 

dung Vốn điều lệ này.    

 

Danh sách các công ty liên kết sở hữu trực tiếp:  

 

Tên công ty liên kết

Nơi thành lập

và hoạt động

Tỷ lệ phần

sở hữu (%)

Tỷ lệ quyền 

biểu quyết (%) Hoạt động chính

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học 

Dầu khí (*)

Hà Nội 39,76% 39,76% Sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh

học

Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Petechim Tp. Hồ Chí Minh 29,00% 29,00% Mua bán thiết bị, phụ tùng, vật tư,

hóa chất ngành dầu khí

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Tp. Hồ Chí Minh 44,87% 44,94% Xuất nhập khẩu xăng dầu, vận

chuyển hàng hóa 

Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn Quảng Trị 45,00% 45,00% Kinh doanh xăng dầu, công nghệ

phẩm, nông sản, thực phẩm,…
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