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GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Sự bền vững của những công trình là niềm tự hào của chúng tôi - Công ty TNHH Bê 
tông & xây lắp - Petrolimex. Công ty chúng tôi  chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách 

hàng trong thời gian qua, đồng thời chúng tôi cũng rất hân hạnh được phục vụ quý khách 
hàng trong thời gian tới.

 Là Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực bê tông và xây lắp các công trình. 
Chúng tôi có đội ngũ cán bộ quản lý - công nhân trẻ năng động, nhiệt tình, sáng tạo 

trong công việc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bê tông và xây lắp. Với 
phương châm “An toàn - Chất lượng - Tiến độ ”, chúng tôi sẽ đem lại cho khách 

hàng những công trình kiên cố, vững chắc, thách thức với thời gian.

 Trong quá trình thi công, chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp tối ưu, vừa 
đem lai hiệu quả cao, rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo 

chất lượng công trình tốt. Ðể phù hợp với chuẩn mực ngành xây dựng, 
Công ty chúng tôi đã xây dựng một quy trình sản xuất, thi công khép kín. 

Với tiêu chí kinh doanh “lấy chất lượng làm uy tín, lấy niềm tin của khách 
hàng là cơ sở thước đo cho sự thành công”, chúng tôi chắc chắn sẽ 

làm hài lòng và để lại ấn tượng tốt đẹp với Quý khách.

 Các sản phẩm của Công ty đều được sản xuất trên công 
nghệ hiện đại và đồng bộ, theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001: 2008, thực hiện theo quy trình 5S của Nhật Bản. Sản 
phẩm của Công ty được sản xuất theo các hệ thống tiêu 

chuẩn Việt Nam và quốc tế  đã được khẳng định trên thị trường.

Bê tông & xây lắp Pretrolimex
- Chất lượng tốt nhất

- Khối lượng đủ nhất
-Tiến độ nhanh nhất

- Giá cả hợp lý nhất
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kính gửi Quý khách hàng!
Ðến nay, Công ty đã có gần 9 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh 
thương mại - xây dựng và đặc biệt là chuyên 
sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao. Chúng tôi đã và đang 
cung cấp các dịch vụ sau:

Sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông cấu 
kiện và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại khác

Sản xuất các cấu kiện kim loại

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa 
đựng bằng kim loại, đường ống công nghệ, 
kho bể xăng dầu, nhựa đường, hóa chất.

Gia công cơ khí; xử lý và chống ăn mòn kim loại 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 
sản phẩm liên quan.

Chế tạo, lắp đặt, chuyển giao trạm trộn 
thương phẩm

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

Xây dựng nhà các loại, đường giao thông

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Kiểm tra phân tích kỹ thuật xây dựng.
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TRIẾT LÝ KINH DOANH
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   Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp - Petrolimex sẵn 
sàng chia sẻ những khó khăn cùng quý khách hàng, 
cùng nhau bàn bạc để có những giải pháp tối ưu cùng 
mang lại thành công.

   Sự phát triển bền vững của quý khách là cơ hội phát 
triển của chúng tôi!

    Sau hơn 8 năm xây dựng và trưởng thành, được sự tin 
tưởng của quý khách hàng chúng tôi đã và đang có 
những sự phát triển vượt bậc, khẳng định được thương 
hiệu trên thị trường: Bê tông - Petrolimex.

    Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp Petrolimex xin gửi lời 
cảm ơn tới tất cả các quý khách hàng đã quan tâm và 
dành thời gian nghiên cứu hồ sơ năng lực của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG & XÂY LẮP - 
PETROLIMEX luôn đặt lợi ích khách hàng lên 
hàng đầu và luôn tâm niệm “Cho là nhận”

ƯU TIÊN
HÀNG ÐẦU CỦA
CHÚNG TÔI LÀ
“CẢI TIẾN
BẰNG
HÀNH ÐỘNG”
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Chúng tôi mang đến cho quý khách các sản 
phẩm dịch vụ hiệu quả, tiện lợi và nhanh nhất 
cho người sử dụng, góp phần mang lại sự thành 
công cho khách hàng. Ðịnh hướng đào tạo và 
tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên.

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược 
đầu tư và phát triển bền vững, Công ty phấn 
đấu trở thành đơn vị chuyên sản xuất và xây lắp 
các công trình có uy tín và vị thế trên thị trường 
Việt Nam và hướng ra thế giới; xây dựng thành 
công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp 
phần nâng cao chất lượng mọi công trình.
Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp - Petrolimex là 
đối tác tin cậy của tất cả các đơn vị thi công 
công trình xây dựng... tại Việt Nam và khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH
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- Sự hài lòng của Khách hàng và hiệu quả kinh 
tế là mục tiêu hàng đầu của công ty.
- Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của 
công ty.
- Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương 
châm hoạt động. 
- Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt 
động và là niềm tự hào của công ty.
- Sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên tạo 
nên cơ hội thăng tiến và xác định quyền lợi.
- Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong 
cạnh tranh.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
   GIÁ TRỊ CỐT LÕI



NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ nhân viên 170 người
Trong đó: 
- Kỹ sư, cử nhân: 35 người
- Kỹ thuật viên: 20 người
- Công nhân lành nghề: 115 người

 Ðội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Công ty 
đều được đào tạo từ các trường chính quy trong nước và nước ngoài. Ðội ngũ này không ngừng 
phát triển cả về số lượng, chất lượng. Công ty thường xuyên cử cán bộ, công nhân, kỹ thuật 
tham gia các lớp học, khoá học về quản lý, kỹ thuật kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển không ngừng của Công ty. Công ty luôn khuyến khích và tiếp nhận đội ngũ các 
cán bộ trẻ có tay nghề và tiếp thu được trình độ khoa học công nghệ hiện đại. 
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277.630.000.000
247.873.000.000

2016
2017

255.030.000.000

2015

152.526.000.000

2014

114.138.000.000
94.833.000.000

2012

93.603.000.000

2011

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

(ÐVT: VND)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Doanh thu

11.178.000.000

93.603.000.000

94.833.000.000

114.138.000.000

152.526.000.000

255.030.000.000

247.873.000.000

277.630.000.000

1.246.809.000.000

BẢNG DOANH THU TỪ NĂM 2010 - 2017

Tổng vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi năm tỷ đồng)

11.178.000.000

2010

2013

Năm

Doanh thu
(Biểu đồ doanh thu qua từng năm)

 Từ những thành quả đạt được, CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG & XÂY LẮP - PETROLIMEX 
hiện nay trở thành doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt các dự án 
mà Công ty đầu tư và tham gia thi công. Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, chúng tôi cũng đã 
có các mối quan hệ chặt chẽ và nhiều tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam, sẵn sàng ủng 
hộ nguồn tín dụng cho chúng tôi trong quá trình triển khai các dự án và phục vụ cho hoạt động 
kinh doanh của công ty.
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MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ
Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, những máy móc trang thiết bị phục vụ 
trong việc sản xuất của Công ty được đầu tư từ 
các hãng sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước. 
Qua những năm hoạt động trong việc sản 
xuất bê tông và xây dựng các công trình 
công nghiệp, chung cư, biệt thự, khu nghỉ 
dưỡng chất lượng cao... CÔNG TY TNHH BÊ 
TÔNG & XÂY LẮP - PETROLIMEX đã hợp 
tác với nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và   

ngoài nước để mang tới các máy móc thiết bị 
tốt nhất, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của 
xã hội ngày nay. Trong các năm qua Công ty 
đã thực hiện rất nhiều dự án, thông qua việc 
liên kết với nhiều đối tác đã mang lại những 
giải pháp tối ưu cho khách hàng tiết kiệm tối 
đa thời gian và chi phí, tạo uy tín với khách 
hàng. Ðội ngũ cán bộ nhân viên liên tục được 
đào tạo và cập nhật những tin tức mới nhất, đáp 
ứng và hiệu quả tối đa yêu cầu của khách hàng.

TT Thiết bị Nước sản xuất Số lượng Công suất
Trạm trộn bê tông công suất: 60, 90, 120, 150 m3/h
Hệ thống Silo xi măng
Xe trộn bê tông Hyundai
Xe trộn bê tông Howo
Xe chở xi măng chuyên dụng
Xúc lật
Xe bơm Junjin: 37m, 38m, 44m, 52m
Bơm tĩnh Junjin, bơm tự hành Zoomlion
Máy phát điện
Máy cào cán bê tông DZ25-2
Khuôn mẫu vuông
Máy uốn nén vạn năng
Máy nén bê tông
Máy nén thủy lực 30 tấn
Máy trộn bê tông
Bàn rung bê tông
Sàn tiêu chuẩn lỗ vuông
Cân điện tử
Bộ Vica thí nghiệm xi măng
nồi hấp mẫu xi măng
Sàn tiêu chuẩn xác định độ mịn bột xi măng
Máy trộn vữa xi măng
Máy dẫn vữa xi măng

Việt Nam
Việt Nam
Hàn Quốc

Trung Quốc
Mỹ

Trung Quốc
Hàn Quốc

Hàn Quốc, Trung Quốc
Nhật Bản

Trung Quốc
Việt Nam

Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc

Việt Nam
Việt Nam
Nhật Bản

Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc

480m3/h
1000 tấn

7m3

9m3 - 12m3

58m3/1xc
2.2m3 - 3m3

90m3/h
250KVA

06
14
22
35
03
08
05
02
04
01

300
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG & XÂY 
LẮP - PETROLIMEX luôn chú trọng đến việc 
đầu tư các trang thiết bị hiện đại có công 
suất lớn, tính năng kỹ thuật cao chủ yếu 
được sản xuất từ các nước công nghiệp phát 
triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn 
Quốc để phục vụ cho việc thi công xây lắp 
đạt tiến độ nhanh hơn, tăng năng suất, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho 
người lao động. Với những thiết bị đặc chủng 
hiện đại, công ty đã mạnh dạn đầu tư nhằm 
phục vụ những công trình trọng điểm và 
phục vụ chiến lược phát triển của công ty.

TT Loại xe Hãng Nước sản xuất Công suất
Xe trộn bê tông
Xe trộn bê tông 
Xe bơm cần
Xe bơm cần
Xe bơm cần
Bơm tĩnh tự hành
Xe đầu kéo xi rời
Xe xúc lật
Xe xúc lật

HyunDai
Howo
Junjin

Daewoo
Junjin

Dongfeng
Freightliner

Liugong
SDLG-VOLVO

Hàn Quốc
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc

Trung Quốc
Mỹ

Trung Quốc
Trung Quốc

7m3

12,13m3

52m
37m

38, 44m
115m

44-70 tấn
2.2m3

3.0m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
 Với trang thiết bị máy móc đa 
dạng và hiện đại cùng đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, lực lượng 
công nhân kỹ thuật lành nghề, CÔNG 
TY TNHH BÊ TÔNG & XÂY LẮP - 
PETROLIMEX đã sản xuất và xây lắp 
các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi,... lớn và 
nhỏ trên khắp cả nước.

Trong những năm qua Công ty đã dần 
nắm giữ vị thế trên thị trường bằng 
một cách thức mới và chủ động hơn. 
Các sản phẩm dịch vụ Công ty cung 
cấp được khách hàng đánh giá đạt 
chất lượng tốt đúng tiến độ và đảm 
bảo an toàn.
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STT Khách hàng Tên công trình, dự án Ðịa chỉ công trình

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21
22

23
24

25
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Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 
thương mại Phương Anh

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Công ty Cổ Phần Thiết kế và Xây 
dựng Giza

Tổng Công ty 319 (Bộ quốc phòng)

Công ty CP Ðầu tư XD Mạnh Toàn

Công ty CP Ðầu tư & Xây lắp 
Thành An 386

Công ty cổ phần bê tông Vidifi

Công ty Cổ phần Cầu Ðuống

Công ty Cổ phần AUSTFEED

Công ty CP xây dựng CDT Hà Nội

Công ty CP Xây dựng Cetral

Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng 
Khai Sơn

Công ty TNHH MTV Hàng 
Không ACC

Công ty CP hạ tầng Bảo Tín

Tổng Công ty Xây dựng 
Thăng Long

Công ty PCM

Công ty CP ÐTXD & phát triển nhà 
Constrexim

Công ty TNHH Hoàn Cầu

Công ty TNHH Thành Ðạt

Công ty CP XD & TM Ngọc Lân

Công ty Thủy lợi Hải Phòng

Công ty Xây lắp thủy lợi Hưng Yên

Công ty TNHH Thống Nhất

Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex

Công ty Cổ phần Alpo

Ðường Thái Hà

Trường Ðại Học Thủy Lợi

Công Jasan

Trường Ðại học Hải Quan

Công ty GFT Unique Việt Nam

Tòa nhà Viettel

Ðường cao tốc 5B Hà Nội - 
Hải Phòng

Lò gạch Tuynel công nghệ cao

Nhà máy thức ăn chăn nuôi 
gia súc

Cụm chung cư 18 tầng

Trường phổ thông liên cấp 
Edison

Khu đô thị mới

Chung cư 16 tầng

Nút giao trung tâm Long Biên 
- Hà Nội

Cầu Ðông Trù

Vincom Center

NHNN&PTNT Tỉnh Hưng Yên

Bệnh viện ÐK Tỉnh Hưng Yên

Ngân hàng Vietcombank

Nhà máy xử lý nước thải

Trạm bơm Nghi Xuyên

Cống Hương Quạt

Nhà máy Hyundai

Kho xăng dầu B12

Nhà máy đông dược và TP 
chức năng

Hưng Hà - Thái Bình

Tiên Lữ - Hưng Yên

KCN Dệt may Phố Nối - 
Hưng Yên

Yên Mỹ - Hưng Yên

Thanh Miện - Hải Dương

TP Hưng Yên - Hưng Yên

Hưng Yên

Kim Ðộng - Hưng Yên

Khoái Châu - Hưng Yên

Việt Hưng - Long Biên - 
Hà Nội

Khu đô thị Ecopak

Ngọc Thụy Long Biên - 
Hà Nội

Số 180 Trường Chinh - 
Hà Nội

Long Biên - Hà Nội

Long Biên - Hà Nội

Sài Ðồng - Long Biên - HN

TP Hưng Yên - Hưng Yên

TP Hưng Yên - Hưng Yên

Mỹ Hào - Hưng Yên

KCN Thăng Long II - 
Hưng Yên

Khoái Châu - Hưng Yên

Khoái Châu - Hưng Yên

KCN Phố Nối A - Hưng Yên

Cẩm Giàng - Hải Dương

Văn Giang - Hưng Yên
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MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
 Qua những năm xây dựng và phát triển, đội 
ngũ cán bộ của Công ty đã trưởng thành có trình 
độ quản lý - kỹ thuật - kinh nghiệm trong ngành lĩnh 
vực sản xuất và xây lắp với các hạng mục công 
trình đa dạng, thường xuyên được đầu tư - nâng 
cấp hiện đại hoá nhằm đáp ứng yêu cầu công nghệ 
cao đối với các dự án. Ngoài ra Công ty luôn được 
sự hỗ trợ tin tưởng của các đối tác, chủ đầu tư, các 
nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam.

Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn kinh 
doanh, sẵn sàng hợp tác, liên doanh 
liên kết dưới nhiều hình thức với các 
đơn vị trong và ngoài nước trên cơ sở 
các bên cùng có lợi, nhằm không 
ngừng tăng doanh thu, lợi nhuận hàng 
năm, phát triển Công ty từng bước lớn 
mạnh vững chắc.

PROFILE PCC.CO. LTD
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