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Hà Nội, ngày        tháng     năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí  

Việt Nam - Công ty cổ phần về bổ sung ngành nghề kinh doanh 

 

                Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông  

                                Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam – CTCP; 

 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện đang là chủ đầu tư dự án 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 và giao cho Chi nhánh Tổng công ty- Ban quản lý Dự 

án Điện (PVPP) triển khai thực hiện. Để có đủ điều kiện triển khai các hoạt động quản 

lý, tư vấn kỹ thuật có liên quan đến đầu tư dự án, PV Power cần bổ sung thêm ngành 

nghề kinh doanh: “Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên 

quan” vào ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, làm cơ sở pháp lý để 

Chi nhánh Tổng công ty - Ban Quản lý Dự án Điện được phép đăng ký bổ sung Mã 

ngành 7110 vào ngành nghề sản xuất kinh doanh và tiếp tục đề nghị các cơ quan quản 

lý Nhà nước có liên quan cấp chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực hoạt động đã đăng ký. 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kính trình 

Đại hội đồng cổ đông: 

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110). Chi tiết: 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

- Lập, thẩm tra dự án dự án đầu tư xây dựng 

- Tư vấn quản lý dự án 

- Giám sát thi công xây dựng công trình 

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

- Tư vấn đấu thầu. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT; 

- Lưu: VT, TCNS, PC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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