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TỔNG CÔNG TY 
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ   

Số : 61/TTr-KCKL-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                           

 

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017. 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty  

 

Kính gửi:  -  Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật này; 

Nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị, định 
hướng phát triển của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. Hội đồng 
quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc 
sửa đổi, bổ sung các nội dung sau tại Điều lệ Công ty, cụ thể: 

Stt 
Điều 

khoản 
Điều lệ Công ty hiện hành 

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 

Lý do 
sửa đổi, 
bổ sung 

1 
Khoản 1 
Điều 3 

Lĩnh vực kinh doanh của 
công ty: 

- Khảo sát thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt các chân đế giàn 
khoan, khối thượng tầng, 
các kết cấu kim loại, các 
bồn bể chứa (xăng dầu, khí 
hoá lỏng, nước), bình chịu 
áp lực và hệ thống công 
nghệ. 

- Xây dựng các công trình 
dầu khí (ngoài khơi và trên 
đất liền), xây dựng các 
công trình dân dụng, công 
nghiệp, cảng sông, cảng 
biển, xây dựng đô thị, kinh 
doanh văn phòng, nhà ở. 

- Đóng tàu, giàn khoan trên 
đất liền, ngoài biển. 

- Sản xuất thiết bị cơ khí 
phục vụ ngành dầu khí, 
đóng tàu và kinh doanh 

Bổ sung thêm lĩnh vực 
kinh doanh của công ty:  

- Thiết kế hê ̣ thống điê ̣n, phần 

nhiệt và điện la ̣nh công 

tri ̀nh dân dụng và công 

nghiệp;  

- Thiết kế cơ khí công trình 

dâ ̀u khí; 

- Thiết kế công nghê ̣ công 

tri ̀nh công nghiệp ho ́a 

châ ́t và hóa dâ ̀u, chế biến 

khí; 

- Thiết kế kết cấu công tri ̀nh 

xây dựng dân du ̣ng và 

công nghiệp, công trình 

ha ̣ tầng kỹ thuâ ̣t đô thị, 

điê ̣n áp ≤ 220KV, kiến 

trúc công trình dân 

du ̣ng, công nghiệp; 

Giấy 
chứng 
nhận 

đăng ký 
doanh 
nghiệp 

mới 
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Stt 
Điều 

khoản 
Điều lệ Công ty hiện hành 

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 

Lý do 
sửa đổi, 
bổ sung 

cảng sông, cảng biển. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Chế tạo và cung cấp các 
loại ống thép, ống nối, 
khớp nối, đầu nối và các 
phụ kiện phục vụ trong lĩnh 
vực dầu khí, công nghiệp. 

- Lắp đặt hệ thống thiết bị 
công nghiệp, thiết bị điều 
khiển, tự động hoá trong 
công nghiệp, lắp đặt các 
đường dây tải điện, các hệ 
thống điện dân dụng, công 
nghiệp. 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị 
xây dựng Dầu khí. 

- Kinh doanh bất động sản. 

- Đầu tư, xây dựng các nhà 
máy chế tạo ống thép, nhà 
máy chế tạo cơ khí, thiết bị 
phục vụ ngành Dầu khí. 

- Đầu tư, xây dựng cảng 
sông, cảng biển. 

- Đầu tư xây dựng các khu 
công nghiệp. 

- Đào tạo nâng cao CBCN 
kỹ thuật chuyên ngành. 

- Thiết kế xây dựng, cơ điện, 

cơ khí công trình dân 

du ̣ng và công nghiệp;     

- Thiết kế công tri ̀nh công 

nghiệp (câ ́p nhiệt, điều ho ̀a 

nhiệt độ); 

- Thiết kế đường ống công 

nghệ công trình dâ ̀u khí. 

- Vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ (xe ôtô, xe 
container). 

 

Nếu Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bản Điều lệ Công ty được sửa 
đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- HĐQT, BGĐ, BKS; 
- Lưu VT, KHĐT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
 

Đỗ Văn Quang 

 

 


