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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: 62/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 bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty 

 
Kính gửi: -  Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp 
máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015; 

Căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế phát triển của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem 
xét, thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho Công ty theo nội dung bên 
dưới, cụ thể: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:  
- Thiết kế hệ thống điện, phần nhiệt và điện lạnh công trình dân 

dụng và công nghiệp;  

- Thiết kế cơ khí công trình dầu khí; 

- Thiết kế công nghệ công trình công nghiệp hóa chất và hóa 
dầu, chế biến khí; 

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện áp ≤ 220KV, kiến trúc 
công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Thiết kế xây dựng, cơ điện, cơ khí công trình dân dụng và công 
nghiệp;     

- Thiết kế công trình công nghiệp (cấp nhiệt, điều hòa nhiệt độ); 

- Thiết kế đường ống công nghệ công trình dầu khí. 
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2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Vận tải hàng bằng ô tô, xe container; 
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Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

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

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
 

Đỗ Văn Quang 
 


