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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng DVDK Đình Vũ
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày
01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ
ngày 01/01/2007;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được
Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, để chuẩn bị cho việc cung cấp các dịch vụ
O&M và các dịch vụ logistic, dịch vụ hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện của Đơn vị
nhằm tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất hiện có,
tạo công ăn việc làm cho người lao động và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản trị
doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Hội đồng quản trị
Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề
kinh doanh của Công ty như sau:
1. Bổ sung ngành nghề Kinh doanh:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên ngành
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

Mã
ngành
2816

Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi trung tâm)
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

2512
2513
3311

Sửa chữa máy móc thiết bị

3312

Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

3320
4651
8110
8129

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật
của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật
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3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung bổ sung Ngành nghề
kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GĐ, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.
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