
 

 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-ĐHĐCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng     năm 2020 

TỜ TRÌNH  
V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty 

cổ phần được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2018 của Đại 

hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần và các sửa đổi, bổ sung; 

Căn cứ Nghị quyết số 7018/NQ-DKVN ngày 09/12/2019 của Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch hoạt dộng sản xuất kinh doanh năm 2020 của 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, 

Để triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVOIL đối 

với công tác “Triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển kinh doanh nhiên liệu 

bay Jet A1”, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đề xuất thông qua 

việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty được quy định tại khoản 

1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP như 

nội dung đính kèm. 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban KS; 

- Lưu VT, HĐQT, PC (PVC). 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Nguyễn Hoàng Tuấn  
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BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CỦA PVOIL 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO 

1. 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan (Mã ngành 

4661) 

Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập 

khẩu sản phẩm Ethanol (E100). Xuất 

nhập khẩu và kinh doanh dầu thô 

trong và ngoài nước. Xuất nhập khẩu 

và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong 

và ngoài nước. Phân phối và kinh 

doanh sản phẩm dầu. Xuất nhập khẩu 

sản phẩm dầu và các sản phẩm có 

nguồn gốc từ dầu, hóa chất. 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan (Mã ngành 

4661) 

Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu 

sản phẩm Ethanol (E100). Xuất nhập 

khẩu và kinh doanh dầu thô trong và 

ngoài nước. Xuất nhập khẩu và kinh 

doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài 

nước. Phân phối và kinh doanh sản 

phẩm dầu. Kinh doanh nhiên liệu máy 

bay. Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và 

các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa 

chất. 

Để triển khai chiến lược kinh doanh nhiên 

liệu bay Jet A1 từ năm 2020 của PVOIL. 

(*) Ngành nghề kinh doanh xin bổ sung được in đậm, nghiêng. 
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