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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTr - HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019 

 

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 ý kiến của Đoàn thanh tra Bộ giao thông Vận tải tại Biên bản làm việc số 

04/BB-ĐTTr ngày 16/11/2018 khi thực hiện thanh tra tại Xí nghiệp tổng kho xăng dầu 

Nhà Bè; 

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; 

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kinh doanh xăng dầu và yêu cầu quản lý, khai 

thác cảng biển của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam - CTCP đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và 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 Bảng 

tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty 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 Kiểm soát; 

- Lưu: VT, HĐQT, PC (PVC). 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tuấn  

DỰ THẢO 
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BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

(Đính kèm Tờ trình số         /TTr-HĐQT ngày     /    /2019) 

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ PVOIL như sau: 

STT NỘI DUNG BỔ SUNG LÝ DO 

1. Kinh doanh bất động sản. 

Chi tiết: Cho thuê kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu. 

- Nhằm cho thuê kho xăng dầu, gia tăng hiệu quả khai thác kho đã đầu tư. 

- Để có cơ sở cho các đơn vị thành viên thuê CHXD (Với nguồn lực hạn 

chế, các đơn vị thành viên không đủ vốn để trực tiếp đầu tư cửa hàng 

xăng dầu. Để khắc phục hạn chế này, Tổng công ty phải trực tiếp đầu tư 

hoặc mua lại cửa hàng trên phạm vi cả nước và cho đơn vị thành viên 

thuê lại kinh doanh nhằm phát triển hệ thống bán lẻ của Tổng công ty). 

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: Cho thuê hệ thống thiết bị pha chế xăng dầu. 

Để có cơ sở cho các đơn vị thành viên thuê hệ thống pha chế xăng E5 

(Thực hiện lộ trình đưa xăng E5 Ron 92 ra thị trường thay thế xăng Ron 92 

theo yêu cầu của Chính phủ, một số đơn vị thành viên khó khăn, không có 

khả năng đầu tư hệ thống kịp cung cấp Xăng E5 Ron 92 ra thị trường theo 

lộ trình của Chính phủ, PVOIL đã bỏ vốn đầu tư Hệ thống pha chế E5 tại 

các đơn vị và cho đơn vị thành viên thuê để kinh doanh). 

3. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 

thủy. 

Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển, cảng đường 

thủy nội địa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận 

tải ven biển và viễn dương. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến vận tải đường thủy nội địa. 

Ngày 16/11/2018, Đoàn thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành 

thanh tra về việc chấp hành các quy định về kinh doanh cảng biển tại Xí 

nghiệp tổng kho xăng dầu Nhà Bè, tại Biên bản làm việc số 04/BB-ĐTTr 

ngày 16/11/2018, Đoàn Thanh tra có nêu nội dung còn tồn tại là “Trong 

quyết định thành lập Xí nghiệp xăng dầu Petechim tại Nhà Bè và Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh không có chức năng điều hành cảng 

biển”. Nhằm khắc phục tồn tại đã được Đoàn thanh tra Bộ Giao thông Vận 

tải nêu thì PVOIL phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt 

động quản lý, khai thác cảng biển.  
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II. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh 

Sửa đổi các ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ PVOIL như sau: 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI NỘI DUNG SỬA ĐỔI LÝ DO 

1. 
Cho thuê xe có động cơ.  

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê 

Cho thuê xe có động cơ. 

Chi tiết: Cho thuê xe ôtô; cho thuê xe 

có động cơ khác. 

Hiện tại, PVOIL đầu tư 14 xe ô tô xi téc có gắn trụ 

bơm và cho các đơn vị thành viên thuê để hoạt động. 

Trong các ngành nghề kinh doanh của PVOIL đã 

đăng ký, PVOIL có đăng ký ngành nghề “Cho thuê xe 

có động cơ. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê”.  Để phù hợp 

với hoạt động cho thuê xe ô tô xi téc vận chuyển xăng 

dầu, PVOIL phải điều chỉnh phần chi tiết của ngành 

nghề kinh doanh thành “Cho thuê xe ôtô; cho thuê xe 

có động cơ khác”.   

2. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 

cho vận tải đường sắt và đường bộ.  

Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi 

đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ 

sở). 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường bộ. 

Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ 

xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở). 

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ của 

Tổng công ty với Hệ thống ngành nghề kinh tế mới 

được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

TTg thì ngành nghề “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 

tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt 

động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại 

trụ sở)” được tách thành 2 ngành nghề kinh doanh 

gồm “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

đường sắt” và “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi 

đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở)”. Để giữ 

nguyên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, PVOIL 

chỉ cần giữ ngành nghề kinh doanh “Hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: 

Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt 
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động tại trụ sở)”.   

 


