
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG 

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ  

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

                       

                                            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

                                                 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng văn phòng cho phù hợp quy mô hoạt động SXKD và tiết 

kiệm chi phí quản lý, Công ty sẽ chuyển đổi trụ sở chính đến địa điểm khác. 

Đồng thời, sắp tới Công ty sẽ triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ vận tải biển 

và mở rộng một số lĩnh vực ngành nghề nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.  

Để có cơ sở pháp lý triển khai các công việc nói trên, HĐQT Công ty kính đề nghị 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt các nội dung sau: 

I. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 

Địa chỉ hiện tại Địa chỉ sau khi thay đổi 

Tầng 14, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Tầng 6, toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  

Khoản 3 Điều 2: Địa chỉ đăng ký của Công ty. 

II. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: 

STT Mã ngành Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

1 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển  

Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người 

điều khiển 

2 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 

3 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết:  

- Bán buôn quặng kim loại 

- Bán buôn sắt, thép 

- Bán buôn kim loại khác 

4 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 



 

 

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Mã ngành 
Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi chi tiết 

Hiện tại Đề nghị sửa đổi 

1 4659 

Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: 

- Bán buôn phụ tùng, thiết bị 

máy móc dân dụng và công 

nghiệp. 

 

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác 

Chi tiết: 

- Bán buôn phụ tùng, thiết bị 

máy móc dân dụng và công 

nghiệp. 

- Bán buôn phương tiện vận 

tải trừ ô tô, mô tô, xe máy 

và xe đạp. 

2 4669 Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâu: 

Chi tiết: 

- Bán buôn hóa chất công 

nghiệp như: Các loại hạt nhựa 

Polypropylene (PP), 

Polyethelene (PE); 

- Bán buôn văn phòng phẩm, 

đồ lưu niệm; 

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí; 

- Mua bán phân bón hóa học, 

phân vi sinh; 

 

Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâu: 

Chi tiết: 

- Bán buôn hóa chất công nghiệp 

như: Các loại hạt nhựa 

Polypropylene (PP), 

Polyethelene (PE); 

- Bán buôn văn phòng phẩm, đồ 

lưu niệm; 

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí; 

- Mua bán phân bón hóa học, 

phân vi sinh; 

- Bán buôn phân bón, thuốc 

trừ sâu, và hóa chất khác sử 

dụng trong công nghiệp; 

- Bán buôn hóa chất khác (trừ 

loại sử dụng trong công nghiệp 

- Bán buôn chất dẻo dạng 

nguyên sinh 

- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 

- Bán buôn cao su 

- Bán buôn phế liệu, phế thải 

kim loại, phi kim loại 

- Bán buôn chuyên doanh khác 

còn lại chưa được phân vào 

đâu 

3 5022 

 

 

NĐ110/2014/ 

NĐ-CP 

Vận tải hàng hóa đường thuỷ 

nội địa 

Chi tiết: 

- Kinh doanh dịch vụ vận 

chuyển than bằng đường thủy 

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội 

địa 

Chi tiết: 

- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển 

than bằng đường thủy 



 

STT Mã ngành 
Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi chi tiết 

Hiện tại Đề nghị sửa đổi 

 - Kinh doanh vận tải hàng hóa 

bằng đường thủy nội địa. 

4 5229 

 

 

 

 

 

NĐ 144/2018 

/NĐ-CP 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 

liên quan đến vận tải 

Chi tiết:  

- Dịch vụ đại lý, giao nhận 

vận chuyển 

- Logistics  

- Môi giới thuê tàu biển, 

phương tiện vận tải bộ. 

 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 

liên quan đến vận tải 

Chi tiết:  

- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận 

chuyển 

- Logistics  

- Môi giới thuê tàu biển, phương 

tiện vận tải bộ. 

- Hoạt động của đại lý làm thủ 

tục hải quan;  

- Kinh doanh vận tải đa 

phương thức quốc tế (trừ hóa 

lỏng khí để vận chuyển) 

 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  

Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua. 

Trân trọng ./. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 


