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TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3);
Trên cơ sở các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình sản xuất
kinh doanh thực tế của Tổng Công ty, Hội đồng Quản trị EVNGENCO3 trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung bổ sung ngành nghề
kinh doanh cho Tổng Công ty như sau:
- Đăng ký bổ sung ngành nghề “Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng,
điều hòa không khí và sản xuất nước đá”: Để phục vụ cho công tác cung cấp hơi tự
dùng (phân phối hơi nước) của NMNĐ Vĩnh Tân 2 cho NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh
Tân 4 MR.
- Đăng ký bổ sung chi tiết “Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng
phục vụ công trình điện”: Để phục vụ cho công tác quản lý, vận hành bến cảng và
các công trình hạ tầng dùng chung của các Trung tâm điện lực.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Hội đồng Quản trị EVNGENCO3 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua.
Trân trọng.
Đính kèm:
- Phụ lục.

Nơi nhận:
-

Như trên;
Ban Lãnh đạo/EVNGENCO3;
BKS/EVNGENCO 3;
Các Ban: TC&NS, TH/EVNGENCO3;
Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC: ĐỀ XUẤT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP
STT
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Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung đề xuất

Không quy định

Đăng ký bổ sung ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp
ngành, nghề kinh doanh chính của EVNGENCO 3, cụ thể:
- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa
không khí và sản xuất nước đá

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh
doanh chính của EVNGENCO 3:
...
"- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng
phục vụ công trình điện."
...

Đăng ký bổ sung chi tiết ngành, nghề liên quan phục vụ
trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính của EVNGENCO
3, cụ thể:
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng phục
vụ công trình điện.

Lý do
Hiện tại, theo thiết kế của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng không có
lò hơi phụ (lò hơi khởi động). Do đó, khi cần khởi động tổ máy đầu tiên trong 3
tổ máy của các nhà máy này hoặc khi có sự cố lớn mà lượng hơi tự dùng nội bộ
của các nhà máy đó không thể duy trì an toàn cho vận hành của các tổ máy thì
phải nhận hơi tự dùng từ NMNĐ Vĩnh Tân 2. Khi cấp hơi như vậy, tiêu tốn một
lượng hơi từ NMNĐ Vĩnh Tân 2, tức tốn một lượng nhiên liệu than/dầu biến đổi
tương ứng.
Do đó, TCT cần phải đăng ký bổ sung ngành nghề “Sản xuất, phân phối hơi
nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá” cho TCT trước, sau
đó TCT mới có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề này cho CTNĐ Vĩnh Tân
Theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường quy định tại điểm t,
khoản 2, Điều 15 - Điều lệ EVNGENCO 3: "Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
của EVNGENCO 3" .

- Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho CTCP, TCT đã đăng ký chi
tiết cho ngành nghề này là “Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng
phục vụ công trình điện : Cho thuê nhà xưởng, nhà kho ” (chỉ được thực hiện
dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho).
- EVNGENCO 3 thực hiện quản lý vận hành và khai thác bến cảng NMNĐ Vĩnh
Tân 2. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật được
quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác
cảng biển (được sửa đổi bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP).
- Ngoài ra, EVNGENCO3 cũng được giao quản lý các công trình hạ tầng dùng
chung của TTĐL Vĩnh Tân bao gồm: (i) cảng than TTĐL Vĩnh Tân dùng chung;
(ii) CSHT TTĐL Vĩnh Tân; (iii) bãi xỉ dùng chung giữa Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân
4; (iv) kênh nước tuần hoàn dùng chung. Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐTV
ngày 31/01/2019 của HĐTV EVN về việc tính toán, phân bổ chi phí đầu tư và
quản lý vận hành Cảng, CSHT TTĐL Vĩnh Tân cho các NMĐ Vĩnh Tân 4 và 4
MR, EVNGNCO3 đã xuất hóa đơn Dịch vụ quản lý vận hành Cảng và CSHT
TTĐL Vĩnh Tân, … để ghi nhận doanh thu và thực hiện các thủ tục về thuế.
Do đó, EVNGENCO3 cần phải đăng ký bổ sung chi tiết “Cung cấp các dịch vụ
liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ công trình điện” .
'- Theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường quy định tại điểm t,
khoản 2, Điều 15 - Điều lệ EVNGENCO 3: "Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
của EVNGENCO 3"

