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Số: 03/TT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công 

ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC; 

- Căn cứ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hànhvà định hướng sản xuất kinh doanh các năm tới, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của 

Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ 

sung các nội dung cụ thể như sau:  

1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.  

Mục đích: Nhằm mở rộng đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh. 

(Nội dung sửa đổi đính kèm) 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.   

Mục đích: Nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ mẫu áp 

dụng cho Công ty đại chúng theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, tạo điều kiện cho Công ty 

tận dụng tối đa ưu thế từ thị trường chính trong Tập đoàn VNPT. 

(Nội dung sửa đổi đính kèm) 

3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Sửa đổi Điều lệ, ký và ban 

hành Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn thông VTC sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

      Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT/BKS; 

- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: VT. 
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Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết như sau:  

Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi Nội dung  Điều lệ sau khi sửa đổi 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

- Lắp đặt và sửa chữa các công trình, các thiết bị bưu 

chính, viễn thông, điện - điện tử, tin học, các thiết 

bị đầu cuối dùng trong viễn thông; 

- Lắp đặt các động cơ nổ và thiết bị lạnh; 

- Sửa chữa và bảo dưỡng, nâng cấp, hỗ trợ vận hành 

các thiết bị, công trình bưu chính, viễn thông, điện 

- điện tử, tin học, điện thoại di động; 

- Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thẻ, thiết bị 

phần cứng, phần mềm phục vụ ứng dụng thẻ; 

- Viết phần mềm, sản xuất phần mềm điện thoại di 

động, sản xuất phần mềm phục vụ ứng dụng thẻ; 

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần 

mềm, văn phòng phẩm; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện 

- điện tử, điện lạnh, các loại thẻ dùng trong viễn 

thông, camera quan sát, máy móc và nguyên vật 

liệu sản xuất thẻ, cửa sử dụng khoán điện từ. Bán 

buôn vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây 

diện và thiết bị khác dùng trong mạch điện. Bán 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 
In ấn 

Chi tiết: Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ 

và các ứng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thẻ. 

1811 

2 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 

3 
Sản xuất thiết bị truyền thông 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học. Sản xuất, 

lắp ráp điện thoại di động, các thiết bị phần cứng của điện thoại di động. 

2630 

4 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 

5 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651 

6 Sản xuất đồng hồ 2652 

7 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670 

8 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 2710 

9 Sản xuất thiết bị điện khác 2790 

10 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 
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buôn máy móc, máy dụng cụ điều khiển bằng vi 

tính. Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 

- Bán buôn các thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn 

thông, thiết bị điện tử, tin học, điện thoại di động; 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắt đặt khác trong xây 

dựng; 

- Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, 

thiết bị viễn thông, điện tử, tin học, cho thuê thiết 

bị cơ nổ và thiết bị lạnh; 

- Đại lý ký gửi hàng hóa. Đại lý phân phối sản phẩm 

cáp và vật liệu viễn thông. Đại lý mua bán hàng hóa. 

Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông; 

- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet, điện 

thoại. Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng thiết bị 

mạng dịch vụ viễn thông, tin học. Cung cấp dịch vụ 

viễn thông qua các kết nội viễn thông hiện có; Hoạt 

động của các điểm truy cập internet; cung cấp dịch 

vụ viễn thông giá trị gia tăng; cung cấp dịch vụ nội 

dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

- Sản xuất các loại thẻ dùng trong lĩnh lực tin học, 

viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác, in offset, 

in nhiệt trên thẻ; 

- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn 

thông, điện - điện tử, tin học; 

- Tư vấn quản lý, khảo sát các công trình bưu chính, 

viễn thông, điện tử, tin học. Tư vấn giám định tổn 

11 
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: 

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt 

trời, địa nhiệt, nước, sinh khối…) và các nguồn năng lượng tái tạo khác 

3320 

12 Xây dựng công trình công ích 

Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa các công trình viễn thông, điện-điện tử, tin học, cơ sở 

hạ tầng công trình viễn thông. 

4220 

13 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: 

- Xây dựng mới, trung tu, đại tu và sửa chữa, duy tu, duy trì các công trình giao 

thông 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện 

và các công trình hạ tầng kỹ thuật 

4290 

14 Lắp đặt hệ thống điện 

Chi tiết:  

- Lắp đặt và sửa chữa các công trình, các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện-điện 

tử, tin học, các thiết bị đầu cuối dùng trong viễn thông. 

- Xây lắp hệ thống chiếu sáng bao gồm: Chiếu sáng nội ngoại thất và đèn điều khiển 

tín hiệu giao thông cả đường dây trạm điện đến dưới 35KV 

4321 

15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 

Chi tiết: Lắp đặt các động cơ nổ và thiết bị lạnh (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết 

bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 

R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí tái chế phế thải, xi mạ 

đện tại trụ sở) 

4322 

16 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm. 
4649 

17 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 

18 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 
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thất công trình, thiết bị bưu chính, viễn thông, điện 

tử, tin học; 

- Xây dựng và sửa chữa các công trình bưu chính, 

viễn thông, điện tử, tin học, cơ sở hạ tầng công trình 

viễn thông; 

- Nghiên cứu các thiết bị, công trình bưu chính, viễn 

thông, điện - điện tử, tin học, các động cơ nổ và 

thiết bị lạnh; 

- Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện - 

điện tử, tin học. Sản xuất lắp ráp điện thoại di động, 

các thiết bị phần cứng của điện thoại di động; 

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khí tượng; 

- Hoạt động trang trí nội thất; 

- Cổng thông tin; Thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp; 

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; 

- Hoạt động dịch vụ thông tin: Các dịch vụ thông tin 

qua điện thoại, mạng viễn thông, internet; Các dịch 

vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng trên cơ 

sở phí; 

- Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

 

19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết:  

- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện lạnh, các loại thẻ dùng 

trong viễn thông, camera quan sát, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất thẻ, cửa 

sử dụng khóa điện từ, khóa điện từ.  

- Bán buôn vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 

dùng trong mạch điện.  

- Bán buôn máy móc, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính. 

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. 

- Bán buôn thiết bị sản xuất năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt 

trời, địa nhiệt, nước, sinh khối…) và các nguồn năng lượng tái tạo khác 

- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác chưa được phân vào đâu để sử dụng 

cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp thương mại, hàng hải và dịch vụ khác 

- Bán buôn máy móc thiết bị và dụng cụ đo lường 

4659 

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

21 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và các sản phẩm đo lường, thí nghiệm, tự động 

hóa, xử lý môi trường 

4669 

22 Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô 
4932 

23 Vận tải hành hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô 
4933 

24 Xuất bản phần mềm 

(trừ xuất bản phẩm) 
5820 

25 
Hoạt động viễn thông vệ tinh 

Chi tiết: Hoạt động vận hành, duy trì hoặc cung cấp việc tiếp cận các phương tiện 

truyền giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông vệ 

tinh 

6130 
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26 Hoạt động viễn thông khác 

Chi tiết:  

- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet. 

- Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng thiết bị mạng dịch vụ viễn thông, tin học. 

Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện 

thoại internet);  

- Hoạt động của các điểm truy cập internet;  

- Cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; Cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng; 

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; 

- Trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự; 

- Đại lý kinh doanh dịch vụ internet; Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông 

- Lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, tổng đài điện thoại, thiết bị phụ trợ, 

nguồn điện, thiết bị truyền dẫn 

- Kinh doanh dịch vụ viễn thông 

- Kinh doanh hàng hóa viễn thông 

- Thiết lập mạng viễn thông 

- Đại lý, cung cấp các dịch vụ nội dung số: Dịch vụ lưu trữ, xử lý và khai thác dữ 

liệu; quảng cáo trực tuyến khác trên mạng internet, mạng điện thoại di động và 

điện thoại cố định 

- Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất 

- Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, 

đo xa và các trạm rada 

- Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối với một hoặc nhiều 

hệ thống thông tin mặt đát và khả năng truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ 

tinh 

- Cung cấp và làm đại lý dịch vụ ứng dụng viễn thông, làm đại lý dịch vụ viễn 

thông sử dụng hạ tầng viễn thông vệ tinh. Cung cấp và làm đại lý các ứng dụng 

viễn thông chuyên dụng gồm: Theo dõi hoạt động và giám sát tàu thuyền và các 

phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và các phương tiện nổi, 

công trình thủy, các tài sản và cơ sở khác trên sông, trên biển, trên đất liền. Đo, 

gửi thông tin và điều khiển từ xa, phát hiện cá từ xa và các trạm rada 

6190 

27 
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính 6290 
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28 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 

29 Cổng thông tin 6312 

30 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết:  

- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 

-  Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí 

- Dịch vụ kết nối vận tải 

- Dịch vụ thông tin giải trí phát thanh, truyền hình, báo chí 

- Cung cấp nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng (trừ những thông tin 

Nhà nước cấm) 

6329 

31 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê 
6810 

32 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết:  

- Tư vấn quản lý, khảo sát các công trình bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học. 

Tư vấn giám định tổn thất công trình, thiết bị bưu chính, viễn thông, điện tử, tin 

học. 

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cảng 

đường thủy 

- Xác định, thẩm tra, kiểm soát quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa chát trong công trình xây dựng 

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp 

- Thiết kế cấp thoát nước môi trường nước công trình xây dựng 

- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220V, công trình điện dân 

dụng, công nghiệp 

- Thiết kế công trình điện nhẹ, công nghệ thông tin 

- Thiết kế cơ khí 

- Thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp 

- Thiết kế kiến trúc công trình 

- Thiết kế điện tử viễn thông 

7110 
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33 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 

Chi tiết:  

- Nghiên cứu các thiết bị, công trình bưu chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học, 

các động cơ nổ và thiết bị lạnh. 

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học 

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế, công 

nghệ thân thiện với môi trường 

- Các họat động dịch vụ khoa học kỹ thuật 

- Hoạt động nghiên cứu, phát triển chuyển giao ứng dụng công nghệ cao 

7210 

34 Quảng cáo 

Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo 
7310 

35 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Chi tiết: hoạt động trang trí nội thất 
7410 

36 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết:  

- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện-điện tử, tin học. 

- Dịch vụ quan trắc môi trường 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (thiết bị, hệ 

thống quan trắc môi trường) 

- Thiết kế công nghệ môi trường 

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ, lắp đặt, thẩm định, giám sát các công trình công 

nghệ sinh học (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) 

- Chuyển giao công nghệ thông tin, lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ 

cao 

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ 

7490 

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

Chi tiết: Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, thiết bị viễn thông, điện 

tử, tin học, cho thuê thiết động cơ nổ và thiết bị lạnh. 

7730 

38 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
8299 
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39 
Sửa chữa thiết bị liên lạc 

Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng, nâng cấp, hỗ trợ vận hành các thiết bị, công trình bưu 

chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học, điện thoại di động. 

9512 

40 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thẻ, thiết bị phần cứng, phần mềm 

phục vụ ứng dụng thẻ. 

9511 

 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản 

trị 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 

50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% 

đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; từ 75% trở lên  được đề cử đủ số ứng 

viên. 

 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 

65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; 

từ 75% trở lên  được đề cử đủ số ứng viên. 

 

 

 

 


