
 

 

 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

 

                   Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN 2020 

                    CÔNG TYCỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau: 

Thực hiện chủ trương sử dụng tro, xỉ thạch cao và các sản phẩm phế thải công 

nghiệp khác của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, nhà máy gang thép… với mục tiêu bảo 

vệ môi trường, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản không tái tạo và giảm giá thành trong 

sản xuất, trong năm 2019, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã triển khai thử 

nghiệm và đưa các loại tro, xỉ từ các nhà máy gang thép, nhiệt điện vào sản xuất xi măng 

có hiệu quả. Hiện nay công ty đang tiến hành lấy mẫu chạy thử nghiệm bùn thải lấy từ 

Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa để thay thế một phần đá sét trong sản xuất bột 

liệu. Bên cạnh đó, Công ty đang nghiên cứu đốt thử nghiệm rác thải trong lò nung clinker 

với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng than đốt nung luyện clinker, giảm giá thành. Các chương 

trình thử ngiệm này, bước đầu mang lại hiệu quả trong sản xuất xi măng và có tác động 

tích cực đến việc bảo vệ môi trường.   

Tuy nhiên, hiện nay, ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định trong 

Điều lệ chưa có nghành nghề kinh doanh thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Căn cứ Điều 

5, Điều lệ Công ty quy định “Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các 

ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.  

Vì vậy, để triển khai chương trình thu gom, xử lý đốt rác thải công nghiệp và sử 

dụng các phế thải công nghiệp như bùn, tro, xỉ góp phần bảo vệ môi trường đồng thời 

giảm giá thành tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, Hội 

đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua các nội dung: 

1/Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh thu gom, xử lý rác thải thông 

thường, rác thải và chất thải nguy hại vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.  
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2/ Thống nhất Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề 

kinh doanh nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, bổ 

sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định. 

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