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BỘ XÂY DỰNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 371/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về 

thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công 

nghiệp Xi măng Việt Nam;  

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BXD ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xi măng Việt Nam 

giai đoạn 2019 - 2025; 

Căn cứ văn bản số 8751/VPCP-CN ngày 27/9/2019 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc xử lý 

rác thải, bùn thải và tro, xỉ thay thế nguyên liệu và nhiên liệu trong sản xuất xi 

măng; 

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại 

văn bản số 326/VICEM-HĐTV ngày 17/02/2020 về việc đề nghị bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch - Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt 

Nam (trước đây là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) tại khoản 2 

Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng 

Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng như sau: 

1. Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 - Ngành nghề kinh doanh chính: 
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