
PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO 

(Kèm theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022) 

Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 

 

Khoản 

3 Điều 

2 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  

- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Sửa 

theo 

Tờ 

trình 

thay 

đổi địa 

chỉ trụ 

sở của 

Công 

ty 

Khoản 

1 Điều 

3 

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám 

đốc. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc 

(do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng Quản 

trị chấp thuận hoặc các trường hợp khác dẫn đến việc Công ty không 

có Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí 

và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công 

ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm 

của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay 

thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không 

còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng 

quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện 

đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Phù 

hợp 

với 

thực 

tiễn 



Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 

 

Khoản 

1 Điều 

4 

 

Stt Tên ngành Mã ngành 

1 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn 

phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư 

xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) 

6810 

(Chính) 

2 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết:  

- Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy 

điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ 

thuật (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành 

Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội);  

- Xây dựng đường hầm. 

4299 

3 
Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ 

mìn) 
4312 

4 Xây dựng nhà các loại 4100 

5 
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

Chi tiết: Xây lắp điện, nước 
4390 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 
Trồng cây hàng năm khác 

- Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị; 
0119 

2 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

- Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác 

công trình kết cấu hạ tầng; 

5229 

3 

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

- Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê 

tông đúc sẵn; 

4663 

4 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

- Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm 

kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); 

5610 

5 

Thu gom rác thải không độc hại 

Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế 

phẩm sau rác. (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực 

tiếp từ hộ gia đình) 

3811 

6 

Chuẩn bị mặt bằng 

Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả 

việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng 

4312 

7 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

Cập 

nhật 

một số 

ngành 

nghề 

theo 

Thông 

báo 

gửi Sở 

KHĐT 



Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 

6 

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

dựng 

Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu 

kiện bê tông đúc sẵn; 

4663 

7 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử 

nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình 

xây dựng. 

7120 

8 

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

khác 

Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị. 

7730 

9 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không 

bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, 

vũ trường). 

5610 

10 
Trồng cây hàng năm khác 

Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị. 
0119 

11 

Xây dựng công trình công ích 

Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích 

lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

4220 

12 
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Đại lý bán điện; Sản xuất điện. 
3510 

- Chi tiết: Xây lắp điện, nước 

8 

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

Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không 

bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối 

các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối 

với nhà đầu tư) 

4659 

9 

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

chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, 

nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng 

nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

gắn với hạ tầng) 

6810 

(Chính) 

10 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 

11 

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

- Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, thuỷ lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn 

quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ 

dự thầu thi công công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán 

công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy 

lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công công 

trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường 

bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; 

7110 

12 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120 



Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 

13 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, 

khai thác công trình kết cấu hạ tầng. 

5229 

14 

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

Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị 

(Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập 

khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước 

ngoài) 

4659 

15 

Thu gom rác thải không độc hại 

Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất 

các chế phẩm sau rác (Không bao gồm: Dịch vụ thu 

gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình). 

3811 

16 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 

khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công 

nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính 

và tư vấn pháp luật). 

7490 

17 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 

18 

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

Chi tiết: 

- Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi (doanh nghiệp chỉ 

hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của 

7110 

- Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm 

kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng; 

13 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 

được phân vào đâu 

- Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi 

trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật); 

7490 

14 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 

15 

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

kèm người điều khiển 

Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị 

7730 

16 Sản xuất điện 3511 

17 
Truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Đại lý bán điện 
3512 

18 Xây dựng nhà để ở 4101 

19 Xây dựng nhà không để ở 4102 

20 Xây dựng công trình đường sắt 4211 

21 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

22 
Xây dựng công trình điện 

Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thuỷ điện) 
4221 

23 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 



Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 
pháp luật). 

- Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình xây dựng dân dựng, công nghiệp, 

giao thông, thủy lợi, và các công trình hạ tầng 

kỹ thuật khác; 

- Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng; 

- Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình 

dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, 

thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị;  

- Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, 

công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường 

bộ. 

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

19 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 

20 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 
 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi 

24 

Xây dựng công trình công ích khác 

Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn 

hoá, danh lam thắng cảnh 

4229 

25 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), 

công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao 

gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện 

hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) – 

Xây dựng đường hầm. 

4299 

 

Khoản 

2 Điều 

14 

 Bổ sung thẩm quyền của ĐHĐCĐ: 

r. Được ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Điều này, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

Đảm 

bảo 

tính 

linh 

hoạt 

trong 

hoạt 

động 

quản 

trị của 



Điều 

khoản 

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

sửa 

đổi 

Công 

ty 

Điều 

26 

 

 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị 

có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác 

đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

Sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7 về quyền và nghĩa vụ của HĐQT: 

6. Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho người đại diện theo pháp 

luật hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc/người điều hành khác thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại 

điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. 

 

Đảm 

bảo 

tính 

linh 

hoạt 

Khoản 

1 Điều 

46 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam 

(VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính 

chấp thuận 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp 

hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, 

chấp thuận. 

Sửa 

cho 

phù 

hợp 

với 

Điều 

lệ mẫu 

và 

đảm 

bảo 

tính 

linh 

hoạt 

  Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng 

bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cập nhật các điều 

khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi 

 

 


