
















































































































































         CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

           Số:           /TTr-HĐQT                              Cần Thơ, ngày      tháng    năm 2022 

                

TỜ TRÌNH 
V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh 

     Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung thêm 

ngành nghề kinh doanh vào lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành Mã ngành Ghi chú 

1 - Sản xuất điện: 

Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng 

lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy 

định của pháp luật). 

 

3511 

TOW bán lượng 

điện không sử dụng 

hết từ hệ thống năng 

lượng mặt trời cho 

Điện lực 

 - Truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng 

lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy 

định của pháp luật). 

 

3512 

 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT&TK. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Lộc 
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