THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

_______________________

Số: 189/2007 - QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg
và số 197/2006/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ luật Tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 c ủa Chính Phủ về thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của chủ sở hữa Nhà nước đối với Công ty Nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-Cp ngày 21 tháng 8 năm
2006 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xi măng Vi ệt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của các Quyết Định số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 c ủa Thủ tướng
Chính Phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Tổng Công ty Xi măng Vi ệt nam sang hoạt động theo mô hình Công ty m ẹcông ty con và Quyết định số 197/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 c ủa Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập
Công ty mẹ-Tổng Công ty Xi măng Vi ệt Nam như sau:
1- Đổi tên gọi Tổng Công ty Xi măng Vi ệt Nam thành Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt nam.
- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CEMENT INDUSTRY CORPORATION.
- Tên viết tắt: VICEM.
- Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghi ệp xi măng Việt nam là công ty Nhà nư ớc, có tư cách pháp nhân đ ầy đủ, có
con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; có chức năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư tài chính vào doanh
nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua v ốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp quản lý
các nguồn tài chính và cung ứng các dịch vụ tư vấn, bí quyết sản xuất, kinh doanh, đào tạo... cho các công ty con.
2- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ- Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt nam như sau: xây
dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đường bộ cao tốc, đường biển, đường sắt;
đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng, kho tàng,
nhà ở, văn phòng; sản xuất, kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác và chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị bệnh
nghề nghiệp và khôi phục chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.
3- Thay đổi hình thức sắp xếp đối với các công ty sau:
a- Duy trì Công ty xi măng Hoàng Thạch là Công ty thành viên h ạch toán độc lập và cổ phần hóa trong năm 2008;
b- Chuyển Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng thành Công ty trách nhi ệm hữu hạn 1 thành viên vào năm 2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, k ể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Lao động-Thường binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, H ội đồng quản trị Tổng Công ty xi măng Vi ệt nam
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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