
Mầu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/ỌĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 cùa 

TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

BỘXÂYDựNG
TỐNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Bộ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IG TY VIGLACERA - CTCP Độc Iập .  x ;  do : Hạnh phúc

Số: /TCT-CBTT Bà Nội, n g à y th ả n g / ỊO  năm 2020

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
Loại thông tin công bố : □  định kỳ □  bất thường 0 /24h □  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:
Tồng công ty Viglacera -  CTCP công bố thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh:

- Tên chi nhánh: Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng - Chi nhánh Tổng 
công ty Viglacera -  CTCP;

- Mã số chi nhánh: 0100108173-033;
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
(Có Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thong tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 
23/10/2020 tại đường dẫn : http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan- 
he-co-dong.html
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện tổ chức
Người được ủy  quyền CBTT ^  

(K ýỊ^tttíãhọ tên, chức vụ, đóng dấu)

^ y y i G L A C E R A jy g ® n r o N G G iA M  DÒC TÒNG CÒNG TY
Đ Ò C
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http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html
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SỞ KÉ HOẠCH VẢ ĐÂU T ư  
THÀNH PHÓ HÀ NỘI 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập — Tự do — Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
CHI NHÁNH

Mã số chi nhánh: 0100108173-033
Đăng kỷ lần đầu, ngày 23 tháng 10 năm 2020

1. Tên chi nhánh:
BAN QUÀN LÝ CÁC D ự  ÁN ĐẦU T ư  XÂY DLTNG - CHI NHÁNH TỒNG CÔNG 
TY VIGLACERA -CTCP
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên chi nhánh viết tắt:
2. Địa chỉ:

Tầng 4 Tòa nhà Viglacera, So 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Me Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phô Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02435536660 Fax:
Email: Website:
3. Thông tin về người đứng đầu
Họ và tên: TRẰN ANH TUẤN Giới tính: Nam
Sinh ngày: 16/09/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam 
Số giấy chứng thực cá nhân: C4487885
Ngày cấp: 23/01/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số  143 Ngách 68 Ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thủm,
Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phô Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ớ hiện tại: Phòng 1602 tòa B Chung cư 671 Hoàng Hoa Thảm, Phường Vĩnh
Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: TỔNG CÓNG TY VIGLACERA -CTCP 
Mã số doanh nghiệp: 0100108173
Địa chi trụ sở chính: Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phô Hà Nội, Việt Nam

PHÓ TRƯỚNG PHÒNG
% ề ĨẼẮ anh 3tẢMfền



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

Số:

*649337/20*

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO 
v ề  CO’ quan thuế quản lý

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC D ự  ÁN ĐẨU TƯ XẪYD ựNG  - CHI 
NHẢNH TỒNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viglacera, So 1 Đại lộ Thăng

Long, phường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 
phô Hà Nội, Việt Nam

Mã số: 0100108173-033

Phòng Đăng ký kinh doanh: Thành phô Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Toà nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - 

Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462820834 - 02462820835 Fax: 04.38251733
Email: pdkkd_sokhdt@hanoi.gov.vn Website: www.hapi.gov.vn

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông 
báo cho doanh nghiệp biêt một sô thông tin sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội 
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ vói cơ quan thuế quản lý trực tiếp đê kê khai, nộp 

thuế theo quy định.

Nơi nhận:
-  BAN QUẢN LÝ CÁC DỤ' ÁN ĐẦU 
TƯ XÂY DựNG - CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY VIGLACERA -CTCP. Địa 
chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại 
lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

- Lưu:

mailto:pdkkd_sokhdt@hanoi.gov.vn
http://www.hapi.gov.vn


BỘ X Â Y  DỰ NG
TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

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

s ôicliâ /TC T-H Đ Q T Hà Nội, ngày/tê thảng40 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TỎNG CỒNG TY VIGLACERA - CTCP

HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ TỐNG CỒNG TY VIGLACERA - CTCP

- Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera-CTCP 
được Đại hội đồng cố đông thông qua ngày 02/07/2014 và và các điều lệ sửa 
đồi, bố sung;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty sỐ J ẵ O /TCT-NQ 
ngày/é/l 0/2020.

Điều 1. Kiện toàn lại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng 

công ty cụ thê như sau:

- Tên gọi cũ: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tống công ty

- Tên gọi mới: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng -  Chi nhánh Tống 

công ty Viglacera -  CTCP.

- Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng -  Chi nhánh Tổng công ty

Viglacera -  CTCP là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty

Viglacera- CTCP; có con dấu, mã số thuế, có tài khoản phù họp với phương 

thức hạch toán, được tô chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật, Điều 

lệ Tô chức và hoạt động của Tông công ty Viglacera- CTCP, các Quy chế nội bộ 

của Tổng công ty Viglacera- CTCP, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị Tông công ty Viglacera - CTCP và Quy chế tố chức và hoạt động của 

Ban Quản lý dự án.

- Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng -  Chi nhánh Tông công ty

Viglacera -  CTCP có trụ sở chính đặt tại: Tầng 4 Tòa nhà Viglacera, Sô 1 Đại lộ

Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

QUYÊT ĐỊNH:



Điều 2. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng- Chi nhánh Tổng công ty 

Viglacera- CTCP có ngành, nghề kinh doanh (nhưphụ lục đỉnh kèm).

Điều 3. Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh: ông 

Trần Anh Tuấn, là Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng -  Chi 

nhánh Tổng công ty Viglacera -  CTCP.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, Quy chế hoạt động 

của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng- Chi nhánh Tổng công ty Viglacera- 

CTCP: do Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định theo quy định của pháp luật 

và Quy chế của Tổng công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Ban 

quản lý các dự án đầu tư xây dựng- Chi nhánh Tổng công ty Viglacera- CTCP; 

Trưởng các Phòng, ban TCT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này.

Nơi
-Nhi
- HĐQT, BKS.TCT;
- Các Phó TGĐ.TCT;
- Lưu: TCLĐ, VP TCT.

TM HĐQTTCT 
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC
(kèm tlico Quyết clịnli Số^i/TCT-HĐQT ngàyV£/Jff2020)

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: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây 
dựng đê bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công 
trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và 
đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê 
đât đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, đâu tư công trình hạ tầng để chuyến nhượng, 
cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho 
thuê lại.

6810
(chỉnh)

2 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn về môi trường (Không bao gồm tư vấn 
pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng 
khoán); Tư vấn chuyến giao công nghệ; Nghiên cứu, 
ứng dụng và chuyến giao công nghệ sản xuất, thực hiện 
các dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm, kiếm định nguyên 
liệu, vật liệu xây dựng.

7490

3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thủy điện, đường 
dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng 
đô thị, khu công nghiệp;

4299

4 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
không kèm người điều khiển

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc thiết 
bị thi công và dịch vụ vận tải;

7730

5 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền 
sử dụng đất

Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Chỉ hoạt 
động định giá bất động sản tại sàn giao dịch); Dịch vụ 
môi giới bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động 
sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ định giá 
bât động sản; Dịch vụ tư vấn bât động sản;

6820

6 Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Lập 
dự án đầu tư xây dựng.

7110


