
CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số:138/CV-DL1
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp thay đổi lần thứ 17.

Gia Lai, ngày 12 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng
Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt

6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình
công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin

- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề
kinh doanh của công ty đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 12/08/2020.

STT Nội dung Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

1
Tên công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư phát
triển dịch vụ Công trình công
cộng Đức Long Gia Lai

Công ty Cổ phần Tập đoàn
năng lượng tái tạo Việt Nam

2
Địa chỉ

43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá,
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

120 Trần Phú, Phường Diên
Hồng, Thành phố Pleiku,
Tỉnh Gia Lai

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 12/08/2020 tại đường dẫn: Website :http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-
dong/cong-bo-thong-tin.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận: NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

-

Nguyễn Tường Cọt

-Như trên
-Lưu



St): 
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7 Bao dthang, sira chila o to va xe có dOng cor khac 
8 Kho bai va hru giu hang Ma  

Kinh doanh bat dOng san, quyen sir dung slat thuOc chu s& 
chii sir dung hoac di thug 
Chi tiet: Kinh doanh bat &rig san; Kinh doanh co so ha tang va 
cac dich vu có lien quan trong khu cong nghiep, khu dO thi; 
Cho thug van phong, nha xut'mg, nha  

10 Ban buon tong hop 	
4690 

Chi fiat: Ban ban hang tieu dung (ngoai trtr hang hoa theo php 
1pc so 03 Thong to 34/2013/TT-BCT ngay 24/12/2013 ciia BO 
Cone ThlIon2)  

Ma nganh 

Van tai hang Ma bang duaTig 1)0 
Dich vu luu tru ng'an ngay  
Van tai hanh khach duerng 130 khac 
Chi tiet: Van tai hanh khach theo tuyen co dinh 

4 Dich vu an u6ng khac  
.: Hoot dOng dich vu ho trot khac lien quan den van tai  

Van tai hanh khach duarng bO trong not thanh, ngoai thanh (trir 
van tai bang xe bu9t) 
Chi tiet: Van tai hanh khach theo hop dos  rig  

5 

6 

9 
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4933 

4932 
5510 

5629 
5229 
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Ten nganh 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VII I' NAM 
1)0c 14p — Tv do — II#nh phtic 

}mai VA DAu Tir 

TINH GIA LAI 
PHONG BANG KY KINH DOANH Gia Lai, ngay 12 thcing 08 nom 2020 

GIAY XAC NHAN 

Ve vigc thay dOi nOi dung ding ky doanh nghi0 

Phong Dang kS,  kinh doanh: Tinh Gia Lai 
Dia chi tru sot: So 2 Hoang Hoa Tham, Thanh pho Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 

Dien thoai: 0269 3823713 	Fax: 

Email: dkkd.gialai@gmail.com 	Website: 
Xac nh4n: 

Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN TAP DOAN NANG LU'ONG TAI TAO 

VIET NAM 
Ma so doanh nghiep/Ma so thug: 5900437257 

Da thong boo thay dOi nOi dung clang ky doanh nghi,e;p den PhOng Bang kST 
kinh doanh. 

ThOng tin dm doanh nghiep da duoc cap nhat vao He thong thong tin qutic gia ye 
clang lcST doanh nghiep nhu sau: 



STT Ten nganh Ma nganh 
11 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (trir g8, tre, nira) va dOng 

vat song 
Chi tiet: Mua ban thirc an gia sac, Ban buon nong san (trir mu 
cao su)(khong hoat dOng tai try soy chinh)(Ngoai trir hang boa 
theo pity lac so 03 Thong to 34/2013/TT-BCT ngay 24/12/2013 
dm Bo Cong thuang) 

4620 

12  Ban buon kim loai va quang kim loai 
Chi tiet: Ban buon sat, thep, &Ong, chi, kern va kim loai mau 
khde clang nguyen sinh va ban thanh pham 

4662 

13 Ban buon vat lieu, thiet bi lAp dat khac trong xay dung, 
Chi ti6t: Ban buon tre, nira.Ban buon vat lieu va thiet bi lap dal 
khac trong xay dung (trir go) 

4663 

14  Ban buon may nick, thiet bi vayhu tang may khac 4659 
15 San xuat thirc an gia sue, gia cam va thug san 

Chi fiat: San xuAt thirc an gia sac 
1080 

16  Ban barn chuyen doanh khac chua dugc phan \Tao dau 
Chi tiet: Mua ban phan bOn 
Ban buon cao su thanh pham 

4669 

17  Khai thac dd, cat, soi, dat set 0810 
18  Cat tao clang va hoan thian da 2396 
19  Chuan bi mat bang 

(khong bao Om (16 min va cac loai tucmg to tai mat bang xay 
dung) 

4312 

20 Lap dat h" thong d* 
(khong gia cong ca khi, tai cha pha thai, xi ma din tai try so) 

4321 

21  Ban buon thirc pham 
Chi tiet: Ban bit& ca. phe 

4632 

22  Ban le lucrng flux trong cac cira hang chuyen doanh 
(Ngoai trir hang boa theo phy lac so 03 Thong to 34/2013/TT-
BCT ngay 24/12/2013 dia. BO Cong thuang) 

4721 

23  Ban le thirc pham trong cac cira hang chuyen doanh 
(Ngoai trir hang hoa theo phy lye so 03 Thong to 34/2013/TT-
BCT ngay 24/12/2013 dm BO Cong thuang) 

4722 

24 Nha hang va cac dich vu an uong pliac vu km dOng 5610 
25 Tu van, mai gied, dAu gia bAt dOng san, dAu gia quyan sir dung 

dat 
(khong hoat dOng dAu gia) 

6820 

26 Hoat dOng thiet ke chuyen dung 
Chi tiet: Trang tri not that 

7410 

27 Tronvro, chan nuOi hiin hop 
Chi tiet: Chan nuoi (khong hoat dOng tai try so) 

0150 

28 Nuoi trong thusT,san not dia 
Chi fiat: NuOi trong thity san (Khong boat clOng tai tilt so) 

0322 

29  Hoat dOng dich vu h8 'fro kinh doanh khac con lai chua dugc 
phan vao dau 
Chi tiet: Dich vu thuang mai 

8299 

 A/ 



STT Ten nganh Ma nganh 

30  San xuat thuc pham khac chua dugc Phan vao dau, 
Chi tiet: Ch6 bien thuc pham (trir the bien thuc pham tuai 
song) 

1079 

31  Hoat dOng dich vu h76 troy truc tiep cho van tai duong thily 
Chi tiet: 
Hog d6ng dm cang bien, cang song, ben tau, cau tau 
Hoat dOng dm cac ngam throng thus/ 

5222 

32  Xay dung cong trinh din 4221 

33  Xay dung cong trinh cap, thoat nuOc 
Chi tiet: Xay dung cong trinh thily lgi 

4222 

34  Xay dung cong trinh thily 4291 

35  Sdn xuat din 
Chi tiet: Sdn xuat din gio, din mat troi ... 

3511(Chinh) 

36 Hoan thien cong trinh xay thing 4330 

37  Hog dOng xay dung chuyen dung khac 4390 

38  Lap dat 116 thong cap, thoat mot, he th6ng su6i ya di&r hod 
khong khi 

4322 

39  Lap dat he thong xay dung khac 4329 
40 Hoat dOng kien true va to van k9 thuat có lien quan 

Chi tiet: Tu van quan 1ST du an; Giam sat thi cong xay dkmg 
cong trinh dan dung, cong nghiO, tinily lgi, giao thong, cong 
trinh diO, ca so ha tan 	... 

7110 

41  Cho thue may moc, thiet bi va 6.  dung him hinh khac khong 
kern ripen dieu khien 
Chi tiet: Cho thue may moc, thiet bi trong xay dung 

7730 

42 Hog dOngclich vu h6 troy live tip cho van tai du6ng b'6 
Chi tiet: Dau to xay dung cac ben bdi tai cac tinh, thanh ph6 
trong ca nu6c; Dich vu ben xe, bai do xe 

5225 

43 v4n tai hanh khach bang xe buSTt trong nOi thanh 4921 

44  Van tai hanh khach bang xe but giira not thanh va ngoai thanh, 
lien tinh 

4922 

45 my dung cong trinh k9 thuat dan dung khac ,  
Chi Wet: Xay dung cong trinh cong nghi6p, ha tang Icy thuat 

4299 

46 Xay chyng cong trinh du6ng b6 
Chi tiet: Xay chmg cong trinh throng b6, dau to xay dkmg cong 
trinh giao thong (theo hinh tithe BOT va BT) 

4212 

47 Xay dkrng nha de 0 4101 
48 xay dung nha khong de 6 4102 
49 Trong rau, (tau cac loaf va tong hoa 0118 

5° Trong rung, cham soc rung va uom gi6ng cay lam nghi6p 0210 

51  Trongcay lau nam khac 
Chi tiet: Trong cay cong nghiOp 

0129 

52 Dai 1ST, moi gioi, dau gia hang hoa 
Chi tiet: Dai 1ST mua ban lcST giri hang hoa 

4610 

53  San xuat hang d'Ot san (trir trang phuc) 
Chi tiet: May theu cong nghiOp 

1392 



STT Ten nganh Ma nganh 
54 1399 San xuat cac logi hang det khac chua dugc phan \fact dau 

Chi ti6t: Det cac logi day phvc vv nganh may nhu: Day lam do, 
day cot giay, day loi de det day khoa keo  

Thong tin ding ki thug: 

STT Cac chi tieu thong tin ding 147 thug 

1 Thong tin ve Giam d6c (T6ng giam,doc): 
HQ va ten Giam d6c (Tong giam doc): NGUYEN TUQNG CQT 
Dien thogi: 

2 Thong tin ve Kt toan tnrong/Phv trach kt toan: 
HQ va ten Ke toan tnremg/Phv trach kt toan: 
Dien thogi: 

3 Dia chi nhan thong bao thug: 
43 4 Nam D4 Plurang Tra Ba, Thanh pita Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 

Dien thoai: 	 02693829021 
Fax: 	 02693829021 
Email: 

4 flinh thirc hgch toan: 	Hach toan clot l'gp 

5 Nam tai chinh: 
Ap dung tir ngay 1/1 dtn ngdy 31/12 

6 Toting s6 lao clOng: 	12 

7 Phucmg phap tinh thug GTGT: Kha'zi trer 

8 Thong tin ve tai khoan ngan hang: 
Tai khoan ngan hang: 	TIEN PHONG BANK 01784551801; KY 
THUONG CN GM' LAI 19022576242012; BIDV CN GIA LAI 
62010000213001; TMCP QUOC DAN 10110000440597; AGRIBANK 
5020201000948; Ngan hang HD Bank - Chi nhanh Sai Gon, TP. HCM 
045704070018105; 

Thong tin ve nguiri quan 15,  doanh 
* Ho va ten: NGUYEN TIJONG COT 

	
Gioi tinh: Nam 

Chirc danh: Giam d6c, T6ng Giam d6c 
Sinh ngay: 10/10/1984 	Dan t6c: Kinh 

	
Qu6c tich: Viet Nam 

Loai gia'y to chirng thgc ca. nhan: Chirng minh nhan dein 
S6 gi'y chimg thgc ca nhan: 	211864155 
Ngay Cap: 03/04/2010 	Noi ca): Cong an tinh Binh Dinh 
Ncri clang ky 116 khAu thuong 	To 3, Plurang Tra Ba, Thanh pha Pleiku, Tinh Gia 
Lai, Viet Nam 
Chii a hien tai: Td 3, Phu'ang Tra Ba, Thanh phd Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 

Nol nhon: 
-CONG TY CO PHAN TAP DOAN 
NANG LliONG TAI TAO VI :ET NAM. 
Dia chi:120 Tran Phu, Phuang Dien 
Wong, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai, 
Viet Nam 



CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc 14p — Tv do — Hynh phtic 

SCE KE HOACH VA DAU TU.  
TfNH GIA LAI 

PHONG DANG KY KINH DOANH 

GIAY CHUNG NII8N DANG Ki7 DOANH NGHItP 
CONG TY CO PHAN 

Ma sic) doanh nghiep: 5900437257 

Dang ky lan clau: ngay 21 thong 12 nam 2007 

Dang ky thay cloi lan thin: 17, ngay 12 thong 08 nam 2020 

1. Ten cong ty 

Ten cong ty vik bang ti6ng Viet: CONG TY CO PHAN TAP DOAN NANG LIJONG 
TAI TAO VIET NAM 
Ten cong ty vie't bang tie'ng nu arc ngoai: VIET NAM RENEWABLE ENERGY 
GROUP JOINT STOCK COMPANY 
Ten cong ty vik tat: VREG JSC 

2. Dia chi try so' chinh 
120 Tr/Hi Phu, Phyr&ng Dien Hang, Thanh pha Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 
Dien thoai: 02693829021 	 Fax: 02693829021 
Email: admin@duclonggroup.corn 	Website: http://www.dll.corn.vn  

3. VOn dieu le 
V6n diL 	1.011.773.530.000 deng. 
Bling chit:  Mat nghin khong tram‘mtrai mot ty bay tram bay mtrai ba 
trieu nam tram ba nurai nghin clang 

Menh gia co pilau: 10.000 6ng 
T6'ng s15 co phan: 	101.177.353 
4. Ngtriri dyi dien theo pita') 1u4t cua cong ty 

* Ho va ten: NGUYEN TIRING COT 	 tinh: Nam 

Chirc danh: Giam (16c 
Sinh ngay: 10/10/1984 	Dan tee: Kinh 	Qu6c tich: Viet Nam 

Loai giay to chi ng tlwc ca nhan: Chirng mink nhan dan 
S6 giay chimg thvc ca nhan: 	211864155 
Ngdy cap: 03/04/2010 	Noi cap: Cong an tinh Binh Dinh 
Noi clang Ic'T ho khau thileyng trii: To 3, Phtrang Tra Ba, Thanh pha Pleiku, Tinh Gia 
Lai, Viet Nam 
Chti 6. hien tai: To 3, Phuy'rng Tra Ba, Thanh phd Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 

• PHONG . ,\\ 

1.Y.• 
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