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TỜ TRÌNH 

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty; 

Nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty như 

sau: 

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 

1.  Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 

2.  Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt 

khác. Chi tiết: 

- Chuẩn bị tài liệu;  

- Soạn thảo và sửa chữa văn bản;  

- Photocopy;   

- Dịch vụ hỗ trợ thư ký;  

8219 

3.  Cho thuê xe có động cơ 7710 

4.  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: 

- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng, thiết bị xây dựng, thiết 

bị nông, lâm nghiệp; 

- Cho thuê động cơ, dụng cụ máy; 

- Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc 

chuyên môn; 

- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không có 

người điều khiển; 

- Cho thuê thiết bị vận tải hàng không không kèm người điều 

khiển; 

- Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều 

khiển; 

- Cho thuê container. 

7730 
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5.  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 

vào đâu. Chi tiết:  

- Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký 

8299 

6.  Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Chi tiết: 

- Sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình diễn trực tiếp, các sự 

kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành cho công chúng; 

- Cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ năng sáng tác hoặc kỹ 

thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ thuật và các buổi 

trình diễn trực tiếp. 

9000 

7.  Quảng cáo.  7310 

8.  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 

 

2. Bổ sung thêm các hoạt động kinh doanh chi tiết đối với các ngành/nghề kinh doanh 

đã đăng ký 

STT Ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 

1 Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết:  

- Hoạt động cung cấp, tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 

với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: 

tư vấn, hỗ trợ kinh doanh; tư vấn lập chiến lược, kế hoạch hoạt 

động kinh doanh; quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị 

trường; tư vấn chính sách nguồn nhân lực; tư vấn biện pháp thực 

thi kế hoạch hoạt động kinh doanh. 

7020 

 

2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: 

- Cung cấp nhân viên đảm nhận các vấn đề trong việc tổ chức hội 

nghị, hội thảo. 

8230 

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông  xem xét thông qua: 

- Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo mục 1 và mục 2 của Tờ trình này; 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, ký các văn bản, triển khai thực hiện các thủ tục 

liên quan tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh nêu trên và sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung này. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban KS; 

- LưuVP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Bình 

 


