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TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua việc Đổi tên Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 

 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng 
Long tỉnh Hòa Bình; 

-  Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư 
thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin kính 

trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua các nội dung sau: 

I. Đổi tên Công ty 

1. Lí do Đổi tên Công ty: 

Lí do: Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác, khách 

hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình dự 

kiến thay đổi Tên Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Quyết định thay đổi Tên Công ty (thay đổi, lựa chọn tên mới của Công ty), đảm bảo phù 

hợp với quy định của pháp luật, giúp Công ty thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội 

đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới; 

- Thực hiện việc đăng ký nội dung thay đổi Tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi Tên Công ty. 

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh 

1. Bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh như sau: 

STT Tên ngành/ Nội dung Mã ngành 

1 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan : Bán 
buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; bán buôn khí đốt và các 
sản phẩm liên quan. 

4661 

2 Bán buôn tổng hợp. 4690 

3 Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa. 5022 

4 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây nông nghiệp. 0210 

5 Chăn nuôi gia cầm và sản xuất gia cầm 
 

0146 
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6 Khai thác gỗ  0220 

7 Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ, chi tiết:  

+ Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 

0231 

8 Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ, chi tiết: 

+ Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 

0232 

9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 

10 Khai thác và thu gom than cứng 0510 

11 Khai thác và thu gom than non 0520 

12 Khai thác quặng sắt 0710 

13 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng kim loại 
quý hiếm), chi tiết: 

+ Khai thác quặng uranium và quặng thorium 

0721 

14 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng kim loại 
quý hiếm) 

Chi tiết: 

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 

0722 

15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác ( Bao gồm cả thăm dò 
khoáng sản) 

0990 

16 Đại lý du lịch 7911 

17 Điều hành tua du lịch 7912 

18 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ 
chức tua du lịch 

7990 

19 Bán buôn thực phẩm, đồ uống 4632 

20 Bán buôn đồ uống 4633 

21 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ( Trừ bán buôn dược phẩm và 
dụng cụ y tế) 

4649 

22 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 

23 Bán lẻ ô tô con ( Loại 9 chỗ trở xuống) 4512 

24 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 

25 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ khác 4520 

26 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 

27 Bán mô tô, xe máy 4541 

28 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. 4543 
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29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653 

30 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 4659 

31 Xây dựng công trình đường sắt 4211 

32 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

33 Xây dựng công trình thủy 4291 

34 Xây dựng công trình khai khoáng 4292 

35 Xây dựng các công trình điện 4221 

36 Xây dựng các công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223 

37 Phá dỡ mặt bằng. 4311 

38 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

39 Xây dựng các công trình khai khoáng 4292 

40 Xây dựng các công trình chế biến, chế tạo. 4293 

41 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi điều hoà không khí. 4322 

42 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

43 Cho thuê xe có động cơ 7710 

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

7730 

45 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621 

46 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622 

47 Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623 

48 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 
và vật liệu tết bện 

1629 

49 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ, bột sắn 4631 

50 Bán buôn nông, lâm, hải sản và động vật sống   

4620 

51 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết:  

- Khách sạn 

- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự 

5510 

52 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 
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53 Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh:  4773 

54 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225 

55 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ 5222 

56 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. 2392 

57 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 
(Bao gồm cả sản xuất gạch không nung) 

2395 

58 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại chưa phân vào đâu. 2399 

59 Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. 5210 

60 Bốc xếp hàng hoá. 5224 

61 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

62 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu, chi tiết: 

Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp ( khi có đủ điều kiện được nhà 
nước cho phép) 

8299 

63 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê, Chi tiết: 

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở 

6810 

 
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung thay đổi ngành 

nghề kinh doanh như trên; 

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo các 

nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên; 

- Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, Đại 

hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và bổ sung ngành nghề 

kinh doanh mới cho Công ty, đồng thời đăng ký việc thay đổi ngành nghề kinh doanh 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ theo thông tin thay đổi.  

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:   
 - Như kính gửi; 
 - Lưu VT, HĐQT 
 
 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

NGUYỄN VĂN HƯNG 

 


