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CÔNG TY CỔ PHẦN  

HÃNG SƠN ĐÔNG Á 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2021/TTr-HĐQT                 Hà Nội, ngày  20 tháng 09 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á. 

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay của Công ty cổ phần Hãng sơn 

Đông Á, một số ngành nghề Công ty đăng ký đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp với 

hoạt động đầu tư chính của Công ty, cũng như không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư 

nước ngoài tại Công ty. Với mục tiêu tăng cường đầu tư, hợp tác với đối tác nước ngoài, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc cắt giảm một số ngành 

nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau: 

Stt Mã ngành Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh 

1.  5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm 

kinh doanh: Quầy Bar). 

2.  5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh: Quầy Bar). 

3.  4932 

 

Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: - Dịch vụ vận tải, vận chuyển hành khách; 

4.  1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 

5.  1074 Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự 

6.  4632 Bán buôn thực phẩm 

7.  4711 

 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm doanh 

tổng hợp tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh. 

8.  4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh. 
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Stt Mã ngành Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh 

9.  4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. 

10.  4633 

 

Bán buôn đồ uống 

(không bao gồm kinh doanh: Quầy Bar); 

11.  

4649 

 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán 

buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng 

gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 

buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. 

12.  4723  

 

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm kinh 

doanh: Quầy Bar). 

13.  4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh. 

14.  4761 

 

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh. 

15.  4762 

 

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các 

cửa hàng chuyên doanh. 

16.  
4772 

 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

Chỉ gồm có: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 

cửa hàng chuyên doanh. 

17.  4771 

 

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng 

chuyên doanh. 

18.  4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh. 

19.  4541 Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đấu giá). 

20.  4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. 

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay 

đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau: 

- Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh không 

phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty (nếu có phát sinh); đồng 

thời triển khai thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội (nếu có phát sinh). 

- Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty 

khi xét thấy cần thiết vị lợi ích của cổ đông và Công ty trên cơ sở quy định của pháp 

luật.  
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- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán, 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hệ thống công bố thông tin của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.  

- Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ 

Công ty. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT, TCKT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Mai Anh Tám 

 


