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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 03/2017/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày …..tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
➢ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
➢ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
Do mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập, Hội đồng
quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành
nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:
1.

Ngành nghề bổ sung:
STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH
1062

2.

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(trừ sản xuất - chế biến thực phẩm tươi sống tại
trụ sở).
Sản xuất các loại bánh từ bột

3.

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

1075

4.

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào
đâu
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

1079

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

4751

Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế website; thiết kế đồ họa; thiết kế
ma két, biểu trưng, tờ rơi, tờ gấp, ca ta lo, ấn
phẩm quảng cáo, nhãn mác, bao bì. Thiết kế lắp
đặt hệ thống tin học. Thiết kế hệ thống mạng
máy tính, phần cứng, phần mềm

7410

1.

5.
6.
7.
8.

GHI CHÚ

1071

7320

4641

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Điều lệ công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh
doanh như sau:

2.

STT
1

2
3

Tên ngành
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (không hoạt
động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Bán buôn đồ uống
-Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia)
Đại lý, môi giới, đấu giá
1

Mã ngành
5510 (Chính)

4633
4610

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

18

19
20
21

-Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
-Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh; Vận tải hành khách nội tỉnh
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô các loại
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Tổ chức tour du lịch lữ hành
Hoạt dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải tàu biển. Dịch vụ
bán vé máy bay, vé tàu thủy, ô tô
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Vận tải hành khách đường thủy nội địa
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, thuế, kế toán)
Thu gom rác thải không độc hại
(chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
-Chi tiết: Tư vấn giáo dục, tư vấn du học (trừ tư vấn tài chính, kế
toán, pháp luật)
Thu gom rác thải độc hại
-Chi tiết: Thu gom rác thải y tế (chỉ được phép hoạt động khi đảm
bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt động
tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế (địa điểm xử lý phải phù
hợp với quy hoạch của ngành và chỉ được phép hoạt động khi
đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt
động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
(không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết: Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công
trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công
trình xây dựng để 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 đất đã có hạ tầng;
Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ
tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có
hạ tầng để cho thuê lại. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà.
Đầu tư kinh doanh công trình đô thị

5610
4663
4932
4634
4312
4511
7920
5229

5011
5021
7020
3811

8560

3812

3822

9632
0150
6810

22

23

24
25
26

27

28
29

30

31
32

33

34
35

36
37

Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
(địa điểm xử lý phải phù hợp với quy hoạch của ngành và chỉ
được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
-Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động (chỉ được phép
hoạt động khi được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cấp
giấy phép hoạt động) (trừ cho thuê lại lao động)
Đào tạo, xuất khẩu lao động (Chỉ được hoạt động khi có giấy
phép của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) (trừ cho thuê lại
lao động)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
-Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở)
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống
-Chi tiết: Bán buôn hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở)
Giáo dục mầm non
-Chi tiết: Nhà trẻ mầm non (chỉ được phép hoạt động khi được
Ủy ban nhân dân cấp Huyện cấp giấy phép)
Cho thuê xe có động cơ
-Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe ủi, xe đào, xe lu, cẩu, xe điện
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
-Chi tiết: Đào tạo nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn (chỉ
được phép hoạt động khi được Sở Lao động- Thương Binh và Xã
hội cấp giấy phép hoạt động)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được
phân vào đâu
-Chi tiết: Dịch thuật (tài liệu, sách báo); phiên dịch
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
-Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, kho bãi
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được
phân vào đâu
-Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ
và cam kết không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim
ảnh tại trụ sở)
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
-Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ (Chỉ được phép hoạt động tại
khách sạn golf Cần Thơ và khách sạn golf 3 Đà Lạt khi được
Ngân hàng nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu đổi ngoại
tệ). Tư vấn đầu tư
Đại lý du lịch
-Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
-Chi tiết: Kinh doanh vũ trường, phòng trà, massage, karaoke
(không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh). Kinh doanh trò
chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt
động tại khách sạn Golf Cần Thơ)
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Dịch vụ cắt tóc, làm đầu
Xây dựng nhà các loại

3821

7830

7730
0118
4620

8510

7710
8559

7490

5210
8299

6619

7911
9000

9631
4100
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3.

Chi tiết: Xây dựng nhà ở
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng kỹ
thuật (đường cống cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, điện dân
dụng, điện chiếu sáng)
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa.
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm
tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hành chuyên doanh
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(trừ sản xuất - chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).
Sản xuất các loại bánh từ bột
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng
chuyên doanh
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế website; thiết kế đồ họa; thiết kế ma két, biểu
trưng, tờ rơi, tờ gấp, ca ta lo, ấn phẩm quảng cáo, nhãn mác, bao
bì. Thiết kế lắp đặt hệ thống tin học. Thiết kế hệ thống mạng máy
tính, phần cứng, phần mềm

4290

4632
4711
4719
4722
4723
7912
1062
1071
1075
1079
7320
4751
4641
7410

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan
thẩm quyền về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

