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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

 
 Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 
 
 Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng 
cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua đề xuất về việc bổ sung ngành, nghề kinh 
doanh của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”) với các nội 
dung được nêu dưới đây: 
 

Stt Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung Mã ngành 

01 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết:  Mua bán bao bì 

4669 

02 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
Chi tiết: Cho thuê trạm xăng dầu 

7730 
 

Giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện việc tra cứu, áp mã ngành 
phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành để đăng ký bổ 
sung đầy đủ các ngành nghề kinh doanh nêu trên. 

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành, nghề: Giao cho 
Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 
tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. 

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành 
nghề kinh doanh nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành 
bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. 
 

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt 
 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

        (Đã ký) 

 

        VÕ TRƯỜNG THÀNH 


