
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

Số: …../2021/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                          Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về việc thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: 

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công 

ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông 

qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, 

nội dung trình như sau: 

I.  THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY  

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành 

1.  Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 

truyền hình 

5911 

2.  Hoạt động hậu kỳ 5912 

3.  Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 

trình truyền hình 

Chi tiết: Hoạt động phát hành phim video 

5913 

4.  Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 

Chi tiết: Hoạt động ghi âm 

5920 

5.  Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 

6.  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 

7.  Cổng thông tin 

(Trừ hoạt động báo chí) 

6312 

8.  Quảng cáo  

(Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá và các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định tại Luật Quảng cáo) 

7310 

9.  Hoạt động nhiếp ảnh 

(Trừ hoạt động chụp ảnh từ trên cao) 

7420 

10.  Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

(Trừ hoạt động báo chí) 

8230 



 

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách 

đã đăng ký 

Mã ngành 

1.  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

2.  

Bán buôn tổng hợp 

Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập 

cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

4690 

3.  Đại lý du lịch 7911 

4 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (mã CPC 642, 

643) 
5610 

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành 

1.  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 

đất  

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Dịch vụ quản lý bất 

động sản 

(Không bao gồm Dịch vụ định giá bất động sản) 

6820 

(Chính) 

II.   SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

 Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh 

việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. 

III.  THỰC HIỆN 

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp 

luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 

bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: 

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã 

ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của 

Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. 

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

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận:  

- Cổ đông; 

- HĐQT, BTGĐ,  

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trung Vũ 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết 

định tại Đại hội. 


