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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

-------o0o------- 

Số: 02/2020/TTr-HĐQT/THD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o---------- 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings, 

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký 

kinh doanh của Công ty cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau: 

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

1.  

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan 

Chi tiết:  

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán 

buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, 

gỗ nhiên liệu. 

4661  

2.  
Quảng cáo  

(Chi tiết: Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá) 

7310  

3.  
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

(Chi tiết: Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng) 

7320  

4.  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  
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Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn 

5.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 

chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt. 

8299  

2. Bỏ ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề  kinh doanh xóa bỏ Mã ngành Ghi chú 

1 Truyền tải và phân phối điện 3512  

2 Đại lý du lịch 7911  

3 Điều hành tour du lịch 7912  

4 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810  

5 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392  

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật nội dung và sửa đổi Điều lệ Công 

ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên; 

4. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh 

doanh theo quy định của Pháp luật. 

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

Trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 

-   Như trên; 

-   HĐQT, BKS; 

-   CBTT; 

     -   Lưu: PC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Kiên 

 


