
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

          ---o0o--- 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017 
 

 

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

Căn cứ:  

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014; 

- ; 

- Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 về Luật Thương Mại; 

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. 

 
Với mục tiêu đẩy mạnh, mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển thị trường phù hợp với 
định hướng đề ra của công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: 

1. Danh mục ngành nghề bổ sung: 
HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

  
823 8230 82300 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại 

Nhóm này gồm: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh 
hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên 
đảm nhận những vấn đề tổ chức. 

2. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh: Để đăng ký tổ chức hội chợ, ngày hội tri ân 
khách hàng, triển lãm thương mại. 

 
3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người đại diện thep pháp 
luật để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của 
pháp luật. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng. 

 
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

       CHỦ TỊCH 

                               LÊ HẢI LIỄU 

 

 


