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Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội. 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
“V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh” 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Lương thực - Thực phẩm Hà Nội; 

Để  phù hợp với mạng lưới kinh doanh của Công ty và đáp ứng nhu cầu thị 

trường. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 

việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau: 

1. Bổ sung ngành nghề: 

Stt Ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 

2 Bán mô tô, xe máy 4541 

3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 

4   Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

4761 

5 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764 

6 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

(Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 

chuyên doanh) 

4773 

7 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện, internet 4791 

8 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 

9 Giáo dục văn hóa, nghệ thuật 8552 

10 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312 

 

 

 

DỰ THẢO 



2. Giao cho Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến 

hành thực hiện các thủ tục và hồ sơ có liên quan để bổ sung ngành nghề nêu trên 

tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Trân trọng./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHỤ TRÁCH HĐQT 

 

 

 

 

Trần Hữu Hạnh 

 

 





 



 

 


