
1 

 

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

-----------  ---------- 

Số: 10/2021/TTr-HĐQT-VINGROUP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------  ----------      

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh) 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 
 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua về việc 

điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) với các 

nội dung như sau: 

 

STT Ngành nghề đã đăng ký Ngành nghề đề xuất  

điều chỉnh 

Mã ngành Lý do điều chỉnh 

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 

động sản, đấu giá quyền sử dụng 

đất 

Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất 

động sản, định giá bất động sản, 

sàn giao dịch bất động sản, tư 

vấn bất động sản, đấu giá bất 

động sản, quảng cáo bất động 

sản, quản lý bất động sản 

 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 

động sản, đấu giá quyền sử 

dụng đất 

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất 

động sản, quản lý bất động 

sản 

6820 Làm rõ phạm vi 

đăng ký kinh 

doanh 

2. Dịch vụ thông tin khác chưa 

được phân vào đâu: 

- Các dịch vụ thông tin qua điện 

thoại;  

- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin 

thông qua hợp đồng hay trên cơ 

sở phí;  

- Các dịch vụ cắt xén thông tin, 

báo chí, v.v... 

Bỏ 6399 Không thực hiện 

3. Thu gom rác thải không độc hại Thu gom rác thải không độc 

hại  

Chi tiết: Ngoại trừ thu gom 

rác trực tiếp từ các hộ gia 

đình. Chỉ cung cấp dịch vụ tại 

các điểm thu gom rác thải do 

chính quyền địa phương cấp 

tỉnh và thành phố chỉ định 

3811 Làm rõ phạm vi 

đăng ký kinh 

doanh 

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đình 

Chi tiết: Bán buôn nước hoa, 

hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 

sinh Buôn bán hàng điện tử, tin 

học, điện lạnh, dân dụng 

Bán buôn đồ dùng khác cho 

gia đình 

Chi tiết: Loại trừ các hàng 

hóa không cam kết theo Biểu 

cam kết WTO 

4649 Làm rõ phạm vi 

đăng ký kinh 

doanh 
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Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup quyết định việc điều 

chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp 

luật chuyên ngành. 

Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập 

đoàn Vingroup: 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 thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc điều 

chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản 

Điều lệ theo quy định của pháp luật. 

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

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng. 

 

 

 

 

 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

(đã ký) 

 

Phạm Nhật Vượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Đại hội. 


