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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

V/v Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được thông 

qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Tây Ninh  cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 24/07/2012, 

Kính thưa Quý cổ đông! 

Trong quá trình tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, có một số ngành nghề trong giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty hiện nay không còn hoạt động. Do đó, Công ty kính 

trình Đại hội cho phép xóa bỏ một số ngành nghề không còn hoạt động và sửa đổi Điều 3 trong 

Điều lệ Công ty – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty để phù hợp với sự thay đổi này. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và 

nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung chi tiết như sau: 

1. Bỏ các ngành nghề sau: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 

(Đồ dùng gia dụng) 

1629 

2 Lắp đặt hệ thống điện 

(Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV) 

4321 

3 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 

(Sản xuất thùng phuy sắt) 

2512 

4 Xay xát và sản xuất bột thô 

(Xay xát hàng nông sản) 

1061 

5 Nhà hàng và các dịch vụ an uống phục vụ lưu động 

(Dịch vụ ăn uống) 

5610 

6 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

(Khai hoang và sửa chữa cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao 

thông) 

7110 

2. Ngành nghề kinh doanh được thay đổi trong Điều lệ mới: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Trồng cây cao su 0125 

2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ  

(Thi công, xây lắp công trình giao thông) 

4773 



3 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh  

(Các mặt hàng lưu niệm) 

1629 

4 Sản xuất bao bì bằng gỗ  

(Đóng pallet) 

1623 

5 Bán buôn tổng hợp  

(Bán buôn vật tư tổng hợp) 

4690 

6 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

(Dịch vụ rửa xe) 

4520 

7 Xây dựng nhà các loại  

(Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp) 

4100 

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

(Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ) 

4661 

9 Xây dựng công trình công ích  

(Các công trình thể thao, công trình thủy lợi) 

4220 

10 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ  

(Cưa, xẻ gỗ cao su) 

1610 

11 Chuẩn bị mặt bằng  

(San lắp mặt bằng) 

4312 

12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  

(Tổ chức bán đấu giá tài sản) 

8299 

13 Thoát nước và xử lý nước thải  

(Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải) 

3700 

14 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  

(Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su) 

4669 

15 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  

(Kinh doanh nhà đất) 

6810 

16 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch  

(Chế biến cao su nguyên liệu) 

0163 

17 Trồng rừng và chăm sóc rừng  

(Chăm sóc cây cao su) 

0210 

18 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  

(Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN) 

7120 

Điều lệ mới sẽ thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 18/04/2013.  

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:  

- ĐHCĐ thường niên năm 2013;  

- Thành viên HĐQT; 

- Lưu: VT. 

 

   

  
 




