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Số: 06/TT- HĐQT   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022      

 

TỜ TRÌNH 

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh 2022) 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC; 

- Căn cứ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và định hướng hoạt động của Công ty trong 

các năm tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tiến hành rà soát Điều 

lệ Công ty. Theo đó, HĐQT nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét bổ sung một số 

ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với định hướng mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh phát triển mở rộng thị trường của Công ty.  

Nội dung chi tiết bổ sung ngành nghề kinh doanh theo phụ lục đính kèm. 

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

Trân trọng. 
 

 
Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT/BKS; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG 

 

Stt 
Tên ngành, nghề kinh doanh 

bổ sung 

Mã 

ngành 

1 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: 

Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy 

4669 

2 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu 

Chi tiết: Tư vấn về công nghệ PCCC; Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ về 

PCCC;  

7490 

3 

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu  

Chi tiết:  

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy; bán lẻ trang thiết bị bảo hộ lao động và an 

toàn lao động; thiết bị điện, điện tử; vật liệu điện 

- Dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, kinh doanh công 

nghiệp nội dung số.  

- Sản phẩm điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và 

thiết bị y tế; thiết bị phòng cháy chữa cháy 

4799 

4 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết: Tư vấn, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera 

quan sát, hệ thống chống trộm. hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy phục 

vụ ngành công an và tham gia thị trường; Lắp đặt cửa chống cháy; Lắp đặt hệ 

thống xây dựng khác 

4329 

5 

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

Chi tiết: 

-Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; Tư vấn thiết kế hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy 

và chữa cháy; 

-Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, 

hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy  

7110 

 

6 Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ 

7710 

7 Cổng thông tin 

Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử 

6312 

8 Cung ứng lao động tạm thời 7820 

9 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830 

 


