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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04/2022-Ttr -MAC
TP. Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải;

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi
cơ hội kinh doanh, căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh,
sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật
hàng hải, cụ thể như sau:
1. Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty CP
Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải, cụ thể như sau:
Tên ngành nghề

Mã nghề
931

Hoạt động của các cơ sở thể thao
Nhóm này gồm:
– Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc
ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có
hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả):
+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng chày,
+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,
+ Bể bơi và sân vận động,
+ Đường đua và các sân vận động,
+ Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông,
+ Sàn đấm bốc,
+ Sân golf,
+ Sân tennis,
+ Đường chơi bowling;
– Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp
dư trong nhà và ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở đó;
– Gồm cả việc quản lý và cung cấp nhân viên cho hoạt động của các
cơ sở này.
Loại trừ:
– Cho thuê các thiết bị thể thao và giải trí được phân vào nhóm 77210
(Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi, giải trí);

9311 – 93110

STT
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Hoạt động thể thao
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– Hoạt động của công viên và bãi biển được phân vào nhóm 93290
(Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu);

2. Triền khai thực hiện:
2.1 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp, chủ trì tổ chức triển
khai chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện
việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty tại Phòng đăng ký
kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.
2.2 Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành
Điều lệ Công ty, sửa đổi phù hợp quy định của pháp luật sau khi được Phòng đăng kí
kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
( đã ký)

Nguyễn Văn Cường

