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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: Áp mã ngành theo hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng; 
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng kính trình Đại 
hội đồng cổ đông thông qua về việc áp (bổ sung) mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ 
thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng 
ký kinh doanh, cụ thể: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 
Đại lý, môi giới, đấu giá 

- Đại lý ký gửi hàng hóa (không bao gồm đại lý chứng khoán, 
bảo hiểm) 

4610 

2 
Sản xuất xe có động cơ 

- Lắp ráp ô tô 
2910 

3 
Sản xuất mô tô, xe máy 

- Lắp ráp mô tô, xe máy 
3091 

4 
Sản xuất mô tô, xe đạp 

- Lắp ráp mô tô, xe đạp 
3092 

5 
Sản xuất linh kiện điện tử 

- Lắp ráp thiết bị điện tử 
2610 

6 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu 

- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 
8299 

7 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

- Khách sạn 
5510 

8 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 
9 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

10 Quảng cáo 7310 

11 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 

4649 
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- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
- Bán buôn đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, văn nghệ, xe đạp 

12 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659 

13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 
14 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 
15 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 
16 Nuôi trồng thủy sản biển 0321 
17 Nuôi trồng thủy sản nội địa 0322 
18 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 1020 
19 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 1080 
20 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

21 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

- Xây dựng công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng 
4290 

22 Xây dựng công trình thủy lợi 4220 
23 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 

24 
Hoạt động viễn thông khác 

- Hoạt động của các điểm truy cập internet 
6190 

25 
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt 
khác 

- Photo 
8219 

26 
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 
tải bằng xe buýt) 

- Vận tải hành khách bằng taxi 
4931 

27 

Vận tải hành khách đường bộ khác 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
- Vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyển cố định và theo hợp 

đồng 

4932 

28 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011 
29 Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021 
30 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311 
31 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312 
32 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321 
33 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 
34 Bán lẻ ô tô con (loại từ 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512 
35 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 
36 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 

37 
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác 

4530 

38 Bán mô tô, xe máy 4541 
39 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542 
40 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 

41 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống (trừ động vật quý hiếm và động vật hoang dã) 

4620 

42 Bán buôn gạo 4631 
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43 Bán buôn thực phẩm 4632 
44 Bán buôn đồ uống: Bán buôn rượu, bia 4633 
45 Bán lẻ đô uống trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ rượu, bia 4723 
46 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

47 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 

4661 

48 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

- Bán buôn sắt, thép, kim loại màu 
4662 

49 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 

4663 

50 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

- Bán buôn phân bón 
4669 

51 Đại lý du lịch 7911 
52 Điều hành tua du lịch 7912 
53 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 

 Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn  trong 
Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà Công ty đã 
đăng ký kinh doanh cho phù hợp với các nội dung trong đăng ký kinh doanh và quy 
định của pháp luật. 

 Trân trọng! 

                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT NGÔ VĂN THẲNG đã ký  
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