
 
 

 
 

 

 
 

Số: 13/2022/KSB/ĐHCĐ-TTr                                 Thuận An, ngày…. tháng 5 năm 2022 
 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; 

- Căn cứ nhu cầu về ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội 
dung sau: 

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 
của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc 
điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau: 

1. Điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tuân 
thủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định của pháp 
luật, cụ thể: 

STT Mã 
ngành 

Tên ngành, nghề kinh 
doanh hiện tại 

Tên ngành, nghề kinh doanh 
sau khi điều chỉnh 

1 6810 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 
Chi tiết: Kinh doanh bất 
động sản; đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp; đầu tư kinh 
doanh khu du lịch (thực hiện 
theo quy hoạch) 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 
Chi tiết: Kinh doanh bất động 
sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp; đầu tư kinh doanh 
khu du lịch (thực hiện theo 
quy hoạch và theo khoản 1 
Điều 10 Luật Kinh doanh Bất 
Động sản) 
 
Không thực hiện bất kỳ hoạt 
động kinh doanh nào liên 
quan đến: 
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DỰ THẢO 



 
 

 
 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng, 
nghĩa trang, nghĩa địa để 
chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất gắn với hạ tầng". 

2 5222 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
trực tiếp cho vận tải đường 
thủy. Chi tiết: Kinh doanh 
bến thủy nội địa. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường thủy. 
Chi tiết: Kinh doanh bến thủy 
nội địa. 

Không thực hiện bất kỳ  hoạt 
động kinh doanh nào đến:  

- Dịch vụ thiết lập, vận 
hành, duy trì, bảo trì báo 
hiệu hàng hải, khu nước, 
vùng nước, luồng hàng hải 
công cộng và tuyến hàng 
hải; dịch vụ khảo sát khu 
nước, vùng nước, luồng 
hàng hải công cộng và 
tuyến hàng hải phục vụ 
công bố Thông báo hàng 
hải; dịch Vụ khảo sát, xây 
dựng và phát hành hải đồ 
vùng nước, cảng biển, 
luồng hàng hải và tuyến 
hàng hải; xây dựng và 
phát hành tài liệu, ấn 
phẩm an toàn hàng hải. 

- Dịch vụ điều tiết bảo đảm 
an toàn hàng hải trong khu 
nước, vùng nước và luồng 
hàng hải công cộng; dịch 
vụ thông tin điện tử hàng 
hải. 

3 4661 

Bán buôn nhiên liệu rắn, 
lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan. 
Chi tiết: Kinh doanh xăng 
dầu 

Loại trừ khỏi danh mục ngành 
nghề hoạt động của Công ty 

4 4620 

Bán buôn nông, lâm sản 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống. 
Chi tiết: Mua bán nông, lâm 
sản 

Loại trừ khỏi danh mục ngành 
nghề hoạt động của Công ty 

 



 
 

 
 

 

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty 

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty các 
nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên. 

3. Tổ chức thực hiện 

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người 
đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh 
doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:  

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm 
vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;  

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh 
của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.  

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./. 
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