
	

TỜ TRÌNH 
V/v thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

_______________ 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam 
được thông qua ngày 08/02/2017; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 11/06/2016; 
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam; 

HĐQT Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 
xem xét chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 
1 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118 
2 Trồng cây hồ tiêu 0124 
3 Trồng cây cao su 0125 
4 Trồng cây cà phê 0126 
5 Chăn nuôi trâu, bò 0141 
6 Chăn nuôi lợn 0145 
7 Chăn nuôi gia cầm 0146 
8 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150 
9 Hoạt động dịch vụ trồng  trọt  0161 

10 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi  0162 
11 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 
12 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 
13 Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210 
14 Khai thác gỗ 0221 
15 Khai thác thuỷ sản nội địa 0312 
16 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322 
17 Thu gom rác thải không độc hại 3811 
18 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821 
19 Xây dựng nhà các loại 4100 
20 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 
21 Lắp đặt hệ thống điện 4321 
22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều 4322 
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hoà không khí 
23 Kho bãi và lưu giữ hàng hoá 5210 
24 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 6419 
25 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 6420 

26 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới 
thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810 

27 Cung ứng lao động tạm thời 7820 
28 Đại lý du lịch 7911 
29 Điều hành tua du lịch 7912 
30 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 

31 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 

32 
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá 
quyền sử dụng đất 

6820 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu VT, HĐQT. 
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