
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề của Công ty 

------------------- 

Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông 

qua một số nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi chức danh 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) như sau: 

1. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi 

Điều lệ Công ty: 

1.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp 

luật của Công ty như sau: 

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 

1. Công ty có một (01) người đại diện 

theo pháp luật. Người đại diện theo 

pháp luật của Công ty là Tổng Giám 

đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của Người đại diện theo pháp luật được 

Hội đồng Quản trị quyết định phân 

công, phân quyền cụ thể, phù hợp với 

thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 

1. Công ty có một (01) người đại diện 

theo pháp luật. Người đại diện theo pháp 

luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của Người đại diện theo pháp luật 

được Hội đồng Quản trị quyết định phân 

công, phân quyền cụ thể, phù hợp với 

thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm. 

1.2. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi 

Điều lệ Công ty.  

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc 

- Chức danh người đại diện theo pháp luật dự kiến: Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

2. Thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Công ty phải thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Do đó, HĐQT có rà 

soát lại các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký. Sau khi rà soát và nhận được 

ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty phải thực hiện điều chỉnh một số nội 

dung chi tiết của các ngành, nghề đã đăng ký của Công ty. Chi tiết bao gồm: 

2.1      Bổ sung chi tiết một số mã ngành như sau: 

Stt Tên ngành Mã ngành 
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1 In ấn 

Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định 

tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

1811 

2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho 

bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung 

cư (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa 

để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 

– ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước 

ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). 

6810 

2.2.        Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

1 Bán buôn tổng hợp 

(đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo 

quy định của pháp luật trước khi kinh doanh) 

4690 

2.3  Sau khi sửa đổi, cập nhật như trên, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công 

ty như sau: 

STT 
Tên ngành Mã ngành 

1 
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701 

2 
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. 

Chi tiết:  

- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; 

- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 

1702 

3 
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 

đâu 

1709 

4 
In ấn 

Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy 

định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

1811 

5 
Dịch vụ liên quan đến in 1812 

6 
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 

(Chính) 

7 Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác 2393 

8 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395 

9 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

10 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4322 



 

STT 
Tên ngành Mã ngành 

11 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

12 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

13 Bốc xếp hàng hóa 

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ 

5224 

14 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết: Bán buôn sắt thép 

4662 

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

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, 

thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác 

4659 

16 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho 

bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, 

chung cư (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, 

nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo 

mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu 

tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

6810 

17 
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 

đất 

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 

6820 

18 Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010 

19 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 

20 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 

21 Quảng cáo 7310 

22 Cho thuê xe có động cơ 7710 

23 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 

kèm người điều khiển 

7730 

24 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391 

25 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396 

26 Xây dựng nhà để ở 4101 



 

STT 
Tên ngành Mã ngành 

27 Xây dựng nhà không để ở 4102 

28 Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn) 4311 

29 Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà 

phá bom, mìn) 

4312 

30 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

Chi tiết:  

- Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619 

   

   

   

   

   

3.  Triển khai thực hiện 

3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa 

đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động 

hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định. 

3.2. Giao Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi 

nhận việc (1) sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh và (2) thay đổi chức 

danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, 

quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

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