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TỜ TRÌNH 06 
V/v: Phê duyệt điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

2000393273 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Cà Mau cấp, trong đó có 05 mã ngành nghề bao gồm 

một số hoạt động kinh doanh thuộc nhóm hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước 

ngoài được quy định tại Phụ lục I – ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Danh mục 

ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài). 

Vì vậy, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như tiếp thu nội dung 

công văn số 6319/UBCK-PTTT ngày 15/10/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ 

thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, nay Hội đồng quản 

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh 

doanh của Công ty, chi tiết như sau: 

 

1. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau: 

Mã ngành 

nghề 

Ngành nghề kinh doanh hiện tại 

(trước khi cập nhật) 

Ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh  

(sau khi cập nhật) 

4632 Buôn bán thực phẩm. 

Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ 

liệu chế biến hàng xuất khẩu. 

 

(Những mặt hàng này không nằm trong 

danh mục hàng hóa quy định tại Ðiều 2, 

Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 

24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

và Công ty tuân thủ theo quy định tại 

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018) 

 

Buôn bán thực phẩm. 

Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu 

chế biến hàng xuất khẩu. Trừ đường mía và 

đường củ cải. 

(Nguyên vật liệu, phụ liệu nêu trên không thuộc 

danh mục hàng hóa mà Công ty không được 

phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân 

phối tại Việt Nam theo quy định tại Ðiều 2, 

Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương; và Công ty 

tuân thủ theo quy định tại Nghị định 

09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 

 

2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý 

cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ 

Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn! 

 TM. Hội đồng quản trị 

Lê Văn Quang 

 


