
 

 

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ 

DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG 
-------------------------- 

Số: 04/2018/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------ 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ 

do bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 

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

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

         Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, có hiệu lực thi hành ngày 

01/11/2015; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại 

Dương; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề đăng ký 

kinh doanh, và phê chuẩn Phụ lục sửa đổi Điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh 

Để hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý cho việc kinh doanh cung cấp 

dịch vụ quản lý tòa nhà và kinh doanh khai thác điểm trông giữ xe tại địa chỉ: số 19 Nguyễn 

Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê 

duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau: 

 Mã ngành: 5221 

 Nội dung: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. 

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động quản lý 

đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy (Chỉ kinh 

doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép). 

2. Sửa đổi Điều lệ tƣơng ứng với ngành nghề kinh doanh bổ sung 

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, 

chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục Điều lệ đính kèm tờ trình. 

Thời điểm sửa đổi: Tại thời điểm Phụ lục Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua. 

HĐQT trân trọng kính trình./.  

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2018; 

- Lưu: HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

Hà Trọng Nam 

 


