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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai,  ngày 06 tháng 5 năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy 

xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty  
_________________________ 

 
  

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

                                 Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 

Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Quyết số 28/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Lào 

Cai, ban hành quy định, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với 

doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2012 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư, hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố của các xã, phường thuộc 

thành phố Lào Cai; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2018; 

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 462/CP 

của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  
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Căn cứ Giấy xác nhận số *1796/16* ngày 04/4/2016 của Phòng Đăng ký 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc thay đổi thông tin 

đăng ký doanh nghiệp. 

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 462/CP 

của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Giấy xác nhận số *1796/16* ngày 04/4/2016 của Phòng Đăng ký 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc thay đổi thông tin 

đăng ký doanh nghiệp. 

Để đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Môi trường 

Đô thị tỉnh Lào Cai đã tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, 

ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh 

nghiệp của Công ty, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung thông tin tại Khoản 3, Điều 2 tại Điều lệ và tại Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty:  

+ Sửa từ: Tổ 30 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai, Việt Nam. 

Sửa thành: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. 

+ Sửa số Điện thoại: 0203841038 thành 02143841038 

+ Sửa số fax: 0203841038 thành 02143841038 

+ Bổ sung webside: https://www.moitruongdothilaocai.com.vn 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty: Sửa tổ 33 thành tổ 22. 

2. Sửa đổi, bổ sung thông tin tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 tại Điều lệ và tại 

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty: 

* Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký: 
 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 

Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 

8129 

(chính) 

2 Xây dựng công trình công ích 

Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công 

nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước. 

Thi công các công trình điện trung, hạ thế dưới 35kv; thi công 

xây lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông 

4220 

3 Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nước thải, chế biến Ngành, 
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chất thải; 

Sản xuất phân bón;  

Quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, hệ thống 

thoát nước đô thị; 

Quản lý, duy tu, chăm sóc vườn hoa, công viên, cây xanh, 

rừng; 

Quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông; 

Quản lý, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật 

các khu đô thị, các nhà cao tầng; 

Quản lý nghĩa trang, nhà hỏa tang; dịch vụ tang lễ; 

Gia công cơ khí sửa chữa phương tiện, thiết bị; 

Thi công các công trình cây xanh, công viên, trồng rừng; 

Sản xuất, kinh doanh lâm, nông nghiệp: Sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng; khai thác, chế biến lâm sản, nuôi 

trồng thủy sản; 

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; 

Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện, thiết 

bị, vật tư, phân bón; 

Tư vấn thiết kế các công trình cây xanh đô thị, rừng, điện 

chiếu sáng. Đầu tư kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí. 

(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề khi 

có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 

nghề chưa 

khớp mã 

với Hệ 

thống 

ngành 

kinh tế 

Việt Nam 

* Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118 

2 Trồng cây hàng năm khác 0119 

3 Trồng cây ăn quả 0121 

4 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128 

5 Trồng cây lâu năm khác 

Chi tiết: Trồng cây xanh đô thị, trồng các cây cảnh phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh 

hoạt văn hóa. 

0129 

6 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131 

7 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132 
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8 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150 

9 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 

10 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 

11 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 

12 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210 

13 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240 

14 Khai thác thủy sản nội địa 0312 

15 Nuôi trồng thủy sản nội địa 0322 

16 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và 

chế phẩm vệ sinh 

Chi tiết: Sán xuất các sản phẩm hóa, sinh, vi sinh trong xử 

lý môi trường, chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. 

2023 

17 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 

18 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512 

19 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

20 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

21 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 

22 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

23 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 

24 Khai thác, xử lý và cung cấp nước  3600 

25 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

  26 Thu gom rác thải không độc hại 

Chi tiết: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp không nguy hại, chất thải y tế không nguy 

hại, phế thải xây dựng và hầm cầu. 

3811 

(Chính) 

27 Thu gom rác thải độc hại  

Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại từ sinh 

hoạt, chất thải nguy hại từ các ngành công nghiệp, y tế, 

dịch vụ và nông nghiệp. 

3812 

28 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 

Chi tiết: Xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

không nguy hại, chất thải y tế không nguy hại, phế thải 

3821  
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xây dựng và hầm cầu. 

29 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 

Chi tiết: Xử lý chất thải nguy hại từ sinh hoạt và chất thải nguy 

hại từ các ngành công nghiệp, y tế, dịch vụ và nông nghiệp. 

3822 

30 Tái chế phế liệu 3830 

31 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  

Chi tiết: Xử lý ô nhiễm môi trường các hệ thống sông, hồ, 

đầm, ao. 

3900 

32 Xây dựng nhà để ở 4101 

33 Xây dựng nhà không để ở 4102 

34 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

35 Xây dựng công trình điện 4221 

36 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 

37 Xây dựng công trình công ích khác  

Chi tiết: Xây dựng các công trình xử lý chất thải, xử lý 

môi trường. 

4229 

38 Phá dỡ 4311 

39 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

40 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

41 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 

hoà không khí 

4322 

42 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

43 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

44 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

45 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 

46 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 

động vật sống 

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại hoa và cây 

trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống 

4620 

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

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị 

phục vụ công tác môi trường. 

4659 

48 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 
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Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại hóa phẩm và 

các trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực xử lý môi trường. 

Bán buôn các sản phẩm thu được từ tái chế, tái sử dụng 

chất thải. 

49 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789 

50 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu  4799 

51 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  4933 

52 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

53 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 

xuyên với khách hàng 

5621 

54 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 

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

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. 

6810 

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

Chi tiết: Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng, cây xanh 

đô thị, rừng, điện chiếu sáng. 

7110 

57 Cho thuê xe có động cơ 7710 

58 Hoạt động bảo vệ tư nhân 

Chi tiết: Dịch vụ tuần tra và bảo vệ. 

8010 

59 Vệ sinh chung nhà cửa 8121 

60 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129 

61 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

62 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo 

chủ đề 

9321 

63 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Các Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BGĐ công ty; 

- Lưu: VT, HĐQT; 

   (Tài liệu ĐHCĐ 2020). 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Phạm Văn Tân 
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