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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 
          Số 01 /TTr - HĐQT       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh và bổ sung 

ngành nghề kinh doanh của Công ty 

Kính  gửi: Quý Cổ đông Công ty CP may Sài Gòn 2 

             

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 xin trình bày nội dung 

như sau: 

Trước đây, Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất hàng 

may sẵn (trừ trang phục, mã ngành 1322), nay do hệ thống ngành nghề kinh 

doanh của Việt Nam thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ 

Tướng Chính phủ, nên ngành nghề của Công ty không còn phù hợp nữa. Vì vậy, 

Công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh chính cho phù hợp với hoạt động của 

Công ty và đúng theo quy định hệ thống ngành nghề kinh doanh của Việt Nam 

là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú, mã ngành 1410), đồng thời 

những ngành nghề nào không còn tồn tại sẽ được thay thế bằng các ngành nghề 

tương ứng, một vài ngành nghề phải thay đổi chi tiết cho phù hợp và bổ sung 

một số ngành nghề (đính kèm phụ lục 01). 

Để thực hiện đúng quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài 

Gòn 2 xin ý kiến Qúy cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: 

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi  

ngành nghề kinh doanh chính và bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề như đã nêu 

trên. 

Trân trọng! 
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