CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
___________________________
TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019
DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
_________
PHỤ LỤC 1
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Căn cứ lập phụ lục:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315161593 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 12/07/2018;
Điểu lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 26 tháng 04 năm 2019;

-

Phụ lục này Quy định về Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được thông
qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 26/4/2019. Phụ lục này được ký bởi
người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Nội dung phụ lục: Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là các ngành, nghề kinh doanh như được liệt kê dưới đây:
STT

Mã ngành
nghề kinh
doanh

Tên ngành nghề kinh doanh
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ

1
3315

khác)
Chi tiết: Sửa chữa đóng mới trang thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ

2

3

5221
5225

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

1

Chi tiết: Lai dắt, cứu hộ đường bộ. Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động liên quan tới vận
tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

4
6399

Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin qua hợp
đồng hay trên cở sở phí (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

5

4211

Xây dựng công trình đường sắt

6

4212

Xây dựng công trình đường bộ

7

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng và kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

8
4610

Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Dịch vụ thu hộ
các chi phí tiêu dùng: Điện thoại. Đại lý ký gởi hàng hóa.

9

4921

Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành

10

4922

Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh

11

4929

Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác

12

13

14

8531

2592
5210

Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo dạy nghề. Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí, phụ tùng ô tô
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

15
5229

Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải; Môi giới thuê và cho
thuê phương tiện vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên
quan đến vận tải đường hàng không).

16
17

5320
5510

Chuyển phát
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).
2

18

19

20

4661

5610

5820

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu rắn và các sản phẩm liên quan
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).
Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

21

6201

Lập trình máy vi tính

22

6202

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

23

6209

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

24

6311

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

25

6312

Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

26
4511

Chi tiết: Mua bán xe có động cơ, phương tiện vận tải, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của
xe có động cơ, nhớt, xăng dầu, gas.
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

27
4520

Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô. Bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo, phương tiện xây
dựng, phương tiện vận tải.

28

4530

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

29

4651

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

30
4659

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết
bị ngoại vi). Mua bán máy đếm cây số và phụ kiện.

31

4931
(Chính)

32

4932

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe taxi và theo hợp
đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy.
Vận tải hành khách đường bộ khác

3

Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe nội tỉnh, liên tỉnh; cho thuê xe có người lái để vận
tải hành khách.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

33
4933

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Kinh doanh vận tải hàng
hóa đường bộ bằng mô tô, xe máy. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

34
6810

thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng. Cho thuê nhà phục vụ
các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại). Dịch vụ cho thuê văn phòng.
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

35
6820

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn
giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản,
dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ nhà đất.

36

37

38

39

7310

7490

7710

7740

Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

2. Phục lục này đính kèm theo Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và có hiệu lực kể từ
ngày …./04/2019.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ HUY

4

