
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TNS HOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …../TTr-HĐQT-TNS Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018 

TỜ TRÌNH  

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty) 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings; 

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ TNS Hodings, 

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa các ngành nghề đăng 
ký kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty và căn cứ các quy định của pháp luật, 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) kính 
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh 
doanh của Công ty, nội dung cụ thể như sau: 

1. Cập nhật các mã ngành nghề Đăng ký kinh doanh sau: 

2. Bổ sung các ngành nghề Đăng ký kinh doanh như sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512 

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 
người điều khiển 

7730 

STT Tên ngành Mã ngành 

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê 

6810 

2. Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
Chi tiết: 

+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. 

+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng. 

+ Quản lý bất động sản trên cở sở phí hoặc hợp đồng. 

+ Sàn giao dịch bất động sản. 

6820 

(Chính) 



 
 

3.  Triển khai thực hiện:  

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát 
sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện việc 
sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 

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

Trân trọng./. 

  T.M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Nguyễn Việt Sơn 

 

3. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7110 


