
  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  (84-28) 62 555 660      Fax: (84-28) 38 109 463 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
(V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2019; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty” hoặc “Masan 

Consumer”). 

 

Nhằm đảm bảo các quy định pháp luật về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

trong Công ty, cũng như xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp với thực 

tế hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc 

thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:  

1. Thay đổi ngành nghề của Công ty, cụ thể: 

 

STT Ngành nghề kinh doanh hiện nay Đề xuất 

1 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

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

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch 

vụ thiết kế công trình) 

Bỏ 

 

3 Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (trừ kinh doanh 

dịch vụ ăn uống) 

Bỏ  

4 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. 

Bỏ 

5 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào 

đâu 

Chi tiết: Sản xuất hương liệu, sản xuất hoá chất trong 

lĩnh vực phụ gia thực phẩm (trừ sản xuất hoá chất cơ 

bản)(không hoạt động tại trụ sở) 

Giữ nguyên 

6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công nghiệp 

Bỏ 



  

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

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 

Bỏ  

8 Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê ô tô. 

 

Bỏ 

9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Sửa đổi thành: 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ việc 

thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối 

đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng 

hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối theo quy định pháp luật). 

10 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm. Sản xuất gia 

vị (không sản xuất tại trụ sở chính) 

Giữ nguyên 

11 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất 

tại trụ sở) 

Giữ nguyên 

12 Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn 

Giữ nguyên 

13 Bán buôn tổng hợp 

Chi tiết: Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ 

tùng, nguyên liệu, bách hóa, kim khí điện máy, máy 

điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao 

su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ (thực hiện 

theo đúng Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 

31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh) Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng 

chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm 

và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa 

chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh và 

doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp 

ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động) 

 

Sửa đổi thành: 

Bán buôn tổng hợp (Chi tiết: Bán buôn đồ 

dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. 

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 

phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa 

chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại 

mạnh và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh 

kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều 

kiện đó trong suốt quá trình hoạt động); Mua 

bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, 

nguyên liệu, bách hóa, kim khí điện máy, máy 

điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải 

sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ 

nghệ (thực hiện theo đúng Quyết định số 

64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết 

định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 

của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh)). (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập 

khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc 

Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật). 

14 Đại lý, môi giới, đấu giá Bỏ 



  

Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. 

15 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

Chi tiết: Tiếp thị, xúc tiến thương mại (không thực hiện 

các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất 

cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 

chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

Bỏ 

16 Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa (trừ Sản Xuất xốp cách 

nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn 

HCFC-141b) 

Giữ nguyên 

17 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm 

công nghệ (thực hiện theo đúng Quyết định số 

64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 

79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh). 

Sửa đổi thành: 

Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Mua bán 

lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ 

(thực hiện theo đúng Quyết định số 

64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết 

định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 

của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh)); (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập 

khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc 

Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật). 

18 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan. 

Bỏ 

19 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

20 Chế biến và bảo quản rau quả 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

21 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Bỏ 

22 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 

sản 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

23 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Bỏ 

24 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

25 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm 

Giữ nguyên 

26 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 

vào đâu (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ 



  

nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc 

thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ 

sở; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 

súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 

tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; 

Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-

UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định số 

79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê 

duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh); (trừ việc thực hiện 

xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các 

hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo 

quy định pháp luật). 

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (phần quy định về ngành nghề kinh doanh) 

tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên. 

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho bất kỳ người nào là một trong hai Người đại diện theo pháp luật 

của Công ty: 

(i) thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật; 

(ii) quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi 

ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi 

cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền). 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. 

  

                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đã ký, đóng dấu) 

 DANNY LE 


