
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bình Phước, ngày    tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH SỐ 7 

V/v xin bổ sung ngành nghề kinh doanh 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 06/07/2018 

v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 

21/06/2018; 

Để phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ và 

Tỉnh Bình Phước cũng như tận dụng tốt những nguồn lực hiện có của Công ty nhằm tạo 

ra những giá trị gia tăng đem lại nguồn thu cho Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện 

nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bổ 

sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với những nội dung chính sau: 

1. Bổ sung những ngành nghề liên quan đến dự án khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Công ty CP cao su Đồng Phú: 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Trồng cây ăn quả 0121 

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

3 Trồng cây lâu năm khác 0129 

4 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131 

5 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132 

6 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 

7 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162 

8 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 

9 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 

10 Chế biến và bảo quản rau quả 1030 

2. Bổ sung những ngành nghề liên quan đến chủ trương thành lập đơn vị chế 

biến gỗ trực thuộc Công ty CP cao su Đồng Phú:  

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Khai thác gỗ 0220 

2 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231 

3 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 

4 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621 



5 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622 

6 Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623 

7 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ;  1629 

8 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 

9 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

4649 Chi tiết: – Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và nội thất 

tương tự 

10 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

4669 Chi tiết: Xuất nhập khẩu sản phẩm từ gỗ cao su và gỗ 

rừng trồng. 

 

Trân trọng./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 


