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THÔNG BÁO
V/v: Công bố thông tin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của
Công ty con.
Kính gửi:



Ủy ban chứng khoán Nhà nước

‐ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương xin gửi tới Quý Ủy ban
chứng khoán Nhà nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà nội lời chào trân
trọng.
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
Mã chứng khoán: VNT
Địa chỉ liên lạc: Số 2 Bích câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống
Đa, TP. Hà nội
Điện thoại: 043.7321090

Fax: 043.7321083

Email: inf@vntlogistics.com
Website: www.vntlogistics.com
Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương công bố thông tin liên quan
đến hoạt động của Công ty như sau:
Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty con:
Tên Công ty con: Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành
Mã số Công ty con: 0101352858-002
Đăng ký thay đổi lần thứ 5 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và
đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 30 tháng 10 năm 2013.
Nội dung thay đổi:
1

1. Thay đổi thông tin tại mục 3 trong Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về
Ngành, nghề kinh doanh:

STT
1.

‐ Thông tin ngành nghề kinh doanh của công ty con đã đăng
ký:
Tªn ngµnh

- Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận vận tải hàng xuất nhập khẩu,
bốc xếp, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ,
quá tải;
2.
- Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận và vận tải nước ngoài;
3.
- Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và
ngoài nước;
4.
-Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh;
5.
-Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi theo quy định của
pháp luật;
6.
-Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
7.
-Dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu (thủ tục hải quan, tái chế, bao bì,
kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu);
8.
-Kinh doanh vận tải hàng hóa đa phương thức;
9.
-Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, trưng bày, giới thiệu
sản phẩm hàng hóa;
10. -Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại;
11. -Môi giới hàng hóa;
12. -Đại lý tàu biển.

‐ Thông tin ngành nghề kinh doanh của công ty con sau khi đã
thay đổi:
STT
1.

2.

Tªn ngµnh

M·
ngµnh

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận vận tải hàng xuất nhập
khẩu, bốc xếp, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá
khổ, quá tải;
- Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận và vận tải nước ngoài;
- Dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu (thủ tục hải quan, tái chế, bao bì,
kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa đa phương thức;
Đại lý, môi giới, đấu giá
- Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong
và ngoài nước;

5229

2

4610

3.

4.
5.

- Môi giới hàng hóa;
- Dịch vụ thương mại
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi theo quy
định của pháp luật;
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, trưng bày,
giới thiệu sản phẩm hàng hóa
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
-Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại;

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân
vào đâu
-Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
10. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp
chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy
định pháp luật)

6810

8230
4719
4933
5012
5022
8299

6.
7.
8.
9.

Ngành nghề
chưa khớp mã
với Hệ thống
ngành kinh tế
Việt Nam

2. Thay đổi thông tin tại mục 7 trong Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về loại
giấy chứng thực cá nhân và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ
ở hiện tại của Người đại diện theo pháp luật công ty
Thông tin đã đăng ký:
‐ Giấy chứng minh nhân dân:
Số: 141976844 Cấp ngày: 20/01/1998 Nơi cấp: Công an tỉnh
Hải Dương
‐ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương
‐ Chỗ ở hiện tại: Nhà A9 Khu tập thể nhà máy cơ khí Yên
Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Thông tin sau khi đã thay đổi:
‐ Giấy chứng minh nhân dân:
Số: 013266709 Cấp ngày: 21/04/2010 Nơi cấp: Công an Tp Hà
Nội
‐ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số 34, ngõ 204 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
‐ Chỗ ở hiện tại:
3

‐ Số 34, ngõ 204 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Thay đổi thông tin tại mục 8 trong Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về
Thông tin về chi nhánh:
‐ Bổ sung tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀ THÀNH- HANOTRANS HẢI
PHÒNG
‐ Địa chỉ chi nhánh: Số 115 Đường bao Trần Hưng Đạo, Quận
Hải An, Thành phố Hải phòng, Việt nam
‐ Mã số chi nhánh: 0101352858-005
Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương xin báo cáo Ủy ban
chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc
Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương thay đổi nội dung Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty con nêu trên.
Đại diện tổ chức
Ngưởi đại điện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Tài liệu đính kèm:
Copy giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty con thay
đổi
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