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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN 
 

Số: 03.21/BC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả việc thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh 

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các nghị định, thông t2ư hướng dẫn liên quan; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và 

công nghiệp - Vinacomin;  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 

Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; 

 Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty 

kết quả như sau: 

 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty, Hội đồng quản trị đã giao Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi ngành 

nghề kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

 Ngày 20/5/2020, Công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (Đăng ký thay đổi lần 

thứ: 14);  

2. Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp  

(Có Giấy chứng nhận và Giấy xác nhận kèm theo). 

Trên đây là kết quả việc thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Công 

ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty; 

- Website Công ty; 

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán; 

- Lưu: ĐHĐCĐ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hùng 

 


