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 CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––– 

Số: 04/TTr-HĐQT/2017 Sơn La, ngày  23  tháng 9  năm 2017 
 

 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La  

––––––––––––––––––– 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 
26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn 
La ban hành ngày 06/12/2016;  

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phù 
hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thống nhất bổ sung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 
như sau: 

 Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 

* Điều lệ hiện hành ghi: 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

- Công nghiệp đường; Chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường; 

- Sản xuất cồn, nha và nước uống có cồn; 

- Nước uống không có cồn; 

- Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông sản; 

- Chế biến và kinh doanh thức ăn gia súc; 

- Dịch vụ vận tải; 

- Sửa chữa máy móc, thiết bị; 

- Sản xuất và cung ứng giống cây, con, tiêu thụ sản phẩm; 

- Chăn nuôi bò sữa; 

- Chế biến sữa, bò thịt; 

- Chế biến, kinh doanh các sản phẩm cao su; 

- Kinh doanh thương mại; cung ứng vật tư nguyên liệu; 
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- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; Dịch vụ làm đất nông, 
lâm nghiệp; 

- Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 

- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; 

- Cho thuê kho, đại lý ký gửi hàng hóa; 

- Buôn bán phân bón thuốc trừ sâu và hóa chất khác. 

- Buôn bán vật tư, thiết bị, hoá chất ngành công nghiệp đường và sau đường. 

* Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ là: 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 
1 Sản xuất đường  

Chi tiết: Sản xuất đường, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau 
đường; 

1072 
(chính) 

2 Trồng cây mía; 0114 

3 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; 0163 

4 Hoạt động dịch vụ trồng trọt; 0161 

5 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; 0130 

6 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; 1080 

7 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 1104 

8 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; 2012 

9 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; 2512 

10 Sửa chữa thiết bị điện; 3314 

11 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 3320 

12 Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự 
tại mặt bằng xây dựng); 

4312 

13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 4322 

14 Sửa chữa máy móc thiết bị; 3312 

15 Phá dỡ; 4311 

16 Lắp đặt hệ thống điện; 4321 

17 Hoàn thiện công trình xây dựng; 4330 

18 Bán buôn đồ thực phẩm; 
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngủ cốc, bột, tinh bột; 

4632 

19 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; 3311 

20 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 3510 



-3- 

 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; 4653 

22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 4659 

23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 4663 

24 Xây dựng nhà các loại; 4100 

25 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: 
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa 
tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; 

4329 

26 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: 
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 

4661 

27 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 

28 Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 

477 

29  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 4620 

30 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: 
Chi tiết: 
 - Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; 
 - Bán buôn cồn,mật  
- Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu 

4669 

31 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

32 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

33 Làm đất nông nghiệp, làm kênh mương nội đồng và giao thông 
vùng nguyên liệu mía 
Thu hoạch mía 

Ngành 
nghề chưa 
khớp với 
Hệ thống 
mã ngành 
kinh tế VN 

 

Thời gian sửa đổi Điều lệ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản 
trị lựa chọn thời gian sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. 

Giao HĐQT, Ban điều hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp 
với ngành nghề kinh doanh nói trên. 

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

    
 
 
 
 

   Đặng Việt Anh 
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