
Phụ lục II-13 
TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: 02/2019/TB-SG Long An, ngày 18 tháng 02 năm 2019 
THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ 
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Long An 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG 
THỰC PHẨM SẠCH SÀI GÒN 
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:    0311394734  
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 
doanh nghiệp/mã số thuế):  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ 
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 
CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THỰC 
PHẨM SẠCH SÀI GÒN  
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của 
chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: 0311394734-003 
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường 
hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):  ..................................  
Nội dung đăng ký thay đổi: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: 
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã 
theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 
 

STT Tên ngành Mã ngành 
1 Xuất bản phần mềm 

Chi tiết: Sản xuất game, sản xuất phần mềm 
 
5820 

2 Cổng thông tin 6312 



Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
3 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Chi tiết: Thiết kế website 
7410 

4 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 
Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, làm móng, trang điểm, 
massage mặt (trừ các hoạt động gây chảy máu) 

9631 

5 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 
Chi tiết: Dạy piano, dạy các môn âm nhạc khác, dạy nghệ thuật 
biểu diễn, dạy nhảy, đào tạo âm nhạc, dạy mỹ thuật (trừ kinh 
doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ) 

8552 

6 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 
7 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống 
(không hoạt động tại trụ sở) 

4620 

8 Bán buôn thực phẩm 
Chi tiết: Bán buôn dầu dừa, thực phẩm chức năng, cà phê, 
dầu thực vật, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Bán 
buôn thực phẩm chức năng 

4632 
(Chính) 
 

9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
(trừ dược phẩm) 

4649 

10 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
dược phẩm) 

4772 

11 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực hiện theo quyết định 
64/2009/QĐ-UBNDngày 31/07/2009 và quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. 
Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại 
TP. Hồ Chí Minh) 

4722 

12 Chế biến và bảo quản rau quả 
Chi tiết: Chế biến và bảo quản dừa (không hoạt động tại trụ sở) 

1030 

13 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 
Chi tiết: Sản xuất dầu dừa (không hoạt động tại trụ sở) 

1040 

14 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Sản xuất phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung vi chất 
dinh dưỡng. Sản xuất thực phẩm chức năng (trừ sản xuất, chế 
biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở) 

1079 

15 Dịch vụ đóng gói 
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) 

8292 

16 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 



Chi tiết: Bán buôn game, bán buôn phần mềm (không kinh doanh 
đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 

 

 
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.  
 
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
-………………….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU CHI NHÁNH 
(Ký, ghi họ tên)1 

 

                                                        
1  
Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 
Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi 
nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi 
nhánh ký trực tiếp vào phần này. 


