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PHỤ LỤC 1 

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký trong Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp của VCG trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua  

STT Tên ngành Mã 
ngành 

Ghi chú 

1 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 

(Chi tiết: Dịch vụ mua bán thuốc lá) 

4634 Loại bỏ 

2 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

Chi tiết: Hoạt động xuất khẩu lao động 

7830 Loại bỏ (lĩnh vực kinh doanh 
này đã chuyển về thực hiện 
tại các công ty con và công 
ty liên kết của Tổng công ty) 

3 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 
chuyên doanh  

Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng dầu 

4773 Loại bỏ 

4 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn 
lại chưa được phân vào đâu  

Chi tiết: 
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy 
móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công 
nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, xe 
gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu 
dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông 
lâm thuỷ sản (ngoại trừ các hàng hóa Nhà 
nước cấm và hàng hóa doanh nghiệp không 
được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối 
theo các Phụ lục 1, 2 và 3 của Thông tư số 
34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Công Thương); 
 - Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên 
doanh và các doanh nghiệp có 100% vốn của 
Tổng công ty cổ phần hoạt động tại nước 
ngoài; 
 - Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình 
tại nước ngoài; 
 - Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái 
phiếu và các loại chứng chỉ có giá; 
 - Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; đầu 
tư góp vốn vào các công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động; 

8299 Sửa đổi 

Bổ sung thêm nội dung:  

(ngoại trừ các hàng hóa Nhà 
nước cấm và hàng hóa 
doanh nghiệp không được 
quyền xuất khẩu, nhập 
khẩu,  phân phối theo các 
Phụ lục 1, 2 và 3 của Thông 
tư số 34/2013/TT-BCT ngày 
24 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ Công Thương); 

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

Chi tiết: Dịch vụ mua, bán và chế biến hàng 
nông, lâm sản: gỗ tròn, gỗ sơ chế, gỗ tinh chế, 
cà phê nhân và nông sản các loại (ngoại trừ 
các loại gỗ Nhà nước cấm và hàng hóa doanh 
nghiệp không được quyền phân phối theo Phụ 
lục 3 của Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 
24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương) 

4620 Sửa đổi  

Bổ sung thêm nội dung: 
(ngoại trừ các loại gỗ Nhà 
nước cấm và hàng hóa 
doanh nghiệp không được 
quyền phân phối theo Phụ 
lục 3 của Thông tư số 
34/2013/TT-BCT ngày 24 
tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Công Thương);  
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6 Đại lý, môi giới, đấu giá  

Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng 
hóa  

(ngoại trừ các hàng hóa DN không được 
quyền phân phối theo Phụ lục 3 của Thông tư 
số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Công Thương); 

4610 Sửa đổi  

Bổ sung thêm nội dung: 
(ngoại trừ các hàng hóa DN 
không được quyền phân 
phối theo Phụ lục 3 của 
Thông tư số 34/2013/TT-
BCT ngày 24 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Công Thương 
C); 

7 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510 Loại bỏ: truyền tải và phân 
phối điện (giữ lại sản xuất 
điện) 

 




