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CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  

VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sơn Tây, ngày 06  tháng 07 năm 2014 

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

Số: 01/YK-STU-HĐQT 

I.    THÔNG TIN VỀ CÔNG TY: 

 Tên Công ty   : C.TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔTHỊ SƠN TÂY 

 Trụ sở chính  : Số 2, Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Thành phố 

Hà Nội 

 Điện thoại  : 0433.834.530                       Fax : 0433.832.183 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 

01/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0500239004.  

II.  THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG : 

 Tên cổ đông : ………………………………….…………Mã cổ đông : ………..……… 

     Địa chỉ: …………………………………………………………………………….…….. 

 Số CMND/hoặc số GCNĐKKD:………………………………………. 

 Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày ……/……/…….: ……….…….…… 

 Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) : ………….……. 

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG: 

 Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD) 

của công ty như sau: 

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG: 
     A.THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP : 

1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

1.1 Mã hóa ngành, nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Thu gom rác thải không độc hại: Chi tiết: Thu gom vận 
chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường 

3811 

2 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại: Chi tiết:  Xử lý rác 
thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường 

3821 

3 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác : Chi tiết: 

- Quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị 

- Xử lý môi trường làng nghề 

3900 
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4 Lắp đặt hệ thống điện: Chi tiết: 

Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn 
tín hiệu giao thông công cộng 

4321 

5 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan : Chi tiết: 

Quản lý duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ đường 
phố, đảo giao thông 

8130 

6 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ: Chi tiết: 

Xây dựng, quản lý nghĩa trang nhân dân làm các dịch vụ tang 
lễ 

9632 

7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết: 

Xây dựng, sửa chữa vừa và nhỏ các công trình hạ tầng đô thị 
như: Vỉa hè, thoát nước, đường nội thị, điện chiếu sáng, điện 
trang trí, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ 

4290 

8 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu: Chi 
tiết:  Kinh doanh dịch vụ giải trí trong công viên 

9329 

 

9 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống: Chi tiết:  Kinh doanh hoa, cây cảnh 

4620 

10 Thu gom rác thải độc hại: Chi tiết:  Thu gom, vận chuyển, xử 
lý rác thải công nghiệp, rác thải độc hại 

3812 

1.2  Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Xây dựng nhà các loại 4100 

2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 

3 Xây dựng công trình công ích 4220 

4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống... 
+ Đập và đê.  

4290 
QĐ 337 

5 Phá dỡ 4311 

6 Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt 
động khác tương tự tại mặt bằng xây dựng) 

4312 

7 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

8 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí 

4322 

9 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

10 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: 
+ Thang máy, cầu thang tự động,  

4329 
QĐ 337 
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+ Các loại cửa tự động,  

+ Hệ thống đèn chiếu sáng,  

+ Hệ thống hút bụi,  

+ Hệ thống âm thanh,  

11 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,  

+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,  

+ Chống ẩm các toà nhà,  

+ Chôn chân trụ,  

+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,  

+ Uốn thép,  

+ Xây gạch và đặt đá,  

+ Lợp mái bao phủ toà nhà,  

4390 
QĐ 337 

12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
Bán buôn xi măng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
Bán buôn kính 
Bán buôn sơn, vécni 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
Bán buôn đồ ngũ kim 

4663 

13 Đại lý, môi giới, đấu giá: Chi tiết: 
Đại lý mua, bán máy móc thiết bị vật tư, vật liệu chuyên dùng 
ngành môi trường đô thị, vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí.  

4610 

14 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4752 

15 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác : Chi tiết: 
Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác, bãi 
rác 

3900 

16 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 
(Trừ  Bán buôn vàng và kim loại quý khác) 

4662 

17 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: 7730 
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Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 
Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng 
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 

18 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 
Hoạt động trang trí nội thất (Trừ thiết kế nội thất) 

7410 
QĐ 337 

19 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118 

20 Trồng cây hàng năm khác: 
Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, 
trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên 

0119 
QĐ 337 

21 Trồng cây ăn quả 0121 

22 Trồng cây chè 0127 

23 Trồng cây lâu năm  khác: 
Gồm các cây lâu năm như: cây dâu tằm, cây cau, cây trầu 
không… 

0129 
QĐ 337 

 
2. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CHỨC DANH NGƯỜI  ĐẠI DIỆN 
2.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: 
Họ và tên :     HÀ NGỌC TẢN                            Giới tính: Nam 
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị   
Sinh ngày: 04/02/1950                Dân tộc: Kinh              Quốc tịch: Việt Nam 
Chứng minh nhân dân số:  111257900 
Ngày cấp: 06/09/2008                   Nơi cấp: Công an TP Hà Nội. 

2.2. Người đại diện theo pháp luật thay đổi: 
Họ và tên :        LÊ VĂN THỤC                                    Giới tính: Nam 
Chức danh: Giám đốc   
Sinh ngày: 15/10/1953            Dân tộc: Kinh              Quốc tịch: Việt Nam 
Chứng minh nhân dân số:  112008103 
Ngày cấp: 14/07/2004              Nơi cấp: Công an Hà Tây (cũ) 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:   Số 17 phố Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
Chỗ ở hiện tại:  Số 17 phố Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

3. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
3.1 Tên và số đăng ký doanh nghiệp cũ 
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 
-Số giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh: 0104000215 

3.2 Tên và mã số doanh nghiệp mới 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 
-Mã số doanh nghiệp: 0100105535 
      (Tài liệu được đăng tải trên Website của  công ty: http://www.moitruongdothisontay.com.vn). 
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B. THÔNG QUA THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH; 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN; THAY ĐỔI DANH 
SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG.  
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi 
đăng ký kinh doanh trên và thực hiện sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù 
hợp với quy định pháp luật và tạo sự linh hoạt cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành Công ty. 

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG: 

 Nội dung biểu quyết: Thông qua nội dung đã được Hội đồng quản trị, Công ty xin ý kiến cổ 

đông như được trình bày trong Tài liệu và Phiếu xin ý kiến này.  

      Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu 

“X” vào 1 trong 3 ô) : 

A. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

 

Tán thành                              Không tán thành                          Không có ý kiến  

                                                                                 

2. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

 

Tán thành                              Không tán thành                          Không có ý kiến  

3. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

 

Tán thành                              Không tán thành                          Không có ý kiến  

 

B. THÔNG QUA THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH; 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN; THAY ĐỔI DANH 

SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

 

Tán thành                              Không tán thành                          Không có ý kiến  

Ngày …… tháng ….. năm 2014 

                                                                                                                  Cổ đông  

                                                                                                        (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN: 

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty 

Chậm nhất là 16h00ngày 24/07/2014 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau : 

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Số 2, 

Phố Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:    0433.834.530                           Fax : 0433.832.183 

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản 

hồi về công ty thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không 

có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông 

gửi ý kiến phản hồi về công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến 

đó xem như không hợp lệ.   

Trân trọng cảm ơn! 

                                                    

Sơn Tây, Ngày  06  tháng 07  năm 2014 

  

Nơi nhận: 

- Như mục II; 

- Lưu VT./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huynh 

 

 


