Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2019
V/v: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hoạt động của Công ty và bổ sung, sửa đổi
Điều 3 trong Điều lệ Công ty
Trân trọng kính trình Đại hội,
-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

-

Căn cứ tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hiện tại của Công ty và
định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021 và chuyển đổi số.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt như sau:
1. Đề xuất bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động công nghệ dưới đây
vào hoạt động của Công ty:
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

26

62

-

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và
sản phẩm quang học

-

Sản xuất linh kiện điện tử

-

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của
máy vi tính

261

2610

26100

262

2620

26200

263

2630

26300

-

Sản xuất thiết bị truyền thông

264

2640

26400

-

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

-

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các
hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

-

Lập trình máy vi tính

-

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống
máy vi tính

-

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và
dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

-

Hoạt động dịch vụ thông tin

620
6201

62010

6202

62020

6209

62090

63

1

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

631
6311

63110

6312

63120

639
6399

63990

77

773

7730

-

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động
liên quan; cổng thông tin

-

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động
liên quan

-

Cổng thông tin

-

Dịch vụ thông tin khác

-

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào
đâu

-

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm
người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá
nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình
phi tài chính

-

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu
hình khác không kèm người điều khiển

-

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể
cả máy vi tính) không kèm người điều
khiển

-

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu
hình khác, không kèm người điều khiển
chưa được phân vào đâu

-

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

-

Giáo dục và đào tạo

77303

77309
774

7740

77400

85

856

8559

85590

-

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

8560

85600

-

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

2. Phê duyệt phương án bổ sung, sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ Công ty hiện hành để bổ sung
các ngành nghề kinh doanh kể trên. Cụ thể như sau:
TT
1

Quy định hiện hành của Điều lệ

Nội dung bổ sung

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Bổ sung như sau:
ty
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông 1. Trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông quyết
2

quyết định thay đổi theo quy định tại định thay đổi theo quy định tại Điều lệ này,
Điều lệ này, lĩnh vực kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
Công ty là:
- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển
- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất
giao công nghệ tin học và ứng dụng
chuyển giao công nghệ tin học và
vào các công nghệ khác;
ứng dụng vào các công nghệ
- Sản xuất phần mềm máy tính;
khác;
- Cung cấp các dịch vụ Internet và giá
- Sản xuất phần mềm máy tính;
trị gia tăng trên mạng;
- Cung cấp các dịch vụ Internet và
- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu
giá trị gia tăng trên mạng;
cho công nghiệp phần mềm;
- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên
- Mua bán thiết bị, máy móc trong lĩnh
sâu cho công nghiệp phần mềm;
vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ
- Mua bán thiết bị, máy móc trong
thuật, công nghiệp, môi trường, viễn
lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo,
thông, hàng tiêu dùng, ô tô, xe máy;
khoa học kỹ thuật, công nghiệp,
- Dịch vụ đầu tư chuyển giao công nghệ
môi trường, viễn thông, hàng
trong lĩnh vực môi trường, giáo dục
tiêu dùng, ô tô, xe máy;
đào tạo, y tế;
- Dịch vụ đầu tư chuyển giao công
- Sản xuất, chế tạo, lắp ráp tủ bảng điện;
nghệ trong lĩnh vực môi trường,
- Đại lý bán vé máy bay;
giáo dục đào tạo, y tế;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng
- Sản xuất, chế tạo, lắp ráp tủ bảng
hóa;
điện;
- Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị
- Đại lý bán vé máy bay;
công nghệ thông tin;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi
- Kinh doanh dịch vụ kết nối Internet
hàng hóa;
(IXP);
- Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các
- Tư vấn, dịch vụ quảng cáo thương mại
thiết bị công nghệ thông tin;
(không bao gồm dịch vụ thiết kế công
- Kinh doanh dịch vụ kết nối
trình);
Internet (IXP);
- Sản xuất và phát hành phim ảnh, phim
- Tư vấn, dịch vụ quảng cáo
Video;
thương mại (không bao gồm dịch
- Sản xuất chương trình phát thanh và
vụ thiết kế công trình);
truyền hình;
- Sản xuất và phát hành phim ảnh,
- Kinh doanh, đầu tư, môi giới bất động
phim Video;
sản;
- Sản xuất chương trình phát thanh
- Dịch vụ thuê và cho thuê nhà ở, văn
và truyền hình;
phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Kinh doanh, đầu tư, môi giới bất
- Dịch vụ kinh doanh học xá, khách sạn,
động sản;
nhà hàng. Kinh doanh dịch vụ vui chơi
- Dịch vụ thuê và cho thuê nhà ở,
giải trí (trong lĩnh vực thể thao, không
văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
bao gồm kinh doanh phòng hát
- Dịch vụ kinh doanh học xá,
karaoke, vũ trường, quán bar);
khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh
- Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản
dịch vụ vui chơi giải trí (trong
(không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp
lĩnh vực thể thao, không bao
lý);
gồm kinh doanh phòng hát
- Xây dựng các công trình dân dụng,
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-

-

-

karaoke, vũ trường, quán bar);
Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động
sản (không bao gồm dịch vụ tư
vấn pháp lý);
Xây dựng các công trình dân
dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi;
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh
các khu đô thị, khu công nghiệp
và khu công nghệ cao;
San lấp mặt bằng, thi công xử lý
nền móng công trình;
Trang trí, lắp đặt nội ngoại thất
của các công trình dân dụng và
công nghiệp;
Lắp đặt các thiết bị điện, nước,
cáp cho các công trình dân dụng
và công nghiệp;
Mua, bán vật liệu xây dựng, vật
tư, thiết bị, máy dùng trong xây
dựng dân dụng và công nghiệp;
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh
các khu công viên, khu vui chơi
giải trí;
Tư vấn đầu tư (không bao gồm
tư vấn pháp luật);
Xuất nhập khẩu các mặt hàng
Công ty kinh doanh;
Mua, bán bản quyền các chương
trình phát thanh và truyền hình;
Thiết kế, thực hiện các sản phẩm
quảng cáo, truyền thông đa
phương tiện, phim quảng cáo,
biên tập video, âm thanh (không
bao gồm dịch vụ thiết kế công
trình);
Thiết kế, đầu tư, xây dựng công
trình đô thị, khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu công nghệ cao,
trường học;
Đào tạo mẫu giáo, tiểu học, trung
học;
Chuyển giao công nghệ trong
lĩnh vực y tế;
Dịch vụ tư vấn, mở phòng khám,
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công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu
đô thị, khu công nghiệp và khu công
nghệ cao;
San lấp mặt bằng, thi công xử lý nền
móng công trình;
Trang trí, lắp đặt nội ngoại thất của các
công trình dân dụng và công nghiệp;
Lắp đặt các thiết bị điện, nước, cáp cho
các công trình dân dụng và công
nghiệp;
Mua, bán vật liệu xây dựng, vật tư,
thiết bị, máy dùng trong xây dựng dân
dụng và công nghiệp;
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu
công viên, khu vui chơi giải trí;
Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn
pháp luật);
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty
kinh doanh;
Mua, bán bản quyền các chương trình
phát thanh và truyền hình;
Thiết kế, thực hiện các sản phẩm
quảng cáo, truyền thông đa phương
tiện, phim quảng cáo, biên tập video,
âm thanh (không bao gồm dịch vụ thiết
kế công trình);
Thiết kế, đầu tư, xây dựng công trình
đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, trường học;
Đào tạo mẫu giáo, tiểu học, trung học;
Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực
y tế;
Dịch vụ tư vấn, mở phòng khám, chăm
sóc sức khỏe;
Các lĩnh vực khác khi điều kiện của
Công ty cho phép do Hội đồng Quản
trị quyết định và phù hợp với quy định
của pháp luật;
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi
tính và sản phẩm quang học: Sản
xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy
vi tính và thiết bị ngoại vi của máy
vi tính; Sản xuất thiết bị truyền
thông; Sản xuất sản phẩm điện tử

-

chăm sóc sức khỏe;
Các lĩnh vực khác khi điều kiện
của Công ty cho phép do Hội
đồng Quản trị quyết định và phù
hợp với quy định của pháp luật.

-

-

-

-

dân dụng;
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư
vấn và các hoạt động dịch vụ công
nghệ thông tin và dịch vụ khác liên
quan đến máy vi tính;
Hoạt động dịch vụ thông tin: Xử lý
dữ liệu, cho thuê và các hoạt động
liên quan; cổng thông tin; Dịch vụ
thông tin khác;
Cho thuê máy móc, thiết bị (kể cả
máy vi tính) và đồ dùng hữu hình
khác không kèm người điều khiển;
Cho thuê tài sản vô hình phi tài
chính;
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Dịch vụ giáo dục khác.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Gia Bình
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