


SO KE HOICH VA DAU 115 CONG HOA xA HQL CHU NGHIA V1T NAM 
THANH PRO HA NØI Dc Ip — Tçr do — H3nh phüc 

PHONG DANG K' KINH DOANH Ha N5i, ngày 15 tháng 06 nãm 2021 

So: 

I II IIIIII III liii 
192421121 

ull I I 
GIAY xAc NHN 

V vic thay dôi nôi dung dãng k doanh nghip 

Phông Däng k kinh doanh: Thành ph6 Ha Ni 
Dja chi tr1i sâ: Toà nhâ Trung tam giao djch cong nghê t/uthng xuyên Ha Ni -' Khu 

lien cc VöGhI COng, sO 258 ditàng V5 ChI Công, Phw&ng Xuán La, Qudn Táy HO, 
Thành phO Ha N.5i, Vit Nam 

Diên thoai: 024.3 7347512 Fax: 
Email: pdkkd_sokhdthanoi.gov. vn Website: 

www. hapi.gov. vn 
Xác nhn: 

Ten doanh nghip: TONG CONG TY THIJONG MI HA NØI  - CONG TY CO 
PHAN 

Ma s6 doanh nghipIMã s thu& 0100101273 

Dã thông báo thay di ni dung ding k doanh nghip dn Phông Dãng k 
kinh doanh. 

Thông tin cüa doanh nghip da dircic cp nht vào H thông thông tin quôc gia ye 
dAng k' doanh nghip nhu sau: 

SIT Ten ngành Ma ngành 
1 Ban buôn thi.rc pham 4632 
2 Bánbuônduông 4633 
3 Ban buôn may moe, thit bj và phit tüng may khác 

Chi tiêt: 
Ban buôn may mOc, thiêt bj din, 4t 1iu din (may phát din, 
dng cc din, day din và thiêt bj khác dung trong mtch din) 
Ban buôn may móc, thiêt b và phii tüng may dt, may, da giày 
Ban buôn may móc, thiêt bi và phi tüng may van phông (tth 
may vi tInh và thiêt b ngoai vi) 

4659 

4 Ban buôn san phâm thuc lá, thuc lao 
Chi tiêt: 
Ban buôn sãnhâm thuôc lá ni, thuôc lao 

4634 

5 Ban buôn thiêt bj và linh kin din tr, vin thông 4652 
6 Ban buôn d dung khác cho gia dInh 

Chi tiêt: 
Ban buôn duqc phâm và dung ci y tê 
Ban buôn do dung khác cho gia dInh 

4649 

7 Ban buôn may vi tInh, thiêt bj ngoai vi và phân mêm 4651 



Ma ngành STT 
Ban lé krcmg thrc, thtrc phm, d ung, thuc lá, thuc lao 
chiêmt' trong lan trong các ci'ra hang kinh doanh tong hçxp 
Chi tiêt: 
- Ban lé trong siêu thi (Supermarket) 
- Ban lé trong cüa hang tin igi (Minimarket) 
- Ban lé trong cüa hàn kinh doanh tôn hctg khác  
Ban lé may vi tInh, thiêt bi ngoi vi, phân mêm và thit bj viên 
thông trong các cüa hang chuyên doanh  

10 Ban lé vãi, len, sçi, chi khâu và hang dt khác trong các cüa 
hân chuvên doanh 

4711 

4741 

4751 

8 

9 

Ten ngành 

11 Bánlé d ngü kim, son, kinh và thit bj 1p dt khác trong xây 
dmg tron các cüa hang chuyên doanh 

4752 

12 Ban lé thiêt bj, ding ci th diic, th thao trong các cira hang 
chuyên doanh 

4763 

13 Ban buôn vài, hang may san, giày dép 4641 
14 San xuAt giy nhan, bla nhän, bao bI tü giAy và bIa 

Chi tiêt: San xuât bao bI bang giây và bIa 
1702 

15 Ban lé lirong thrc trong các cüa hang chuyên doanh 4721 
16 Ban lé thuc phm trong các cüa hang chuyên doanh 4722 
17 Ban ìé d uOn tron các cira hang chuyên doanh 4723 
18 Ban lé san phâm thuôc Ia, thuc lao trong các cra hang chuyên 

doanh 
Chi tiêt: Ban lé san phâm thuôc Ia ni, thuôc lao trong các cüa 
hang chuyên doanh 

4724 

19 Ban ìé sách, báo, t?p  chI van phông phm trong các cira hang 
chuyên doanh 

4761 

20 Ban lé hang hóa khác m&i trong các cüa hang chuyên doanh 
Chi tiêt: 
Ban lé yang, bac,  dá qul và dá bàn quI, do trang scrc trong cac 
cüa hang chuyên doanh 
Ban lé hang liiu nim, hang dan lát, hang thu cong m ngh 
trong các ci:ra hang chuyên doanh 
Ban lé tranh, ânh và các tác phâm ngh thut khác (tth do cO) 
trong các cira hang chuyên doanh 
Kinh doanh hang mien thuê 
- Bàn lé hoa, cay cành 
- Bàn lé dông ho, kInh mat (tth djch vi kInh thuôc) 
- Ban lé may ânh, phim ành và vat 1iu änh 
- Bàn lé xe clap và phii tüng 

4773 

21 Ch bin, bão quãn thug san và các san phm ti thus' san 1020 
22 Sãnxuâtruciuvang 1102 
23 San xut d ung không cn, nixic khoáng 1104 
24 San xuAt các loai bánh tr bt 1071 
25 San xut mon an, thüc an ch bin sn 1075 
26 

(không bao gOm kinh doanh quán bar); 
5630 

27 

cCra 
Ban lé hang may mac, giày dép, hang da vâ giã da trong các 

hang chuyên doanh 
4771 



Gl 

'v A 

STT Ten ngành Ma ngành 
28 Ch bin, bâo quán thjt và các san phm tr thjt 1010 
29 Ch bin và báo quán rau qua 1030 
30 San xut ml ng, mS' si và san phm tixng tr 1074 
31 Nhà hang và các djch vii an ung ph11c vi km dng 

Chi tiêt: Nba hang, quail an, hang an uông (không bao gôm 
kinh doanh quán bar, phông hat karaoke, vu trithng) 

5610 

32 Kho bãi và lixu gilt hang hóa 5210 
33 T chüc giâi thiu và xüc tin thwmg mai 8230 
34 Sãnxuãtbaoblbängg 1623 
35 San xuAt thüc an gia süc, gia cm và thus' san 1080 
36 Sãnxutdithng 1072 
37 DjchvihrutthngAnngày 

Chi tiêt: 
Khách san 
Nhà khách, nhà nghi kinh doanh djch vi km trü ngän ngày 

5510 

38 Van tãi hang hóa dithng thuS' ni dja 5022 
39 Hot dng dch v11 h trq trirc tip cho van  tái dithng thüy 5222 
40 Hoat dng thit k chuyên ding 

(trlr djch vi:i  thiêt ké cong trInh); 
7410 

41 Hoat dng cong ty nm gilt tái san 6420 
42 Djchviidónggói 8292 
43 Van tâi hang hóa bang dixng b 4933 
44 Quáng cáo 

(không bao gm quâng cáo thuc lá); 
7310 

45 Nghiên cru thj tnr&ng và thäm do dix luan 7320 
46 Kinh doanh bt dng san, quyn sr diing dt thuc chü sâ hltu, 

chü sü di:ing  hoc di thuê 
Chi tiêt: Kinh doanh bat dng san 

6810 

47 lix van, môi gith, du giá bt dng san, du giá quyn s1r ding 
dat 
Chi tiêt: Tu van, mOi giâi bat dng san 

6820 

48 Hoat dng djch vi h trçl kinh doanh khác con 1ui chixa di.rqc 
phân vao dâu 
Chitiêt: 
Xuât nhp khâu các mat  hang Cong ty kinh doanh; 
Nhan üy thác xuât khâu, nhp khâu hang hóa; 

8299(ChInh) 

49 

(trlr 

Ban buon nông, lam san nguyen 1iu (trlr g, tre, nüa) và dng 
vat song 

các loai Nhà nu6c cam) 

4620 



STT Ten ngành Ma ngânh 
50 Ban buôn chuyên doanh khác chira duçic phân vào dâu 

Chi tiêt: 
- Ban buôn phân bón; 
- Ban buôn hóa chat khác (tth 1oi sü diing trong nông nghip); 
- Ban buôn chat dêo dng nguyen sinh; 
- Ban buôn cao su; 
- Ban buôn tor, xor, sçii dt; 
- Ban buôn phi:i 1iu may mc và giày dép; 
- Ban buôn phé 1iu, phé thai kim 1oi, phi kim loai; 

4669 

51 Khai khoáng khác chra thrçc phân vào dâu 
Chi tiêt: Khai thác tn thu khoáng san (trü khoáng san Nhà 
nithc cam); 

0899 

52 Ban buôn vt 1iu, thit bj lAp dt khác trong xay dirng 
Chi tiêt: Ban buôn tre, nira, go cay và go chê biên; 

4663 

53 XayxátvàsanxuAtbtthô 1061 
54 San xuAt tinh bt và các san phAm tr tinh bt 1062 
55 Ban lé thárn, drn, chän, man, rem, 4t 1iu phü tung và san 

trong các cira hang chuyên doanh 
Chi tiêt: Ban lé thám, dm, chãn, man, rem, 4t 1iu phü tixng 
Va san 

4753 

56 Ban lé trô chori, d chori trong các c1ra hang chuyên doanh 
(trr các loai do chori có hai cho sir giáo diic, phát triên nhân 
cách và süc khôe cüa tré em hoc ãnh hung tài an ninh trt tsr, 
an toàn xã hôi) 

4764 

57 Ban lé thuc, diing cii y t& m phAm và vt phAm v sinh trong 
các cüa hang chuyên doanh 
Chi tiêt: 
Ban lé nrnc hoa, m phârn và vt phâm v sinh 
Ban lé thuôc, diing c11 y tê 

4772 

58 Ban lé hang hóa dã qua si:r diing trong các ci:ra hang chuyên 
doanh 
Chi tiêt: 
Ban lé hang may mc dâ qua sir diing 
Ban lé hang boa khác dã qua sü diing (khong bao gôm di vet, 
cô vet, bão vt quôc gia) 

4774 

59 Bánbuôntnghqp 4690 
60 Ban mO to, xc may 4541 
61 Trngcâydiu 0123 
62 Ban lé khác trong các cira hang kinh doanh tong hcp 4719 
63 Trng cay h tiêu 0124 
64 

tixcing 
phân 

Ban lé do din gia dicing, giixm, ti, bàn, gh và d ni thAt 
tr, den và b den din, do dung gia dInh khác chixa duçic 

vào dâu trong các ci:ra hang chuyên doanh 

4759 

65 Trngcâycàphê 0126 
66 

vri 
Cung cAp djch vi an ung theo hçp dng không thithng xuyén 

khách hang 
5621 

67 Trngcâychè 0127 



STT Tênngành Mãngãnh 
68 Hoat dng kin true và tu van k9 thut có lien quan 

Chi tiêt: 
Khão sat xãy drng: Khâo sat da hInh; Kháo sat dja chat cong 
trInh. 
Thiêt kê quy hoach xây dung: kiên trüc, quy hoach xay dirng, 
ha tang k5' thut, giao thông. 
Thiêt ké xây dung: Thiêt ké kêt câu cong trInh; Thiêt ké cci -, 
din cong trInh; Thiêt kê cap - thoát rnróc cong trInh; Thiêt kê 
xay dung côn trinh khai thác mô; Thiêt kê xây dimg cong trInh 
giao thông (gôm: dir&ng b; câu - ham; di.r&ng sat; du&ng thüy 
ni dla,  hang hãi); Thiêt ké xây dmg cong trinh cap nithc - 
thoát nithc; xr 1 chat thai ran; Thiêt kê xây dirng cong trInh 
thUy lçvi, dê diêu. 
Giám sat thi cong xây dung: Giám sat cong tác xây dirng cong 
trinh; Giám sat cong tác lap dat thiêt bj vào cong trmnh. 
Quãn 1 du an dâu tu xây dtrng cong trInh. 
Kiêm djnh xây thrng. 

7110 

69 San xut giãy, dép 1520 
70 Di li', rnOi giâi, du giá hang hóa 

Chi tiêt: Diii 1' 
4610 

71 Hoat dng djch vi h trcY trirc tip cho van tãi duàn bô 
Chi tiêt: Hot dng quãn 1', trông giü tai các bãi, diem dO 0 tO, 
xc may, các phuang tiên du&ng bô khác. 

5225 

72 San xuât ca cao, sôcôla và bánh kço 1073 
73 Ban buôn gao,  lüa mi', ht ngü cc khác, bt m' 

Chi tiêt: Ban buôn gao 
4631 

74 Trôngcây ia vj, cay duqc 1iu, cay huong 1iu lâu näm 
Chi tiêt: Trông cay gia vi,  cay duoc lieu 

0128 

75 Hoat dng djch vi h trçl tWc  tip cho van tãi du&ng st 5221 
76 Xaydrngnhadâ 4101 
77 Xây dirng nhà khOng d a 4102 
78 (Di vâi các ngành ngh kinh doanh có diu kiên, Doanh 

nghip chi kinh doanh khi có dü diêu kin theo quy djnh cüa 
pháp lut) 

Ngành, ng11 
chua kh  .-  a 
vài He thông 
ngành kinh té 
Vit Nam 

Noi nhn: 

-TONG CONG TY THIJONG MI HA 
NOL - CONG TY CO PHAN. Dia chi:S 
38 - 40, phô Lé Thai To, Phuâng Hang 
TrOng, Quãn Hoàn Kiêm, Thành phô Ha 
Ni, Viêt Nam 

-Ltru:LéDInhThuyên  
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