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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SẢN BẠC LIÊU  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

    ---000---           ---000--- 

        Số: 01/GĐ-2018 Long An, Ngày 12  Tháng 12  Năm   2018 

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU 
(V/v Thành lập Chi Nhánh Long An) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Bạc Liêu. 

- Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu 

- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 12/12/2018 về việc thành lập 
chi nhánh 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1: 

1.Thành lập chi nhánh Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU – CHI 
NHÁNH LONG AN. 

Tại địa chỉ: Lô M7 Đường Số 6, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4) Xã Đức Hòa Hạ, 
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:          

 STT Tên ngành Mã ngành 

1. Bán buôn gạo 
Chi tiết: xuất khẩu các loại gạo 

4631 

2. Sản xuất giống thủy sản 0323 

3. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 1080 

4. Chế biến và bảo quản rau quả 
Chi tiết : Chế biến và đóng hộp rau quả, chế biến và đóng 
hộp rau quả khác 

1030 

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 
6. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 
7. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 
8. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không 

khí và sản xuất nước đá 
Chi tiết: sản xuất và kinh doanh nước đá cây. 

3530 

9. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 
Chi tiết: Xử lý chất thải rắn vô cơ và hữu cơ 

3900 

10. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 1020  
(Chính) 
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11. Bán buôn thực phẩm 
Chi tiết: Bán buôn thủy sản; nhập các loại thực phẩm chế 
biến; Bán buôn và xuất nhập khẩu các loại con giống và bố 
mẹ trong ngành thủy sản; Bá buôn và xuất nhập khẩu thịt 
các loại và sản phẩm từ thịt 

4632 

12. Khai thác thủy sản nội địa 0312 
13. Nuôi trồng thủy sản biển 0321 
14. Nuôi trồng thủy sản nội địa 0322 

15. 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và  
động vật  sống 
Chi tiết: - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, 
nứa) và động vật sống ( trừ động vật cấm kinh doanh). 
- Xuất khẩu và nội địa các mặt hàng nông - lâm, thủy sản, 
hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm.- Bán buôn và xuất  
nhập khẩu thức ăn gia xúc, gia cầm, thủy sản, các loại hạt 
giống, cây giống. 

4620 

16. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết :Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 
nhập khẩu phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, nguyên 
vật liệu,phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. 

4659 

17. 
Bán buôn đồ uống 
Chi tiết: Mua bán, nhập khẩu r ợu các loại ( kinh doanh khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 

4633 

18. 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại phân bón ( vi 
sinh, vô cơ, hữu cơ). 

4669 

19. 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Chi tiết: Khách sạn. 

5510 

20. 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
Chi tiết: Nhà hàng, ăn uống, giải trí 

5610 

21. 
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ  
Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh 

2012 

22. 
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 
Chi tiết: Sản xuất các loại giống cây trồng. 

0130 

23. 
Sản xuất đồ điện dân dụng 
Chi tiết: Gia Công hàng điện tử gia dụng 

2750 

24.  Khai thác thủy sản biển 0311 

25.  
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái 

9329 
 

   

 Bổ nhiệm Ông: NGUYỄN THANH ĐẠM 
Giới tính: Nam 
Sinh ngày: 15/03/1973                         Dân tộc:                             Quốc tịch: Việt Nam 
Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: 079073000765 
Ngày cấp: 04/03/2016    Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư  
Nơi đăng ký hộ khẩu  thường trú: Số 24/18 Đường  Hòa Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình 
Thạnh, TP. HCM 
Chỗ ở hiện tại: Số 24/18 Đường Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 
Làm người đứng đầu ( Giám đốc ) chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC 
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LIÊU – CHI NHÁNH LONG AN 
Tại địa chỉ: Lô M7 Đường Số 6, Khu Công Nghiệp Hải Sơn ( Gđ 3+4 ) Xã Đức Hòa Hạ, 
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam  
 
Điều 2:  Giao cho ÔNG NGUYỄN THANH ĐẠM tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy 
định của pháp luật. 
 
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 
 
Điều 4:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
      Nơi nhận:                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Như điều 3                                                                  ( ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên ) 

- Lưu 

 
 
 
 
 
                                                                                                   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 
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