
T~PDOANc6NGNGH~P
CAOSUVI~T NAM

S6: ~~W /CSVN-CBTT

CONGHOA xA HOI cHi! NGHiA VI~T NAM
Dgc I~p - TV do - H~nh phuc

TP. H6 Chi Minh, ngayJj thang 7 nam 2019

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN mtN TIl
CVA VY BAN CHUNG KHOAN NHA NU"OC vA SGDCK HA NOr

Kinh gui:

- Oy ban Chung khmin Nha nuac;
- Sa Giao dich ChUng khmin Ha N(\i.

Cong ty: T~POOANCONGNGHItPCAOSUVIE:TNAM-CONG1YC6PHAN
Mil chUng khoan: GVR
Dja chi tn,l sa chinh: 236 Nam Ky Khai NghTa, phu<'mg6, qu~n 3, TP. HCM
Dia chi giao dich: 177 Hai Sa Trung, phu<'mg6, qu~n 3, TP. HCM
Di~n tho\ii: (84-28) 39 325 234 Fax: (84-28) 39 327 341
Nguai th\lc hi~n cong b6 thong tin: Ong Nguy~n Thai Sinh - Pho Chanh Van

phong, Nguaj dugc uy quy~n cong b6 thong tin.
LO\iithong tin cong b6: [RJ24gia 0 72gia DbfuthuemgDtheoyfuclu Ddinhk)'
Ngi dung thong tin cong b&:
Ngay 29 thang 7 nam 2019, C6ng thong tin qu6c gia v~ dang ky doanh nghi~p

dang tai thong tin cong b6 thay d6i n(\i dung dang ky doanh nghi~p clla T~p doan
Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phAn.

Thong tin nay dugc cong b6 tren trang thong tin di~n tu clla T~p doan t\ii
du<'mgd~n: https://rubbergroup. vn/guan-he-co-dong/cong-bo-thong -tin.

T~p doan se ti~p Wc cong b6 thong tin khi nh~n dugc Gi~y xac nh~n clla
Phong dang ky kinh doanh - Sa K~ hO\ichva DAutu TP. H6 Chi Minh v~ vi~c thay
d6i n(\i dung dang ky doanh nghi~p.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l th~t va hoan
toan chiu trach nhi~m tmac phap lu~t v~ n(\i dung cac thong tin dil cong b6./.

Nlfi gli"i:
- Nhu tren;
- Chu tjch HDQT (d~ b/c);
- T6ng Giam d6c (d~ b/c);
B K" .- an lem soat;

- T6 Quan lrj T?p doim;
- Phong CNTT;
- Luu VT, CBTT.

Tai /if" gii-i ki!tl/:
- Ban cong b6 thay d6i nQ; dung dang
ky doanh nghi~p cita T?p doill1 Cony
nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ly co
ph~n do CTTQG v~ DKDN dang tai

Nguy~n Thai Blnh
Ngm'ri (JU"l!C uy quy~n cong b&thong tin



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
 CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

4. Địa chỉ trụ sở chính:

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0301266564

3. Ngày thành lập: 30/06/2010

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ

5. Người đại diện theo pháp luật

Tên công ty viết viết tắt: VRG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM RUBBER GROUP  - JOINT 
STOCK COMPANY 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
- CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tên công ty

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025162878
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A12 khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A12 khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THUẬN Nam

26/11/1960 Kinh Việt Nam

18/11/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C3392100
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 01, đường Quang Trung, Phường Xuân Hoà, Thành 
phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1278, đường 31C1, Dự án An Phú An Khánh, Phường An Khánh, Quận 
2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HUỲNH VĂN BẢO Nam

01/01/1963 Kinh Việt Nam

31/05/2017 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công 
an

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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STT Tên ngành Mã ngành

1 Trồng cây cao su
Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su

0125(Chính)

2 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su

2013

3 Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: trồng rừng  và chăm sóc rừng lấy gỗ

0210

4 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 
và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ 
nguyên liệu và gỗ thành phẩm)

1629

5 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong 
sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây 
rừng trồng (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

6 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu 
ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp

4669

7 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh 
doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, 
sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ 
sở).

2592

8 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ 
sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy 
hoạch của địa phương).

6810

9 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy 
phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng 
quy định của pháp luật.

3510

10 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 
tải bằng xe buýt)
Chi tiết: vận tải đường bộ

4931

11 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến 
thủy nội địa và vận tải đường thủy. 

5021

12 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản 
xuất  tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất

3290

13 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Cấp nước

3600

Ngành, nghề kinh doanh
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Khối thông tin mới

STT Tên ngành Mã ngành

14 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)

3700

15 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Đo đạc, bản đồ. kiểm định, giám định hàng hóa

7110

16 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 
đến máy vi tính
Chi tiết: tin học

6209

17 In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

18 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

19 Đại lý du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch

7911

20 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động

7830

21 Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở)

0149

22 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch 
vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

7490

23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính.

8291

24 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, 
thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp 
luật.

4290

25 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng 

4663

26 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

6619

27 Trồng cây lâu năm khác 0129
28 Trồng cây hàng năm khác 0119
29 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất 

đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy 
định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề 
chưa khớp 
mã với Hệ 
thống ngành 
kinh tế Việt 

Nam

Ngành, nghề kinh doanh
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STT Tên ngành Mã ngành

1 Trồng cây lâu năm khác 0129
2 Trồng cây hàng năm khác 0119
3 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 
và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ 
nguyên liệu và gỗ thành phẩm)

1629

4 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong 
sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây 
rừng trồng (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu 
ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp

4669

6 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh 
doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, 
sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ 
sở).

2592

7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ 
sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy 
hoạch của địa phương).

6810

8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính.

8291

9 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 
tải bằng xe buýt)
Chi tiết: vận tải đường bộ

4931

10 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

6619

11 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản 
xuất  tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất

3290

12 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Cấp nước

3600

13 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)

3700

14 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Đo đạc, bản đồ. kiểm định, giám định hàng hóa

7110

15 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 
đến máy vi tính
Chi tiết: tin học

6209
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STT Tên ngành Mã ngành

16 In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

17 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

18 Đại lý du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch

7911

19 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động

7830

20 Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở)

0149

21 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch 
vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

7490

22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng 

4663

23 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su

2013

24 Trồng cây cao su
Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su

0125(Chính)

25 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến 
thủy nội địa và vận tải đường thủy. 

5021

26 Trồng cây ăn quả 0121
27 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128
28 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
29 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161
30 Chế biến và bảo quản rau quả 1030
31 Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế

(không hoạt động tại trụ sở) 
8610

32 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
(trừ lưu trú bệnh nhân).

8620

33 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

0210

34 Sản xuất điện
Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy 
phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng 
quy định của pháp luật.

3511

35 Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy 
phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng 
quy định của pháp luật.

3512
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7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 29/07/2019

STT Tên ngành Mã ngành

36 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, 
thuỷ điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp 
luật.

4299

37 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy 
định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề 
chưa khớp 
mã với Hệ 
thống ngành 
kinh tế Việt 

Nam

8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Thành phố Hồ Chí Minh
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