


CONG TY CP DAU TII PHAT TRIEN CQNG HOA XA Ho! CHU NGIIIA VIT NAM 

SAT GON CO.OP Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S6:.4.../202O/QD-HDQT TP.HO Chi Minh, ngày 4O. tháng .4.2.. nárn 2020 

QUYET B!NH 

Ye vic thành 1p Cong ty TNHH Mt thành viên Thirong mIi Dch vu Sãi GOn - Pleiku 

do Cong ty Co phân Dâu tir Phát triên Sài Gôn Co.op sr hfru 100% von diêu 1 

HOI BONG QUAN TRI 

CONG TY co PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON co.oi 

Can thLut Doanh nghip ngây26/ll/2Ol4; 

Can th Dieu l Cong ty Cphn Ddu tu' Phát trin Sài GOn Co.op ngày 26/4/2019; 

Can th Biên ban hQp Hi dáng quán trj COng ty Co phdn Dau tu Phát trien Sài Gdn Co.op 
ngày  4  Q./.4/2020. 

QUYET BINH: 
Diu 1. Thng nht thành 1p Cong ty TNHH Mt thành viên Thtrang mai Djch  vii  Sài GOn - Pleiku 

do Cong ty Co phân Dâu tii Phát triên Sài GOn Co.op (SCID) sâ hü'u 100% von diêu 1 
the thu sau: 

Ten cong ty: Cong ty TNHH Mt thãnh viên Thuong mai Dch i Sài Gôn - Pleiku. 

Ten cong ty vi& bAng ting Anh: Sai Gon - Pleiku Services Tranding One Member 
Limited Company. 

- Ten cOng ty vit tAt: Sai Gon - Pleiku. 

Loti hInh: COng ty trãch thim hOu han  mt thành viOn. 

DIa chi tri1 sâ chinh: 29 Nguyn Vn Cr, phithng IaKring, thành ph Pleiku, tinh Gia Lai. 

- Linh virc  hoat dng chInh: Kinh doanh bt dng san, quyn sir diing dt thuOc  chü sâ hihi, 

chü sir ding ho.c di thue. 

- Tng vn diu 1: 150.000.000.000 VND (Met tram näm mi.roi t' Vit Nam dng). 

Thai diem gop vn: 10/3/2021. 

- Chirsâhiru:SCID. 

Ngành, ngh kinh doanh ciia cong ty: 

Stt Ten nganh 
Ma 

nganh 
6810 

(ChInh) 1 
Kinh doanh b.t dng san, quyên sir ding dat thuc chir s hiru, chi:i sir ding hoc 

 di thuê. 

2 
Ch bin, báo quán thjt và các san phâm thlt (so ch) (Trr hoat dng git m gia 

 süc, gia cam). 
1010 

3  Ch bin, bão qu.n thüy san và các san phâm tir thUy san (so chê). 1020 

4  Ch bin và bão quãn rau qiâ (so ch). 1030 

5  Ch bin sira và các san phâm tir sira. 1050 

6  Sanxutcác1oaibáthtirbt. 1071 

7  San xut mon an, thirc an chê bin san. 1075 

8 San xut thirc phAm khác chua dugc phân vào dâu. 1079 
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 Chi tit: Ch bin, bão quân thirc an. 

9 
San xut linh kiên diên tCr. 
Chi tiêt: Lap dt các san phâm trong linh vrc: tin h9c và cong ngh thông tin, din 

 tr viên thông. 
2610 

10  Lp dt h thng din. 4321 
11  Lp dt h thng cap, thoát nro, h thông suói và diu hOa kliông khI. 4322 
12  Ban lé ôtô con (1oi 9 ch ngôi tth xung). 4512 

13 Bâo dtr&ng, süa cha ô to va xe cO dOng co khác. 
 Chi tiêt: Dich vu rCra Xe. 4520 

14  Ban môtô, xe may. 4541 

15 
Báo thrOng và si:ra chüa mô to, xe may. 

 Chi tiêt: Djch vi rcra xc. 4542 

16 
Dai 'Y? môi gici, d.0 giá hang hóa. 

 Chi tiêt: Dai I mua ban, k gâi hang hóa. 4610 

17 
Ban buôn may vi tinh, thiêt bj ngoi vi và phn mém. 

 Chi tiêt: Ban phân mêm chro.ng trInh üng di1ng tin hçc. 4651 

18 Ban buôn thiêt b và linh kin din tcr, vin thông. 
 Chi tiêt: Ban buôn the nap tiên các loai. 4652 

19 
Ban buôn may móc, thi& bi và phii tñng may khác. 

Chi tiêt: ban buôn may in vi tInh, may quét cam tay, may scaner, thiOt bj van phông, 
 may photocopy, may chiêu. 

4659 

20 

Ban lé hro.ng thirc, thirc phâm, d ung, thuc lá, thuc lao chiêm t trçng 1cn 
trong các cira hang kinh doanh tong hçrp. 

Chi tiêt: Ban lé kro.ng thirc, hang thirc phâm cong nghé, dO uông, nrqu bia, thuôc 
 La diêu san xuât trong ni.rc, thuôc lao. 

4711 

21 Ban 1ê khác trong các cira hang kinh doanh tong hçxp. 
 Chi tiêt: Ban lé trong siêu thj, trung tam thiio'ng mai. 4719 

22 Ban lé hro.ng th?c trong các c'ira hang chuyên doanh. 
 Chi tiêt: Ban lé hrcing thirc. 4721 

23 

Ban lé thirc phâm trong cac cüa hang chuyên doanh. 

Chi tiêt: Ban ie thirc phâm, thjt và các san phâm tht; thüy san, rau, qua, dithng, 
sia và các san pham sUa, bánh, müt, kço và các san phâm chê biên tr ngii cOc, bet, 
tinh bôt trong cãc cfra hang chuyên doanh; cà phê hOt, cà phê hôa tan, chè, trà các 

 loai. Bn lé thirc phâm chrc näng. 

4722 

24 Ban lé d ung trong các cüa hang chuyên doanh. 

 Chi tiêt: Ban lé dO uông không có cOn và do uông cO cOn (ruçru, bia). 4723 

25 Ban ìé san phâm thuc lá, thuc lao trong các cira hang chuyên doanh. 
 Chi tiêt: Ban lé thuôc lá san xuât trong niràc. 4724 

26 

Ban lé may vi tInh, thit bi ngoi vi, phn mm và thit bl vin thông trong các cra 
hàngchuyêndoanh. 

Chi tiêt: Ban lé may vi tinh các loai và thiét bj, phii tang; thiêt b vin thông, thiét 
 b: ngoi vi, phân mém tin hoc. Ban lé the nap tiên các 1oi. 

4741 

27  Ban lé thiêt bj nghe nhin trong các cira hang chuyên doanh. 4742 
28  Ban lé vái, len, sçii, chi khâu và hang dt khác trong các cüa hang chuyên doanh. 4751 

29 
Ban lé d nga kim, so.n, kInh và thit b 1p dt khac trong xây dimg trong các cira 
 hang chuyén doanh. 4752 

30 Ban ié thãm, dm, chãn, man, rem, vt 1iu phü tI.rng và san trong các cüa hang 
 chuyOn doanh. 

31 
Ban lé d din gia ding, giuâng, tü, bàn, gh và d nOi th.t tLwng tr, den và bO 
den din, dO dung gia dinh khác chixa diiçc phân vào dâu trong cac cira hang 
 chuyên doanh. 

4759 

32 Ban lé sách, báo, tap chI van phông phm trong các cira hang chuyOn doanh. 4761 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
40 
41 

42 

4762 
chuyên doanh. 
Ban lé thiM bj, diing ci th duc, the thao trong các cira hang chuyên doanh. 4763  

Ban lé trô choi, d chGi trong các cira hang chuyên doanh. 
(không kinh doanh do chGi cO hai  tâi giáo diic nhân each Va sirc khóe cüa tré em 4764 
ho.c ánh hixmg dn an ninh, trt tr an toãn xa hQi).  
Ban lé hà may m.c, giày dép, hang da và giá da trong các eUa hang chuyên doanh. 4771  

Ban lé thuôc, dmg ci,i y t, m' phm và vat  phm v sinh trong các cüa hang 

chuyên doanh. 
Chi tiêt: Ban lé nuóc boa, m sham và va 5 

Ban lé hang hóa khác mâi trong các cu'a hang chuyên doanh. 
Chi tiêt: Ban lé yang trang sirc, bac, dá qu9, do trang sirc, hoa, cay cánh, hang dan 
lát, hang thu cong m' ngh, tranh, änh và các tác phâm ngh thuat  (trü dO co), 

dông ho, kInh mat. Ban lé may ánh, phim ãnh và vat  1iu ngành ánh. Ban lé dâu 4773 
khuynh dip, dâu gió. Ban lé hat  giông các 1oi, phân bón, dng vat  cánh và thiLrc 

an cho dng vat  cãnh, ban lé hang lu'u nim, do th ci.'ing và hang hOa phiic vi miic 
dIch tin ngung, ban lé hang hóa sr diing dê lau chii, quét don, lam v sinh, ban 
lé hang boa phi 1uong thrc thrc pham chua du'gc phân vào nhóm nào. 

4789 Ban lé hang hóa khác Itru dng hoc tai chc. 
4791 Ban lé theo yêu c.0 d.t hang qua buu din hoac  internet. 
4933 van tãi hang hOa b&ng duôig b.  

Kho bai và Iui.i gitt hang boa. 5210 921 Chi tiêt: Luu ü hang hóa tron: kho dông  1nh (trñ kho ngoti  quan) Ca trong kho khác. 

Ban lë bang, dia am thanh, hinh ánh (k Ca bang, dia tr.ng) trong các cira hang 

4772 
htm ye sinh. 

43 Hoat dng djch vi h tr9' trirc tiêp cho van  tái dung sat. 
Chi tiêt: Dch vii giU Xe. 

44 Bôc xêp hang hOa. 
Chi tiét: Djch vi hoc xêp hang hOa (tth bôc xép hang hóa cáng hang khOng).  
Boat dng djch vi h trg khác lien quan den van  tái. 

45 Chi tiêt: Djch vi giü Xe. Hoat  dng cUa các Dai  1' ban ye may bay.  

Buu chinh. 
46 Chi tiêt: Dai  1' djch vi biru chinh vin thông.  

Chuyên phát.  47 
Ni-ia hang và các djch vi an ung phitc vi1 lu'u dng.  48 
Cung c.p djch vi an ung theo hqp dOng khOng thng xuyën vOi khách hang 
(phiic vi tic, hOi  hop, dam cixOi...). 49 
Chi tiêt: Cung cap djch vti an uông theo hçp dOng (phc vi tic, hi hçp, dam cuoi).  

Djch vi an ung khác.  50 
Djchvtphic vidôuông.  51 
Xut ban phn rnm. 

52 Chi tiêt: San xuât phân mém tin hQc iirng dung.  
Hoat dng chiêu phim. 53 

54 Tu van may vi tInh va quãn trj h thông may vi tinh. 
Chi tiet: Boat dng lap và thiêt ke các h thông may tInh tIch hp các phân cng, 
phân mém may tInh va cong ngh giao tiép.  

55 Hot dng djch vi1 cOng ngh thông tin  va djch vi khác lien quan dn may vi tinh.  

5224 

6202 

5229 

5310 

5320 
5610 

5621 

5629 
5630 

5820 

5914 

G TV 
P HAN 
HAT TRI 

N COO 

6209 

56 COng thông tin. 
Chi tiêt: Djch vii thirang mai din tr. 
Quãngco. 
Chi tiêt: Kinh doanh djch vi.i quãng cáo thuang mai.  Dch vii tiêp thj. 

58 Nghien cm thj truôTlg và thäm do du luan. 
Chi tiêt: Djch vi nghiën ciru thj trung.  
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59 Cho thuê d dung cá nhân và gia dinh khác. 7729 

60 Diu hânh tua du lich. 
Chi tit: Kinh doanh lü hành nQi da, quOc tê. 7912 

61 Djch vii dt ch và các djch vii h trçY lien quan dn quãng bá và t chüc ma du ljch. 7990 

62 

To chrc giâi thiu vâ xic tin thuang mai. 
Chi tiêt To chi.rc hôi nghi, hôi thao, hôi chcv thrnmg mai (khong thuc hiên cac hiéu 
1rng cháy, no; không sir d11ng chat no, chat cháy, hóa chat lam do ciii, di,ing ci thirc 
hin các chuang trInh van ngh, si,r kin, phim ânh). 

8230 

63 Dch vi dóng gói (không bao gm dóng gói thuc báo v thrc vet). 8292 

64 Hoat dung dch vii h trçi kinh doanh khác con lai chua duçvc phn vào dâu. 
Chi tiêt: Djch vi gii Xe. 8299 

65 

Hot dng sang tác, ngh th4t và giái tn. 
Chi tiêt: Cung cap các djch vi dáp 1mg nhu câu ye thrnmg thüc van hóa và giâi tn 
cho khách hang. Bao gôm vic san xuât, quáng cáo, tham dv,  vic trinh diên trrc 
tip, các sir kin hoc các cuOc  triên lam dành cho cong chung; vic cung cap cáck 
näng ngh thu.t, k näng sang tác hoc k thut cho vic san xuât các san phâm 
ngh thut và các buôi tninh din trirc tip (Ca nhc, thri trang, m thut, sách). 

9000 

66 

Hoat dng vui chc,i giái tn khác chira dwçic phân vào dâu. 
Chi tiêt: Trô chci din tcr (trCr kinh doanh các loai  do chcxi, trO chcii nguy hiêm, do 
chai, trO chai cO tinh chat dánh bc, có thuOng, có hai  tâi giáo di,ic nhan cách và 
sirc khôe cUa tré em hoc tài an ninh, tr.t tr an toàn xâ hi), trO chcxi thiêu nhi, 
karaoke thiêu nhi, bowling, bida. 

9329 

67 Slra chCra may vi tinh và thit bi ngoi vi. 
 Chi tiêt: Báo dun, si:ra ch1m may vi tmnh và các loai thiêt b van phOng. 9 11 

68 Si:ra cha xe dp, dông h, d dàng cá nhân và gia dinh khác chua di.rqc phan vào dâu. 
Chi tiêt: Djch vi báo tn, si:ra chfta các san phâm do dan v ban ra. 

9)9 

69 
Djch vii tm hai, massage và các djch vi tAng ctrng süc khoê tuong tir trCr hoat 
dngthêthao). 

 Chi tiêt: Dch vi massage. 
96 10 

70 
Cat toe, lam du, gi du. 

 Chi tiêt: Djch viii cAt tóc, gOi dâu (trCr djch vi cAt toe nam có sIr diving thq nCr). 9fl 1 

71 
Hoat dng dch vi phtc vi hon i. 

Chi tiêt: Dich vi cho thuê áo cuài. Hoat dng dch vi phic vii hon l (khong môi 
gii kêt hôn, kinh doanh dch vi An uông tai tri,i se). 

9633 

Diêu 2. Thông nhât dr nguOri dai  din theo Iry quyên quán toàn bO phn von gop cIra SCID ti.i 
Cong ty TNHH Mt thành viên Thuong mai  Djch vi Sài GOn - Pleiku: 

Ho và ten: PHAM TRUNG KIEN Gith tinh: Nam 
Sinh ngày: 27/9/1975 Dan tc: Kinh Quc tjch: Vit Nam 

- CMND s& 022991987 Cp ngày: 10/4/2008 Noi cp: CA TP.HCM 
Nai dAng k h khu thuing trlt: 47 Pham Ngpc Thach, Phithng 6, Qun 3, TP.HCM 

- Ch i hin tai:  60 Giang VAn Minh, Phithng An Phu, Qun 2, TP.HCM 

Chic danh: ChIt tch Cong ty kiêm Nguii di din theo pháp luât cIta cOng ty. 

Dai din theo Ity quyn quãn l toàn b phnvn gop elm SCID là 150.000.000.000 \TND 
Mt trAm nAm mum t' dông, chiêm 100% 'von diéu 1 cIta Cong ty TNHH Mt thãnh viên 

Thircing mai  Dch vi Sài Sài GOn - Pleiku. 

Thi han dai din theo Ity quyn quãn l' toàn b ph.n vn cIta SCID: k tCr ngày 
HOi dông quãn trj ra quyêt djnh den khi có vAn ban khác thay the. 

Ong Phm Trung Kiên có toàn quyn dai  din và thay mt cho SCID quán l và giám sat 
vic sIr ding toàn bO phân von gop elm SCID tai Cong ty TNHH MOt thành viên Thuang 
mai Dch vi Sài Sài GOn - Pleiku theo dung quy djnh cIra SCID và pháp lust hin hanh.L 
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Diu 3. Th6ng nh.t thông qua ban Diu 1 Côn ty TNHH Mt thãnh viên Thixcmg mi Djch vi Sài 
Gon - Pleiku ngày  .LQ.  tháng  L.  näm O2O. 

Dieu 4. Ong Pham Trung Kien chiu trach nhien truoc HQI dong quan tr trong vic thrc hiçn quyen 
và nghTa vi cüa ngithi dai  din theo iy quyên quãn 1' toàn bO phân von cüa SCID ti 
Cong ty TNHH Thixcing mti Djch Vii Si Gôn - Pleiku. Dông th?ñ, ông Phm Trung Kiên có 
trách nhim tiên htnh các thu t1c pháp theo diing quy dnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr rgày ks'. Các thành vién Hi dng quãn tr:,  ông 

Phm Trung Kiên và Giám dôc các phông ban có lien quan cUa SCID chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay. 

No'inhmn: 
- HOi dng quãn trj; 
- Ban kim soát; 
- BanTngGiámdôc; 
- Liru:VT(02). 

TM. HO! DONG QUAN TR! 
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