PHỤ LỤC: TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA
THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
(Đính kèm tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh của Công ty
theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và tham chiếu danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia
về đầu tư nước ngoài tại các trang http://www.trungtamwto.vn/wto, https://dautunuocngoai.gov.vn, Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM v.v.... cụ thể như
sau:

STT

Mã ngành,
nghề kinh
doanh
chính

Tên ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ sở
hữu nước
ngoài tối
đa

Ghi chú

Lý đo

Sản xuất sản phẩm từ plastic
1

2220

2

3290

Chi tiết: Sản xuất bao bì màng gen phức hợp,
bao bì nhựa

100%

Không hạn chế

100%

Không hạn chế

100%

Không hạn chế

49%

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với Ngành nghề kinh doanh có
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền điều kiện, điều ước quốc tế

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bao bì kim loại
Bán buôn đồ uống
3

4633

4

4669

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền
nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn đồ
uống (Không hoạt động tại trụ sở và thực
hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BCT)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được
phân vào đâu

STT

Mã ngành,
nghề kinh
doanh
chính

Tên ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ sở
hữu nước
ngoài tối
đa

Ghi chú

Lý đo

phân phôi bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực và pháp luật Việt Nam
công nghiệp
không quy định cụ thể nên
tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%
theo
nghị
định
60/2015/NĐ-CP.

Chi tiết:
-Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập
khẩu, quyền phân phôi bán buôn sản phẩm
nhựa, nguyên liệu từ nhựa (Thực hiện theo
Thông tư 34/2013/TT-BCT) (trừ phế liệu và
không hoạt động tại trụ sở)
-Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập
khẩu, quyền phân phôi bán buôn hóa chất
thuộc lĩnh vực công nghiệp (Thực hiện theo
Thông tư 34/2013/TT-BCT) (không hoạt
động tại trụ sở)
- Mua bán vật tư phục vụ ngành nuôi trồng
thủy sản

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
5

8559

Chi tiết: Các dịch vụ giáo dục khác (CPC
929, bao gồm đào tạo ngoại ngữ và không
hoạt động tại trụ sở)

100%

2

Pháp luật Việt Nam cho
 WTO, FTAs, AFAs: có cam kết.
 Pháp luật Việt Nam: Dự án đầu tư xin mở phép đầu tư 100% vốn
phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam phải có suất đầu tư và
vốn đầu tư ít nhất tương đương mức quy định
cho việc thành lập các cơ sở giáo dục nêu trên
(Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng ngắn hạn: ít nhất là 20 triệu đồng/ học
viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
 Đối với các cơ sở giáo dục không xây dựng
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Mã ngành,
nghề kinh
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Tên ngành nghề kinh doanh
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Ghi chú

Lý đo

cơ sở vật chất mà thuê lại của bên Việt Nam
thì phải góp ít nhất 70% vốn nêu trên.
 Hình thức đầu tư: liên doanh, 100% vốn
nước ngoài.
 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhcap
3chitiet/64
6

1702

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy
và bìa -Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy

100%

Không hạn chế

49%

 WTO, FTAs: Không quy định
 Pháp luật Việt Nam: phạm vi hoạt động của
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có
chức năng kinh doanh bất động sản gồm:
 Thuê nhà, công trình xây dựng để cho
thuê lại
 Đối với đất được nhà nước cho thuê thì
được đầu tư xây dựng nhà ở để cho
thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình
xây dựng không phải là nhà ở để bán,
cho thuê, cho thuê mua.
 Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một
phần dự án bất động sản của chủ đầu tư
để xây dựng nhà, công trình nhà, công
trình xây dựng để bán, cho thuê, cho
thuê mua.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7

6810

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực
hiện theo Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh
bất động sản)

2

Đây là ngành nghề kinh
doanh có điều kiện, điều
ước quốc tế không quy
định tỷ lệ, pháp luật Việt
Nam chỉ quy định điều
kiện kinh doanh nên áp
dụng tỷ lệ 49% theo nghị
định 60/2015/NĐ-CP
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Hoạt động tư vấn quản lý
8

7020

9

8532

-Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865,
trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật và
không hoạt động tại trụ sở)

Giáo dục nghề nghiệp
-Chi tiết: Dịch vụ giáo dục mang tính kỹ

100%

100%

2

Đối với đất được Nhà nước giao thì
được đầu tư xây dựng nhà ở để bán,
cho thuê, cho thuê mua.
 Đối với đất thuê trong khu công nghiệp,
cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu
tư xây dựng nhà, công trình xây dựng
để kinh doanh theo đúng mục đích sử
dụng đất
 WTO, FTAs: không hạn chế
 AFAs:
 Dịch vụ tư vấn quản lý: không hạn chế.
Sau 11/01/2010 cho phép thành lập chi
nhánh.
 Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (không
bao gồm lĩnh vực khai khoáng, dầu, khí
và các lĩnh vực liên quan): được đầu tư
theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh
doanh hoặc liên doanh.
 Pháp luật Việt Nam: không quy định
 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhcap
3chitiet/17
 Tương tự mục 5
 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhcap

 Điều ước quốc tế không
hạn chế tỷ lệ nên theo điều
ước quốc tế: sở hữu tối đa
100% vốn.
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Mã ngành,
nghề kinh
doanh
chính

Tên ngành nghề kinh doanh
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đa

thuật và hướng nghiệp sau trung học (CPC
9231, không hoạt động tại trụ sở)

Ghi chú

3chitiet/65

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật sống

10

4620

-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền
nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn thức
ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc,
gia cầm và thủy sản (Thực hiện theo Thông
tư 34/2013/TT -BCT) (trừ lúa, thóc, gạo và
không hoạt động tại trụ sở)

11

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
khác -Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu,
quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai
khoáng, máy xây dựng, máy văn phòng, máy
công cụ dùng cho mọi loại vật liệu, thiết bị
và dụng cụ đo lường, máy móc thiết bị sử
dụng cho sản xuất công nghiệp thương mại
hàng hải (Thực hiện theo Thông tư
34/2013/TT-BCT và không hoạt động tai trụ
sở)

12

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá

100%

Không hạn chế

100%

Không hạn chế

100%

Không hạn chế

2

Lý đo

STT

Tỷ lệ sở
hữu nước
ngoài tối
đa

Ghi chú

Lý đo

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
-Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC 742, không
hoạt động tại trụ sở)

100%

 WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế
 Pháp luật Việt Nam: không quy định
 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhcap
3chitiet/79

 Điều ước quốc tế không
hạn chế nên theo điều ước
quốc tế: sở hữu tối đa
100% vốn.

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến
vận tải -Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ
Logistic (Khoản 3 Điều 6 Nghị định
140/2007/NĐ-CP,trừ kinh doanh dịch vụ vận
tải hàng không, đường sắt, đường ống và
không hoạt động tại trụ sở)

100%

Không hạn chế

49%

Ngành nghề kinh doanh có
điều kiện, điều ước quốc tế
và pháp luật Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với
không quy định cụ thể nên
mua bán thủy hải sản
tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%
theo
nghị
định
60/2015/NĐ-CP.

Mã ngành,
nghề kinh
doanh
chính

Tên ngành nghề kinh doanh

-Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621,
không hoạt động tai trụ sở)

13

14

Bán buôn thực phẩm
15

4632

Chi tiết: Mua bán thủy hải sản (không hoạt
động tại trụ sở)

16

Ngành,
nghề chưa
khớp mã
với Hệ
thống

(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có
trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo
quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có
liên quan)

2

STT

Mã ngành,
nghề kinh
doanh
chính

Tên ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ sở
hữu nước
ngoài tối
đa

Ghi chú

Lý đo

ngành kinh
tế Việt
Nam
Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật chứng khoán quy định: “c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ
sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về
tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;”.
Như vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn thời điểm hiện tại là: 49%.

2

