
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀNH GIA
 CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

4. Địa chỉ trụ sở chính:

66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0312308311

3. Ngày thành lập: 04/06/2013

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ

Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Hình thức đăng ký

Điện thoại: 08 3910 1335
Email:

Fax:
Website:

Địa chỉ trụ sở chính:   66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên công ty viết tắt: BANH GIA CO.,LTD 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BANH GIA PRODUCTION TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ BÀNH GIA

1. Tên công ty

5. Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 024469238

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 995/33, Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17.09 lô B, khu R7, chung cư Đức Khải, Mai Chí Thọ, Phường Bình 
Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

NGUYỄN XUÂN HẢI Nam
04/10/1975 Kinh Việt Nam

23/06/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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STT Tên ngành Mã ngành

1 Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Lắp ráp cửa nhôm, cửa kính (không hoạt động tại trụ sở) 

2511

2 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở). 

1010

3 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở). 

1020

4 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở). 

1040

5 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở). 

1050

6 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở). 

1610

7 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính xây 
dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. 
Bán buôn linh kiện cửa nhôm, thanh nhôm, nhôm tấm.

4663

9 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không 
hoạt động tại trụ sở) 

4669

10 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (không hoạt động tại 
trụ sở). 

3100

11 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt các sản xuất cơ khí (không hoạt động tại 
trụ sở) 

3312

12 Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở) 

3830

Ngành, nghề kinh doanh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       240960769
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 30/29 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Tân An, TP.Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 311 Lô A, Chung cư Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HẰNG NGA Nữ

01/10/1987 Kinh Việt Nam

28/07/2004 CA Tỉnh Đắk Lắk

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

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
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STT Tên ngành Mã ngành

13 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản). 

4610

14 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống
(không hoạt động tại trụ sở). 

4620(Chính)

15 Bán buôn gạo
(không hoạt động tại trụ sở). 

4631

16 Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở). 

4632

17 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao (trừ súng thể thao, dược phẩm). 

4649

18 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
19 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
20 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
21 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
9511

22 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
Thông tin về thuế
Địa chỉ:

Điện thoại: 08 3910 1335
Email:

Fax:
Website:

Hạch toán:
Ngày bắt đầu năm tài chính: Ngày kết thúc năm tài chính:
Tổng số lao động: Đăng ký xuất khẩu:
Tên ngân hàng:

Các loại thuế phải nộp:

66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Hạch toán độc lập
1/1 31/12

3 Không

Thuế thu nhập cá nhân, Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh 
nghiệp, Thuế môn bài

Số tài khoản:
Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:

Danh sách thành viên
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Khối thông tin mới

Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Hình thức đăng ký

Điện thoại: 0862731767
Email:

Fax:
Website:

Địa chỉ trụ sở chính:   66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

STT Tên ngành Mã ngành

1 Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Lắp ráp cửa nhôm, cửa kính (không hoạt động tại trụ sở) 

2511

2 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở). 

1010

3 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở). 

1020

Ngành, nghề kinh doanh

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
HẰNG NGA

30/29 Lê Thị Hồng 
Gấm, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

920.000.000 57,50 240960769

2NGUYỄN 
XUÂN HẢI

Số 995/33, Hậu 
Giang, Phường 11, 
Quận 6, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

680.000.000 42,50 024469238

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024469238
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 995/33, Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17.09 lô B, khu R7, chung cư Đức Khải, Mai Chí Thọ, Phường Bình 
Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HẢI Nam

04/10/1975 Kinh Việt Nam

23/06/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

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

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
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STT Tên ngành Mã ngành

4 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở). 

1040

5 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở). 

1050

6 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và 
không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở) 

1322

7 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và 
không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở) 

1410

8 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không hoạt động tại trụ sở) 

1512

9 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở). 

1610

10 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

11 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính xây 
dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. 
Bán buôn linh kiện cửa nhôm, thanh nhôm, nhôm tấm.

4663

12 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không 
hoạt động tại trụ sở) 

4669

13 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4771

14 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (không hoạt động tại 
trụ sở). 

3100

15 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt các sản xuất cơ khí (không hoạt động tại 
trụ sở) 

3312

16 Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở) 

3830

17 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản). 

4610

18 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống
(không hoạt động tại trụ sở). 

4620(Chính)

19 Bán buôn gạo
(không hoạt động tại trụ sở). 

4631

20 Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở). 

4632

21 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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STT Tên ngành Mã ngành

22 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao (trừ súng thể thao, dược phẩm). 

4649

23 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
24 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
26 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
9511

27 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế thời trang

7410

28 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
Thông tin về thuế
Địa chỉ:

Điện thoại: 0862731767
Email:

Fax:
Website:

Hạch toán:
Ngày bắt đầu năm tài chính: Ngày kết thúc năm tài chính:
Tổng số lao động: Đăng ký xuất khẩu:
Tên ngân hàng:

Các loại thuế phải nộp:

66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Hạch toán độc lập
1/1 31/12

3 Không

Thuế thu nhập cá nhân, Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh 
nghiệp, Thuế môn bài

Số tài khoản:
Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
HẰNG NGA

30/29 Lê Thị Hồng 
Gấm, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

680.000.000 42,50 240960769

Danh sách thành viên
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7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 23/12/2015

2NGUYỄN 
XUÂN HẢI

Số 995/33, Hậu 
Giang, Phường 11, 
Quận 6, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

920.000.000 57,50 024469238

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