THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1/ Tên doanh nghiệp:
	Tên tiếng Việt: …………………………………………………………………………

Tên tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):  …………………………………………………………………..
2/ Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………
Điện thoại: (nếu có) …………..      Fax: (nếu có)……………….
Website: (nếu có)……………….      Email: (nếu có)……………….      

3/ Ngành nghề kinh doanh: (nêu một số ngành nghề, lĩnh vực hoạt động dự kiến)
STT
Tên ngành
Mã ngành













4/ Vốn điều lệ:  …………………………… đồng
	Trong đó:
Thành viên/Cổ đông 1:

+ Ông/Bà…………………….	Nam/Nữ: ………..   Sinh ngày:…………………………
CMND số:………….    ngày cấp:   …………………..      	Nơi cấp:  …………………………
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Chổ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………..
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Sở hữu (góp vốn): …………………… đồng 

Thành viên/Cổ đông 2:
+ Ông/Bà  …………………….	Nam/Nữ: ……………Sinh ngày: ……………………..
CMND số:………………………   ngày cấp:  ………………..Nơi cấp: ……………………..
Nơi thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………...
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Sở hữu (góp vốn):  ………………….đồng 

Thành viên/Cổ đông 3:
+ Ông/Bà  …………………….	Nam/Nữ: ……………Sinh ngày: ……………………..
CMND số:………………………   ngày cấp:  ………………..Nơi cấp: ……………………..
Nơi thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………...
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Sở hữu (góp vốn):  ………………….đồng 

Thành viên/Cổ đông 4:
+ Ông/Bà  …………………….	Nam/Nữ: ……………Sinh ngày: ……………………..
CMND số:………………………   ngày cấp:  ………………..Nơi cấp: ……………………..
Nơi thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………...
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..
Sở hữu (góp vốn):  ………………….đồng 

5/ Người đại diện theo Pháp luật: (nếu người đại diện pháp luật là thành viên/cổ đông góp vốn đã nêu ở phần trên thì chỉ cần ghi họ, tên và điền chức danh vào mục này)
 + Ông/Bà  …………………….   	Nam/Nữ:   …..	Sinh ngày: …………………..
CMND số:………………  ngày cấp:  …………………….	Nơi cấp:  ……………………….
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………..
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………
Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………

Chức danh: Giám đốc (Chủ tịch hoặc Giám đốc)

6/ Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty:
Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị gồm: (không cần nêu)
Chủ tịch hội đồng thành viên/Chủ tịch hội đồng quản trị:
Ông/Bà…………………………………… 
Giám đốc: 
Ông/Bà ……………………………………




