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Phụ lục II-5 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

Số: 31/TB.PVCL.22 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 03 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Sóc Trăng 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:        2200280598 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ..........................................................................................................  

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau: 

Thay đổi ngày cấp giấy xác nhận thông tin cá nhân của Tổng Giám đốc Công ty                 

( Người đại diện pháp luật) từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân: 

- Thông tin cá nhân cũ: 

+ Chứng minh nhân dân số: 365002238 

+ Ngày cấp CMND:   31/07/2013 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp. 

- Thông tin cá nhân hiện nay: 

+ Căn cước công dân số: 094059007776 

+ Do Cục cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội cấp ngày 18/11/2021. 

Thẻ căn cước công dân của ông Dương Thế Nghiêm cấp ngày 18/11/2021, tuy 

nhiên do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể nhận hồ sơ trực tiếp mà phải 

nhận qua đường bưu điện. Trong quá trình chuyển hồ sơ bị thất lạc nên đến ngày 

07/03/2022 ông Dương Thế Nghiêm mới nhận được thẻ căn cước công dân thay giấy 

chứng minh nhân dân. Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin người 

đại diện pháp luật của công ty bị chậm trễ. Kính mong Phòng Đăng ký kinh doanh 

xem xét chấp thuận và điều chỉnh thông tin của người đại diện pháp luật của công ty 

chúng tôi. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

 
 

Các giấy tờ gửi kèm: 

- Bản sao CCCD; 

- Bản sao Giấy ĐKKD 

- …………………. 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)1 

 

 

 

 

                                                           
1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 


