
CÔNG TY CỔ PHẦN VAY MƯỢN
 CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0107776229

3. Ngày thành lập: 27/03/2017

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ

STT Tên ngành Mã ngành

1 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

2 Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ. 

6492

Ngành, nghề kinh doanh

5. Người đại diện theo pháp luật

Tên công ty viết viết tắt: VAY MUON .,JSC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAY MUON JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VAY MƯỢN
1. Tên công ty

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034189004162
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ TRANG Nữ

05/04/1989 Kinh Việt Nam

10/04/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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Khối thông tin mới

STT Tên ngành Mã ngành

3 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Dịch vụ thương mại điện tử

Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

6329(Chính)

4 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

6622

5 Quảng cáo 7310
6 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo 
hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết:  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

6499

STT Tên ngành Mã ngành

1 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 
đến máy vi tính

6209

2 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

3 Cổng thông tin
Chi tiết: 
- Dịch vụ thương mại điện tử (Khoản 2 Điều 24 Nghị định 
52/2013/NĐ-CP)

6312(Chính)

4 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở 
phí;

6399

5 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
6 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
7 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết:
- Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ.

8299

9 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

10 Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ. 

6492

11 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

6622

Ngành, nghề kinh doanh
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7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 04/12/2019

STT Tên ngành Mã ngành

12 Quảng cáo 7310
13 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo 

hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết:  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

6499

8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Thành phố Hà Nội
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