
CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FIIN
 CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0108186127

3. Ngày thành lập: 15/03/2018

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ

STT Tên ngành Mã ngành

1 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

2 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
3 Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

4 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

5 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
6 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Ngành, nghề kinh doanh

Tên công ty viết tắt: 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIIN FINANCIAL TECHNOLOGY 
INNOVATION COMPANY LIMITED

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TÀI 
CHÍNH FIIN

1. Tên công ty

5. Người đại diện theo pháp luật

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012180664
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, Phường 
Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VIỆT VĨNH Nam

04/02/1983 Kinh Việt Nam

09/08/2007 Công an thành phố Hà Nội 

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

Tổng giám đốcChức danh:
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STT Tên ngành Mã ngành

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

6619(Chính)

8 Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ (Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)

6492

9 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

10 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết:  
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)

6820

11 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ viễn thông (Điều 10 Nghị định 25/2011/NĐ-CP);
- Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 3 – Luật Viễn thông năm 2009);

6190

12 Lập trình máy vi tính 6201
13 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 

đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin; 
Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; Tư vấn, phân tích, 
lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, 
bảo mật; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; Cập 
nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; 
Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin; (Điều 52 Loại hình dịch 
vụ công nghệ thông tin – Luật Công Nghệ Thông Tin)

6209

14 Cổng thông tin
Chi tiết:
- Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo 
lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung 
theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng. 
- Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng 
internet, phương tiện truyền thông cung cấp các nội dung thông tin 
được cập nhật định kỳ. 
(trừ hoạt động báo chí)

6312
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STT Tên ngành Mã ngành

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

6622

16 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

6329

17 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động môi giới thương mại

7490

18 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 

vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Thông tin về thuế
Địa chỉ:

Điện thoại: 1900633602
Email: FiinGlobal@gmail.com

Fax:
Website:

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

Các loại thuế phải nộp:

Số 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hạch toán độc lập
1/1 31/12

20 Có

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

Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:

STT Tên ngân hàng Số tài khoản
1 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
Vượng, CN Sở Giao Dịch

136217388

Vốn điều lệ: 1.000.000.000,000 đồng

Tài sản góp vốn Tỉ lệ (%) Số lượng (bằng số, đồng)
Đồng Việt Nam 100,000 1.000.000.000

Thông tin về vốn

Loại nguồn vốn Tỉ lệ (%) Số lượng (bằng số, đồng)
Nguồn vốn ngân sách nhà nước 0,000 0
Vốn nước ngoài 0,000 0
Khác 0,000 0
Tổng số 100,000 1.000.000.000
Nguồn vốn tư nhân 100,000 1.000.000.000
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Khối thông tin mới

STT Tên ngành Mã ngành

1 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ viễn thông (Điều 10 Nghị định 25/2011/NĐ-CP);
- Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 3 – Luật Viễn thông năm 2009);

6190

2 Lập trình máy vi tính 6201
3 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 
đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin; 
Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; Tư vấn, phân tích, 
lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, 
bảo mật; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; Cập 
nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; 
Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin; (Điều 52 Loại hình dịch 
vụ công nghệ thông tin – Luật Công Nghệ Thông Tin)

6209

4 Cổng thông tin
Chi tiết:
- Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo 
lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung 
theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng. 
- Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng 
internet, phương tiện truyền thông cung cấp các nội dung thông tin 
được cập nhật định kỳ. 
(trừ hoạt động báo chí)

6312

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

6622

6 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động môi giới thương mại

7490

7 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Ngành, nghề kinh doanh

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 0,000 0

Vàng 0,000 0

Giá trị quyền sử dụng đất 0,000 0

Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công 
nghệ, bí quyết kỹ thuật

0,000 0

Các tài sản khác 0,000 0

Tổng số 100,000 1.000.000.000
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STT Tên ngành Mã ngành

8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

10 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

11 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
12 Quảng cáo

(Trừ quảng cáo trên không)
7310

13 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

14 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
15 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
16 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư; 
6619(Chính)

17 Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ (Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)

6492

18 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

19 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết:  
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)

6820
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7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 22/01/2019

Thông tin về thuế
Địa chỉ:

Điện thoại: 1900633602
Email: FiinGlobal@gmail.com

Fax:
Website:

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

Các loại thuế phải nộp:

Số 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hạch toán độc lập
1/1 31/12

20 Có

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

Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:

STT Tên ngân hàng Số tài khoản
1 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 
Nam, CN Hoàn Kiếm

19133654666017

2 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
Vượng, CN Sở Giao Dịch

136217388

Vốn điều lệ: 30.000.000.000,000 đồng

Tài sản góp vốn Tỉ lệ (%) Số lượng (bằng số, đồng)
Đồng Việt Nam 100,000 30.000.000.000

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 0,000 0

Vàng 0,000 0

Giá trị quyền sử dụng đất 0,000 0

Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công 
nghệ, bí quyết kỹ thuật

0,000 0

Các tài sản khác 0,000 0

Tổng số 100,000 30.000.000.000

Thông tin về vốn

Loại nguồn vốn Tỉ lệ (%) Số lượng (bằng số, đồng)
Nguồn vốn ngân sách nhà nước 0,000 0
Vốn nước ngoài 0,000 0
Khác 0,000 0
Tổng số 100,000 30.000.000.000
Nguồn vốn tư nhân 100,000 30.000.000.000

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