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CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI  
CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 

 

Số:         / NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước 

sạch số 2 Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2021, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Thông qua nội dung cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Nước sạch số 2 Hà Nội 

1. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:  

STT Tên ngành Mã ngành 

1.  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

2.  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên 

Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự 

nhiên 

7211 

3.  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học kỹ 

thuật 

7212 

4.  Xây dựng công trình công ích khác  4229   

5.  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí 

4322 

- Lý do cập nhật: Ngành, nghề kinh doanh bị xóa, thay đổi theo Quyết định số 

27/2018/QĐ – TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1.  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: 

Chi tiết: 

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

7110 

DỰ THẢO 
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STT Tên ngành Mã ngành 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công 

trình; 

- Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; 

- Khảo sát địa chất công trình; 

- Khảo sát trắc địa công trình; 

- Giám sát thi công xây dựng: loại công trình xây dựng; 

lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp đặt thiết bị, công nghệ 

cấp thoát nước - môi trường nước; 

- Giám sát thi công xây dựng: loại công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp 

TBCT, xây dựng – hoàn thiện; 

- Giám sát thi công xây dựng: lĩnh vực chuyên môn giám 

sát hệ thống cấp thoát nước; 

- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 thuộc công trình hạ tầng 

kỹ thuật cấp thoát nước và phụ trợ: 

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư (trừ các dự án quan 

trọng quốc gia); 

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình 

(trừ các dự án quan trọng quốc gia); 

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá 

xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; 

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; 

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 

xây dựng; 

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình (trừ các dự án 

quan trọng quốc gia); 

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; 

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

công trình. 

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng  

+ Thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng  

+ Thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về 

phòng cháy và chữa cháy; 

- Khảo sát địa hình;  

- Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt động kiểm toán) ;  

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng ; 
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STT Tên ngành Mã ngành 

2.  Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 

3.  Lắp đặt hệ thống điện 4321 

4.  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết: 

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy  

4329 

5.  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Chi tiết: Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 

cháy  

3320 

6.  Cho thuê xe có động cơ 7710 

7.  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  7120 

 

Điều 2: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 

2 Hà Nội đã được cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Điều 1 và sửa đổi, bổ 

sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ mẫu tại Phụ 

lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. 

Điều 3: Thời điểm có hiệu lực: Từ ngày 27/4/2021. 

Điều 4: Triển khai thực hiện 

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh trên. 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội. 

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT TP.HN; 

- Như Điều 4; 

- BTC (để b/c); 

- Lưu TC-HC./. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 
 

Dương Quốc Tuấn 

 


