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Hà Nội, ngày Ơ4 tháng ữiị-năm 2021

BÁO CÁO
V/v Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh của Công ty năm 2021

Kính gửi: Các quý vị cổ  đông

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 
2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 
40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; —

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy ^ / C 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị đinh số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chinh phủ Quy 
một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

NI
,sô

Căn cự Quyết định số 27/2018/QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ ngàỵ 
06/7/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và bổ sung các ngành nghề 
kinh doanh;

ìfl/ỀN

Căn cứ các quy định của Nhà nước và Pháp luật khác có liên quan,
Hiện nay, Công ty tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính là khai thác, 

xử lý và cung cấp nước sạch; bên cạnh đó cũng dẩy mạnh phát ừiển hoạt động thi 
công xây dựng lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước và các hoạt động dịch vụ phụ 
trợ.

Theo quy định mới lại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phòng cháy chữa 
cháy và các Nghị định hướng dẫn có liên quan, một số ngành nghề bắt buộc phải có 
chứng chỉ năng lực hoạt động (như Khảo sát địa hình, tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm 
tra thiết kế, dự toán xây dựng công ừình, tư vấn quản lý dự án V .V .... hoặc giấy chứng 
nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy...) trong khi nội 
dung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty được đăng 
ký từ năm 2015 chưa có các ngành nghề đăng ký nói trên.

Cũng theo Quy định mới tại Quyết định số số 27/2018/QĐ -  TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 06/7/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và bổ sung 
các ngành nghề kinh doanh, một số ngành nghề đăng ký theo Giấy đăng ký cũ sẽ phải 
thay đổi và cập nhật theo Quy định mới.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đáp ứng yêu cầu của 
Pháp luật, cũng như phát ừiển một số hoạt động dịch vụ phụ ừợ khác của Công ty



trong thời gian tới, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội kính báo cáo các quý vị cổ  đông 
về việc bổ sung một số ngành nghề mới đồng thời cập nhật một số mã ngành nghề cu 
đã đăng ký sang mã ngành nghề mới theo Quy đinh.

Chi tiết các nội dung ngành nghề bổ sung, điều chỉnh, cập nhật kèm theo.
Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu phòng KH-KT, TC-HC

Tuấn



Bảng tổng họpríChi tiết các ngành nghề cập nhật, bỗ sung, sửa đổi năm 2021
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I Các ngành nghề đã đăng ký:

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 3600
(chính) Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 3600

(chính) Giữ nguyên

2.
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi 
và điều hoà không khí

4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ 
thống sưởi và điều hoà không khí 4322

Cập nhật lại tên ngành nghề theo QĐ 
27/2018/QĐ-TTg

3.
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 7210 Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7211

Câp nhât, bổ sung tên, mã ngành nghề 
theo QĐ 27/2018/QĐ-TTgNghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 
công nghệ

7212

4. Xây dựng công trình công ích. 4220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 Cập nhật, bổ sung tên, mã ngành nghề 
theo QĐ 27/2018/QĐ-TTgXây dựng công trình công ích khác 4229

5.
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác. 4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác 4299
Cập nhật lại mã ngành nghề theo QĐ 
27/2018/QĐ-TTg

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 4390 Giữ nguyên

7.

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 
liên quan:
Chi tiết:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình;

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

- Thiết kế cấp thoát nước -  môi trường

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 
liên quan:
Chi tiết:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình;

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

- Thiết kế cấp thoát nước -  môi

7110

- Bổ sung mới một số lĩnh vực chi tiết 
thuộc ngành nghề để đảm bảo phù họp 
với quy định mới về hoạt động đầu tư 
xây dựng.
- Căn cứ theo Nghị định 
136/2020/NĐ-CP, Nghị định
15/2021/NĐ-CP, Luật đấu thầu số 
43/2013/QH13, Nghị định 
15/2021/NĐ -  CP, Nghị định

1



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 ứa tổng mức đầu tư (trừ 
các dự án quan ừọng 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, đon giá xây dựng công ừình, 
chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công 
trình;

+ Lập, thẩm ừa dự toán xây dựng công 
trinh;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng 
ữong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công 
trình (trừ các dự án quan họng quốc gia);

trường nước;
- Khảo sát địa chất công trĩnh;
- Khảo sát ứắc địa công trình;
- Giám sát thi công xây dựng: loại 

công trinh 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 ừợ:

+ Lập, thẩm ừa tổng mức đầu tư (trừ 
các dự án quan ừọng quốc gia);

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây 
dựng công trình (trừ các dự án quan 
ữọng 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 ừọng quốc gia);

10/2021/NĐ -  CP.
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+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp 
đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn 
đầu tu xây dựng công trĩnh;

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

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

(Bổ sung một sổ lĩnh vực sau)
+ Lập, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình;
+ Thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết 

toán hợp đồng;
+ Thấm tra hồ sơ thanh toán, quyết 

toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
-T ư  vẩn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư 
vẩn giám sát về phòng cháy và chữa 
chảy.
- Khảo sát địa hình.
- Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt dộng kiểm 
toán).
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Tư vấn quản lý chi p h ỉ đầu tư xây dựng.

8. Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 
chua được phân vào đâu:
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu mặt hàng Công 
ty kinh doanh;

8299

Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 
chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu mặt hàng Công 
ty kinh doanh;

8299 Giữ nguyên

n Các ngành nghề bổ sung
9. Lắp đặ t hệ thống điện 4321 Căn cứ Khoản 13, Điều 45, Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP quy định “Doanh 
nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các 
hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng 
cháy và chữa cháy sau khi được cơ 
quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ phòng chảy và

10. Lắp đặ t hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết:

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

4329

11. Lắp đặ t m áy m óc và thiết bị công 3320



nghiệp

Chi tiết: L ắp ráp p h ư ơ n g  tiện, thiết bị 
phòng  chảy và chữa chảy.

chữa cháy”. Trong khi đó hàng năm, 
Công ty vẫn đang thực hiện công việc 
lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trụ 
cấp nước chữa cháy ừên mạng lưới, 
ngoài ra còn tham gia thực hiện các 
gói thầu thi công xây lắp hệ thống cấp 
nước chữa cháy do Chủ đầu tư là Ban, 
Ngành Thành phố, UBND các Quận, 
Huyện trên địa bàn.
Do đó bắt buộc bổ sung Đăng ký kinh 
doanh các ngành nghề lắp đặt hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo 
quy định.

12.

Cho thuê xe có động cơ 7710

Bổ sung hoạt động phụ ứợ sản xuất 
kinh doanh, thi công xây lắp (cho thuê 
xe téc, xe khách hoặc xe cẩu vận hành 
v.v...)

13.

Kiểm tra và phân  tích kỹ  thuật 7120

Bổ sung thêm ngành nghề hướng 
tới xây dựng phòng thí nghiệm và í 
hoạt động phân tích chất lượng 
nước.


