
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 
CÔNG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: c2Ểf/TB - NS2 Hà Nội, ngày 14 thảng 05 năm 2021
' V/v Thay đoi nội dung đăng ký doanh nghiệp ”

THÔNG BÁO
v ề  việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi: - ủy ban Chímg khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chửng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung dăng ký doanh nghiệp số 
156608/21 ngày 13/05/2021 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đôi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp Công ty c ổ  phần Nước sạch sổ 2 Hà Nội như sau:
- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
-Mã số thuế: 0100106088.
1. Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đỗi

STT Tên ngành Mã
ngành

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

2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sười và điều hòa không khí 4322

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

4. Xây dựng công trình công ích 4220

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

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

7. Hoạt động tư vấn kiến trúc, 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 cẩp thoát nước — môi trường nước;
- Khảo sát địa chất công trình;
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STT Tên ngành Mã
ngành

- 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, xâv dựng -  hoàn 
thiện;

- Giảm 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 tống 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 

quổc gia);
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

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

(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

2. Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi

STT Tên ngành Mã
ngành

1 . Hoạt động kiến trúc và tư vân 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 nước;
- Khảo sát địa chất công trình;
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STT Tên ngành Mã
ngành

- Khảo sát trắc địa công trình;
- Giám sát thi công xây dựng: loại công trình xâv 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 kỳ 
thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: lấp 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 tống 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 chi tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công 
trình, chi sổ 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 họp 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 họp đồng;
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn aiám sát về phòna cháy và 
chữa cháy;
- Khảo sát địa hình;
- Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt động kiểm toán);
- Thiết kể, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn quản lv chi phí đầu tư xây dựng.

2. Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: 
Xuất, nhập khẩu mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
4. Khai thác, xử lý vả cung cấp nước 3600

(chính)
5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
4329
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STT Tên ngành Mã
ngành

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp phưong tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháv

3320

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4322
9. 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

10 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm nghiệm chất lượng nước; Kiểm định đồng hồ đo nước 
lạnh

7120

11 Nghiên cửu 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

12 Cho thuê xe có động cơ 7710
13 Lắp đặt hệ thống điện 4321
14 Xây dựng công trình công ích khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình công ích
4229

15 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

3. Ngày nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp : 
14/05/2021.
4. Ngày có hiệu lực: 14/05/2021.

Trân trọng thông báo./.
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