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156608/21
GIẤY XÁC NHẬN

v ề  việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Thành phổ Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Toà nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu 

liên cơ Võ Chí Công, so 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, 
Thành phổ Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37347512 Fax:
Email: pdkkd_sokhdt@hanoi.gov.vn Website: www.hapi.gov.vn

Xác nhận:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN Nước SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100106088
Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh.
Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp như sau:

mailto:pdkkd_sokhdt@hanoi.gov.vn
http://www.hapi.gov.vn


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;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiêt kê câp 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 vân quản lý chi phí hạng 2 thuộc công trình hạ tâng kỹ 
thuật câp 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 quôc gia);
+ Xác định chỉ tiêu suât vôn đâu tư, định mức, đon giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
+ Đo bóc khôi 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 quôc gia);
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán họp đồng;
+ Lập hô sơ thanh toán, quyêt toán vôn đâu 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);
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
-Tư vân quản lý dự án đâu tư xây dựng;
- Tư vân quản lý chi phí đâu tư xây dựng.

7110

2 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; 
(Đối với các 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 và cung cấp nước 3600(Chính)
5 Xây dựng công trình câp, thoát nước 4222
6 Lắp đặt hệ thống xâỵ dựng khác

Chi tiết: Thi công, lẳp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
4329



STT Tên ngành Mã ngành
7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
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: Kiếm nghiệm chất lượng nước; Kiểm định đồng hồ đo 
nước lạnh

7120

11 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

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

Nơi nhận:
-CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH 
SỐ 2 HÀ NỘI. Địa chỉ:Km 01, đương 
Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

- Lưu: Đinh Thị Kim Oanh.......
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