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TỜ TRÌNH  
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh 

  

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc 
hội; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, 

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản 
trị (HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 
thường niên năm 2018. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau: 

Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng công 
trình thủy lợi; nạo vét kênh mương, cầu cống, sông ngòi; thi công hệ thống xử lý 
chất thải (mã số ngành 4290); 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh 
phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (mã số ngành 4669); 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Tư vấn công 
trình. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao 
thông đường bộ: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công 
trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện 
công trình; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết 
kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy 
chữa cháy (mã số ngành 7110). 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
            

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.                                                        
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