
   

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-SXD Tây Ninh, ngày         tháng      năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

 Đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng 

 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2015 của Chính phủ 

về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đăng tải thông tin năng lực của 01 tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức được đăng tải thông tin năng lực trong quá trình hoạt động nếu có 

biến động về nhân sự hoặc có nhu cầu bổ sung thêm về năng lực thì đăng ký bổ sung gửi 

về Sở Xây dựng để kiểm tra và đăng tải theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- UBND các huyện, TP Tây Ninh (để biết); 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, QLXD. 

 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH TÂY NINH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-SXD ngày        tháng         năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh) 
 

STT Tên Tổ chức 
Người đại diện theo  

pháp luật, vốn điều lệ 
Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động 

Ghi 

chú 

01 

Công ty TNHH  

MTV Kiến Vạn Phát 

 

- Giám đốc: 

Bùi Kim Khánh Ngân 

- Vốn điều lệ: 1,7 tỷ. 

- Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu 

phố 1, Thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. 

- Điện thoại: 0902.092.706./. 

1. Thi công xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV. 
 

Lưu ý: Các tổ chức được tham gia các hoạt động xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy 

mô cấp IV 

 

Tổng cộng: 01 doanh nghiệp 
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