
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 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng  

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND 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; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND; 

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

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;  

Căn cứ 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; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SXD ngày 03/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH 

Vũ Hoan. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900539047. 
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- Đăng ký lần đầu ngày 11/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/7/2019. Nơi 

cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. 

- Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Ngọc Hoan, chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 629,  Đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân 

Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Điều 2. Phạm vi hoạt động xây dưng. 

Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Công trình chiếu sáng 

công cộng): Hạng III. 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực, các phòng ban thuộc Sở, 

Công ty TNHH Vũ Hoan, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây 

dựng căn cứ quyết định thi hành.  

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

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, VP.Phương. 

 

 

 

 

Số chứng chỉ: …………………… 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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