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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09/2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

 

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

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

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 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 

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

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản đánh giá kết quả xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng đợt 09/2020 ngày 18/8/2020 của Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09/2020 cho 01 

tổ chức (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị có liên quan, thành viên 

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và tổ chức được cấp 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09/2020 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản  giấy: 

- Tổ chức tại Điều 1. 

- Lưu: VT, HS (Bằng), KTXD.                                                                      

Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Điều 3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Lèng Văn Chiến 



Phụ lục 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 09/2020 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày          tháng 8 năm 2020  

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

TT Tên tổ chức Lĩnh vực Hạng Loại công trình 

I CẤP MỚI 

1 

Công ty CP tư vấn 

xây dựng số 1 Bắc 

Kạn 

Khảo sát địa hình, địa 

chất 
III Xây dựng công trình 

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế XDCT 
III 

Dân dụng; Công nghiệp; Hạ 

tầng kỹ thuật; Giao thông (cầu, 

đường bộ) 

Giám sát thi công 

XDCT 
III 

Dân dụng; Công nghiệp; Hạ 

tầng kỹ thuật 
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