
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 12 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

 

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 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

5/4/2017 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 tháng 7 năm 2018 của Chính 

phủ về 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 thuộc Bộ xây dựng.  

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Xây dựng Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-SXD ngày 18/12/2018 của Sở Xây dựng Bắc 

Kạn v/v phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019; 

Căn cứ Báo cáo số 1964/BC-SXD ngày 29/11/2019 của Sở Xây dựng v/v kết 

quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức theo 

danh sách đính kèm quyết định này. Lý do thu hồi: Tổ chức được cấp chứng chỉ 

năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng. 

Điều 2. Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực trong thời hạn 5 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định thu hồi phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ 

quan ra quyết định thu hồi. Sau thời hạn trên tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết 

định tuyên hủy chứng chỉ năng lực. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các đơn vị thuộc Sở; Tổ chức bị thu hồi 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:    

- Như điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban QLDA ĐTXD các huyện, TP;  

- Đăng tải trên trang TTĐT Sở Xây dựng; tích hợp trên trang 

TTĐT Bộ xây dựng; 

Gửi bản giấy: 

- Công ty TNHH MTV Phúc Vinh; 

- Công ty cổ phần Nam Dương; 

- Lưu: VT, HS đoàn KT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 

 



 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SXD ngày     /12/2019  

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

TT Tên tổ chức Địa chỉ  Số chứng chỉ  

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành  

Ghi chú 

1 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Phúc Vinh  

Tổ 1, TT Chợ 

Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc 

Kạn 

BAK-

00004271 

Các quyết định 

số: 1172/QĐ-

SXD ngày 

20/9/2017; 

1580/QĐ-SXD 

ngày 

21/11/2018 

Các văn bản đính 

kèm: Biên bản xác 

minh tình trạng cư trú 

của người đại diện 

theo pháp luật của 

doanh nghiệp ngày 

13/12/2019; Thông 

báo số 2132/TB-CT 

ngày 28/11/2019 v/v 

người nộp thuế không 

hoạt động tại địa chỉ 

đăng ký; Công văn 

cung cấp thông tin số 

2251/CT-KK ngày 

13/12/2019 của Cục 

thuế Bắc Kạn. 

2 

Công ty cổ 

phần Nam 

Dương  

Tổ 14, phường 

Sông Cầu, TP 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 

BAK-

00014049 

Quyết định số: 

985/QĐ-SXD 

ngày 

10/7/2018 

Các văn bản đính 

kèm: Biên bản xác 

minh tình trạng cư trú 

của người đại diện 

theo pháp luật của 

doanh nghiệp ngày 

16/12/2019; Thông 

báo số 2827/TB-

CCTKV ngày 

06/11/2019 v/v người 

nộp thuế không hoạt 

động tại địa chỉ đăng 

ký. 
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