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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 

Công ty TNHH Xây dựng thương mại công nghệ Phú Khang 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

           Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 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 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 03 tháng 7 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng xét cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;  

Căn cứ Kết quả đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

của tổ chức đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng của Sở Xây dựng tổ chức ngày 25/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty 

TNHH Xây dựng thương mại công nghệ Phú Khang, mã số doanh nghiệp: 

1801694351 do bà Hồ Mỹ Hảo, làm Giám đốc, được phép hoạt động với nội 

dung sau: Khảo sát địa hình hạng III; Thiết kế kết cấu, điện, cấp thoát nước 

công trình dân dụng hạng III; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật 

hạng III; Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

(cầu, đường bộ) hạng III. 

Điều 2. Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực có nghĩa vụ hoạt động 

đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, 

tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên 

quan; không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ năng lực; người đại diện theo 

pháp luật của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu 

về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; thông báo tới Sở 

Xây dựng khi có những thay đổi liên quan đến năng lực hoạt động xây dựng.   

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực, Chánh Văn 

phòng Sở, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, tổ chức có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- GĐ và các P.GĐ Sở; 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, KT&VLXD.đvx 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hà Luân 
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