
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 

      Số:          /QĐ - SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2022 
                                            

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III đợt số 04 năm 2022 

    GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SXD ngày 15/3/2022 về việc thành lập Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây 

dựng tại Tờ trình số 20/TTr-HĐ ngày 24/6/2022 về việc Phê duyệt cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đợt số 04 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III đợt số 04 năm 2022 cho 04 tổ chức (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2: Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây dựng căn cứ 

Quyết định phê duyệt tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. 

 Điều 3: Chủ tịch Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây dựng, 

Chánh Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn có liên quan và tổ chức có tên 

trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (Để báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, HĐ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Vũ Văn Hưng 

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

HẠNG II, HẠNG III ĐỢT SỐ 04 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày       tháng 6 năm 2022) 
 

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Trụ sở chính 
Người đại diện theo 

pháp luật 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Lĩnh vực hành nghề được cấp 

Hạng 

chứng 

chỉ 

 

1 

Công ty cổ phần xây 

dựng NASACO 

BXD-00002785 

Số 129, đường Nguyễn Đức Thuận, 

phường Thống Nhất, thành phố 

Nam Định 

Điện thoại: 02283843732 

Ông: Phạm Văn Khuê 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600642753 

Đăng ký lần đầu: 

16/7/2009 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 10 ngày 03/01/2017 

Thi công công tác xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước) 

II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

     

Thi công công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi) 

II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

     
Thi công xây dựng công trình 

giao thông (Cầu đường bộ):  
II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

2 
Công ty cổ phần Nam 

Tiệp 

Lô 20+23+24 cụm Công nghiệp An 

Xá, xã Lộc An, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định; 

Điện thoại: 0915040426 

Ông: Đặng Đình Hùng 

Chức danh: Chủ tịch 

hội đồng quản trị 

Mã số doanh nghiệp: 

0600337809 

Đăng ký lần đầu: 

19/4/2005 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 11 ngày 28/12/2017 

Thi công công tác xây dựng công 

trình Giao thông (đường bộ) 
III (3) 

Cấp 

mới 



2 

 

 

 

3 

Công ty TNHH 

thương mại & Xây 

dựng Anh Nhi 

NAD-00017593 

Thửa QH5, lô QH20, KTCĐ Phúc 

Trọng, Bãi Viên (đường Đặng Hồi 

Xuân), xã Mỹ Xá, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02288656666 

Bà: Phan Thị Vân Anh 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601151839 

Đăng ký lần đầu: 

05/01/2018 

Thi công công tác xây dựng công 

trình Giao thông (đường bộ) 
II (2) 

Cấp 

nâng 

hạng 

4 

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình Nam 

Đô 

NAD-00007291 

Số 110 Trần Đại Nghĩa, khu đô thị 

Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Điện thoại: 02283677432 

Ông: Nguyễn Văn 

Rạng 

Chức danh: Chủ tịch 

hội đồng quản trị 

Mã số doanh nghiệp: 

0600643958 

Đăng ký lần đầu: 

20/7/2009 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 13/2/2020 

Thi công công tác xây dựng công 

trình Dân dụng 
II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

     
Thi công công tác xây dựng công 

trình Công nghiệp (nhà xưởng) 
III (3) 

Cấp 

bổ 

sung  

     
Thi công lắp đặt thiết bị vào công 

trình Dân dụng 
II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

     

Thi công công tác xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý chất 

thải rắn) 

III (3) 

Cấp 

bổ 

sung  

     

Thi công công tác xây dựng xây 

dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(mạng đường ống, thoát nước) 

II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 



3 

 

 

 

     
Thi công công tác xây dựng công 

trình Giao thông (cầu đường bộ) 
II (2) 

Cấp 

nâng 

hạng 

     
Thi công công tác xây dựng công 

trình Giao thông (đường bộ) 
II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

     
Thi công công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT 
II (2) 

Cấp 

gia 

hạn 

 

(Hết) 
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