
 

 

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 8 năm 2022 
                                            

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III đợt số 6 năm 2022 

    GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

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 của Sở Xây dựng Nam 

Định 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 29/TTr-HĐ ngày 10/8/2022 về việc Phê duyệt cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đợt số 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

III đợt số 6 năm 2022 cho 02 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 06 NĂM 2022 

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

Ghi 

chú 

1 

Công ty cổ phần tư 

vấn và kiểm định chất 

lượng công trình Nam 

Định 

NAD-00010425 

HAD-00010425 

Số nhà 17/201 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Năng Tĩnh, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283528513 

Ông: Ninh Văn Hiếu 

Chức danh: Giám đốc; 

Mã số doanh nghiệp: 

0600801202 

Đăng ký lần đầu: ngày 

04/3/2011 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 4 ngày 07/01/2022 

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Công nghiệp 

(nhà công nghiệp) 

Hang 

II 

Cấp 

nâng 

hạng 

     

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(đường thủy nội địa) 

Hạng 

III 

Cấp 

bổ 

sung 

     

Tư vấn Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Hạng 

III 

Cấp 

bổ 

sung 

2 

Công ty TNHH tư vấn 

& xây lắp Thành Nam 

BXD - 00008835 

NAD - 00008835 

Số 182 đường Phù Nghĩa, phường 

Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Điện thoại: 0943339216 

Ông: Nguyễn Thái 

Học 

Chức danh: Chủ tịch 

Hội đồng thành viên 

kiên Giám đốc; 

Mã số doanh nghiệp: 

0601044523 

Đăng ký lần đầu: ngày 

02/12/2014 

Đăng ký thay đổi lần 

Tư vấn Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình giao 

thông (Đường bộ) 

Hạng 

II 

Cấp 

nâng 

hạng 



2 

 

 

 

thứ 2 ngày 17/6/2022 

     

Tư vấn Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình giao 

thông (đường thủy nội địa) 

Hạng 

III 

Cấp 

bổ 

sung 

     

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(Cầu đường bộ) 

Hạng 

III 

Cấp 

gia 

hạn 

     
Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng 

Hạng 

II 

Cấp 

gia 

hạn 

     

Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp nước, thoát nước; Xử 

lý chất thải rắn) 

Hạng 

III 

Cấp 

gia 

hạn 

 

(Hết) 
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