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QUYẾT ĐỊNH 

Gia hạn cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (lần thứ hai) 

đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TM&SX Thắng lợi 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Hưng Yên; 

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lại các 

phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT Hưng Yên; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị gia hạn cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh của 

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TM&SX Thắng lợi; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (lần thứ hai) đối 

với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TM&SX Thắng lợi (Mã số: 0900922504; địa 

chỉ trụ sở: thôn Sâm Hồng, xã Thắng lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) như sau:  

- Địa điểm: Thôn 3, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;  

- Email: xuannguyenxq@gmail.com  Điện thoại: 0982837969; 

- Thời hạn hoạt động: 01 năm (12 tháng) kể từ ngày ký Quyết định này; trước 15 

ngày làm việc hết thời hạn hoạt động, Công ty gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian hoạt 

động về Sở GDĐT Hưng Yên (nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động). 
 

 Điều 2. Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TM&SX Thắng lợi có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin 

học và các quy định về quản lý giáo dục và đào tạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Hưng Yên, 

Sở GDĐT Hưng Yên và các cơ quan có thẩm quyền; tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo 

chương trình, nội dung đã đăng ký; các hoạt động khác có liên quan của Công ty phải thực 

hiện theo đúng pháp luật hiện hành. 

Việc thay đổi địa điểm, chương trình, đội ngũ, học phí, gia hạn thời gian hoạt động 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở GDĐT Hưng Yên. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng TCCB, Trưởng Phòng 

GDTrH-GDTX thuộc Sở GDĐT; Trưởng Phòng GDĐT Văn Giang; Giám đốc Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư xây dựng TM&SX Thắng lợi; thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi 

hành Quyết định này.     

                                                           
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Phòng TCCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 

 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TM&SX THẮNG LỢI 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: 

Tên doanh nghiệp viết tắt: 

Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động 

Mã số doanh nghiệp:0900922504 

Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần 

Ngày bắt đầu thành lập:30/07/2015 

Tên người đại diện theo pháp luậtNGUYỄN VĂN TUỆ 

 

Địa chỉ trụ sở chính:Thôn Sâm Hồng, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
Mẫu dấu 
Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

Mã ngành, nghề kinh 

doanh 
Tên ngành, nghề kinh doanh 

 

Lưu ý: - Đối với ngành nghề kinh doanh có mục "Chi tiết", Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề trong 

mục "Chi tiết" đã ghi; - Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh 

doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư, kinh doanh đó trong suốt suốt 

quá trình hoạt động kinh doanh. 

0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 

0220 Khai thác gỗ 

0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

1030 Chế biến và bảo quản rau quả 

1622 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 

2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

2395 
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 

Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa asphalt các loại 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại 

2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

3011 Đóng tàu và cấu kiện nổi 

3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 

3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

3700 Thoát nước và xử lý nước thải 

3811 Thu gom rác thải không độc hại 

3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 

4101 Xây dựng nhà để ở 

4102 Xây dựng nhà không để ở 

4211 Xây dựng công trình đường sắt 

4212 Xây dựng công trình đường bộ 

4221 Xây dựng công trình điện 

4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 

4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 

4229 Xây dựng công trình công ích khác 

4291 Xây dựng công trình thủy 

4292 Xây dựng công trình khai khoáng 

4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 

4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

4311 Phá dỡ 

4312 Chuẩn bị mặt bằng 

4321 
Lắp đặt hệ thống điện 

Chi tiết: Thi công xây lắp công trình điện có cấp điện áp đến 35Kv 

4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

4330 Hoàn thiện công trình xây dựng 
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4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

4632 Bán buôn thực phẩm 

4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

4711 
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp 

4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 

được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 

5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

5224 Bốc xếp hàng hóa 

5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

6492 
Hoạt động cấp tín dụng khác 

Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ 

7110 (Chính) 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Lập dự án, tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, thẩm tra, thẩm định các công trình điện có cấp điện áp 

đến 35Kv, công trình giao thông, thuỷ lợi, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng; Thi công, xây lắp 

công trình điện có cấp điện áp 35KV 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 

8511 Giáo dục nhà trẻ 

8512 Giáo dục mẫu giáo 

8521 Giáo dục tiểu học 

8522 Giáo dục trung học cơ sở 

8523 Giáo dục trung học phổ thông 

8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

9101 Hoạt động thư viện và lưu trữ 
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