
UBND T!NH PHU THQ CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
S XAY DuNG Dôc 1p — Tur do — Hanh phác 

      

S6:,'/6 /TB-SXD P/ni ThQ, ngày tháng 8c/näm  2021 

THÔNG BAO 
V/v tim dung thi sat h.ch phiic vIii vic cp 
chfrng chi hành ngh hot dng xây di.rng 

Can cü Nghi djnh s 100/2018/ND-CP v vic süa di, b sung, bãi bô 
mt so quy djnh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thutc các lTnh vrc quãn 1 nhà 
nuc cüa B Xây dirng; 

Can cr Quyêt djnh so 32/QD-SXD ngày 12/3/2020 cüa Giám dôc sâ Xây 
dmg ye vic kin toàn Hi dông xét cap chüng chi hành nghe, chirng chi nàng 
lirc hot dng xây drng; 

Ngày 12/01/2021, Sâ Xây dimg dâ có thông báo so 05/TB-SXD ye vic 
t?m drng thi sat hch cap chrng chi hành nghê hoat dng xây dimg cho cá nhân 
dçit 01 n.m 2021. Cho den nay, Ciic Hoat  dng xây drng — B Xây drng van 
dang trong qua trInh nâng cap, bô sung ngãn hang câu hôi và bão trI h thông sat 
hch. Do 4y, Si Xây dimg thông báo nhii sau: * 

1. S& Xây dmg van thirc hin tiêp nhn ho so dê nghj cap chirng chi hành 
nghê cüa các cá nhãn theo quy djnh. 

2. Khi h thông sat hch hot dtng trô 1i, S& Xây d%rng së tO chrc sat hach 
cho nhung cá nhãn dü diêu kin dir thi. 

Sâ Xây dirng trân tr9ng thông báoi. 

N9inhn: 
- Trung tam Phc vu HCC tinh (bác cáo); 
- Các cá nhãn xin cap CCHN; 
- Lânh dao Sir; 
- Hi dng xét cap ch(rng chi; 
- BBT Trang thông tin ctin tir S (dang tin); 
-Lru: VP,VTj 
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