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THÔNG BÁO 

Lịch thi và danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch  

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về 

việc 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; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 

04/10/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng 

chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Quy chế hoạt động của 

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

Căn cứ biên bản Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề ngày ngày 

19/10/2021 (đợt 11), Hội đồng Xét cấp chứng chỉ thông báo lịch thi, danh sách 

cá nhân đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách thi sát hạch kiểm tra, đối 

chiếu thông tin có liên quan. Nếu có sai lệch về thông tin đề nghị liên hệ trực 

tiếp tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng (số điện thoại: 

0210.2222.555 - cổng 105) và tham dự sát hạch tại Sở Xây dựng Phú Thọ theo 

đúng thời gian nêu trong danh sách kèm theo. 

 Hội đồng xét cấp chứng chỉ thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên 

quan biết, thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các cá nhân xin cấp CCHN; 

- Hội đồng xét cấp chứng chỉ; 

- Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử Sở (đăng tin); 

- Lưu: VP, VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Trương Xuân Chí 
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