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THÔNG BÁO 

V/v đảm bảo các biện pháp phòng – chống dịch Covid 19 trong việc  

sát hạch phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

 

Theo Thông báo số 122/TB-HĐCC ngày 28/10/2021 của Hội đồng Cấp 

chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về 

việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá 

nhân đủ điểu kiện sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 11 năm 2021 vào ngày 

30/10/2021 tại tầng 3, Sở Xây dựng Phú Thọ. 

Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân 

cận tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiểm ẩn nguy 

cơ lây nhiễm cao. Để công tác sát hạch đảm bảo an toàn, đúng quy định. Hội đồng 

Xét cấp chứng chỉ yêu cầu tổ sát hạch, các cá nhân tham gia sát hạch thực hiện 

nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đặc biệt lưu ý các 

nội dung sau: 

- Tổ sát hạch CCHN: Chuẩn bị thiết bị đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt; 

nước sát khuẩn tay; bố trí phòng chờ cho các cá nhân tham dự sát hạch đảm bảo 

khoảng cách theo quy định; Tổ chức tối đa 5 người/ 1 lượt sát hạch. 

- Đối với các cá nhân tham dự sát hạch: Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; 

khai báo y tế đầy đủ và trung thực. Thực hiện các quy định về sát hạch. 

- Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD tỉnh 

Phú Thọ giao đồng chí Lê Minh Hải – Uỷ viên thường trực Hội đồng theo dõi, 

đôn đốc, giám sát buổi sát hạch. 

Yêu cầu Tổ sát hạch và các cá nhân tham dự nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các cá nhân xin cấp CCHN; 

- Hội đồng xét cấp chứng chỉ; 

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- BBT Trang thông tin điện tử Sở (đăng tin); 

- Tổ sát hạch; 

- Lưu: VP, VT. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Trương Xuân Chí 
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