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Hải Dương,  ngày       tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16-7-2018 của 
Chính phủ 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; Thông tư số 
08/2018/TT-BXD ngày 05-10-2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội 
dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Xét đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông 
Huỳnh Tiến Đạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng công trình cho 
ông  Huỳnh Tiến Đạt, với nội dung sau:

Họ và tên: Huỳnh Tiến Đạt , sinh ngày 28 tháng 02  năm 1978;
Số CMTND: 089078000121, do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 22-5-2019
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật-ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh- Hệ 

đào tạo: Chính quy
Văn bằng đã được cấp: Kỹ sư địa chất-ngành Địa chất và Dầu khí
Chứng chỉ hành nghề đã được Sở Xây dựng Hải Dương cấp số HAD-00103047 

theo Quyết định số 188/QĐ-SXD ngày 25 tháng 9 năm 2020. 
- Lĩnh vực hành nghề đã được cấp: Thiết kế công trình HTKT (công trình 

khai thác mỏ).
- Thời hạn chứng chỉ: Từ ngày 25/9/2020 đến 24/9/2025.
   Lý do cấp lại: Bị rách nát
Điều 2. Ông Huỳnh Tiến Đạt có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định của 

pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan trong việc thực hiện các 
công việc hoạt động xây dựng thuộc phạm vi cho phép của chứng chỉ.
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Điều 3. Ông Huỳnh Tiến Đạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

lĩnh vực hoạt động xây dựng có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:               
- Ông: Huỳnh Tiến Đạt;
- PGĐ Sở Nguyễn Trọng Hải;
- Thư ký Hội đồng cấp chứng chỉ Sở XD;
- Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hải
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