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

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-SXD ngày 16/11/2021 của Sở Xây dựng về 
việc kiện toàn lại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
cho cá nhân;

Căn cứ Phiếu đánh giá năng lực cá nhân đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng ngày 23 /02/2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 3 cá nhân (Có 
phụ lục danh sách các cá nhân kèm theo).

Điều 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề 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.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá 

nhân có tên tại Điều 1 được cấp chứng chỉ 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:                 
- Như Điều 4;
- Giám đốc sở (Báo cáo);
- Phó GĐ Sở Phạm Văn Phượng;
- Lưu: VP, Hội đồng CCC (5b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  Phạm Văn Phượng
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