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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 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông 

Nguyễn Chính Luận và đề nghị của Thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ hành 
nghề Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp  lại  chứng  chỉ  hành  nghề  hoạt  động  xây  dựng  cho  ông  
Nguyễn Chính Luận, với nội dung sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Chính Luận, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1987;
2.  Số Chứng minh thư nhân dân: 142218065, do Công an tỉnh Hải Dương 

cấp ngày 10/8/2007.
3.  Địa chỉ thường trú: Khu 13, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.
4.  Đơn vị công tác: Công ty CP tư vấn Xây dựng và Thương mại 628.
5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Xây dựng - Hệ đào tạo: Chính quy.
6. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư  xây dựng cầu đường
7. Chứng chỉ hành nghề đã được Sở Xây dựng Hải Dương cấp:
*  Số HAD-00016536  theo Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 08/01/2018
- Lĩnh vực hành nghề được cấp: Quản lý dự án - Hạng II.
- Thời hạn chứng chỉ: Từ ngày 08/01/2018 đến 08/01/2023.
* Số HAD-00016536  theo Quyết định số 31A/QĐ-SXD ngày 27/4/2018
- Lĩnh vực hành nghề được cấp: Định giá xây dựng - Hạng II.
- Thời hạn chứng chỉ: Từ ngày 27/4/2018 đến 27/4/2023.
   Lý do cấp lại: Bị mất
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Điều 2. Ông Nguyễn Chính Luận 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. Ông Nguyễn Chính Luận 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: Nguyễn Chính Luận;
- Thư ký Hội đồng cấp chứng chỉ Sở XD;
- Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tăng Bá Bay
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