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

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Xây dựng 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 Công văn số 906/HĐXD-CCRC ngày 21/10/2021 của Cục Quản lý 
Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về việc cá nhân sử dụng bằng đại học giả có hồ 
sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 12/02/2020 và Quyết định số 
162/QĐ-SXD ngày 19/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Giám định xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng 
Hải Dương cấp đối với các ông (bà) có tên sau: 

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường; Sinh ngày: 10/3/1980.
- Số CMTND: 182231978, cấp ngày: 04/6/2014, do Công an tỉnh Nghệ An cấp.
- Chứng chỉ đã được cấp số: HAD-00100974, do Sở Xây dựng Hải Dương cấp 

ngày 19/8/2020, tại Quyết định 162/QĐ-SXD.
2. Họ và tên: Nguyễn Viết Mẫn; Sinh ngày 21/12/1982.
- Số CMTND: 135095438, cấp ngày: 15/4/2014, do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp.
- Chứng chỉ đã được cấp số: HAD-00101051, do Sở Xây dựng Hải Dương cấp 

ngày 19/8/2020, tại Quyết định 162/QĐ-SXD.
3. Họ và tên: Đặng Ngọc Hùng; Sinh ngày 30/10/1978.
- Số CMTND: 172350551, cấp ngày: 22/11/2012, do Công an Thanh Hóa cấp.
- Chứng chỉ đã được cấp số: HAD-00085112, do Sở Xây dựng Hải Dương cấp 

ngày 12/02/2020, tại Quyết định 20/QĐ-SXD.
* Lý do thu hồi: Do các ông (bà) có tên trên sử dụng bằng đại học giả của các 

Trường Đại học đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng rà soát và xác nhận tại 
Công văn số 906/HĐXD-CCRC ngày 21/10/2021, kèm theo văn bản xác minh số 
851/ĐHXD-ĐT ngày 15/12/2020 của Trường Đại học Xây dựng và Văn bản xác 
minh ngày 17/3/2020 của Trường Đại học Giao thông vận tải.
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Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại bản gốc 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho Sở Xây dựng Hải Dương trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chi cục Trưởng Chi cục Giám định xây dựng, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 
này./.

Nơi nhận:                 
- Như Điều 1;
- Cục Quản lý HĐXD-Bộ Xây dựng;
- Giám đốc, Phó GĐ SXD (Tăng Bá Bay);
- Lưu: VP, CCGĐXD (8b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tăng Bá Bay
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