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THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 17 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng đã tổ chức sát hạch cấp chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (HĐXD) cho các cá nhân có nhu cầu đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây 
dựng mới tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD của 53 cá 
nhân, qua theo dõi còn một số cá nhân đạt kết quả tại kỳ sát hạch vẫn chưa nộp 
hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 77 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ: “Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 
tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề”.

Vậy, Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân đã tham gia thi sát hạch cấp 
chứng chỉ hành nghề HĐXD được biết và nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề HĐXD đúng thời gian quy định, sau ngày 17/10/2021 kết quả sát 
hạch sẽ không còn giá trị, nếu cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề 
HĐXD sẽ phải thực hiện sát hạch lại.

Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Hải 
Dương (http://soxaydung.haiduong.gov.vn) để mọi người biết và thực hiện./.
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