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 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  82 /QĐ-SXD   Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
  

           QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2020 

                       

                   GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 
 

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 số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về việc sửa đổ, bổ sung một số điều 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 

số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-SXD ngày 21/9/2019 của Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng và xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

          Căn cứ ý kiến thống nhất của hội đồng về cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng; xét đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng. 

             

       QUYẾT ĐỊNH  

 

         Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 21 năm 2020) 

cho các tổ chức (có danh sách tại Phụ lục I, kèm theo Quyết định này). 

 Các thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên 

trang Web của Sở Xây dựng (http://www.soxaydung.hatinh.gov.vn) và Cục 

quản lý hoạt động xây dựng – BXD (http://hdxd.xaydung.gov.vn/cqlhdxd). 

http://www.soxaydung.hatinh.gov.vn/
http://hdxd.xaydung.gov.vn/cqlhdxd
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        Điều 2. Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực được hoạt động trong phạm 

vi cả nước theo các lĩnh vực và phạm vi hoạt động ghi trong chứng chỉ. 

Các Chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình xây dựng căn cứ các thông tin 

trên để lựa chọn tổ chức đủ điều kiện, năng lực phù hợp lĩnh vực hoạt động xây 

dựng. 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

         Các Sở xây dựng chuyên ngành, phòng Quản lý đô thị thành phố và thị xã, 

phòng Hạ tầng kinh tế các huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và các tổ chức có danh sách 

nêu tại Điều 1 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

       - Như điều 3;                                                                                                                       

       - UBND tỉnh (để b/c);  

       - Các Sở: GTVT, NN&PTNT, CT(để phối hợp); 

       - UBND thành phố, thị xã và các huyện (để phối 

hợp);  

      - Các BQL, Khu kinh tế (để phối hợp);                                                                                                                   

      - Lưu: VT-HĐXD.  

                          KT. GIÁM ĐỐC 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                           Nguyễn Quốc Hà 
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