
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-SXD Tây Ninh, ngày         tháng 8 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân 

 tham gia hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

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 sửa đổi 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; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 15/5/2017 của Sở Xây dựng về 

việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 15/5/2017 của Sở Xây dựng về 

việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả xét hồ sơ của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng và kết quả thi sát hạch, 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá 

nhân tham gia hoạt động xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề cho 109 cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Phạm vi hoạt động xây dựng 

Mỗi cá nhân được phép hành nghề theo nội dung ghi trong chứng chỉ. 
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Điều 3. Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề, các phòng ban thuộc Sở và 

người được cấp chứng chỉ căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, QLXD. 
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