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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; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 

của Ủy ban nhân dân 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; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 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 

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              /QĐ-SXD ngày      /6/2020 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; 

Theo kết quả đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động do Sở Xây 

dựng Tây Ninh tổ chức vào ngày 02/6/2020; 

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

nhân tham gia hoạt động xây dựng, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 138 cá nhân 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. 

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

Điều 4. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 4; 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, QLXD. 
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