
 

 

THÔNG BÁO 

Về hồ sơ, lĩnh vực chƣa đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Điện Biên, về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-SXD ngày 25/8/2021 của Sở Xây dựng 

tỉnh Điện Biên, về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành 

nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ biên bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng (cá nhân) ngày 

14/10/2021 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng; Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng thông báo về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng (phụ lục 1) và hồ sơ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng có lĩnh vực chưa đủ điều kiện (phụ lục 2). 

(Có phụ lục kèm theo Thông báo này) 

Trên đây là nội dung thông báo về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành 

nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Xây dựng (b/c); 

- VP Sở (BP tiếp nhận và trả kết quả); 

- Cá nhân có tên trong danh sách; 

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, HĐXCCC. 

  TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Lƣợng 

 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP  

CCHN, CCNLHĐXD 

Số:      /TB-HĐCCC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Điện Biên, ngày      tháng     năm 2021 



 

PHỤ LỤC 1 

HỒ SƠ CHƢA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐCCC ngày     /     /2021 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ  

năng lực hoạt động xây dựng) 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh 

Địa chỉ thƣờng 

chú 

Trình độ 

chuyên môn 

Cơ sở đào 

tạo 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực đề 

nghị cấp chứng 

chỉ 

Hạng 

đăng ký 
Lý do chƣa đủ điều kiện 

1 
Nguyễn Đức 

Linh 
11/10/1991 

Thị trấn Điện 

Biên Đông, huyện 

Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên 

Cao đẳng nghề 

(Điện công 

nghiệp) 

Trường 

Cao đẳng 

nghề cơ 

giới Ninh 

Bình 

Công ty Điện 

lực Điện 

Biên 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình công 

nghiệp năng 

lượng 

III 
Trình độ chuyên môn đào 

tạo chưa phù hợp 

2 Lê Thanh Thắng 14/03/1981 

Phường Mường 

Thanh, Thành phố 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Kỹ sư công 

nghệ thông tin 

Đại học sư 

phạm kỹ 

thuật Hưng 

Yên 

Công ty Điện 

lực Điện 

Biên 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình công 

nghiệp năng 

lượng 

III 
Trình độ chuyên môn đào 

tạo chưa phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

HỒ SƠ ĐƢỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ LĨNH VỰC CHƢA ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐCCC ngày     /    /2021 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ  

năng lực hoạt động xây dựng) 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh 

Địa chỉ thƣờng 

chú 

Trình độ 

chuyên môn 
Cơ sở đào tạo Đơn vị công tác 

Lĩnh vực đề 

nghị cấp chứng 

chỉ 

Hạn

g 

đăng 

ký 

Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Sơn 27/02/1991 

Phường Mường 

Thanh, thành 

phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Thủy 

lợi 

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Phú Minh 

Quản lý dự án III 

Kê khai năng lực, kinh 

nghiệm không đủ số 

lượng công trình theo 

quy định 
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