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THÔNG BÁO  

 Về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đợt IV-2022. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

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

 Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SXD ngày 17/5/2021 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

 Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/6/2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng. 

 Sở Xây dựng thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân có tên theo danh sách đính kèm 

(được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại: 

https://sxd.binhthuan.gov.vn)./. 

Nơi nhận:                                                    
- Các cá nhân có tên trong danh sách; 

- Website Sở;   

- Lưu: VT, QLXD&HTKT (P.Hùng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Sơn Dũng 
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