
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 88/QĐ-SXD              Lạng Sơn, ngày  26  tháng  4 năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đợt 7 năm 2022.  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 
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 tháng 3 năm 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 75/QĐ-SXD ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Xây 

dựng Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kết quả họp đánh giá năng lực hoạt động xây dựng cá nhân đề nghị 

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

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tổ chức ngày 

25/4/2022;  

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân, đợt 7 

năm 2022 như sau: (Có danh sách kèm theo)  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Kế toán trưởng; các thành viên Hội đồng theo 

Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 12/4/2022 của Sở Xây dựng và các cá nhân có tên 

trong danh sách nêu trên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;   

- Lãnh đạo Sở;   

- Trung tâm PV HCC;   

- Wedside Sở Xây dựng;   

- Lưu: VT, HTKT&VLXD(LTH).   

  Hà Minh Anh 
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