
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /SXD – KTVLXD 

V/v tăng cường kiểm tra năng lực của 
đơn vị tư vấn trong quá trình thẩm định. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày       tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thời gian qua công tác quản lý, đánh giá, thẩm định năng lực các tổ chức, cá 
nhân hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm chú 

trọng, qua đó góp phần nâng cao năng lực tư vấn, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu 
tư dự án và chất lượng công trình. Tuy nhiên quá trình thực hiện cho thấy còn một 

số đơn vị tư vấn có năng lực hạn chế, không có cán bộ chủ trì các bộ môn theo yêu 
cầu, dẫn đến tình trạng hợp thức hồ sơ thông qua việc sử dụng chứng chỉ hành nghề 

của các cá nhân có năng lực (các cá nhân có chứng chỉ hành nghề không thực hiện 
công tác tư vấn nhưng vẫn có tên trong hồ sơ trình thẩm định, trên danh nghĩa cán 
bộ chủ trì thiết kế kết cấu, điện, nước, dự toán...) . 

 Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành 

phố; các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành, khu vực và các chủ đầu tư 
tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định đối với năng lực của các tổ chức, cá nhân 

thực hiện công tác tư vấn xây dựng (quy hoạch, cấp phép, lập dự án, thiết kế, dự 
toán...), cụ thể như sau: 

1. Kiểm tra chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề của các tổ chức, cá nhân 
thực hiện công tác tư vấn xây dựng trên trang thông tin của Cục quản lý hoạt động 

xây dựng -Bộ Xây dựng theo địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn.  
2. Đối chiếu năng lực của đơn vị tư vấn, các cá nhân chủ trì, đảm bảo phù hợp 

với yêu cầu của dự án, quy mô, tính chất công trình. 
3. Kiểm tra việc đóng dấu, ký xác nhận trong hồ sơ được đơn vị tư vấn lập, 

đảm bảo đúng đối tượng tham gia thực hiện. Xỷ lý nghiêm theo quy định pháp luật 

đối với các trường hợp giả mạo chữ ký, mượn hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề 
để hợp thức hồ sơ. 

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Các đơn vị tư vấn XD trên địa bàn tỉnh (p/h); 
- Lưu: VT, KTVLXD (đăng Website Sở); 
      (Q.     b).                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Ngọc  
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