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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Phúc, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  Chi cục Giám định xây dựng. 

 

 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng; 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 Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc; 

Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 

09/6/2021 về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cho phù hợp với các lĩnh vực theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, và đã được 

tích hợp trên hệ thống phần mềm sát hạch. Do vậy đề nghị Chi cục Giám định 

xây dựng căn cứ tình hình về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ 

chức công tác sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

cho các cá nhân có nhu cầu để tham gia hoạt động xây dựng. 

Chi cục Giám định xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở XD; 

- Lưu: VT, QLXD. 

      (ttth - 4b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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