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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá 

nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng, và  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, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 03/3/2021. 

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; 

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điều kiện năng lực hoạt động 

xây dựng, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động 

xây dựng như sau: 

Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng hành nghề của cá nhân và điều 

kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức được quy định tại Mục 1 và 

Mục 2 Chương VI 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. 

Về điều kiện cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân: Khoản 4 

Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định “Cá nhân thực 

hiện việc gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng  tính tới thời điểm 

chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục 

hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với 

trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ hành 

nghề. 

 Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng trong 

thời hạn theo quy định nêu trên thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về 

kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ. 

Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát 

hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng (nội 

dung câu hỏi và đáp án, đề nghị tra cứu tại Website: moc.gov.vn). 

Về thành phần hồ sơ nộp đề nghị xét cấp chứng chỉ được quy định tại 

Điều 76 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Do đó các cá nhân, tổ chức có nhu cầu 
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cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nghiên cứu các quy định hiện 

hành để làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ.  

Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây 

dựng nghiên cứu thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc đề nghị các cá nhân, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý xây dựng - Sở 

Xây dựng Vĩnh Phúc để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:        

-Như trên; 

-GĐ Sở (b/c); 

-Đăng tải Website Sở XD; 

-Lưu VT, QLXD. 

 (ttth-    b)  

                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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