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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện quy định pháp luật về gia hạn chứng chỉ năng lực 

    hoạt động xây dựng của tổ chức  

  

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. 

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 3065/BXD-HĐXD  hướng 

dẫn thủ tục, trình tự gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, 

gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Để việc thực hiện thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

của các tổ chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, 

và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3065/BXD-HĐXD ngày 

02/8/2021 (kèm theo).  

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

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

(Nội dung văn bản đề nghị tra cứu tại Website: soxd.vinhphuc.gov.vn).   
 

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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