
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:        /QĐ-SXD-CCHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Phúc, ngày       tháng 12 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của  

Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc 

  

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

  

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 12/9/2019 của Sở Xây dựng Vĩnh 

Phúc về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc v/v Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại 

thành Trung tâm Phát triển công thương tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Công 

thương; và Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung 

tâm Phát triển công thương tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/11/2020; 

Xét đề nghị của phòng Quản lý xây dựng về việc thu hồi chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng đối với tổ chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số VIP-00024065   
đã cấp cho Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc. Do sát nhập, sắp xếp lại tổ 

chức theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh                 

Vĩnh Phúc.  

Điều 2. Đơn vị bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách 

nhiệm tuân thủ đúng các quy định pháp luật về xây dựng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng cấp chứng chỉ, 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

-Như Điều 3 (t/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

-Website Sở XD (công bố); 

- Lưu: VT, QLXD. 

      (6b-Đn) 

           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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