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THONG BAO 
Ye vic tiêp nhn ho sO' dê  nghj xét cp chfrng chi hành nghê hoat dng xây 

drng, chfrngchI. Ong lirc 

Thrc hin Nghj djnh so^ 59/201 5/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye 
quãn l dir an dâu tu xây dmg và Thông tu so 17/2016/TT-BXD ngây 30/6/2016 
c6a B6 My dung huóng dan ye näng 1c cüa to chüc, cá nhân tham gia hott dng 
xây di.mg, S& Xây dçrng thông báo: 

Kê tu ngay 03/5/2017, So Xây dung to chuc tiêp nhân ho so &nghi xet cap 
chmg chi hành nghê hoat dng xay dimg cho cánhân và hO so dê nghj cap chimg chi 
näng 1irc hot dng xay dimg cho to chtrc theo quy djnh ti Nghj djnh 59/201 5/ND-
CP, Nghi djnh 42/2017/ND-CP và Thông tu so 17/2016/TT-BXD v6i mt so ni 
dung cu the nhu sau: 

- H so de^ nghj cp chiimg chi hành ngh& chiimg chi näng içrc hott dng xay 
di-mg: Dê nghi tO chirc, cá nhân can cr Nghi djnh 59/2015/ND-CP, Thông tu so 
17/2016/TT-BXD va B6 thii tic hành chinh cüa Si Xây dçmg (dàng tãi trén trang 
thông tin din tir cüa Si http.Y/soxaydung.hungyen.gov.vn.) 

- Noi tip nhân h6 so: H6 so de nghj xét cp chimg chi hành nghê, chirng 
chi näng 1xc hot dng Ay drng np ye dja chi: B6 phn tiêp nhn Va trâ kêt qua, 
SO' Xây dimg Hung Yen, so 685 duO'ng Nguyn Van Linh, phuO'ng Hiên Nam, 
thành phO Hung Yen, tinh Hung Yen (cac tp tin gCri vào dja chi Email: 
duon,gsxd(,hunyen.gov.vn  hoc qua USB copy trirc tiêp). 

Ngoài các ni dung trén, các to^ chrc, cá nhân có the tim hiu them tai các 
van ban co hen quan hoàc lien he voi Phong Quan ly xây drng1Sui Xy dirng, 
din thoi 0221.3 862597 dê duçic huóng din. 

SO' Xây dung thông báo & các t0 ?̂  chüc, cá nhân có nhu cu cp chO'ng chi hânh 
nghê, chirng chi nàng luc hoat  dng xây dimg biêt và thirc hin theo quy djnh./. 
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