
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 SỞ XÂY DỰNG 

 

Số: 281 /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 15  tháng 11 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ; 

 Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng 

tại Việt Nam; 

 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 74/TTr-HĐCCHN ngày 

13 tháng 11 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 04 cá nhân đã đáp 

ứng đủ các điều kiện theo quy định (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng đơn vị thuộc Sở Xây dựng, Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 2; 

- HĐ CCHN HĐXD; 

- Lưu VT, CCGĐXD. 

 

   

    

   Mai Như Toàn      



 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Quyết định số: 281 /QĐ-SXD ngày 15 /11/2019 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ) 

STT Thông tin cá nhân Lĩnh vực/Hạng được cấp Ghi 

chú 

1 

- Tên: Đỗ Tiến Thanh 

- Năm sinh: 17/ 7 /1990 

- Địa chỉ: An Trường, Càng Long, 

Trà Vinh. 

- Đơn vị công tác: Cty TNHH Thái 

Nguyễn. 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Hạng III. 
 

2 

- Tên: Nguyễn Nhựt Đãm 

- Năm sinh: 06/4/1990 

- Địa chỉ: Phú Tân, Cà Mau. 

- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây dựng Công nghệ 

Hoàng Nam Thổ 

1. Thiết kế kết cấu công trình: 

Dân dụng và Công nghiệp, hạng 

III. 

2. Giám sát công tác xây dựng 

công trình Giao thông (Cầu, 

Đường bộ), hạng III. 

 

3 

- Tên: Mai Thị Thơm 

- Năm sinh: 11/6/1992 

- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu 

Giang. 

- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư Phát triển An Giang 

1. Thiết kế xây dựng công trình 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (công trình thủy lợi), hạng 

III.    

2. Định giá xây dựng, hạng III. 

 

4 

- Tên: Nguyễn Đức Tâm 

- Năm sinh: 08/3/1986 

- Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần 

Thơ. 

- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư Phát triển An Giang 

Định giá xây dựng, hạng III  
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