
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2875  /SXD-CCGĐXD 

V/v Đăng tải thông tin năng lực hoạt 

động xây dựng. 

Cần Thơ, ngày  28   tháng 8 năm 2017 

Kính gửi: Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình được công bố trên 

trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD 

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 Thông tư số: 17/2016/TT-BXD, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số: 17/2016/TT-BXD, Thông 

tư số: 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định 

công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực thi hành. Do đó, Sở Xây dựng sẽ 

không tiếp tục giữ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD 

trên trang thông tin điện tử của Sở. Hiện tại Sở Xây dựng đang triển khai đăng tải 

thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Thông tư số: 

17/2016/TT-BXD. 

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình 

đã được công bố trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo Thông tư số 

11/2014/TT-BXD, liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng để 

đề nghị được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hoặc đăng tải thông tin 

năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Thông tư số: 17/2016/TT-BXD. 

Sở Xây dựng thông tin đến các đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SXD (để b/c); 

- Trang Web Sở XD; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCGĐXD. 
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