
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 233/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát 
hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1623/QĐ-
BXD ngày 26/12/2018 gồm các ông, bà có tên theo danh sách đi kèm Quyết định 
này. 

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm duyệt về số lượng, bố cục và cơ cấu 
của Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 
xây dựng đã được rà soát, chỉnh sửa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ thẩm định tự 
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4.  Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VP, HĐXD(HĐT). 
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Danh sách thành viên thẩm định việc rà soát, chỉnh Bộ câu hỏi tr ắc nghiệm 
phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Theo Quyết định số 233/QĐ-BXD ngày 11/3/2021) 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị Ghi chú 

1 Hoàng Quang Nhu 
Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây 
dựng 

Tổ trưởng 

2 Nguyễn Chí Hiếu 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động 
xây dựng 

Tổ phó 

3 Bùi Văn Dưỡng 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động 
xây dựng 

Thành viên 

4 Hoàng Anh Tuấn  Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng  Thành viên 

5 Phạm Duy Thương 
Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà 
nước về chất lượng công trình xây dựng 

Thành viên 

6 Doãn Mạnh Hùng 
Chánh Văn Phòng Cục Quản lý hoạt 
động xây dựng 

Thành viên 

7 Đặng Kim Khôi Hội Ki ến trúc sư Việt Nam Thành viên 

8 Trần Chủng 
Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt 
Nam 

Thành viên 

9 Hoàng Thọ Vinh 
Nguyên Hàm vụ trưởng – Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

Thành viên 

10 Ông Nguyễn Dư Tiến 
Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng 
Việt Nam 

Thành viên 

11 Ông Tống Trần Tùng 
Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu, 
đường Việt Nam 

Thành viên 

12 Ông Phạm Khắc Thưởng 
Trưởng ban kỹ thuật phòng chống thiên 
tai – Hội đập lớn và phát triển nguồn 
nước Việt Nam 

Thành viên 

13 Ông Lê Văn Thành 
Trưởng ban đào tạo – Tổng hội xây dựng 
Việt Nam 

Thành viên 

14 Ông Nguyễn Hồng Liêm 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư 
vấn xây dựng 

Thư ký 
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