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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện  
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

_____________ 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 
 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

           Xét đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số 16/CV-HTL ngày 18/3/2021 của 
Hội Thủy lợi Việt Nam; 

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

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Công nhận Hội Thủy lợi Vi ệt Nam là tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng 
III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh 
vực hoạt động xây dựng: 

1. Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất công trình. 

2. Thiết kế xây dựng: Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, đê điều phục vụ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đê điều phục vụ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HTL. 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 



 Điều 3. Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Hội Thủy lợi Vi ệt Nam chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c);  
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VT, HĐXD (NLĐ-06). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
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