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

Số: 5005/BXD-HĐXD 
V/v hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến 
chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế công trình 
đường dây và trạm biến áp 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5450/SCT-QLNL ngày 23/9/2022 của 
Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nội dung 
liên quan đến chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm 
biến áp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.  

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của Sở Công thương 
Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền 
trong quá trình hoàn thiện các quy định hướng dẫn về chuyên môn phù hợp khi 
xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình trong 
thời gian tới. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Công thương Thành phố 
Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VP, HĐXD(NHL) 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QLHĐXD 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
(đã ký) 

 

 

Nguyễn Chí Hiếu 
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