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QUYẾT ĐỊNH  

V/v Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 1 năm 2022) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về việc 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; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND 

tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của 

UBND tỉnh Phú Thọ; 

 Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Biên bản họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 134/TTr-HĐCC ngày 07/9/2022của Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

     
Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 1 năm 2022) cho 02 cá 

nhân đủ điều kiện theo quy định (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- GĐ, PGĐ (ông Chí); 

- Lưu: VT, HĐCC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Quang Tuấn 
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