
  

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /QĐ-SXD Hà Nam, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-SXD ngày 29/6/2020 của Sở Xây dựng 

về kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-SXD ngày 10/5/2017 của Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoaṭ đôṇg xây dưṇg về viêc̣ ban hành Quy chế hoaṭ 

đôṇg của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoaṭ đôṇg xây dưṇg; 

Căn cứ kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1 năm 2021) 

cho các cá nhân theo danh sách kèm theo Quyết định này. 

 

Điều 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

hành nghề theo lĩnh vực trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật và 

thời gian hiệu lực ghi trong chứng chỉ. 

 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo SXD;  

- Lưu: VT,QLXD ;  

- CV(Nh)- 2021/0589  

  

 Nguyễn Quang Huy 



  

DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOAṬ ĐÔṆG XÂY DƯṆG 

(Ban hành kèm theo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số ……../QĐ-SXD ngày …. tháng 5 năm 2021 

của Sở Xây dựng) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 

Địa chỉ thường 

trú 

Cơ sở 

đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 Phan Văn Hiếu 04/6/1989 040089000510 

Phường Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học 

Thủy lợi 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng-Thạc sỹ 

quản Lý Xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng  

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

2 Đỗ Ngọc Huy 25/3/1983 168095674 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý 

Đại học 

Lâm 

nghiệp 

Kỹ sư công 

nghiệp PTNT 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

3 
Trần Xuân 

Nam 
02/01/1994 035094003463 

Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học 

dân lập 

Phương 

Đông 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng    
III 

4 
Nguyễn Lê 

Nam 
25/01/1981 035081001127 

Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học 

giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư cầu 

đường  

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi) 

III 

5 
Đinh Quang 

Phóng 
18/8/1990 168351284 

Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học 

kinh tế kỹ 

thuật 

công 

nghiệp 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật cơ khí 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 

(phần điện và thiết bị điện 

công trình) 

III 

6 Phạm Văn Thà 24/3/1986 035086005464 

Thị Trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm 

Đại học 

giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

điện tử và tin 

học công nghiệp 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 

(Phần điện và thiết bị điện 

công trình) 

III 



  

7 
Ngô Quang 

Thùy 
05/7/1981 168050494 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý 

Trường 

đại học 

Xây dựng 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng  
III 

8 
Ngô Quang 

Thùy 
05/7/1981 168050494 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý 

Trường 

đại học 

Xây dựng 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp, thoát nước) 

III 

9 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
16/3/1979 035079003784 

Chuyên Ngoại, 

Duy Tiên, Hà 

Nam 

Trường 

Đại học 

Thủy Lợi; 

Trường 

đại học 

Lương 

Thế Vinh 

Cử nhân Cao 

đảng công trình 

thủy lợi, thủy 

điện; kỹ sư kỹ 

thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
III 

10 Chu Tam Thức 25/10/1985 035085002746 
Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng    
III 
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