
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /TB-SXD Đồng Tháp, ngày         tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỳ 02/2021  

(trường hợp không đủ điều kiện) 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

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

dựng; 

Ngày 05/04/2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đã tổ chức 

lấy ý kiến đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng kỳ 02 năm 2021 cho 32 hồ sơ cá nhân.  

Căn cứ ý kiến đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Sở 

Xây dựng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

đối với các cá nhân không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo Danh 

sách đính kèm. 

 Sở Xây dựng thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ được biết./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Hội đồng xét cấp CCHN của Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát TTHC & Phục vụ HCC; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

 

 STT 
Thông tin cá nhân 

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Trình độ 

chuyên môn Hình 

thức 

cấp  

Lĩnh vực 

Kinh nghiệm Cá nhân 

đề 

xuất 

Kết quả đánh giá  

của Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ 

hành nghề 
Chuyên 

ngành 

Năm 

TN 
Loại Chủ trì Tham gia 

01 

Ông: Dương Phạm Thái 

Phong  

Năm sinh:  25/02/981 

(Ban QLDA ĐTXD công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp) 

DOT-

000731

03 

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng 

ĐH 

2014 
Bổ sung 

Giám sát 

lắp đặt 

thiết bị 

  
Giám sát 

02CIII 

Giám sát công 

tác lắp thiết bị      

hạng III 

Không đạt do kinh 

nghiệm kê khai 

(mua sắm thiết bị). 

Không đúng công 

việc tham gia giám 

sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình  

02 

Ông: Trần Bá Thi 

Năm sinh:  02/8/1981 

(Ban QLDA ĐTXD công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp) 

DOT-

000621

89 

Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

ĐH 

2008 
Bổ sung 

Giám sát 

lắp đặt 

thiết bị 

  
Giám sát  

02CIII 

Giám sát công 

tác lắp thiết bị          

hạng III 

Không đạt do kinh 

nghiệm kê khai 

(thiết bị rời). Không 

đúng công việc 

tham gia giám sát 

lắp đặt thiết bị vào 

công trình 

03 

Ông: Ngô Văn Lộc 

Năm sinh:  20/5/1987 

(Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tháp Mười) 

DOT-

000330

35 

Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

ĐH 

2009 
Bổ sung 

Giám sát 

lắp đặt 

thiết bị 

  
Giám sát 

01CIII 

Giám sát 

công tác lắp 

đặt thiết bị 

vào công 

trình hạng III 

Không đạt do kinh 

nghiệm kê khai 

(mua sắm thiết bị). 

Không đúng công 

việc tham gia giám 

sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình  

04 

Ông: Nguyễn Hoàng 

Quốc Trị 

Năm sinh:  05/9/1990 

(Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tháp Mười) 

DOT-

000440

04 

Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

ĐH 

2012 

Bổ sung 

Giám sát 

lắp đặt 

thiết bị 

  
Giám sát 

01CIII 

Giám sát 

công tác lắp 

đặt thiết bị 

vào công 

trình hạng III 

Không đạt do kinh 

nghiệm kê khai 

(mua sắm thiết bị). 

Không đúng công 

việc tham gia giám 

sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình  

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thạc 

sĩ 

2016 
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