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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-SXD Đồng Tháp, ngày         tháng  5  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Căn cứ 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 Thông  tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐXCCCHN ngày 07/3/2017 của Chủ 

tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐXCCCHN ngày 07/3/2017 của Chủ 

tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế sát 

hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Nay, Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 03 năm 2022, như sau: 

1. Đối tượng tham dự sát hạch:  

Các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. 

2. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình 

thức thi trắc nghiệm; 

- Hình thức thi mới:  

+ Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 

05 câu hỏi về kiến thức pháp luật.  
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+ Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút; 

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó 

điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho 

phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến 

thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu 

cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Hình thức thi pháp luật (trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về 

kiến thức chuyên môn): 

+ Đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật.  

+ Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.  

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết 

quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ 

hành nghề. 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa 

chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn. Bộ Xây dựng đã Công bố điều chỉnh Bộ 

câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề ngày 

09/6/2021. 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (hướng 

dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). 

3. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề: 

a) Địa điểm sát hạch:  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Dãy 

A, lầu 2, Phòng máy số 4) -  259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

b) Thời gian sát hạch:  ngày 21/05/2022 (thứ Bảy).  

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. 

c) Chi phí sát hạch: 

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân là:   

300.000 đồng/lượt sát hạch (theo Thông báo sô 96/TB-BXD ngày 

12/10/2021 của Bộ Xây dựng). 

d) Lệ phí cấp chứng chỉ ((theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC và 

Thông tư số 120/2021/TT-BTC): 

- Lệ phí cấp chứng chỉ cho cá nhân: 150.000 đồng/chứng chỉ (một trăm 

năm mươi nghìn đồng/chứng chỉ); 

- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức 

thu lệ phí cấp lần đầu. 

http://www.xaydung.gov.vn/
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đ) Hình thức nộp chi phí, lệ phí:  

Chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(thực hiện theo dịch vụ công mức độ 4) nộp thông qua hình thức chuyển 

khoản, các cá nhân chuyển khoản bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

20/05/2022, cá nhân chưa nộp chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng thì không được thi, cách thức thực hiện như sau:  

-  Đơn vị nhận tiền: Sở Xây dựng Đồng Tháp 

-  Số tài khoản: 0601000553068, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - 

Chi nhánh Đồng Tháp (Vietcombank). 

- Nội dung ghi chuyển khoản: “chi phí SH-CC, họ và tên của thí sinh 

dự thi, số điện thoại của thí sinh dự thi”. 

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ thu 01 lần 

cho 01 lần đề nghị cấp. 

Khi giao dịch chuyển khoản thành công, Sở Xây dựng sẽ thông tin lại 

cho cá nhân được biết. Mọi khó khăn vướng mắc vui lòng liên hệ Trung tâm 

Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ Hành chính công (Bà Phạm Nguyễn 

Phương Thúy qua số điện thoại: 0397010349). 

5. Phương án sát hạch: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”. 

Những người tham gia tổ chức thi và thí sinh dự thi sát hạch phải thực 

hiện nghiêm 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - khai báo y tế - 

không tập trung). 

6. Một số nội dung cần lưu ý khác 

- Khi đến dự thi sát hạch phải mang theo 02 ảnh 3x4 cm (kích thước 

đủ) có nền màu trắng nộp tại phòng thi. 

- Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh đúng với cá nhân được tham dự sát hạch. 

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong phụ lục đính kèm thông báo 

này, nếu phát hiện có sai sót vui lòng liên hệ phòng chuyên môn để kịp thời 

điều chỉnh. 

- Đối với cá nhân không tham dự sát hạch hoặc sát hạch không đạt, nếu 

tiếp tục có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Xây 

dựng như sau: 

+ Trường hợp các thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề không thay đổi thì chỉ cần nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề theo mẫu tại Mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định 15/2021/NĐ-CP và 

ghi rõ hồ sơ không có gì thay đổi. 
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+ Trường hợp các thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề có thay đổi thì nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định 

15/2021/NĐ-CP. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện 

thoại: 02773.855.469 – 0373.183.836 (Nguyễn Thị Ngọc Thi – Chuyên 

viên) phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Đồng Tháp. 

Sở Xây dựng thông báo đến các thí sinh biết thực hiện./. 

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

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- Trung tâm Kiểm soát TTHC & Phục vụ HCC; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH KỲ 03 NĂM 2022 
(Kèm theo Thông báo số           /TB-SXD ngày       /      /2022 của Sở xây dựng Đồng Tháp) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

1 
Hồ Thanh 

Nhựt 
10/01/1981 

087081005470 

 

0917700643 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, HTKT (cấp 

nước) 

III Cấp mới 

Công ty TNHH 

xây dựng Nhật 

Khang Đồng Tháp 

600.000  150.000   750.000 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III Cấp mới 

2 
Nguyễn 

Chính 

Nghĩa 

10/12/1985 

341215212 

 

0985110116 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Trung tâm kiểm 

định và bảo dưỡng 

công trình giao 

thông Đồng Tháp 

300.000   75.000  375.000 

3 
Nguyễn 

Hoàng Bé 
20/12/1979 

341006803 

 

0907600311 

Định giá xây dựng III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Tháp 

Mười 

300.000   75.000  375.000 

4 
Nguyễn 

Hồng Nhu 
01/01/1985 

087185002663 

 

0978145503 

Định giá xây dựng III Cấp mới 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Tháp 

Mười 

 300.000 150.000  450.000  

5 
Nguyễn 

Thị Mỹ 

Nhân 

20/04/1985 

087185002662 

 

0914555743 

Định giá xây dựng III Cấp mới 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Tháp 

Mười 

 300.000 150.000  450.000  
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

6 
Nguyễn 

Thanh 

Sơn 

02/09/1988 

341360649 

 

0917499044 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Giao 

thông Đồng Tháp 

1.200.000  75.000  1.275.000  

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) 

III 

Định giá xây dựng III 

Khảo sát địa hình III 

7 
Lưu Danh 

Khoa 
27/07/1995 

087095000171 

 

0819175176 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(chiếu sáng công cộng) 

III Cấp mới 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao 

thông tỉnh Đồng 

Tháp 

 300.000 150.000   450.000 

8 
Nguyễn 

Vĩnh 

Thuận 

03/07/1981 

087081000393 

 

0989707275 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

II 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Đồng Tháp 
1.200.000  75.000  1.275.000  

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) 

II 

Định giá xây dựng II 

Khảo sát địa hình III 

9 
Lê Duy 

Thuận 
22/02/1994 

341716120 

 

0969000248 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III 

Cấp mới 

Công ty TNHH 

Xây dựng Hoàng 

Phát Đồng Tháp 

 900.000 150.000   1.050.000 Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Định giá xây dựng III 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

10 
Nguyễn 

Văn 

Đường 

10/09/1983 

087083026437 

 

0939501981 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư xây 

dựng Phú Thịnh 

900.000   75.000 975.000  
Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp 

III 

Định giá xây dựng II 

11 
Nguyễn 

Trường 

Nhật Vũ 

26/09/1987 
341405366097

7354467 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III Cấp mới 

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Minh Tâm 

 300.000  150.000  450.000 

12 
Nguyễn 

Minh Tâm 
15/10/1981 

087081000568 

 

0918811015 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Lấp 

Vò 

 300.000  75.000 375.000  

13 
Quang 

Huy Dũ 
21/07/1958 

087058000508 

 

0913616496 

Thiết kế xây dựng công 

trình NN&PTNT (thủy 

lợi) 

III 
Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Ban QLDA 

VnSAT Đồng 

Tháp - Sở 

NN&PTNT 

 600.000  75.000 675.000  Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 

14 
Lê Công 

Sĩ 
12/06/1984 

087084000494 

 

0906840712 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) 

II 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH 

ĐTXD Bảo Huy 
 300.000  75.000 375.000  

15 
Nguyễn 

Quang 

Minh 

01/01/1969 

087069000451 

 

0913705132 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

III Cấp mới 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân 

dụng và công 

nghiệp Đồng Tháp 

 300.000  150.000  450.000 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

16 
Hà Thị 

Xuân 

Bằng 

30/11/1982 

341796389 

 

0823607200 

Thiết kế xây dựng công 

trình NN&PTNT (thủy 

lợi) 

III Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn thiết 

kế xây dựng Minh 

Quang Đồng Tháp 

 300.000  75.000 375.000  

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

17 
Cao 

Quang 

Lưỡng 

04/06/1979 

082079015619 

 

0833666063 

Thiết kế xây dựng công 

trình NN&PTNT (thủy 

lợi) 

III Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn thiết 

kế xây dựng Minh 

Quang Đồng Tháp 

 600.000  75.000 675.000  

Định giá xây dựng III 

18 
Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

29/10/1986 

087186009095 

 

0399774157 

Định giá xây dựng III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH tư 

vấn ĐTXD Đồng 

Bằng 

 300.000  75.000 375.000  

19 
Trần 

Minh Tân 
16/04/1983 

341169283 

 

0918283085 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ) 

III Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Diệp Châu - Chi 

nhánh Cao Lãnh 

 600.000  75.000 675.000  

Khảo sát địa hình III 

20 
Trần 

Phạm Duy 

Bình 

08/10/1979 

087079000552 

 

0977758899 

Khảo sát địa hình III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Trung tâm kiểm 

định và bảo dưỡng 

công trình giao 

thông Đồng Tháp 

 300.000  75.000 375.000  

21 
Nguyễn 

Trọng 

Thìn 

16/06/1993 

087093018513 

 

0374207299 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III Cấp mới 

Công ty Cổ phần 

Kiểm định và tư 

vấn xây dựng 

Hoàng Thịnh Phát 

300.000  150.000  450.000  
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

22 
Lê Ngọc 

Đăng 
09/09/1990 

087090000552 

 

0986912972 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Lấp 

Vò 

 900.000  75.000 975.000  
Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình giao thông, 

NN&PTNT hạng III 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

23 
Phan Thị 

Ngọc Lan 
28/05/1984 

087184003342

0939993768 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ) 

III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Trung tâm kiểm 

định và bảo dưỡng 

công trình giao 

thông Đồng Tháp 

 300.000  75.000 375.000  

24 
Huỳnh 

Công Bình 
10/04/1990 

341487276 

 

0378927888 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty Cổ phần 

Kinh doanh Khí 

Miền Nam 

1.200.000   75.000 1.275.000  

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III 

Định giá xây dựng II 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

25 
Hồ Phong 

Vũ 
29/03/1982 

341162041 

 

0939101129 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng, 

HTKT  

II 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Công ty TNHH tư 

vấn đầu tư xây 

dựng Ngô Trần 

 300.000  75.000 375.000  
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

26 
Trương 

Minh 

Thiện 

30/05/1989 

3414949903 

 

0988936409 

Khảo sát địa hình II 

Nâng 

hạng 

(thi 

mới) 

Trung tâm kiểm 

định và bảo dưỡng 

công trình giao 

thông Đồng Tháp 

 300.000  75.000 375.000  

27 
Huỳnh 

Phú 

Cường 

10/03/1977 

087077000453 

 

0909368403 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp 

II 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Đồng Tháp 
1.200.000   75.000 1.275.000  

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp, thoát nước) 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Định giá xây dựng II 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng, 

công nghiệp 

II 

28 
Lê Ngọc 

Cầu 
02/06/1989 

087089014897 

 

0939398010 

Thiết kế xây dựng công 

trình NN&PTNT (thủy 

lợi) 

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Công ty TNHH 

TM XD Chuẩn 

Minh 

 900.000  75.000 975.000  
Định giá xây dựng III 

Khảo sát địa hình III 

29 
Trần 

Thanh 

Danh 

15/4/1982 

087082007444 

 

0919414694 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (cầu, 

đường bộ)  

III Cấp mới 

Trung tâm Kiểm 

định và Bảo dưỡng 

công trình giao 

thông Đồng Tháp 

 600.000  0 600.000  
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

30 

Nguyễn 

Thụy 

Phương 

Linh 

10/3/1988 

087188001673 

 

0914260369 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ)  

II 

Nâng 

hạng 

(thi 

mới) 

Trung tâm tư vấn 

khoa học kỹ thuật 

và công nghệ giao 

thông Đồng Tháp 

 300.000 75.000  375.000  

31 
Trần 

Thắng 

Cảnh 

04/12/1985 

087085002314 

 

0987980560 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III 

Gia hạn 

(thi 

pháp 

luật) 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Ánh Ngân 

 300.000 75.000  375.000  

32 
Nguyễn 

Văn Kết 
27/6/1994 

341732503 

 

0378590599 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng  

III 

Bổ sung 

(thi 

mới) 

Công ty TNHH 

thiết kế xây dựng 

VINA-VCC, Công 

ty TNHH tư vấn và 

thiết bị Đồng 

Thắng 

 300.000 75.000  375.000  

33 
Nguyễn 

Văn Đúng 
12/11/1983 

341144543094

7831255 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp                            

III Cấp mới 
Công ty Cổ phần 

Megabuil 
 300.000  150.000  450.000 

34 
Nguyễn 

Tấn Phát 
20/9/1981 

086081011232 

 

0973818330 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
II 

Cấp mới 
Công ty CP tư vấn 

thiết kế Phúc An 
 0 0   0 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (cầu) 
III 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ) 

III 

Thiết kế cấp thoát nước 

công trình 
II 

Khảo sát địa hình II 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCC

D/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi chú Đơn vị công tác 

Chi phí 

sát hạch 

(VNĐ) 

Lệ phí 

cấp chứng 

chỉ (VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

35 
Đinh Quốc 

Phú 
21/04/1977 

087077000219 

 

0919044321 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dung  

III 

Cấp mới 
CCông ty TNHH 

ĐTXD Bảo Huy 
 0  0  0 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng, nhà để 

xe)  

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ)     

III 

36 
Trịnh 

Thanh 

Phong 

1985 

341207108 

 

0975953000 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng, nhà để 

xe) 

III Bổ sung 
Công ty TNHH 

ĐTXD Bảo Huy 
0   0  0 

37 
Đinh Thị 

Kim 

Tuyến 

21/07/1959 

087159006891 

 

0919044321 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng, nhà để 

xe) 

III Bổ sung 
Công ty TNHH 

ĐTXD Bảo Huy 
300.000   75.000 375.000  
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