
UBND TỈNH THANH HÓA        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                    
      

    Số:                /QĐ-SXD                     Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2021 
          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Xây dựng 2014 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 7797/QĐ-SXD ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;  

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân 

tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên của Hội đồng xét Cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động 

xây dựng Thanh Hóa và các cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:           

- Như Điều 2;    

- Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT, VP, hmv. 

                                                                                                                                                                                                 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Thanh 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày        /      /2021 của Sở Xây dựng Thanh Hóa) 
 
 

 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 

Số 

CMND/hộ 

chiếu/thẻ 

Ngày cấp Nơi cấp 
Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00127615 
Lê Quang Thái 22/06/1994 174865991 08/07/2013 

Công an Thanh 

Hóa 

Trường Đại 

học Hồng Đức 
Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

2 
THH-

00127616 
Nguyễn Hữu Vũ 14/08/1991 173646933 05/11/2011 

Công an Thanh 

Hóa 

Đại học Thủy 

lợi. 
Chính quy 

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) III 

3 

THH-

00007973 Nguyễn Văn Lâm 04/10/1982 172056419 28/10/2009 

Công an Thanh 

Hóa 

Đại học Thủy 

lợi Chính quy 

Kỹ sư công trình 

thủy lợi 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) III 

4 

THH-

00127617 Lê Hoàng Bách Lịch 31/03/1989 172985787 07/06/2013 

Công an Thanh 

Hóa 

Trường Đại 

học Kiến trúc 

Hà Nội Chính quy 

Kiến trúc sư Quy 

hoạch đô thị 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

 

 

5 

 

 

THH-

00127618 

 

 

Mai Giang Nam 

 

 

03/04/1995 

 

 

038095006594 

 

 

10/08/2021 

 

 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

 

 

Trường Đại 

học Hồng Đức 

 

 

Chính quy 

 

 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

6 
THH-

00051786 
Hoàng Mạnh Long 24/12/1991 173780921 13/11/2008 

Công an Thanh 

Hóa 

Trường Đại 

học Giao thông 
Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

Định giá xây dựng III 

Quản lý dự án đầu tư xây III 



Vận tải thông dựng công trình giao thông 

7 

THH-

00127619 Hắc Ngọc Thành 02/06/1986 038086031261 11/08/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Trường Đại 

học Giao thông 

Vận tải Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông III 

8 

THH-

00127620 Nguyễn Văn Hùng 07/07/1979 038079005296 17/05/2021 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Trường Đại 

học Đại Nam Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 

9 

THH-

00112406 Lê Đình Cường 01/03/1990 038090005359 12/08/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Trường Đại 

học Xây dựng Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông II 

10 
THH-

00022448 
Nguyễn Hữu Duy 15/09/1981 172408667 23/01/2015 

Công an Thanh 

Hóa 

Đại học xây 

dựng 
Chính quy 

Kỹ sư Môi trường 

Đô thị và khu công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) III 

11 
THH-

00127621 
Lê Văn Linh 15/09/1988 038088031664 27/08/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Trường Đại 

học kỹ thuật 

công nghiệp 

Chính quy 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

12 
THH-

00127622 
Nguyễn Mạnh Chính 26/01/1985 040085032120 02/07/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Vinh Chính quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

13 
THH-

00127623 
Nguyễn Đức Dũng 05/06/1981 038081012203 25/04/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Trường Đại 

học xây dựng 

Vừa làm 

vừa học 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) III 

14 

THH-

00127624 Nguyễn Ngọc Tuấn 14/03/1992 173357390 15/07/2014 

Công an Thanh 

Hóa 

Trường Đại 

học Thủy lợi Chính quy 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) III 
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