
PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ LẬP HỒ SƠ 
XÉT CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG  

SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 



NỘI DUNG CHÍNH 

CĂN CỨ PHÁP LÝ I 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI II 

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ III 

HỎI ĐÁP IV 



PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ 
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I. CĂN CỨU PHÁP LÝ 



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

- Quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ năng lực hoạt 
động (tối đa là 5 năm). 

 

- Quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng (Sở Xây dựng chỉ cấp hạng II, III). 

 

- Quy định về số lượng nhân sự, điều kiện chuyên môn về 
nhân sự tương ứng với từng lĩnh vực (thiết kế, lập dự 
án,...) và hạng (II, III) đăng ký đề nghị cấp chứng chỉ 
năng lực. (Từ Điều 58 đến Điều 67) 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

 

- Điều chỉnh, bổ sung quy định về số lượng nhân sự, điều 

kiện chuyên môn về nhân sự đối với lĩnh vực “Giám sát 

thi công xây dựng công trình” và “kiểm định xây dựng”. 

(Khoản 20, 21 Điều 1) 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Thông tư 17/2016/TT-BXD 

- Quy định chi tiết các lĩnh vực yêu cầu Tổ chức phải có 

chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động (Khoản 1, 

Điều 10).  

 

- Quy định quy mô công trình, cấp công trình mà tổ chức 

chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ được tham gia: “dự án 

chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo 

trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực 

chuyên môn của tổ chức có Điều kiện năng lực phù hợp 

với lĩnh vực tham gia” (Khoản 2 Điều 10). 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
 

 Thông tư 17/2016/TT-BXD 

- Quy đinh chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (Điều 

20). 

 

- Quy định về việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực. Các tổ chức 

lưu ý bắt đầu từ ngày 16/10/2017 Sở Xây dựng thu lệ phí ngay khi nộp hồ sơ 

và sẽ không hoàn trả trong mọi trường hợp (Khoản 4 Điều 21). 

 

- Quy định việc cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực 

(Điều 23) 

Bùi Hoàng Phương – Phòng QLXD&VLXD 



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
 

 Thông tư 17/2016/TT-BXD 

- Quy định bộ thang điểm dùng để đánh giá xếp hạng phục vụ cho việc xét, 

cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức (Khoản 1 Điều 22) 

 

- Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực phải khai báo trung thực hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về sự chính xác của các nội dung khai trong hồ sơ. (Điểm a 

Khoản 2 Điều 24) 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Thông tư 24/2016/TT-BXD 

- Quy định thời hạn hiệu lực đối với một số loại chứng chỉ 

hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực (ví dụ: chứng chỉ 

định giá), theo đó hiệu lực cho các loại chứng chỉ này là 

đến hết ngày 30/6/2018. (Khoản 1 Điều 1) 

 

- Quy định việc xác định hạng chứng chỉ đối với các cá 

nhân có chứng chỉ hành nghề chưa hết hạn nhưng không 

có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Đồng thời 

bổ sung Phụ lục số 02a phục vụ cho việc kê khai tự xếp 

hạng. (Khoản 1,2 Điều 1) 
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