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III. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ 
1. Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư số 
17/2016/TT-BXD. 
- Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công 
việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
năng lực. 
- Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ 
chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư này 
kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ 
chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ 
năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện. 
- Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính 
trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy 
móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
của tổ chức. 
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- Tuy nhiên, có một số trường hợp khi chụp hồ sơ ra tập tin không đầy đủ. Do 
đó, để đảm bảo việc xét, cấp chứng chỉ được thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của 
tổ chức. Sở Xây dựng đề nghị đơn vị cung cấp một bộ hồ sơ giấy (đây là bộ hồ 
sơ được sao chụp ra tập tin) đề có thể truy xuất, đối chiếu khi cần thiết. 

 
2. Một số kiến nghị trong việc sao chụp hồ sơ: 
Nhằm thuận tiện trong việc xem xét, truy xuất, trình chiếu hồ sơ dữ liệu của tổ 
chức. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức thực hiện sao chụp hồ sơ theo trình tự 
như sau, cụ thể tập tin hồ sơ được phân thành 3 nhóm: 
a) Nhóm 1: Là các tập tin chưa cá hồ sơ kê khai theo biểu mẫu, báo cáo tài 

chính, quy trình quản lý chất lượng,... 
b) Nhóm 2: Là các tập tin chưa hợp đồng công việc và các biên bản nghiệm thu. 
c) Nhóm 3: Là các tập tin chứa thông tin năng lực nhân sự (bao gồm cả hợp 

đồng lao động), mỗi nhân sự là 01 tập tin. 
  


