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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng                                             

 

 

Thực hiện Văn bản số 3711/UBND-VX  ngày 24/6/2021 về việc tiếp tục 

thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn 

tỉnh và Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh, Sở 

Xây dựng Bình Định xin thông báo như sau:  

Tạm hoãn việc tổ chức sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá 

nhân đã nộp Tờ khai đăng ký sát hạch nhưng chưa được sát hạch. Thời gian: Từ 

ngày có Thông báo này đến khi có Thông báo mới của UBND tỉnh. Sở Xây 

dựng Bình Định sẽ cập nhật thường xuyên tình hình trên website để các tổ chức, 

cá nhân có liên quan được biết. 

Đối với các cá nhân đã được sát hạch tại các kỳ sát hạch trước đây, đề 

nghị làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nộp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh (quầy số 3), số 127 Hai Bà Trưng, thành phố 

Quy Nhơn (có thể nộp trực tuyến). 

Rất mong các tổ chức và cá nhân có liên quan cảm thông và phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- GĐ Sở (báo cáo); 

- CVP (để biết); 

- Wedsite Sở; 

- Lưu: VT, P. QLXD&VL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Anh Sơn 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-24T15:04:37+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Đặng Vũ Văn<vandv@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-06-24T15:49:41+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-24T16:00:56+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-24T16:01:00+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-24T16:03:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




