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Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 745/NAD ngày 02/7/2021 của Công ty 

TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D về việc hướng dẫn gia hạn 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Sau khi nghiên cứu, Bộ 
Xây dựng có ý kiến như sau: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng gia hạn chứng chỉ 
năng lực hạng I, Sở Xây dựnghoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp được công 

nhận gia hạn chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III theo quy định tại khoản 1 

Điều 86 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP(bao gồm chứng chỉ năng lực được cấp 

theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và chứng chỉ năng lực có hạng 

II, hạng III do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây 

dựng cấp theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

có hiệu lực). Quý Công ty căn cứ quy định nêu trên để nộp hồ sơ gia hạn chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 

87 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (các thông tin kê khai theo Mẫu số 4 Phụ lục 

IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được cập nhật và bổ sung đến thời điểm đề 
nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế kiểm định xây dựng N.A.Dnghiên cứu và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, HĐXD(NTH). 
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