
DANH MỤC HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN 
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 
 
 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

2. Bản sao công chứng của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào 
tạo hợp pháp cấp. 

3. Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản 
lý trực tiếp. 

4. Bản sao công chứng các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham 
gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) 
của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai. 

5. 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng. 

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ 

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại 
Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

 - Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 14 
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo 
quy định. 

- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan 
đến lĩnh vực hành nghề. 

- Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa 
phương.  

- Cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại 
địa phương. 



Phụ lục số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Lai Châu., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Lai Châu 

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………… 

3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………… 

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……………………. ngày cấp: ………………..... 
nơi cấp ……………….. 

5. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Số điện thoại: ………………………….. Địa chỉ Email: …………………………………… 

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): ……………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………… 

Đề nghị được cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng như sau: 

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □ 

Lĩnh vực hành nghề: ………….……………………………………………………………. 
Hạng: ………………………………………………………………………………………… 

9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □ 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………………………..  

9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □ 

Lĩnh vực hành nghề điều chỉnh/bổ sung: .....………………..Hạng: …………………… 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây 
dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật 
có liên quan./. 

   NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 



Phụ lục số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………. 

2. Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………. 

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): …………………………………… 

4. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… 

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: ………………………………………. 

STT Thời gian công tác 
(Từ tháng, năm đến 

tháng, năm) 

Đơn vị công tác/Hoạt 
động độc lập 

(Ghi rõ tên đơn vị, số 
điện thoại liên hệ) 

Nội dung hoạt động 
xây dựng 

(Ghi rõ lĩnh vực hoạt 
động, chức danh) 

Ghi chú 

         

     

     

     

     

     

     

     



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm. 

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

NGƯỜI KHAI 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này.



 

 


