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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Thuận Phát, địa chỉ:
Số 55 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200915-0002.
Người nộp hồ sơ: Lê Thị Liên; địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 2, phường
Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0913711477.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực
hoạt động xây dựng lĩnh vực: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi hạng III.
Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực
hoạt động xây dựng của tổ chức, Sở Xây dựng xét thấy không đủ điều kiện để
được giải quyết theo quy định của pháp luật, lý do:
Tổ chức không đáp được điều kiện cá nhân đảm nhận chức danh giám sát
viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công
trình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị
định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.
Do đó, Sở Xây dựng hoàn trả hồ sơ không giải quyết theo nội dung đề
nghị của tổ chức. Trên cơ sở Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng, đề nghị tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa của
Sở Xây dựng - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được giải quyết theo
quy định.
Nay Sở Xây dựng thông báo để quý tổ chức được biết./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Cty CP TVXD Đông Thuận Phát;
- TT PV HCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD (H).
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