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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng cho cá nhân tháng 04 năm 2021

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

 Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động 
xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội 
đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ 
sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh  Bộ câu hỏi trắc nghiệm 
phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng tháng 04 năm 2021, như sau:

1. Đối tượng tham dự sát hạch:
 Các cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại tỉnh Hải Dương để 
đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 
Luật xây dựng năm 2014.

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã gửi 
tờ khai đăng ký sát hạch về Sở Xây dựng trước ngày 03/03/2021 (ngày Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành) và nộp đầy đủ chi phí sát hạch 
theo quy định;
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2. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:
a) Địa điểm sát hạch: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin 

học tỉnh Hải Dương, số 310 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Thời gian sát hạch: 02 ngày, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (Thứ 7) và 
ngày 18 tháng 4 năm 2021 (Chủ nhật).

-  Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
-  Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;
c) Chi phí sát hạch:
Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch là: 450.000 đồng/người.
d) Hình thức nộp chi phí sát hạch:
- Các cá nhân đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề nộp chi phí sát 

hạch tại Bộ phận kế toán, thủ quỹ - Sở Xây dựng, số 05 đường Thanh Niên, 
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.

- Các cá nhân sau khi sát hạch đạt yêu cầu làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề và lệ phí nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

e) Lưu ý:
-  Kỳ sát hạch nêu trên được áp dụng đối với các cá nhân có đơn đăng 

ký, đã hoàn tất hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí trước ngày 
03/3/2021 (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

- Các cá nhân khi tham gia sát hạch mang theo Chứng minh thư nhân 
dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu để kiểm tra trước khi vào phòng sát hạch.

- Cá nhân không được mang theo bất kỳ thiết bị nào vào phòng sát hạch 
như: máy ghi âm, ghi hình, điện thoại, tài liệu liên quan đến việc sát hạch…Cá 
nhân vi phạm sẽ lập biên bản dừng sát hạch và kết quả sát hạch không được 
công nhận.

- Các cá nhân nghiên cứu nội dung Quy chế sát hạch đã được đăng tải 
trên trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng và phải chấp hành nghiêm túc, ai 
vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện 
thoại: 0220.3853.882 (Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) 
tại Sở Xây dựng Hải Dương ./.
 Nơi nhận:
- Lãnh đạo sở;
- Website Sở XD;
- Lưu: VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tăng Bá Bay
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