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Hải Dương, ngày         tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Thay đổi thời gian thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1, năm 2022

Ngày 19-4-2022, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 59/TB-SXD về Kỳ thi 
sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đợt 1, năm 2022, trong đó Dự kiến thi trong 02 ngày (ngày 21 và 22 
tháng 5 năm 2022, tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi).

Đến nay, do Đơn vị tổ chức kỳ thi (Công ty cổ phần Tập đoàn VCB) chưa 
hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho kỳ thi nên Sở Xây dựng thông báo thay đổi 
thời gian thi như sau: 

- Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương đợt 1, năm 2022 tổ chức trong 02 ngày (ngày 25 và 26 tháng 6 
năm 2022)

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 59/TB-SXD ngày 
19-4-2022 của Sở Xây dựng Hải Dương.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 
0220.3842.199 (Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) Sở Xây 
dựng Hải Dương./. 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(để báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Thành viên Hội đồng;
- Cty CP tập đoàn VCB (để phối hợp thực hiện);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VP, QLN, Vân Anh (10b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hải
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