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THÔNG BÁO                                                                                                                                                 

V/v tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III/2022. 

 

Căn cứ Nghị định số 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. Sở Xây dựng 

thông báo đến các cá nhân để tham dự sát hạch chứng chỉ hành nghề như sau: 

1. Thời gian tổ chức sát hạch dự kiến: Bắt đầu từ 8 giờ 00’ ngày 09, 

10/12/2022. Danh sách ca sát hạch và thời gian sát hạch được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở Xây dựng (http://sxd.binhthuan.gov.vn) ngày 05/12/2022. 

 2. Địa điểm sát hạch: Tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận. Địa 

chỉ: số  347 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, zthành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

3. Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch (theo Thông báo số 

96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng): 300.000 đồng/lượt sát hạch. Cá 

nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp lệ phí sát 

hạch tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận. 

4. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: https://xaydung.gov.vn. 

5. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận có trách nhiệm bố trí địa 

điểm tổ chức sát hạch đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; đồng thời thông báo đến từng cá nhân biết để tham gia sát hạch theo 

danh sách ca sát hạch và thời gian sát hạch. 

Lưu ý các cá nhân tham dự sát hạch phải tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

Sở Xây dựng thông báo đến cá nhân, tổ chức biết./. 

Nơi nhận: 
- Các cá nhân đăng ký sát hạch; 

- Thành viên Tổ sát hạch và Tổ giúp việc; 

- Văn phòng Sở Xây dựng; 

- Trung tâm KĐXD Bình Thuận; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD&HTKT. P.Hùng(…b) 

         

          

                      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Cao Sơn Dũng  
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