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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực và tổ chức thi sát hạch  

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01  năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Că cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng; 

Că cứ Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phân mềm sát hạch; 

Căn cứ Biên bản họp đánh giá hồ sơ năng lực của các cá nhân xin cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 23/9/2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng; 

Sở Xây dựng Cao Bằng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ năng lực và tổ chức 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt  01 năm 2022, như sau: 

I. Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực 

1) Hồ sơ năng lực đạt yêu cầu (chuyên môn đào tạo phù hợp; đủ thời gian, kinh 

nghiệm), tiếp tục dự thi sát hạch, gồm 57 cá nhân (Danh sách tại Phụ lục số 01 kèm 

theo). 

2) Hồ sơ năng lực yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh, làm rõ kinh nghiệm kê 

khai trong hồ sơ, gồm 20 cá nhân (Danh sách tại  Phụ lục số 02 kèm theo). 

3) Hồ sơ năng lực không đạt yêu cầu (chưa đủ thời gian, kinh nghiệm; có 

chuyên môn đào tạo không  phù hợp hoặc hồ sơ chưa hợp lệ), gồm 46 cá nhân (Danh 

sách tại Phụ lục số 03 kèm theo). 

II. Tổ chức thi sát hạch. 

Các cá nhân có hồ sơ năng lực đạt yêu cầu ( tại Khoản 1, mục I trên) sẽ tham 

gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1  năm 2022, cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 14hh00’ ngày 14/10/2022 (thứ 6).  

( Các cá nhân tham gia thi có mặt trước ca thi 10 phút, để làm công tác chuẩn 

bị: nộp lệ phí thi sát hạch, đọc danh sách vào phòng thi, chuẩn bị máy tính…).  

2. Địa điểm: Phòng máy của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng. 

Địa chỉ: Km4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

 3.  Phương thức tổ chức. 



Để kỳ sát hạch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, Sở Xây dựng yêu cầu các cá 

nhân tham dự thi sát hạch thực hiện các nội dung, cụ thể: 

3.1 Tổ chức thi sát hạch theo ca, mỗi ca 20 người, cụ thể: 

- Ca 1: Từ 14h00’ đến 15h00’, ngày 14/10/2022; 

- Ca 2: Từ 15h15’ đến 16h15’, ngày 14/10/2022; 

- Ca 3: Từ 16h30’ đến 17h30’, ngày 14/10/2022. 

 (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo) 

3.2 Yêu cầu đối với các cá nhân tham gia sát hạch. 

- Khi vào phòng thi: Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 

công dân hoặc một trong các loại giấy tuỳ thân hợp pháp khác có dán ảnh để cán bộ 

coi thi đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Khi vào phòng thi:  Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy 

vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, thiết bị chứa đựng, truyền tải 

thông tin và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi. Chỉ được mang 

vào phòng thi bút viết, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và 

không có thẻ nhớ. 

 - Trong phòng thi: 

  + Ngồi đúng vị trí theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi. 

+ Trên màn hình máy tính, thí sinh chỉ được phép sử dụng một cửa sổ duy nhất 

của phần mềm thi sát hạch, không được truy cập bất kỳ trang nào khác.  

+ Không trao đổi, có hành động gian lận, mất trật tự trong phòng thi.  

+  Nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy vi tính phục vụ thi; khi 

phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải kịp thời báo cán bộ coi thi để xem 

xét, giải quyết. 

4. Chi phí thi sát hạch: 300.000đ/lượt sát hạch  (lượt sát hạch tính cho một 

lĩnh vực đăng ký thi). 

5. Mã số dự sát hạch, hình thức thi sát hạch và kết quả thi sát hạch: 

5.1. Mã số dự sát hạch: Do Bộ Xây dựng cấp, sẽ thông báo đến từng thí sinh 

trước giờ thi để thí sinh truy cập hệ thống thi sát hạch. 

5.2. Hình thức thi sát hạch: Trắc nghiệm trên máy vi tính. 

5.3. Đề thi sát hạch: Học viên tự ôn thi theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm công bố tại 

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng (đăng tải trên trang 

thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Địa chỉ www.moc.gov.vn )  

- Đối với trường hợp cấp mới và cấp lại chứng chỉ định giá xây dựng:  Gồm 15 

câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan 

đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề . 

- Đối với trường hợp cấp lại: Gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên 

quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

5.4. Thời gian thi sát hạch: Tối đa là 30 phút/lượt sát hạch, sau khi kết thúc 

phần thi, in Phiếu kết quả sát hạch, cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi. 



Sở Xây dựng Cao Bằng xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết và thực hiện. 

6. Đề nghị các cá nhân tổ chức thi sát hạch; tham gia thi sát hạch chịu trách 

nhiệm và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid – 19. 

 (Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng để được giải 

đáp, địa chỉ: Số 023 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng; 

Email: ngansxdcb@gmail.com ; điện thoại: 02063 853 528 hoặc 0912 788 844 gặp 

bà Tô Thị Ngân) ./. 

 

Nơi nhận: 

- Gửi thư điện tử các cá nhân tại mục I; 

- Đăng trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng (phối hợp); 

- Bộ phận sát hạch Sở XD (thực hiện); 

- Lưu: VT; QLXD. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trung 
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