
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-SXD Tây Ninh, ngày        tháng        năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020 

  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 

dựng tại Việt Nam; 

Căn 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; 

Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, 

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020 như sau: 

1. Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Ninh. 

Địa chỉ: Số 02, Đường Hàm Nghi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2. Thời gian: Thứ Ba, ngày 02/6/2020 (Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút). 

3. Danh sách cá nhân tham dự sát hạch: Theo danh sách đính kèm. 

Lưu ý:  

- Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đến Văn phòng Sở Xây dựng 

Tây Ninh để đóng chi phí sát hạch trước khi tham dự sát hạch. 

+ Thời gian: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020. 

+ Số tiền: 450.000 đồng/lượt sát hạch (một lĩnh vực). 

(Các cá nhân không đóng chi phí sát hạch sẽ không được tham dự sát hạch) 

- Thời gian tham dự sát hạch (theo số thứ tự trong danh sách): 

+ 07g30 đến 08g10: Từ 001 đến 047; 

+ 08g10 đến 08g50: Từ 048 đến 091; 

+ 08g50 đến 09g30: Từ 092 đến 107; 
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+ 09g30 đến 10g10: Từ 108 đến 134; 

+ 10g10 đến 10g50: Từ 135 đến 170; 

+ 10g50 đến 11g30: Từ 171 đến 202; 

+ 13g30 đến 14g10: Từ 203 đến 238; 

+ 14g10 đến 14g50: Từ 239 đến 254; 

+ 14g50 đến 15g30: Từ 255 đến 285; 

+ 15g30 đến 16g10: Từ 286 đến 298; 

+ Sau 16g10: Các cá nhân thi các lĩnh vực còn lại đến khi hoàn thành. 

Chú ý: 

+ Các cá nhân đăng ký nhiều hơn 01 lĩnh vực thì sau khi hoàn thành 01 lĩnh 

vực sẽ tiếp tục dự sát hạch lĩnh vực tiếp theo đến khi hoàn thành tất cả các lĩnh 

vực đã đăng ký. 

+ Để tránh tập trung đông người (không quá 30 người), đề nghị các cá nhân 

chỉ đến sớm trước 10 phút để làm thủ tục sát hạch. 

- Cá nhân tham dự phải xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) trước khi vào 

phòng sát hạch. 

- Cá nhân tham dự không được mang tài liệu, điện thoại vào phòng sát hạch. 

Trường hợp cá nhân bị phát hiện sử dụng tài liệu sẽ bị lập biên bản và xem như 

không đạt kỳ sát hạch. 

- 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: www.xaydung.gov.vn. 

(Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0276.3814076, 

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Tây Ninh./. 

 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi sát hạch; 

- Cục QLHĐXD - Bộ Xây dựng; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Trung tâm CNTT và TT tỉnh; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLXD. 
Thiện 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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