
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 2021 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021 

  
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; 

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 Thông báo số 96/TB-SXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng về 

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

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 27/3/2020 của Sở Xây dựng về việc 

thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 4150/UBND-KGVX ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong điều 

kiện bình thường mới; 

Theo yêu cầu của Trung tâm Giám sát, Điều hành kinh tế, xã hội tập trung 

tỉnh Tây Ninh về phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới,  

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021 như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày (ngày 02 - 03/12/2021, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút). 

Mỗi đợt sát hạch không quá 20 người. Sau khi có danh sách cá nhân đảm 

bảo yêu cầu quy định tại mục 3 và 4 Thông báo này, Sở Xây dựng sẽ gửi email 

thông báo thời gian chia ca thi cụ thể đến từng cá nhân để chủ động thời gian. 

2. Địa điểm: Trung tâm Giám sát, Điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh 

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

3. Danh sách cá nhân được tham gia sát hạch: Danh sách đã được gửi qua 

email các cá nhân để rà soát thông tin. Đề nghị các cá nhân đến trực tiếp Văn 

phòng Sở Xây dựng vào 02 ngày 25-26/11/2021 để đóng chi phí sát hạch (300.000 

đồng/lượt sát hạch). 

Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp. 

4. Điều kiện tham gia sát hạch 

- Cá nhân đã được tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; 
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- Có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính còn trong thời hạn 72 giờ tính đến 

thời điểm sát hạch. 

Lưu 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. 

- 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 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 

702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 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). 

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

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

 

Nơi nhận: 
- Cá nhân tại mục 3 (qua email); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Trung tâm GSĐHKTXHTT tỉnh; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLXD. 
Thiện 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xaydung.gov.vn/
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