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THÔNG BÁO 

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản                                                                           

 
 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về việc 

ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-SXD ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng về tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức và kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 23/3/2022 của Hội đồng thi sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

điều kiện dự thi sát hạch hành nghề môi giới bất động sản. 

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tổ chức bồi dưỡng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

nhằm mục đích để bổ sung cập nhật hoàn chỉnh kiến thức theo quy định hiện hành 

để kỳ thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề môi giới đạt chất lượng, hiệu quả, 

giúp cho người hành nghề môi giới bất động sản hoạt động theo đúng quy định của 

pháp luật; cung cấp dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý người hoạt động môi giới 

bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

II. Thời gian, địa điểm  

1. Thời gian 

Tên lớp Thời gian Ghi chú 

Lớp 1 

Thứ Bảy, ngày 26/3/2022 

- Sáng: 07 giờ 30 phút; 

- Trưa: 13 giờ 30 phút. 

Chủ nhật ngày 27/3/2022 

- Tối: 17 giờ 30 phút 

Danh sách theo 

Phụ lục 1 

Lớp 2 

Thứ Bảy, ngày 26/3/2022 

- Tối: 17 giờ 30 phút 

 

Chủ nhật ngày 27/3/2022 

- Sáng: 07 giờ 30 phút; 

- Trưa: 13 giờ 30 phút. 

Danh sách theo 

Phụ lục 2 
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2. Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh – số 314 CMT8, Khu 

phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

II. Đối tượng ôn thi  

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch hành nghề môi giới bất động sản theo 

Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 23/3/2022 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản. 

Yêu cầu các thí sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định khi tham gia ôn tập. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Sở 

Chuẩn bị Hội trường và phân công bảo vệ giữ xe. 

2. Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng 

Phối hợp với Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trong quá trình ôn 

kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.  

3. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) 

Chuẩn bị tài liệu và chịu trách nhiệm ôn kiến thức kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản.  

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo cho các tổ chức, cá nhân được rõ. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- PGĐ phụ trách Sở (b/c); 

- Hội Môi giới BĐSViệt Nam (VARS); 

- Các cá nhân theo Quyết định số 

04/QĐ-HĐ; 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu; VT, QLN&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-24T09:35:39+0000
	Not specified


		2022-03-24T09:41:56+0000
	Not specified


		2022-03-24T09:41:57+0000
	Not specified


		2022-03-24T09:41:58+0000
	Not specified


		2022-03-24T09:41:58+0000
	Not specified




