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Tuyên Quang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng, đợt 2 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi,
bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 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 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 trưởng 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 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 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,
Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt
động xây dựng đợt 2 năm 2020, như sau:
1. Đối tượng tham dự sát hạch:
Các cá nhân tham gia sát hạch chứng chỉ hành nghề phải tuân thủ đúng quy
định về phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang y tế trước khi vào Sở và rửa tay
bằng cồn sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Tuân thu theo danh sách ca thi đã được
lập chi tiết đính kèm.
2. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:
Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc
nghiệm;
- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về
kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút;
- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần
kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.
Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng

chỉ hành nghề;
- Trường hợp cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát
hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. Trong đó, kết quả sát hạch về kiến thức pháp
luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên;
- 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: http://www.xaydung.gov.vn.
- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực
hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn.

3. Địa điểm, thời gian sát hạch chứng chỉ hành nghề:
- Địa điểm sát hạch: Phòng thi sát hạnh - Sở Xây dựng Tuyên Quang - Đường 17/8,
phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian sát hạch: Ngày 05/5/2020 (thứ ba).

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút;
+ Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút;
+ Thí sinh tham dự sát hạch có mặt tại địa điểm thi trước 20 phút để nghe cán
bộ coi thi hướng dẫn tham gia sát hạch.
Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân tham gia đợt sát hạch biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Cục Quản lý HĐXD - BXD (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Website SXD;
- Lưu: VT, QLXD.
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