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SỞ XÂY DỰNG TỈNH BR-VT 

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH  

CẤP CCMGBĐS 
 

Số:           /KH-HĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  24 tháng  3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đợt 1- năm 2022) 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 

năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy 

định việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; điều hành sàn giao dịch bất 

động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 

30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD 

ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức 

hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT- BXD ngày 

15/02/2016 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 198/TB-SXD ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản; 

Căn cứ Hợp đồng giao việc số 01/HĐ-SXD ngày 22 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM; 

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-SXD ngày     /3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đợt 1- năm 2022); 

Hội đồng thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ban 

hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đợt 1- năm 2022) với các nội dung chính 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhằm mục 

đích: để xét cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới, 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. 
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2. Thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đảm bảo các 

yêu cầu: 

- Nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, theo đúng các quy định của 

pháp luật. 

- Nội dung thi: Nằm trong khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề Môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản được quy 

định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng. 

II. Nội dung triển khai kế hoạch 

1. Đơn vị tổ chức kỳ thi: Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Điều kiện đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi là Công dân Việt Nam 

trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại 

Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015. 

3. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ thi 

a) Hình thức và thời gian thi 

- Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời gian thi 

tối đa 120 phút. 

- Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời 

gian thi tối đa 120 phút. 

b) Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người 

nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch). 

4. Nội dung thi 

- Đề thi và đáp án đề thi sát hạch theo quy định tại Điều 6 và hướng dẫn tại 

Phụ lục 2 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng trình 

Hội đồng thi sát hạch Chứng chỉ phê duyệt. 

- Người đăng ký dự thi sát hạch để được cấp Chứng chỉ phải bắt buộc thi các 

nội dung sau: 

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: 

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; 

- Thị trường bất động sản; 

- Đầu tư bất động sản; 

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: 

- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; 

- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; 

- Giải quyết tình huống trên thực tế. 

Đối với thí sinh có Chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn 

hiệu lực và trường hợp xin cấp lại Chứng chỉ do Chứng chỉ hết hạn hoặc gần hết 

hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên 

môn. 

5. Hình thức tổ chức thi  

- Kỳ thi sát hạch được tổ chức thi trực tiếp. Học viên thực hiện theo hướng 
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dẫn, yêu cầu trực tiếp của Cán bộ coi thi tại nơi tổ chức thi. 

- Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) thời 

gian thi 120 phút. (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-BXD). 

- Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu 

hỏi) thời gian thi 120 phút. (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-

BXD). 

6. Bài thi đạt yêu cầu 

a) Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau: 

- Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); 

- Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). 

b) Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a, khoản 6 nêu trên 

là đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp Chứng chỉ. 

7. Hồ sơ đăng ký dự thi 

a) Thành phần hồ sơ 

- Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 

tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng). 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam 

hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu. 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo 

bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có). 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông hoặc tương 

đương trở lên. 

- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký 

dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 

- Bản sao và bản dịch có chứng thực Chứng chỉ do nước ngoài cấp đối với 

người nước ngoài và người Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

8. Kinh phí dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản phải nộp kinh phí dự thi: 800.000 nghìn đồng/thí 

sinh/02 môn thi (không bao gồm phí ôn thi và phí cấp Chứng chỉ) để phục vụ cho 

việc tổ chức hoạt động của Hội đồng thi. 

9. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi  

- Thời gian dự kiến thi: từ 22/4/2022 - 26/4/2022 (Thời gian thi có thể thay 

đổi tùy theo điều kiện cụ thể của tình hình dịch Covid-19). 

- Địa điểm tổ chức kỳ thi: Tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Thông tin về danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách những 

thí sinh không đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm và lịch thi sẽ chính thức được 

thông báo trước ngày tổ chức thi ít nhất 03 ngày trên Website của Sở Xây dựng tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: soxd.baria-vungtau.gov.vn. 



 

 

 

4 

10. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi 

a) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi:  

- Tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ĐT: 02543.505.428 

- Tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 190 Võ Văn 

Ngân, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 0909.370.120 

b) Thời gian nộp hồ sơ và kinh phí dự thi: từ ngày ban hành Kế hoạch đến 

khi có thông báo hết hạn tại nơi nhận hồ sơ. 

11. Thông báo kết quả thi và tổ chức phúc khảo kết quả thi  

- Kết quả thi được thông báo tại Văn phòng Sở Xây dựng và trên trang thông 

tin của Sở Xây dựng (soxd.baria-vungtau.gov.vn). 

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi nếu thí sinh có 

yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi. Hội đồng thi 

tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt bổ sung những thí sinh 

đạt yêu cầu. 

- Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, Hội đồng thi tổ 

chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt 

yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh 

không phải nộp kinh phí thi lại. 

- Nếu thí sinh đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi mà không tham dự kỳ thi đã 

đăng ký với lý do chính đáng, thì thí sinh được tiếp tục dự thi và xem như thi lại.  

12. Thông tin liên hệ 

- Thí sinh đăng ký dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản có thể tải (download) các mẫu đơn đăng ký dự thi theo quy định tại Thông 

tư số 1 1/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng trên trang thông tin của 

Sở Xây dựng (soxd.baria-vungtau.gov.vn). 

- Trong quá trình thực hiện, các thí sinh nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số 

điện thoại: 02543.505.428 (Ms. Thư) hoặc 0909.370.120 (Ms. My) 0938.299.216 

(Ms. Tuyền) để được giải đáp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đợt 1 - năm 2022)./. 
 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG 
- Đài PT và TH tỉnh BRVT(phối hợp); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở;  

- Thành viên Hội đồng (t/h);   
- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLN. 

        
 

                   TM. HỘI ĐỒNG TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Giám đốc Sở Xây dựng 

                      Tạ Quốc Trung 
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