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    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  05 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian 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) 
 

Ngày 19/4/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Hội đồng thi) có 

ban hành Thông báo số 51/TB-HĐT về thời gian và địa điểm 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); trong đó, về thời gian tổ chức kỳ thi có nêu: “- 

Đợt 2: Thứ bảy, ngày 07/5/2022, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút (thí sinh tập trung 

lúc 7 giờ 00 phút để chuẩn bị).” 

Tuy nhiên, do số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nên cần có thời gian 

hoàn thiện hồ sơ các thí sinh dự thi và trên cơ sở đề xuất của Trường Cao đẳng 

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được giao tổ chức kỳ thi đề nghị 

điều chỉnh thời gian tổ chức thi; Hội đồng thi thống nhất điều chỉnh thời gian tổ 

chức kỳ thi như sau:  

- Thứ bảy, ngày 14/5/2022, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút (thí sinh tập 

trung lúc 7 giờ 00 phút để chuẩn bị). Các nội dung khác giữ nguyên theo 

Thông báo số 51/TB-HĐT ngày 19/4/2022 của Hội đồng thi.  

- Thông tin liên hệ: Thí sinh đăng ký dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản trong quá trình đăng ký dự thi 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 Thông báo điều chỉnh thời gian 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). Đề nghị thành viên Hội đồng, các thí sinh tham gia dự thi và 

các cá nhân có liên quan tuân thủ nghiêm các quy định kỳ thi, đồng thời phải 

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19./. 
 

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

- Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM; 

- Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Các thí sinh tham gia dự thi (để biết); 

- 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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