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SỞ XÂY DỰNG TỈNH BR-VT 

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH  

CẤP CCMGBĐS 
 

Số:            /TB-HĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  19  tháng  4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

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) 

 

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 53/QĐ-SXD ngày 24/3/2022 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); 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐT ngày 24/3/2022 của Hội đồng thi về 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); 

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

hành Thông báo 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) như sau: 

1. Thời gian tổ chức kỳ thi gồm 02 đợt thi:  

- Đợt 1: Thứ bảy, ngày 23/4/2022, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút (thí sinh tập 

trung lúc 7 giờ 00 phút để chuẩn bị). 

- 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). 

2. Địa điểm tổ chức kỳ thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, số 13, Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

(Ghi chú: Có sự điều chỉnh địa điểm tổ chức thi theo Kế hoạch số 19/KH-

HĐT ngày 24/3/2022 của Hội đồng thi) 

3. Thông tin về danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách 
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những thí sinh không đủ điều kiện dự thi sẽ được Trường Cao đẳng Xây dựng 

TP.HCM thông báo chính thức cho thí sinh trước ngày thi). 

4. 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 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). Đề nghị thành viên Hội đồng, các thí sinh tham gia dự thi và 

các cá nhân có liên quan tham dự kỳ thi phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 theo quy định./. 

 

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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