
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SXD Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động 

sản;  

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 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, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-

BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 

11/2015/TT-BXD sửa đổi); Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11 tháng 3 

năm 2020; 

Xét Báo cáo ngày 03/8/2022 và Báo cáo ngày 19/8/2022 của Hội đồng thi 

sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 303 cá nhân 

tại kỳ thi đợt 1 (ngày 23/4/2022), 282 cá nhân tại kỳ thi đợt 2 (ngày 14/5/2022) 

và 84 cá nhân tại kỳ thi lại lần 2 (ngày 22/7/2022) đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

tại các kỳ thi sát hạch do Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thi 

và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như điều 2; 

- Hội môi giới BĐSVN; 

- Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM; 

- Lưu: VT, QLN. 

  

 

                                                                                          Tạ Quốc Trung 
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