UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG
Số: 164/TB-SXD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ
môi giới bất động sản năm 2018
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày
25/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng 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 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 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về
quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015
quy định về 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 và 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;
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký
dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản như sau:
A. Thi sát hạch kiến thức cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất
động sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn).
I. Đối tượng dự thi:
Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người
nước ngoài có đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản theo
quy định.
II. Điều kiện dự thi, đăng ký dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi:
1. Điều kiện dự thi:
Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu
trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;
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- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi
theo quy định của Thông tư 11/2015/TT-BXD.
2. Đăng ký dự thi
- Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm
vi toàn quốc.
- Nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây
dựng tại trụ sở Thư viện tỉnh, số 4 Phạm Văn Đồng, TP.Bà Rịa.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
a) Thành phần hồ sơ cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản:
- 01 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 của Thông tư
11/2015/TT-BXD hoặc tải mẫu đơn tại website:http://soxd.bariavungtau.gov.vn);
- 01 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);
- 01 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) Thành phần hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản
(đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn)
- Hồ sơ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Mục II, Phần A của Thông
báo này.
- Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có
chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.
Ghi chú: Đối với thí sinh có chứng chi môi giới bất động sản do nước
ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết
hạn thì phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn
(theo Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD)
B. Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản:
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I. Trình tự thủ tục cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản
(đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn):
- Cá nhân có nhu cầu được cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất động
sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn) phải nộp hồ sơ đăng ký
dự thi theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Mục II, Phần A của Thông báo
này.
- Trình tự tiếp nhận và thụ lý hồ sơ:
 Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu thành
phần và nội dung hồ sơ đúng theo quy định thì cán bộ tiếp nhận viết phiếu nhận
cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì cán bộ tiếp
nhận có trách nhiệm hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy
định.
 Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức kỳ thi và các
nội dung liên quan đến kỳ thi tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và đăng tải trên
website của Sở để các cá người nộp hồ sơ đăng ký dự thi biết và thực hiện.
Tùy theo tình hình thực tế, Sở Xây dựng thông báo tổ chức thi hoặc thông
báo chưa đủ điều kiện tổ chức thi sát hạch kiến thức.
Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi nếu có nhu cầu dự thi tại hội đồng
thi của địa phương khác thì Sở Xây dựng có công văn gửi thí sinh đó sang Sở
Xây dựng của địa phương khác để dự thi và cấp chứng chỉ.
 Cá nhân có hồ sơ đang ký dự thi có trách nhiệm thực hiện kế hoạch tổ
chức kỳ thi được Sở Xây dựng công bố. Kết quả thi được công bố công khai tại
địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tại Đơn vị tổ chức kỳ thi.
 Căn cứ kết quả thi, Đơn vị tổ chức kỳ thi chuyển giao 01 bản photo bài
thi của các cá nhân có bài thi đạt yêu cầu về Sở Xây dựng để tiến hành thụ lý và
cấp chứng chỉ trong 10 ngày làm việc.
- Trình tự trả kết quả:
 Nơi trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại trụ
sở Thư viện tỉnh, số 4 Phạm Văn Đồng, TP.Bà Rịa
 Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
 Trình tự trả kết quả: Người nhận kết quả nộp lệ phí; cán bộ trả kết quả
kiểm tra Chứng minh thư nhân dân của cá nhận đến nhận kết quả, ký sổ giao
nhận và trả chứng chỉ.
II. Trình tự thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (trong
trường hợp chứng chỉ bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc
lý do bất khả kháng khác):
- Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do
thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.
- Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ,
gồm:
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 Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 11/2015/
TT-BXD hoặc tải mẫu đơn tại website: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn)
 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ
sơ;
 Chứng chỉ cũ (nếu có).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại
chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).
- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)
cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.
- Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ.
Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ./.
(Trường hợp cần làm rõ, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý nhà và TTBĐS - Sở
Xây dựng, Email: quanlynhavungtau@gmail.com; ĐT: 02543.505428- Đ/c: Đức Anh
để được hướng dẫn).
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