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THÔNG BÁO
Vềviệ
c tổchức sát hạch cấp chứng chỉhành nghềhoạt động xây dựng
Că
n cứNghịđị
nh số59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủvềquả
n
lý dựán đầ
u tưxây dựng;
Că
n cứNghịđị
nh số42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủvềsửa đổi,
bổsung một sốđiề
u Nghịđị
nh số59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủvề
quả
n lý dựán đầ
u tưxây dựng;
Că
n cứNghịđị
nh số100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủvềsửa
đổi, bổsung, bãi bỏmột sốquy đị
nh vềđiề
u kiệ
n đầ
u tưkinh doanh thuộc lĩ
nh vực
quả
n lý nhà nước của BộXây dựng;
Că
n cứThông tưsố17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộtrưởng BộXây
dựng hướng dẫ
n vềnă
ng lực của tổchức, cá nhân tham gia hoạ
t động xây dựng;
Thông tưsố24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộtrưởng BộXây dựng sửa đổi,
bổsung một sốđiề
u của các thông tưliên quan đế
n quả
n lý dựán đầ
u tưxây dựng;
Că
n cứThông tưsố172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộtrưởng BộTài
chính quy đị
nh mức thu, chếđộthu, nộp lệphí cấ
p giấ
y phép hoạ
t động xây dựng;
Că
n cứQuyế
t đị
nh số1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộtrưởng BộXây
dựng vềviệ
c ban hành mẫ
u và hướng dẫ
n Quy chếhoạ
t động của Hội đồng xét cấ
p
chứng chỉhành nghề
, chứng chỉnă
ng lực hoạ
t động xây dựng Quy chếsát hạ
ch cấ
p
chứng chỉhành nghềhoạ
t động xây dựng và điề
u kiệ
n cơsởvậ
t chấ
t phục vụsát hạ
ch
cấ
p chứng chỉhành nghềhoạ
t động xây dựng;
Că
n cứCông vă
n số100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của BộXây dựng về
việ
c cấ
p chứng chỉhành nghề
, chứng chỉnă
ng lực hoạ
t động xây dựng;
Că
n cứQuyế
t đị
nh số970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộtrưởng BộXây
dựng vềviệ
c ban hành Quy đị
nh vềchi phí phục vụsát hạ
ch cấ
p chứng chỉhành nghề
hoạ
t động xây dựng;
Că
n cứQuyế
t đị
nh số145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộtrưởng BộXây
dựng vềviệ
c công bốcậ
p nhậ
t và điề
u chỉ
nh Bộcâu hỏi trắ
c nghiệ
m phục vụsát hạ
ch
cấ
p chứng chỉhành nghềhoạ
t động xây dựng,
SởXây dựng thông báo vềviệ
c tổchức sát hạ
ch cấ
p chứng chỉhành nghềhoạ
t
động xây dựng lầ
n 4 nă
m 2018, nhưsau:
1. Đối tượng tham dựsát hạch: Theo danh sách đính kèm.
2. Sát hạch cấp chứng chỉhành nghề
:
- Việ
c sát hạ
ch cấ
p chứng chỉhành nghềđược thực hiệ
n theo hình thức thi trắ
c

nghiệ
m;
- Đềsát hạ
ch bao gồm 15 câu hỏi vềkiế
n thức chuyên môn và 10 câu hỏi về
kiế
n thức pháp luậ
t. Thời gian sát hạ
ch tối đa là 30 phút;
- Sốđiể
m tối đa cho mỗi đềsát hạ
ch là 100 điể
m, trong đó điể
m tối đa cho phầ
n
kiế
n thức chuyên môn là 60 điể
m, điể
m tối đa cho phầ
n kiế
n thức pháp luậ
t là 40 điể
m.
Cá nhân có kế
t quảsát hạ
ch từ80 điể
m trởlên mới đạ
t yêu cầ
u đểxem xét cấ
p chứng
chỉhành nghề
;
- Trường hợp cá nhân đềnghịchuyể
n đổi chứng chỉhành nghềđược miễ
n sát
hạ
ch nội dung vềkiế
n thức chuyên môn. Trong đó, kế
t quảsát hạ
ch vềkiế
n thức pháp
luậ
t phả
i đạ
t sốđiể
m từ32 điể
m trởlên;
- Bộcâu hỏi trắ
c nghiệ
m phục vụcho việ
c sát hạ
ch được đă
ng tả
i trên trang
thông tin điệ
n tửcủa BộXây dựng tạ
i đị
a chỉ
: http://www.xaydung.gov.vn.
- Việ
c sát hạ
ch phục vụcấ
p chứng chỉhành nghềhoạ
t động xây dựng được thực
hiệ
n thông qua phầ
n mề
m sát hạ
ch tạ
i đị
a chỉ
: cchnxaydung.gov.vn.
3. Đị
a điể
m, thời gian, chi phí sát hạch và lệphí cấp chứng chỉhành nghề
:
- Đị
a điể
m sát hạ
ch: Trung tâm Công nghệthông tin –Số03 Nguyễ
n Tấ
t
Thành, phường Phước Trung, thành phốBà Rị
a, tỉ
nh Bà Rị
a –Vũng Tàu.
- Thời gian sát hạ
ch: Ngày 03/10/2018 (thứtư).
+ Buổi sáng bắ
t đầ
u từ8 giờ00 phút;
+ Buổi chiề
u bắ
t đầ
u từ14 giờ00 phút;
+ Thí sinh tham dựsát hạ
ch có mặ
t tạ
i đị
a điể
m thi trước 20 phút đểnghe cán
bộcoi thi hướng dẫ
n tham gia sát hạ
ch.
- Chi phí sát hạ
ch: 450.000 (bốn tră
m nă
m mươi nghìn) đồng/lượt sát hạ
ch (Chi
phí sát hạch không được hoàn trảtrong mọi trường hợp). Cá nhân tham dựsát hạ
ch
thực hiệ
n nộp chi phí sát hạ
ch một lầ
n trước khi tham gia sát hạ
ch.
- Lệphí cấ
p chứng chỉhành nghề
:
+ Lệphí cấ
p lầ
n đầ
u: 300.000 (ba tră
m nghìn) đồng/chứng chỉ(SởXây dựng
thu sau khi đã hoàn thành việ
c cấp chứng chỉ
).
+ Lệphí cấ
p lạ
i, cấ
p bổsung, điề
u chỉ
nh, chuyể
n đổi bằ
ng 50% mức thu lệphí
cấ
p lầ
n đầ
u.
SởXây dựng thông báo nhưtrên đểcác cá nhân tham gia đợt sát hạ
ch được biế
t
và thực hiên./.
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Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- BộXây dựng (b/c);
- UBND tỉ
nh (b/c);
- Cục Quả
n lý HĐXD (b/c);
- Giám đố
c SXD (b/c);
- Website SXD;
- Lưu: VT, QLXDVTD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Digitally signed by
Tạ Quốc Trưởng (M)
Sở Xây dựng
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu, VN
Date: 25.9.2018 10:39

3

