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SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 84/TB-SXD     Lạng Sơn, ngày 04 tháng  5  năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (đợt 3) 

 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giáy phép hoạt động xây dựng; Thông 

tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp 

phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng Về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Xây 

dựng Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở Phiếu kê khai của các cá nhân tham dự sát hạch, Sở Xây dựng 

thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (đợt 3) như sau: 

1. Địa điểm thi sát hạch: Phòng thi sát hạch tầng 3: Số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Thời gian thi: 

 - Thời gian bắt đầu thi sát hạch từ, sáng: 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022 

(Thứ bảy).  

 - Các thí sinh tham dự sát hạch đến trước 15 phút so với thời gian thi. 

 3. Nội dung thi sát hạch 

 3.1. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, 

nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức 

pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) 

và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó 

điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần 
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kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp 

luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

 3.2. Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề 

sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch 

là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem 

xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

 3.3 Hình thức thi: Việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện 

theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính; Câu hỏi trắc nghiệm được lấy ngẫu 

nhiên từ bộ câu hỏi ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 

09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải công khai trên 

trang web https://moc.gov.vn/ hoặc trên trang web của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

(phần Thông báo): http://soxd.langson.gov.vn 

 4. Nội quy sát hạch 

4.1. Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm tra, 

đối chiếu. 

4.2. Các cá nhân khi tham gia thi sát hạch chỉ được mang vào phòng thi bút 

viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn 

thảo văn bản và không có thẻ nhớ. 

4.3. Bộ phận sát hạch phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến kỳ sát 

hạch trước khi cá nhân vào tham dự sát hạch. 

4.4. Thời gian thực hiện sát hạch được tính từ thời điểm cá nhân đăng nhập 

thành công phần mềm sát hạch và xác nhận thực hiện sát hạch. 

4.5. Kết quả sát hạch của cá nhân được in ra 02 bản ngay sau khi kết thúc bài 

sát hạch, có chữ ký của cá nhân và chữ ký xác nhận của đại diện Bộ phận sát hạch 

trong đó: 01 bản giao cho cá nhân, 01 bản do Bộ phận sát hạch tổng hợp, lưu kết 

quả sát hạch. 

- Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch 

để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

5. Chi phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

5.1. Chi phí sát hạch  

- Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức cho cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn là 300.000đ/lượt sát hạch được quy định tại Quyết định số 970/QĐ-BXD 

ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thông báo số 96/TB-BXD ngày 

12/10/2021 về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch.  

- Đối với các cá nhân thi sát hạch không đạt lần trước nếu có tên trong danh 

sách đợt thi này chỉ phải nộp Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng (không phải nộp Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề) 
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5.2. Hình thức nộp lệ phí: Nộp bằng tiền mặt tại phòng Kế toán (tầng 1) - Sở 

Xây dựng. Địa chỉ: Số 71, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5.3. Lưu ý: 

- Thời gian nộp chi phí sát hạch: Trong giờ hành chính (nộp trước ngày sát 

hạch). 

- Lệ phí cấp chứng chỉ và chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng không hoàn trả trong mọi trường hợp. 

- Sau khi các cá nhân dự thi hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí và có trách 

nhiệm rà soát lại các thông tin liên quan đến từng cá nhân. Sở Xây dựng sẽ tổng 

hợp gửi Cục quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp cho mỗi cá nhân 

một mã số dự thi.  

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động 

phòng ngừa. Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh yêu cầu các cá nhân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên với 

xà phòng để sát khuẩn; nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy 

định của ngành Y tế khi đến thi sát hạch. 

6. Danh sách dự thi sát hạch  

- Danh sách dự thi: Theo Biểu danh sách kèm theo Thông báo này. 

- Đề nghị các cá nhân trước khi vào phòng thi rà soát lại thông tin về bản 

thân tại Biểu danh sách và thông tin đăng tải tại trang web của Sở Xây dựng 

http://soxd.langson.gov.vn tránh sai sót về các thông tin liên quan. 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ gặp đồng chí Nông Văn Chăn, số 

điện thoại 0969956546 để được hướng dẫn, thực hiện. 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./. 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các cá nhân theo Biểu danh sách kèm theo;   

- Trung tâm PV HCC;   

- Lãnh đạo Sở;   

- Kế toán trưởng (t/h);   

- Website Sở XD (t/b);   

- Thành viên Hội đồng sát hạch (t/h);   

- Lưu: VT, HĐSH (NVC).  Hà Minh Anh 
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