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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 2020
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ - CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/207 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, ngày 16/7/2018 của Chính phủ Sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ 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 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng
chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây
dựng tại Việt Nam;
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 Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của Bộ Xây dựng về
việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 02/3/2020 của Sở Xây dựng về việc
kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chứng chỉ
năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Trên cơ sở danh sách cá nhân tham dự sát hạch theo hồ sơ đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề do cá nhân gửi đến, 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 2020, như sau:
1. Địa điểm thi sát hạch
Phòng thi sát hạch tầng 4, tòa nhà Trung Tâm quy hoạch Xây dựng, số 193,
đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
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2. Thời gian thi:
- Thời gian bắt đầu thi sát hạch từ: 8 giờ 00 phút và 14 giờ 00 phút, ngày
13/12/2020 (Chủ nhật).
- Các thí sinh tham dự sát hạch đến trước 15 phút so với thời gian thi.
3. Nội dung thi sát hạch
- Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề
đã hết hạn sử dụng, 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 và 20 câu hỏi về kinh
nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị
cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút/01 lĩnh vực, 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 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.
- 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. Thời gian sát hạch tối đa là 12
phút. 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.
- 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 1623/QĐ-BXD ngày
26/12/2018 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 tổ hợp lĩnh vực theo quy định
tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, được đăng tải công khai trên trang web
http://www.xaydung.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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
5. Chi phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
a) Chi phí sát hạch
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- Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức cho cá nhân trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn là 450.000đ/lượt sát hạch được quy định tại Quyết định số 970/QĐBXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Đối với các cá nhân thi sát hạch không đạt lần trước nếu có tên trong danh
sạch 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)
b) Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 150.000
đồng/chứng chỉ (mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng
50% mức thu lệ phí này).
c) Hình thức nộp lệ phí: Nộp bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tại phòng
Kế toán (tầng 1) - Sở Xây dựng. Địa chỉ: Số 193, đường Lê Lợi, phường Vĩnh
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
d) 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.
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 Nguyễn Tiến Đức, số
điện thoại 0949.220.878 để được hướng dẫn, giải đáp.
Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
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 (NTĐ).

Nguyễn Mạnh Tuấn

