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UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB- SGTVTXD Lào Cai, ngày      tháng 3  năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai Đợt 01 năm 2021 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về 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 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 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 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ xây dựng về việc 

công bố cập nhật và điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp 

chứng chỉ hành nghề, chứng  chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Quy chế sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SGTVTXD ngày 09/8/2018 Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng Lào Cai về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-SGTVTXD ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng và bộ phận sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

Trên cơ sở danh sách thí sinh đăng ký tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo 

tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 01 năm 2021, cụ thể như sau: 

(Có danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ/các nhân đủ ĐK sát 

hạch nhưng chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ kèm theo) 

1. Thời gian sát hạch: 01 ngày, thứ 5 ngày 18/3/2021. 

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’ đến 12h00’ 

- Buổi chiều bắt đầu từ 13h00’ đến 16h30’ 

2. Địa điểm sát hạch: Tại phòng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, tầng 1, trụ sở khối 7, khu đô thị mới Lào Cai- 

Cam Đường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. 

- Đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia sát hạch nghiên cứu, ôn thi 

theo bộ câu hỏi được ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 
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26/12/2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa 

chỉ: http://www.xaydung.gov.vn. 

3. Chi phí sát hạch (theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ 

Xây dựng): 

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được xác 

định như sau: 450.000 (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng) đồng/lượt sát hạch.  

4. Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 

của Bộ Tài chính): 

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 

- Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ; 

- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí 

cấp lần đầu. 

5. Một số quy định đối với cá nhân tham gia sát hạch: 

- Đóng đầy đủ chi phí và lệ phí trước khi tham gia sát hạch.  

- Cá nhân tham gia sát hạch phải mang theo chứng minh nhân dân (bản gốc) để 

Bộ phận sát hạch kiểm tra, đối chiếu. 

Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu Lệnh 

của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

- Không được mang vào phòng sát hạch tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, 

máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian 

lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch. 

Lưu ý: 

- Cá nhân đã gửi hồ sơ nhưng không tham gia sát hạch yêu cầu phải có văn bản 

của đơn vị quản lý gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trước thời gian sát hạch 

01 ngày (ngày làm việc) với lý do cụ thể. Trường hợp cá nhân tự ý bỏ không tham gia 

sát hạch, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sẽ hạn chế, không tổ chức sát hạch cho 

các trường hợp trên trong thời gian tiếp theo. 

- Đối với các cá nhân có yêu cầu phải bổ sung, làm rõ hồ sơ (cụ thể theo phụ lục) đề 

nghị cung cấp cho Hội đồng làm cơ sở xem xét cấp chứng chỉ. 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị các Sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố Lào Cai; Các Chủ đầu tư, các ban QLDA; Các đơn vị tham gia  

hoạt động xây dựng; Các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện 

để kỳ thi  sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đạt kết quả cao 

nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở (B/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký; 

- Cổng TTĐT Sở GTVTXD; 

- Lưu: VT, QLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

          

 

          Nguyễn Văn Thạo 

 

http://www.xaydung.gov.vn/
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