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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

hoạt động xây dựng tháng 9/2021 (Đợt 03/2021). 
 

I. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng có yêu cầu theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban 

hành ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ban hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết thi hành một số nội dung về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng. 

Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và để giảm thiểu tối đa 

lây lan, sẵn sàng chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 bảo vệ sức 

khỏe, an toàn tính mạng cho cán bộ sát hạch và các thí sinh dự thi. 

1.2. Yêu cầu 

Thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá 

nhân theo đúng quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy 

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

Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và để giảm thiểu tối đa 

lây lan, sẵn sàng chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 bảo vệ sức 

khỏe, an toàn tính mạng cho cán bộ sát hạch và các thí sinh dự thi. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản 

số 4201/UBND-VX ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid - 19. 

II. Nội dung kế hoạch 

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 xây 

dựng kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

tháng 9/2021 (đợt 03/2021), cụ thể như sau: 

2.1. Các căn cứ pháp lý để tổ chức sát hạch 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết thi 

hành một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



Căn cứ Quyết định số số 667/QĐ-SGTVTXD ngày 20/8/2021 của Sở Giao 
thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-SGTVTXD ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ 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. 

2.2. Hình thức thực hiện 

Các cá nhân trực tiếp sát hạch trên máy tính ở trạng thái làm việc ổn định, được 
kết nối theo mô hình mạng nội bộ (mạng LAN), kết nối với máy in và kết nối mạng 

Internet và Hệ thống camera quan sát lưu trữ dữ liệu trong thời gian 30 ngày kể từ 

ngày tổ chức sát hạch. 

2.3. 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. 

2.4. Thời gian sát hạch: Tổ chức trong tháng 9/2021.  

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 phút. 

- Buổi chiều bắt đầu từ 14h00 phút. 

III. Tổ chức thực hiện 

3.1. Một số quy định cụ thể đối với cá nhân tham gia sát hạch 

- Mỗi đợt thi gồm 11 thí sinh trong phòng thi và không tập trung quá 11 người 

trong 01 khu/phòng để chờ thi sát hạch; rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn 

khi tiếp xúc; đeo khẩu trang trước, trong và sau quá trình làm bài thi. 

- Ôn thi theo bộ câu hỏi được 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 và được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn. 

- 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. 

3.2. Một số quy định đối với hội đồng sát hạch 

- Bố trí khu vực thực hiện sát hạch và khu vực chờ, hướng dẫn sát hạch 

đảm bảo theo quy định tại tại Văn bản số 4201/UBND-VX ngày 01/9/2021 về 

việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. 

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


- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về kết 

quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; công tác tổ chức sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề; kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đảm 

bảo thời gian xét cấp chứng chỉ theo quy định. 

3.3. 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 là: 450.000 (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng) đồng/lượt sát hạch.  

Giao Phòng Quản lý xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Các cá nhân đăng ký sát hạch; 
- Cổng TTĐT Sở GTVTXD; 
- Lưu: VT, VP, QLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

  

          Nguyễn Thế Tài 
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