
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:        /TB-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng đợt II/2022 

 

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

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 giấy phép hoạt động xây dựng; 

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

Xây dựng 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 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; 

Căn cứ Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch; 

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; 

Sở Xây dựng thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đợt II năm 2022 như sau: 

1. Thời gian sát hạch 

Kỳ sát hạch đợt II năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 28/7/2022 

đến ngày 29/7/2022 (trường hợp cần thiết có thể kéo dài hơn). 

Danh sách các cá nhân tham gia sát hạch tương ứng thời gian thi cụ thể theo 

phụ lục kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng Hưng Yên: http://soxaydung.hungyen.gov.vn 

2. Địa điểm sát hạch 

Phòng sát hạch - Tầng 2  - Sở Xây dựng, Số 685 Nguyễn Văn Linh, Tp Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

3. Nộp chi phí sát hạch 

- Mức chi phí: 300.000đ/lượt sát hạch. 

- Thời hạn nộp chi phí sát hạch: Trong 02 ngày: 25/7/2022 và 26/7/2022. 

- Địa điểm: Bộ phận thủ quỹ Sở Xây dựng. 

http://soxaydung.haiduong.gov.vn/
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4. Yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Để đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong công tác sát hạch chứng chỉ hành nghề đề nghị các cá nhân tham gia sát 

hạch nghiêm túc đeo khẩu trang, sát khuẩn và thực hiện theo hướng dẫn của cán 

bộ sát hạch. 

Danh sách cá nhân tham gia sát hạch và Bộ câu hỏi  phục vụ ôn tập, sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Sở Xây dựng Hưng Yên: (http://soxaydung.hungyen.gov.vn) 

Các cá nhân tham gia sát hạch truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng Hưng Yên kiểm tra thông tin và đến đúng thời gian sát hạch theo danh sách, 

tránh tập trung đông người tại Sở. 

Sở Xây dựng Hưng Yên trân trọng thông báo./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu; 

- Bộ phận đăng tải thông tin điện tử; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Hội đồng cấp CCHN; 

- Tổ sát hạch; 

- Lưu VT, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Anh Tuấn 
 

http://soxaydung.haiduong.gov.vn/
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PHỤ LỤC  

THỨ TỰ THI SÁT HẠCH CÁ NHÂN ĐỢT II NĂM 2022 

(Thời gian sát hạch: Buổi sáng từ 8h đến 11h30', buổi chiều từ 13h30 đến 17h) 

 

+ Sáng thứ 5 ngày 28/7/2022: Số thứ tự từ 01 đến 40 

 + Chiều thứ 5 ngày 28/7/2022: Số thứ tự từ 41 đến 80 

 + Sáng thứ 6 ngày 29/7/2022: Số thứ tự từ 81 đến 120 

 + Chiều thứ 6 ngày 29/2022: Số thứ tự từ 121 đến hết 
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