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THÔNG BÁO 

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 
Thời gian ngày 06 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội 

 
Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; 
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 
Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 15/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về 
hành nghề kiến trúc đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Thực hiện Công văn số 2241/BXD-QHKT ngày 16/06/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc phù hợp 
điều kiện dịch Covid – 19, theo đề nghị của một số đơn vị, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam thông báo tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho các Kiến 
trúc sư, cá nhân có nhu cầu như sau:  

1. Đối tượng tham gia: 

Kiến trúc sư, cá nhân (trong và ngoài Hiệp hội) có văn bằng đào tạo phù hợp với các lĩnh 
vực dịch vụ kiến trúc, có nhu cầu sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo 
Luật Kiến trúc. 

2. Thành phần hồ sơ:  

Hồ sơ cá nhân đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm: 

a. Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Mẫu số 05, Phụ lục 
III, Nghị định 85/2020/NĐ-CP. (Gửi kèm theo Thông báo) 

b. Bản sao văn bằng đào tạo. 

c. Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đề nghị. 

Các Hồ sơ trên được Scan từ bản gốc thành tệp tin và gửi về Hiệp hội Tư vấn Xây dựng 
Việt Nam bằng thư điện tử theo địa chỉ Email: vecascpd@gmail.com trước ngày 30/7/2022. 

Các tổ chức đăng ký cho các cá nhân thuộc đơn vị kê khai theo Mẫu số 04-SHKT-
VECAS và các hồ sơ đăng ký của từng cá nhân; (Gửi kèm theo Thông báo) 

3. Hình thức, nội dung và quy trình sát hạch: 

3.1 Hình thức sát hạch: Sát hạch trắc nghiệm trên phần mềm sát hạch và sát hạch 
vấn đáp do Giám khảo sát hạch trực tiếp thực hiện (Phần mềm sát hạch phục vụ cấp chứng 
chỉ hành nghề kiến trúc do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chuẩn bị); 

3.2 Nội dung sát hạch: Thực hiện quy định tại Điều 25 Nghị định 85/2020/NĐ-CP. 



- Sát hạch trắc nghiệm: được chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi gồm 25 câu hỏi có tổng số 
điểm tối đa 100, Trong đó:    

a. 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40; 

b. 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20; 

c. 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20; 

d. 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số 
điểm tối đa là 20; 

(Bộ câu hỏi do Hội Kiến trúc sư Việt Nam ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-
KTSVN ngày 06/4/2021 về “Quy định chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi 
sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc”) 

Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên, trong đó điểm 
sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối 
thiểu 50% số điểm theo quy định tại mục a, c, d. 

- Sát hạch vấn đáp: Cá nhân sát hạch thực hiện trả lời tối đa 04 câu hỏi trong Bộ câu hỏi 
sát hạch vấn đáp do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam ban hành; Do 02 Giám khảo sát 
hạch vấn đáp thực hiện trực tiếp.   

3.3. Quy trình sát hạch: 

- Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tham dự sát hạch theo quy định được cấp 01 mã tài khoản 
truy cập phần mềm sát hạch trên máy tính.  

- Khi vào thi, cán bộ sát hạch của Hiệp hội sẽ đối chiếu, kiểm tra với CMND/CCCD đã 
cung cấp trong hồ sơ đăng ký. 

a. Sát hạch trắc nghiệm:  

- Bài thi trắc nghiệm được làm trên máy tính. Thời lượng sát hạch trắc nghiệm tối đa là 30 
phút; Cá nhân tự chọn ngẫu nhiên câu hỏi trong phần mềm sát hạch.   

- Cá nhân có trách nhiệm tự kiểm tra bài thi trước khi thao tác kết thúc bài thi, kiểm tra kết 
quả thi trên phần mềm máy tính, được Hiệp hội sao in gửi cho cá nhân. 

- Cá nhân đạt yêu cầu sát hạch trắc nghiệm sẽ chuyển sang sát hạch vấn đáp cùng ngày.  

b. Sát hạch vấn đáp:   

- Cá nhân tham dự sát hạch vấn đáp trên phần mềm sát hạch của Hiệp hội. Thời lượng sát 
hạch vấn đáp tối đa là 20 phút; 

- Cá nhân tự chọn câu hỏi sát hạch vấn đáp. Giám khảo sát hạch vấn đáp quyết định số 
lượng câu hỏi (tối đa 04 câu). 

3.4. Thông báo và cấp chứng nhận sát hạch: (theo quy định của khoản 7 Điều 25 
Nghị định 85/2020/NĐ-CP) 

Cá nhân tham dự sát hạch sẽ nhận được: 

- Thông báo kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân tham dự. 

- Cấp giấy chứng nhận kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân đạt 
yêu cầu sát hạch. 

 

 



4. Yêu cầu đối với cá nhân tham dự: 

- Kê khai chính xác thông tin cá nhân theo Mẫu số 05, Phụ lục III, Nghị định 85/2020/NĐ-
CP được gửi kèm theo Thông báo; 

- Không được có những hành động gian lận trong quá trình thực hiện sát hạch; Nếu phát 
hiện gian lận, cán bộ sát hạch có quyền đình chỉ thi; 

- Không được rời khỏi phòng thi sát hạch trong thời gian sát hạch (trừ trường hợp cần thiết, 
được sự thống nhất của cán bộ sát hạch). 

5. Địa điểm và thời gian tổ chức thi sát hạch:   

- Địa điểm: Phòng Sát hạch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam,Tầng 6, Cung trí thức 
Thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội . 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 thứ Bảy ngày 06 tháng 08 năm 2022. 

6. Yêu cầu về thực hiện phòng chống dịch Covid 19: 

- Căn cứ số lượng đăng ký, Hiệp hội sẽ bố trí sát hạch theo ca và sẽ thông báo đến các cá 
nhân đủ điều kiện sát hạch.  

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch khi đến địa điểm sát hạch phải chấp hành nghiêm các 
quy định về phòng chống dịch bệnh của Thành phố, của Tòa nhà Cung Trí thức và của cán 
bộ Hiệp hội. 

7. Chi phí sát hạch và thanh toán:   

- Chi phí sát hạch: 350.000đ cho 01 lượt sát hạch/lĩnh vực sát hạch (Vận dụng theo mức sát 
hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng).  

- Mức đóng: 346.500đ/lĩnh vực sát hạch (Giảm trừ theo Nghị định 15/2022/ND-CP về 
Giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) 

- Các cá nhân, tổ chức thanh toán trước ngày 30/7/2022, theo địa chỉ:   

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam 

           Tầng 6, Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

          Số tài khoản: 116000001020 

          Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng 

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Hằng (090.325.2475),  

                         Ông Nguyễn Minh Hoàng (094.481.7993)  

Email: vecascpd@gmail.com     Website: www.vecas.org.vn 

Hiệp hội sẽ tổ chức thi thử trực tuyến miễn phí cho các cá nhân đủ điều kiện tham 
dự sát hạch và có nhu cầu vào ngày 04/8/2022. 

 Hiệp hội trân trọng thông báo. 


