
 

 

          Bé x©y dùng 

            

           Số: 2116/BXD-QHKT 

V/v quy định điều kiện cấp 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế 

quy hoạch xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi: Công ty TNHH kiến trúc B+H Việt Nam 

 
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 001/2022/BHA ngày 12/5/2022 của 

Công ty TNHH kiến trúc B+H Việt Nam về việc quy định điều kiện cấp Chứng 
chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (Hạng 1) theo quy định tại Điều 69 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ về Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng thì: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ 
chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân 
có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định này 
đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy 
định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH kiến trúc B+H 
Việt Nam biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:             
- Như trên; 
- Bộ trưởng BXD (để b/c); 
- Cục QLHDXD; 
- Lưu Vụ QHKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH  - KIẾN TRÚC 
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