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 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1592/SXD-KT&QLXD ngày 
25/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ 
hành nghề hoạt đông xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD 
ngày 05/10/2018 của 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 Vi ệt Nam thì “ đối với lĩnh vực 
hành nghề quản lý dự án: chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên 
ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật 
khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”. 
Theo đó, cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành giao thông, có kinh nghiệm 
10 năm và đã làm giám đốc quản lý dự án 02 dự án nhóm B (loại công trình dân 
dụng) thì đủ điều kiện về chuyên môn và kinh nghiệm để được xét cấp chứng 
chỉ hành nghề quản lý dự án công trình dân dụng hạng II. 

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-
BXD thì “ đối với lĩnh vực hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình: 
chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công 
trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên 
quan đến xây dựng công trình”. Theo đó, cá nhân có trình độ đại học chuyên 
ngành giao thông, có kinh nghiệm 6 năm và đã làm giám sát trưởng 02 công 
trình dân dụng từ cấp III trở lên thì đủ điều kiện về chuyên môn và kinh nghiệm 
để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình dân dụng 
hạng II. 

3. Đối với điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng: 

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì “ đối 
với l ĩnh vực hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo 
thuộc một trong các chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế đô 
thị, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của việc 
lập đồ án quy hoạch xây dựng” . Theo đó, chuyên ngành kinh tế đô thị được xác 
định là chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch. 



 Như vậy, việc đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây 
dựng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 
08/2018/TT-BXD: “Đối với tổ chức lập quy hoạch xây dựng: Cá nhân đảm 
nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế các bộ 
môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật phải có chứng chỉ 
hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp với hạng đề nghị cấp chứng chỉ 
của tổ chức” .  

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang 
xem xét, nghiên cứu thực hiện./. 
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