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Kính gửi: Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch đô thị G8A 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 12/2022/OL-G8A ngày 26/5/2022 của 
Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch đô thị G8A về việc kiến nghị giải quyết 
thủ tục hành chính - chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Sau khi nghiên 
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Hồ sơ xét đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
(CCHN HĐXD) của cá nhân Andrea Archanco Astorga gồm 2 lĩnh vực:  

a) Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình thực hiện theo quy định của Luật 
Kiến trúc;  

b) Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III không thuộc thẩm quyền 
cấp CCHN HĐXD của Bộ Xây dựng. 

2. Hồ sơ xét đề nghị chuyển đổi CCHN HĐXD của cá nhân Manuel Dikran 
Der Hagopian gồm 02 lĩnh vực:  

a) Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình thực hiện theo quy định của Luật 
Kiến trúc; 

b) Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I, khi xét chuyển đổi CCHN 
HĐXD (cá nhân đã có CCHN do nước sở tại cấp), do thẩm quyền phê duyệt đồ án 
của các nước không giống Việt Nam nên Hội đồng xét cấp CCHN HĐXD đánh 
giá hồ sơ theo quy định tại Điều 66, Điều 67 và khoản 4 Điều 76 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng.   

3. Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho người nước 
ngoài hành nghề kiến trúc tại Vi ệt Nam thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 31 Luật Kiến trúc: người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Vi ệt Nam từ 06 
tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ 
quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng các 
tỉnh, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí 
Minh). Quý cơ quan liên hệ với các cơ quan nêu trên để thực hiện thủ tục công 
nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  
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4. Theo khoản 3 Điều 149 Luật Xây dựng 2014, Sở Xây dựng, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát 
hạch, cấp chứng chỉ hành ngh ề hoạt động xây dựng các hạng II, III. Quý cơ quan 
liên hệ với các cơ quan nêu trên để được cấp CCHN HĐXD hạng III về thiết kế 
quy hoạch xây dựng. 

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về công nhận, chuyển đổi chứng chỉ 
hành nghề hành nghề kiến trúc, quy hoạch xây dựng cho người nước ngoài hành 
nghề kiến trúc, quy hoạch xây dựng ở Việt Nam để Công ty TNHH Kiến trúc và 
Quy hoạch đô thị G8A được biết và thực hiện theo các quy định pháp luật./. 

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

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
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PHÓ VỤ TRƯỞNG 
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Hồ Chí Quang 
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