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THÔNG BÁO 

về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch và hồ sơ đề nghị  

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế kiến trúc 

công trình (hạng II, III) 
 

 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13 

tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc, có hiệu lực thi hành từ ngày 

07 tháng 9 năm 2020; 

Theo đó, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện theo quy định của pháp 

luật về kiến trúc. Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, hồ sơ, trình tự, 

thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện theo 

quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2020. 

 Trong thời gian chờ các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc, Sở Xây dựng Bình Định thông báo như sau: 

1. Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch và hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế kiến trúc công trình 

(hạng II, III) kể từ ngày 07/9/2020. 

2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho các cá nhân thực hiện 

thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định 

của pháp luật về xây dựng có giá trị đến khi hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp 

nêu tại điểm 3 của Thông báo này. 

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho các cá nhân thực hiện 

thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết thời hạn sử 

dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020 thì được 

tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2020; trường hợp bị mất hoặc hư hỏng thì 

được nộp hồ sơ để được cấp lại theo quy định của pháp luật về xây dựng.  

Sở Xây dựng Bình Định xin thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- TTPVHCC tình (để p/hợp); 

- LĐ Sở (để biết); 

- CVP Sở (để biết); 

- Đăng website; 

- Lưu: P. QLXD&VLXD. 

GIÁM ĐỐC 

             

       

            

            Trần Viết Bảo 
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