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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ     D N  

Số:       /SXD-KH 

CỘN  HÒA  Ã HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bình Định, ngày       tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ thi sát hạch CCHN đợt 2 năm 2021   

 

I  M C Đ CH    U C U 

 1. Mục đích 

 Tiếp tục tổ chức các kỳ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề (CCHN) tại Sở 

Xây dựng Bình Định đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và Công văn số 

6161/UBND-VX ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh; giải quyết cho 

các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch nhưng do giãn cách phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua phải tạm dừng và các cá nhân có 

CCHN hết hạn, sắp hết hạn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.   

 2.   u c u 

Để đảm bảo việc tổ chức thi sát hạch CCHN tuân thủ quy định trong công 

tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh 

Bình Định. Yêu cầu: 

2 1  Trước khi sát hạch CCHN 

- Cá nhân tham dự sát hạch CCHN phải có kết quả test nhanh kháng 

nguyên COVID-19 trong thời hạn 72h trước ngày thi và không thuộc đối tượng 

đang bị cách ly, theo dõi nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19, đang thường trú tại 

các khu vực thực hiện cách ly theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (khẩu trang; khai báo y tế; không tụ 

tập; khoảng cách; khử trùng) và thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ 

sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Cá nhân có mặt sớm 15 phút trước giờ thi theo đợt (xem mục II.3) để 

thực hiện: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, quét mã QR khai báo y tế, trình kết 

quả test nhanh COVID-19, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Các cá 

nhân không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid – 19 và các cá nhân 

đến muộn hơn giờ của lượt thi của mình sẽ không được thi. 

Lưu ý: Nếu cá nhân phát hiện có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở... thì phải chủ động không đến địa điểm sát hạch 

CCHN và thông báo ngay cho Tổ sát hạch biết (qua số điện thoại 

0907.765.650). Các cá nhân không tham dự đợt thi sát hạch CCHN mà có lý do 

chính đáng, đề nghị thông báo cho Tổ sát hạch để được hoãn việc thi sát hạch 
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CCHN của cá nhân sang đợt thi của các tuần sau. 

2.2. Trong và sau khi sát hạch CCHN xong 

Cá nhân tham dự sát hạch phải thực hiện nghiêm: giữ khoảng cách, đeo 

khẩu trang đầy đủ trong suốt thời gian chờ, thi, ra về và thực hiện di chuyển theo 

hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

Lưu ý: Đề nghị các cá nhân chấp hành Quy chế thi và hướng dẫn của Tổ 

sát hạch; nếu cá nhân nào vi phạm, Tổ sát hạch sẽ hủy lượt thi của cá nhân đó.  

II. NỘI DUN  TH C HIỆN: 

1. Tổng số lượng cá nhân sát hạch: 90 thí sinh. 

2  Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Xây dựng. 

3  Thời gian: 01 ngày 09/10/2021, sáng từ 7h30, chiều từ 13h30. Cụ thể: 

Lượt 
Số thứ tự (theo danh 

sách kèm theo) 
Thời gian thi Ghi chú 

Buổi sáng  

1 1-10 (thi 01 lĩnh vực) 7h30 - 8h00 - Số thứ tự của các cá nhân 

theo danh sách gửi kèm 

theo.  

- Cá nhân được xếp theo 

lượt nào thì đến trước 15’ 

so với thời gian bắt đầu thi 

theo lượt.  

- Các cá nhân đến sẽ được 

sắp xếp vào cổng Sở Xây 

dựng theo lượt thi. Vì vậy, 

đề nghị các cá nhân chưa 

đến lượt thi không được tập 

trung đông người trước 

cổng Sở Xây dựng. 

2 11-20 (thi 01 lĩnh vực) 8h05 – 8h35 

3 21-30 (thi 01 lĩnh vực) 8h40 – 9h10 

 Phun sát khuẩn phòng 

thi, bàn ghế và máy tính, 

chuột 

9h15 – 9h30 

4 31-40 (thi 01 lĩnh vực) 9h35 – 10h05 

5 41-50 (thi 01 lĩnh vực) 10h10 – 10h40 

6 51-60 (thi 02 lĩnh vực) 10h45 – 11h45 

 
Phun sát khuẩn phòng 

thi, bàn ghế và máy tính, 

chuột 

11h45 – 12h 

Buổi chiều 

7 61-70 (thi 01 lĩnh vực) 13h30 – 14h00 

8 71-80 (thi 02 lĩnh vực) 14h05 – 15h05 

9 
81-90 (thi nhiều hơn 02 

lĩnh vực) 
15h10 – 17h10 
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4  Phân luồng di chuyển: 

Các cá nhân đến sớm 15 phút trước giờ thi theo lượt, đi vào Cửa chính để 

được kiểm tra y tế tại sảnh tầng 1. Gần đến giờ thi Tổ sát hạch điều tiết nhóm 10 

người di chuyển theo Cầu thang chính lên ngồi chờ tại sảnh tầng 3. Theo danh 

sách gọi của Tổ sát hạch, cá nhân vào phòng thi theo lối Cửa vào của Hội trường 

tầng 3. 

Sau khi thi và nhận kết quả sát hạch, đề nghị các cá nhân nhanh chóng 

theo Cửa ra của Hội trường tầng 3 rẽ phải, đi theo Cầu thang phụ để xuống 

thẳng tầng 1 ra về qua Cửa sau. 

III. TỔ CHỨC TH C HIỆN 

Tổ sát hạch chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở tổ chức kỳ thi đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 

16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ 

quan, đơn vị. Trong đó:  

- Giao Tổ sát hạch chủ trì tổ chức đợt thi sát hạch theo kế hoạch này; quản 

lý, điều hành các hoạt động bên trong phòng thi và ngoài sảnh tầng 3. Sau 3 đợt 

thi tiến hành phun sát khuẩn phòng thi, bàn ghế và máy tính, chuột. 

- Giao Văn phòng Sở phối hợp kiểm tra điều kiện các yêu cầu phòng 

chống dịch COVID-19 của các cá nhân; quản lý, điều hành các hoạt động từ 

cổng ra vào tầng 2; bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch, thực hiện vệ 

sinh, khử khuẩn phòng thi, các khu vực liên quan giữa buổi và sau buổi thi theo 

quy định. 

Tổ sát hạch và Văn phòng Sở căn cứ Kế hoạch này để tiếp tục tổ chức cho 

các đợt sát hạch CCHN cho đến khi có quy định mới./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (biết); 

- VP Sở, Tổ sát hạch (thực hiện); 

- Các cá nhân sát hạch (phối hợp t/h); 

- Lưu:VT, P. QLXD&VLXD. 

 IÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Tr n Viết Bảo 
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