
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SXD       Bình Định, ngày           tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây 

dựng về việc hợp nhất các Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ 

chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Văn bản số 16/TRI ngày 29/3/2022 của Viện nghiên cứu và đào 

tạo bất động sản về việc xem xét ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị và 

Chánh văn phòng Sở . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản tổ chức 

kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. Thời gian ủy quyền đến ngày 31/12/2022. 

Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản thực nhiệm vụ và quyền hạn của 

đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 

06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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Điều 2. Giao phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với 

Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức kỳ thi 

sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Định theo đúng quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị, Chánh Văn 

phòng, Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản, các tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- PGĐ Lê Đăng Tuấn (biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLN&PTĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Viết Bảo 
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