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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

đợt III trong tháng 5/2023   

  

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng  

 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ v/v Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang - ACCI thông báo đến 

các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng với các nội dung như sau: 

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đợt III - thi sát hạch chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng trong tháng 05/2023 như sau:  

 - Thời gian dự kiến tổ chức thi sát hạch vào ngày 05/5/2023 tại Trung tâm Tin 

học - Trường Đại học An Giang, số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

 - Chi phí tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ: 

+ Chi phí tổ chức thi sát hạch: 300.000 đồng/01 nội dung thi. 

+ Thời gian đăng ký dự thi và nộp chi phí: cho đến hết ngày 07/04/2023 

2. Nơi đăng ký hồ sơ tham dự thi sát hạch:  

  2.1. Địa điểm đăng ký hồ sơ: Phòng Tổng hợp - Trung tâm Tư vấn và Kiểm 

định Xây dựng An Giang - ACCI, số 6, đường số 20, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An 

Giang (Liên hệ đăng ký thủ tục: Bà Vũ Thị Thu Đông – 02963.955277). 

 2.2. Hoặc có thể đăng ký online: Qua địa chỉ mail của Bà Vũ Thị Thu Đông: 

vuthithudong19@gmail.com để đăng ký và chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị 

theo thông tin được cung cấp khi đăng ký.   

 Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Xây dựng (báo cáo);  

- Thông báo trên Cổng TTĐT Sở XD; 

- BGĐTrung tâm; 

- Lưu : VT, TH.  

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                

               Trần Anh Quân 
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