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THÔNG BÁO 

Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản (đợt 1) năm 2022 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng 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 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 

10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-CĐLMN ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Trường 

Cao đẳng Luật miền Nam về Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản (đợt 1) năm 2022. 

Sở Xây dựng thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang( đợt 1) năm 2022, cụ thể như sau: 

- Thời gian thi: dự kiến ngày 07/9/2022 

- Đơn vị tổ chức và nhận hồ sơ dự thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam.  

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Quốc lộ 61C, xã Vị Trung, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2022. 

- Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 02936.51.51.52 hoặc 0369.741.841, 

trang thông tin điện tử (https://caodangluatmiennam.edu.vn/).   

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Xây dựng (để b/c); 

- Văn phòng Sở (để niêm yết); 

- Hội đồng thi (t/h); 

- Trường Cao đẳng Luật miền Nam (t/h); 

- Cổng TTĐT Sở Xây dựng (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCLCTXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghĩa 
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