
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ XÂY DỰNG  
 

Số:               /SXD-PTĐT-QLN 

V/v Khảo sát nhu cầu thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Cao Bằng, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

   

 

Thực hiện Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 25/11/2014 về điều kiện của 

tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Trong những năm gần 

đây, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, kéo theo sự bùng 

nổ của các dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản. Qua thực tế công tác quản lý nhà 

nước, cuối năm 2021 và đầu năm 2022 một số cá nhân có nhu cầu thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đã đến liên hệ đăng ký thi sát hạch tại 

bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên số lượng đăng ký còn hạn chế nên Sở Xây dựng chưa có 

điều kiện để tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 

các cá nhân có nhu cầu.  

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của các cá nhân hoạt động 

hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng đề nghị 

UBND các huyện, thành phố thông tin cho các cá nhân hoạt động môi giới bất 

động sản trên địa bàn đăng ký nhu cầu theo phiếu khảo sát gửi kèm công văn hoặc 

đăng ký nhu cầu trực tuyến theo địa chỉ https://forms.gle/PjqvtBRehT72fz4F9. 

Sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký, Sở Xây dựng sẽ thông báo kế hoạch tổ chức thi 

sát hạch trên trang thông tin điện tử của Sở. 

Mọi thông tin liên hệ: ông Hoàng Xuân Thao, phó Trưởng phòng Phát triển 

đô thị - Quản lý nhà, ĐT: 0936294528, email: Thaohx@caobang.gov.vn, hoặc 

Thaocb@gmail.com.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp ./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, PTĐT-QLN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trung 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

Nhu cầu thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Cao Bằng 
Địa chỉ: số 02 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

  

 

Đề nghị cá nhân tham gia khảo sát bằng việc đánh dấu X vào 1 trong 2 lựa 

chọn trực tiếp trong các câu hỏi khảo sát dưới đây: 

1. Kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực môi giới Bất động sản?  

- Trên 3 năm           

- Dưới 3 năm          

2. Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản đã được cấp sắp hết thời 

hạn, có nhu cầu gia hạn?  

- Có     

- Không     

3. Chưa có chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản, có nhu cầu thi 

sát hạch?  

- Có      

- Không       
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