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BỘ XÂY DỰNG 
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1470/BXD-TCCB                           Hà Nội, ngày  05 tháng  5 năm 2021 
V/v hướng dẫn đăng ký tham dự 

kỳ thi Kỹ năng nghề Bộ Xây dựng 
năm 2021 

 

 

 
Kính gửi:  - Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng; 

        - Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. 
 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức kỳ thi 
Kỹ năng nghề cấp Bộ, để lựa chọn các thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề 
Việt Nam lần thứ 12, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Đối với kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở: 

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở, lựa chọn 
thí sinh tham dự kỳ thi cấp Bộ.  

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 01 tháng 6 năm 2021. 

2. Đối với Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng: 

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi  

- Thời gian thi: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2021. 

- Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa, 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2. Các nghề tổ chức thi 

Dự kiến tổ chức thi các nghề nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo. 

2.3. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi là những người hiện đang học tập tại các trường trung cấp, 
cao đẳng, đại học và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng chưa từng tham dự 
thi tay nghề ASEAN và thế giới các năm trước. 

2.4. Về đề thi và thời gian làm bài thi của thí sinh 

2.4.1. Về đề thi 

Đề thi các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng năm 2021 chủ yếu 
sẽ được xây dựng trên cơ sở đề thi của các nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 
lần thứ 11 năm 2020, đề thi các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 12 
năm 2018 (được đăng tải tại mục Tài nguyên - Vụ Kỹ năng nghề trên trang web 
của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: gdnn.gov.vn; địa chỉ cụ thể: 
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3132/Default.aspx 
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và đề thi các nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 (các đơn 
vị tham khảo trên trang web của tổ chức Kỹ năng nghề thế giới: worldskills.org). 

2.4.2. Về thời gian làm bài thi: Từ 06 đến 10 tiếng, diễn ra tối đa trong 02 ngày thi. 

3. Đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng 

3.1. Đăng ký nghề, thí sinh dự thi, chuyên gia cho các nghề 

Căn cứ theo danh mục nghề nêu tại Phụ lục 1 và  Phụ lục 2, các đơn vị đăng 
kí số lượng thí sinh dự thi (không quá 01 thí sinh/nghề, riêng các nghề thi theo đội 
đăng ký 02 thí sinh/đội/nghề). 

Các đơn vị giới thiệu cho Ban Tổ chức những giảng viên, giáo viên làm 
chuyên gia cho các nghề tổ chức thi: Các giảng viên, giáo viên được giới thiệu 
phải có trình độ và kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành (ưu tiên những 
chuyên gia đã tham gia các kỳ thi tuyển chọn thí sinh dự thi tay nghề ASEAN lần 
trước; những chuyên gia thông thạo tiếng Anh sẽ được ưu tiên lựa chọn). 

3.2. Thời hạn đăng ký dự thi  

 Các đơn vị căn cứ hướng dẫn này tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở 
phù hợp với điều kiện của đơn vị; đăng ký dự kiến sơ bộ danh sách nghề và số 
lượng thí sinh theo từng nghề tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng 
(theo Phụ lục 1,2) và gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 
05/6/2021; đăng ký danh sách chính thức tham dự kỳ thi cấp Bộ Xây dựng trước ngày 
30/6/2021, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: daotaobxdvutccb@gmail.com 
để tổng hợp. 

4. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 
thời gian tổ chức kỳ thi, Bộ Xây dựng sẽ có thông báo sau./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị  (để b/c); 
- Vụ trưởng Lê Văn Toàn (để b/c); 
- Lưu: VT, TCCB. 
 
 
 
 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG  
 
 

(đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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BỘ XÂY DỰNG                                                                               PHỤ LỤC 1 
Tên đơn vị: 
  

ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM D Ự  
KỲ THI K Ỹ NĂNG NGHỀ BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số 1470/BXD-TCCB ngày 05/5/2021của Bộ Xây dựng) 
 

TT Tên nghề 
Đăng ký số lượng 

thí sinh dự thi 
1 Công nghệ ô tô  
2 Chăm sóc sắc đẹp  
3 Bảo trì máy CNC  
4 Nấu ăn  
5 Lắp đặt điện  
6 Điện tử  
7 Công nghệ thời trang  
8 Thiết kế đồ họa  
9 Thiết kế các kiểu tóc  
10 Tự động hóa công nghiệp  
11 Lắp cáp mạng thông tin  
12 Kết nối vạn vật  
13 Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin  
14 Cơ điện tử  
15 Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD  
16 Robot di động  
17 Điện lạnh  
18 Dịch vụ nhà hàng  
19 Công nghệ Web; Thiết kế và phát triển trang Web  
20 Điều khiển công nghiệp  
21 Hệ thống chuyển tiếp nhanh  
22 Hàn  
23 Ốp lát tường và sàn  
24 Lắp đặt ống nước và hệ thống nhiệt  
25 Xây gạch  
26 Mộc mỹ nghệ  
27 Mộc dân dụng  
28 Sơn ô tô  
29 Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin  
30 Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội  

Thông tin đầu mối liên lạc: Họ- tên, chức danh, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email. 

……., ngày ……. tháng ….. năm 2021 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT) 
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BỘ XÂY DỰNG:                                                                                 PHỤ LỤC 2 
Tên đơn vị: 

 
ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÍ SINH 

THAM D Ự KỲ THI K Ỹ NĂNG NGHỀ BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021 
(Kèm theo Công văn số 1470/BXD-TCCB ngày 05/5/2021của Bộ Xây dựng) 

 

TT Tên nghề 
Đề xuất tổ chức 
(đánh dấu X nếu 

đề xuất) 

Đăng ký số 
lượng thí sinh 

dự thi 
1 Đa cơ khí và tự động hóa   
2 Tổ chức đội kỹ thuật gia công   
3 Phay CNC   
4 Tiện CNC   
5 Điêu khắc/ kiến trúc đá   
6 Công nghệ in truyền thông   
7 Sửa chữa khung vỏ ô tô   
8 Sửa chữa máy bay   
9 Lắp đặt và hoàn thiện hệ thống tường ngăn   
10 Sơn và trang trí   
11 Mộc xây dựng/chế tạo   
12 Làm đồ trang sức   
13 Thiết kế hoa và cây cảnh   
14 Thiết kế và sản xuất bánh kẹo   
15 Làm vườn   
16 Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội   
17 Gia công kim loại tấm   
18 Kỹ thuật khuôn đúc nhựa   
19 Thương mại điện tử   
20 Khuôn mẫu   
21 Công trình xây dựng Bê tông   
22 Làm bánh mỳ   
23 Thiết kế máy xay công nghiệp   
24 Bảo dưỡng xe tải hạng nặng   
25 Thiết kế game 3D   
26 Giao nhận vận tải   
27 Công nghệ hóa nghiệm   
28 Điện toán đám mây   
29 An ninh mạng   
30 Công nghệ nước   
32 Dịch vụ lễ tân   

……., ngày ……. tháng ….. năm 2021 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT) 
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PHỤ LỤC 3 
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 

TRƯỜNG… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH 
ĐỀ XUẤT GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN LÀM CHUYÊN GIA K Ỹ THUẬT CHO KỲ THI TAY NGH Ề CẤP BỘ NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số 1470/BXD-TCCB ngày 05/5/2021của Bộ Xây dựng) 
 

TT Họ và tên 
Giới 
tính 

Chức vụ hiện 
nay 

Trình độ 
chuyên môn 

Kinh nghi ệm làm 
chuyên gia tại các 

kỳ thi tay nghề 

Trình độ 
tiếng anh 

Nghề đề xuất 
làm chuyên gia 

Số điện 
thoại và 

Email  liên 
hệ 

Ghi chú 

1                   

2                   
3                   
4                   
5                   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
      (Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại bảng kê trên; 
- Tên nghề đề xuất làm chuyên ia kỹ thuật phải đúng theo danh mục các nghề tại phụ lục kèm theo công văn 
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PHỤ LỤC 4 
 

DANH MỤC ĐĂNG KÝ TÊN NGHỀ VÀ SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM D Ự THI TAY NGH Ề CẤP BỘ NĂM 2021 
(Kèm theo Công văn số 1470/BXD-TCCB ngày 05/5/2021của Bộ Xây dựng) 

 
TT Tên nghề Số lượng thí sinh 
1   
2   
3   
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Phụ lục 5 
DANH SÁCH THI SINH THAM D Ự KỲ THI TAY NGH Ề BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số 1470/BXD-TCCB ngày 05/5/2021của Bộ Xây dựng) 

STT Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh 

Nghề đang học Nghề dự thi Ghi chú 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

Người lập Biểu Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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