
 
 

 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre  

 Phúc đáp văn bản số 700/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Bến Tre về 

việc xin ý kiến tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về việc thi sát hạch và gia hạn chứng chỉ hành nghề 

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại khoản 

2 Điều 28 Luật Kiến trúc; thẩm quyền, trình tự thủ tục gia hạn chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc được thực hiện theo các quy định tại Điều 29 Luật Kiến trúc và 

Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc (sau đây gọi là Nghị định 85/2020/NĐ-CP). 

Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân thực hiện 

thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định 

của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo quy định 

chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định 85/2020/NĐ-CP.  

Hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 27 

Nghị định 85/2020/NĐ-CP.  

2. Về Phát triển nghề nghiệp liên tục 

Tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP có quy định Kiến trúc sư 

hành nghề phải đạt 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD) hằng 

năm (02 điểm CPD đối với Ki ến trúc sư trên 60 tuổi), các nhân đạt vượt yêu cầu 

thì chuyển kết quả sang năm kế tiếp, cá nhân chưa đạt yêu cầu thì hoàn thành 

phần còn thiếu trong năm kế tiếp. Việc tích lũy điểm CPD kéo dài đến thời điểm 

xin gia hạn chứng chỉ hành nghề, trường hợp không duy trì liên tục, cá nhân xin 

gia hạn phải thi sát hạch cấp mới chứng chỉ. 

BỘ XÂY DỰNG 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: 2752/BXD-QHKT 
V/v hướng dẫn một số nội dung 

về cấp chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021 



2 
 

Việc tích lũy điểm CPD được thực hiện sau khi Luật Kiến trúc có hiệu lực 

(01/7/2020), kiến trúc sư hành nghề có thể tích điểm còn thiếu của năm 2020 

trong năm 2021 (quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP). 

3. Về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp 

Pháp luật về kiến trúc không quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

việc “Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề”. 

Theo Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/012021 của Hội Ki ến trúc sư Việt 

Nam, việc xem xét vi phạm được căn cứ theo Thông báo của Hội Ki ến trúc sư 

Việt Nam gửi tới cơ quan cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc để xem xét 

theo quy định.  

4. Về mã số, màu sắc của chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại 

Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ 

sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre được 

biết và tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội Ki ến trúc sư Việt Nam; 
- Lưu VT, QHKT. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH - KI ẾN TRÚC 

 PHÓ VỤ TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 

Hồ Chí Quang 
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