
BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KIẾN TRÚC
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPC) - năm 2022

Kính gửi: Các anh/chị kiến trúc sư

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 27/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ/BXD ngày 05/05/2021 về việc công nhận Cơ sở

nghiên cứu về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối
với Viện Kiến trúc quốc gia;

Viện Kiến trúc Quốc gia xin thông báo về Chương trình và kế hoạch Thi sát hạch
cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục
(CPD) - năm 2022 để các anh/chị theo dõi, đăng ký tham dự.

1. Mục đích:
- Phục vụ các cá nhân có nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục kiến trúc sư

hành nghề;
- Giúp các cá nhân là kiến trúc sư đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề

kiến trúc.

2. Đối tượng:
Các kiến trúc sư thực hiện các dịch vụ kiến trúc bao gồm:
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;
- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế nội, ngoại thất;
- Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;
- Đánh giá kiến trúc công trình;
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

3. Nội dung
Gồm 02 nhóm nội dung chính và các chuyên đề cụ thể sau:
Nhóm 1. Các chuyên đề về Lý thuyết bao gồm:

- Lý luận và xu hướng kiến trúc mới;
- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong ngành xây dựng.

Nhóm 2. Các chuyên đề về Thực tiễn gồm:
- Quản lý đầu tư xây dựng công trình; các dự án thực tế;
- Giải pháp thiết kế bền vững;
- Công nghệ và vật liệu;
- Kinh nghiệm thực tiễn;
- Các kỹ năng/ kinh nghiệm thuyết trình, bảo về ý đồ thiết kế…

…...



4. Hình thức tổ chức
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và các hoạt động phát triển nghề

nghiệp liên tục sẽ được thực hiện song song dưới cả hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến
tùy theo tình hình bệnh dịch, tuy nhiên hình thức trực tiếp sẽ được ưu tiên thực hiện.
5. Kế hoạch thực hiện năm 2022

Thời
gian

NỘI DUNG
(dự kiến)

Dự kiến
ngày/điểm
tích lũy

Tháng 3

CPD số 4 - Khóa tập huấn
Quản lý đầu tư xây dựng công trình:
- Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Phương pháp xây dựng giá tư vấn thiết kế

2 ngày - 3,0đ

Tháng 4

CPD số 5 - Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật
Tập huấn các kiến thức phục vụ kỹ năng hành nghề kiến
trúc

1,5 ngày -
1,6đ

Thi sát hạch HNKT - đợt 1/2022
Hội đồng thi
sát hạch

Viện KTQG

Tháng 6
CPD số 6 - Khóa tập huấn
Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM&BEM) 2 ngày - 3,0đ

Tháng 7

CPD số 7 - Hội thảo
Xu hướng sử dụng vật liệu hiện đại trong công trình
(xanh, tiết kiệm, hiệu quả tiện nghi, thi công nhanh
gọn, công nghệ 4D và vật liệu tự thích ứng)

1,5 ngày -
2,5đ

Tháng 8 CPD số 8 - Hội thảo
Quản lý và phát triển Nhà ở xã hội theo yêu cầu hiện nay

1,5 ngày -
2,5đ

Tháng 9

CPD số 9 - Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật
Tập huấn các kiến thức phục vụ kỹ năng hành nghề kiến
trúc

1,5 ngày -
1,6đ

Thi sát hạch HNKT - đợt 2/2022
Hội đồng thi
sát hạch

Viện KTQG

Tháng 11 CPD số 10 - Khóa tập huấn
Bảo tồn di sản thiên nhiên và di sản kiến trúc

1,5 ngày -
2,7đ

BAN TỔ CHỨC

Lưu ý:
1. Thời gian chính thức và chương trình chi tiết sẽ được BTC gửi thông báo chi tiết trên
http://vienkientrucquocgia.gov.vn/; fb: VIAR.TIC; đăng ký theo QR-code mỗi chương trình;
2. Liên hệ tư vấn: Phòng ĐT&HTQT - SĐT/Zalo: 0877 156 203;
3. Tên TK: Viện Kiến trúc Quốc gia

STK: 1015891494 tại Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà nội (SHB),
Chi nhánh Vạn phúc, Phòng giao dịch Đội Cấn

Nội dung gửi: Họ tên-điện thoại-CPD số…

http://vienkientrucquocgia.gov.vn/

