
 
 

                                                                                                                                                                                                       
 
 

 
Số: 78 /CV-KTSVN                                                     Hà Nội, ngày 18  tháng 5 năm 2021 
 
 
 

Kính gửi:  Các Hội và Chi Hội Kiến trúc sư trên toàn quốc; 
        Các Cơ sở Sát hạch phục vụ cấp CCHN kiến trúc; 
        Các kiến trúc sư hành nghề trên toàn quốc. 

Thực hiện Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị 
định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến 
trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu và ban hành các văn bản sau: 

 1/ “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề” ban hành 
kèm theo Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam. 

2/ “Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với 
các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS hành nghề” ban hành kèm 
theo Quyết định số 04/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 

3/ “Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc” ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-
KTSVN ngày 06/4/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 

 Các văn bản trên đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố tại Website chính 
thức của Hội là:  

https://www.tapchikientruc.com.vn/ với đường dẫn: 
https://www.tapchikientruc.com.vn/tag/cong-bo-qd-hanh-nghe-kien-truc và 
https://kienviet.net/  tại https://kienviet.net/2021/05/18/hoi-kts-viet-nam-ban-hanh-
bo-cau-hoi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc/ 

 Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin thông báo để các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành 
phố, các Chi hội Kiến trúc sư, các Cơ sở Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc và các kiến trúc sư hành nghề trên toàn quốc được biết. 

 
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch 
 

         (đã ký) 
 
 

KTS Đặng Kim Khôi 

V/v ban hành các Quy định liên quan 
lĩnh vực Hành nghề Kiến trúc 
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