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HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 

-------------------------------------------- 

Số: 04 /QĐ-KTSVN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------- 

          Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành “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 Kiến trúc sư hành nghề” 

------------------------------------------------------- 

 
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 

 
- Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
- Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Kiến trúc; 
- Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6133/BXD-QHKT ngày 

22/12/2020; 
- Căn cứ Điều lệ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; 
- Theo Tờ trình của Ban biên tập và Tổ soạn thảo thuộc Hội Kiến trúc sư Việt 

Nam. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “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 Kiến trúc sư hành nghề”, gồm có 4 phần và 3 Phụ lục. 

  

 Điều 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 Kiến trúc sư hành nghề 

là cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp liên 

tục của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; xác định kết quả tích lũy điểm phát triển 

nghề nghiệp liên tục của cá nhân; thực hiện việc kiểm soát chất lượng các hoạt 
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động phát triển nghề nghiệp liên tục; và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  

 Điều 4. Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cơ quan tổ chức thực hiện 

các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục, cá nhân hành nghề kiến trúc tại Việt 

Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- Như điều 4; 

- Lưu VPH 
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CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 

TS.KTS Phan Đăng Sơn 

 

 

 

 

 


