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THÔNG BÁO 

Chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản  

và Điều hành sàn giao dịch bất động sản 

 

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các khoá nghiệp vụ ngắn hạn trong năm 

2018, Trường Trung cấp Xây dựng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới 

bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản với nội dung cụ thể như sau: 

1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

Tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

2. THỜI GIAN KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP 

- Dự kiến khai giảng hàng tháng 

- Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (từ 18g00-21g00) hoặc học cả ngày thứ 7 và 

sáng chủ nhật (sáng từ 08g00-11g00; chiều 13g00-16g00) 

3.
 

NỘI DUNG CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO
 

STT LỚP THỜI GIAN HỌC PHÍ 

1 Môi giới bất động sản 02 tháng 2.000.000đ 

2 Điều hành sàn giao dịch bất động sản 02 tháng 2.000.000đ 

3 
Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao 

dịch bất động sản 2.5 tháng 3.000.000đ 

4 
Lớp ôn thi sát hạch kiến thức môi giới bất 

động sản dành cho đối tượng đăng ký sát hạch 03 buổi 1.200.000đ 

 

 

     

 

    

  

  

4. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA KHOÁ HỌC

  - Được thi sát hạch thử trên máy tính.

- Được hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề theo

quy định của Bộ Xây dựng

- Riêng lớp ôn thi không cấp chứng chỉ.

 



 

 

 

 

 

 

 

         

  5. GIẢNG  VIÊN: Giảng  viên  là  các  chuyên  gia  đầu  ngành  trong  lĩnh  vực  môi 
giới bất động sản, các giảng viên Trường Đại học và các lãnh đạo của các đơn vị Hiệp 
hội bất động sản giảng dạy.

  6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: Học viên đăng ký học nộp 01 bản sao giấy CMND và 02 
tấm hình 3x4 để làm giấy chứng nhận.

  7. ĐỊA  ĐIỂM  ĐĂNG  KÝ  VÀ  HỌC:  Trường  Trung  cấp  Xây  dựng  số  265 Nơ 
Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh.

  - Điện thoại Liên hệ: (028)35530107 (phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác 
doanh nghiệp)

* Lưu ý: Trường hợp các doanh nghiệp có số lượng học viên đăng ký từ 15 người trở 
lên, nếu có yêu cầu nhà trường sẽ phối hợp tổ chức tại doanh nghiệp.

- Email:ngducbinh97@gmail.com; website:www.tcxd.edu.vn
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