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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2019 

                                               
THÔNG BÁO  

Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Môi giới bất động sản, quản lý  
điều hành sàn giao dịch bất động sản  

 Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông 
qua ngày 25/11/2014; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Thông tư số 
11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 
bất động sản và bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao 
dịch bất động sản. Căn cứ Quyết định số: 567/QĐ-BXD ngày 28/01/2008 của Bộ Xây 
dựng về việc công nhận Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo và 
cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về bất động sản;  

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật, Liên đoàn lao động tỉnh 
Bình Thuận  tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 
sàn giao dịch bất động sản với các thông tin chi tiết như sau: 

 Nội dung khóa học: Do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD 

 Chứng nhận: Trường Đại học Mở Tp. HCM cấp theo quy định tại Thông tư số 
11/2015/TT-BXD. 

 Học phí: 2.500.000đ/ học viên, Học phí này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập. 

 Khai giảng: Dự kiến khai giảng ngày     /    /2019. Tuần học 3 buổi vào các ngày thứ bảy 
– chủ nhật (sáng – chiều);  

 Địa điểm học tại: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật – Liên đoàn Lao động tỉnh Bình 
Thuận, số 417 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết; Điện thoại: 062.382 9342 – Fax: 062. 
382 4375. 

 Hồ sơ đăng ký gồm: Photo bằng tốt nghiệp và CMND có sao y bản chính, Phiếu 
đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi đăng ký), 02 ảnh 3 x 4; 

            Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và cử 
cán bộ tham dự khóa học. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TTĐTBDNV./. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Đỗ Ngọc Sơn 
 
 



Lịch trình khoá học và Ban giảng viên 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  

 

STT Tên chuyên đề Ban Giảng viên 

01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản LS.ThS. Lê Minh Nhựt 

02 
Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất 
động sản 

LS.ThS. Lê Minh Nhựt 

03 Hợp đồng trong giao dịch bất động sản LS.ThS. Lê Minh Nhựt 

04 
Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; 
Đầu tư kinh doanh bất động sản; Thị trường bất 
động sản 

TS Đỗ Đức Khả 

05 Quy trinh và kỹ năng môi giới bất động sản TS Đỗ Đức Khả 

06 Marketing trong giao dịch bất động sản TS Đỗ Đức Khả 

 
 

 
 


