
          BỘ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 556 /BXD-KHTC Hà Nội, ngày 20  tháng 3 năm 2015 
V/v: Thực hiện báo cáo chính thức  

năm 2014. 
 

 
                  Kính gửi: -  Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch -    

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và 

Sở Quy hoạch -  Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau: 

1. Theo quy định tại thông tư nêu trên, các đơn vị phải gửi báo cáo chính thức 

năm 2014 về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 15/3/2015. Tuy nhiên, cho đến 

nay, nhiều đơn vị vẫn chưa gửi báo cáo về Bộ. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc và gửi gấp báo cáo về Bộ đầy đủ các biểu và các chỉ tiêu theo quy định.  

(Lưu ý: Đối với những biểu mẫu trên địa bàn tỉnh không có hoạt động, ghi rõ 

trong công văn gửi Bộ các biểu không phải thực hiện; Đối với biểu số 10/BCĐP, đề 

nghị các Sở báo cáo thống nhất đơn vị tính tấn/ngày đối với các chỉ tiêu về tổng lượng 

chất thải rắn thông thường số thứ tự chỉ tiêu 8.1, 8.2, 8.3 ).  

2. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành đi kiểm tra việc thực hiện 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng ở một số tỉnh thực hiện còn 

chưa nghiêm túc và gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. Do đó, đề 

nghị các địa phương đánh giá các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các 

giải pháp khi thực hiện chế độ báo cáo. 

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo đường công văn (đồng thời gửi về địa chỉ 

Email: baocaotk@moc.gov.vn hoặc theo số fax: (04)39.742.066). Trong quá trình 

thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên lạc với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh            

(Vụ Kế hoạch Tài chính- Bộ Xây dựng) theo số điện thoại  0943.626.288 ./. 
  

 KT.BỘ TRƯỞNG  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các tỉnh, thành phố                 

trực thuộc Trung ương (để đôn đốc); 

- Các Cục, Vụ;  

- Lưu: VT, KHTC. 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
Đã ký 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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