
BỘ XÂY DỰNG 
 
 

Số: 2814/BXD-HðXD 
V/v báo cáo thông tin liên quan 
ñến công tác quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng công trình. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014 
 

 

 Kính gửi: 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Tập ñoàn, Tổng công ty Nhà nước.   

 

 Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Xây dựng xây dựng văn bản pháp 
luật quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ñã 
ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 18/6/2014, ñể triển khai xây dựng các Nghị ñịnh, Thông tư theo 
ñúng tiến ñộ, Bộ Xây dựng ñề nghị các Bộ, Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung 
ương, Tập ñoàn, Tổng công ty báo cáo thông tin liên quan ñến công tác quản lý dự 
án ñầu tư xây dựng công trình (Ban QLDA ðTXD).  

Nội dung báo cáo bằng văn bản theo Phụ lục gửi kèm(1) về Bộ Xây dựng 
(Cục Quản lý hoạt ñộng xây dựng) trước ngày 15/11/2014 qua hộp thư ñiện tử: 
minhphubxd@gmail.com; fax: 04.39746520 ñồng thời gửi văn bản theo ñịa chỉ: 
Cục Quản lý hoạt ñộng xây dựng - Bộ Xây dựng, số 37 - Lê ðại Hành - quận Hai 
Bà Trưng - TP. Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết ñề nghị quý Cơ quan liên hệ với 
Trần Minh Phú, số ñiện thoại: 0983018429 hoặc  04.39760271 (máy lẻ 166). 

Bộ Xây dựng mong nhận ñược sự phối hợp, hỗ trợ của quý Cơ quan./. 

 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Bộ trưởng (ñể b/c); 
- Lưu: VT, HðXD (TMP). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(ñã ký) 
 
 

Bùi Phạm Khánh 

 
  

 
 
 (1): Phụ lục gửi kèm ñược ñăng tải trên Trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng 
www.xaydung.gov.vn  
 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo công văn số: 2814/BXD-HðXD ngày 03 /11 /2014) 

TÊN CƠ QUAN 
 
 

Số:................ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……, ngày        tháng       năm 2014 

   Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Báo cáo thông tin liên quan ñến công tác quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình: 

STT 

 

 

Tên số Ban QLDA 
ðTXD 

(1) 

Ban QLDA ðTXD  

(2) Kinh phí 
giải ngân 
năm 2013 

Kinh phí 
ước tính 
giải ngân 
năm 2014 

Tổng 
số biên 

chế Chuyên 
ngành 

Khu 
vực 

Một dự 
án 

I 

Ban QLDA ðTXD tr ực 
thuộc…(Bộ; UBND 
tỉnh/thành phố; Tập 
ñoàn; Tổng Công ty 

      

1 Ban QLDA…       

2 Ban QLDA…       

3 …       

… …       

Tổng cộng    

II 
Ban QLDA ðTXD tr ực 
thuộc…(Sở; 
Quận/Huyện; Công ty) 

      

1 Ban QLDA…       

2 Ban QLDA…       

3 …       

… …       

Tổng cộng    

Ghi chú:  
- (1) Tổng cộng số dự án mà Ban QLDA ðTXD ñã trực tiếp thực hiện; 
- (2) ðánh dấu “X” vào ô Ban QLDA ðTXD chuyên ngành, khu vực, một 
dự án. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
-.........; 
- Lưu: .... 

LÃNH ðẠO CƠ QUAN 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
........... 
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