
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tƣ ̣do – Hạnh phúc 

Số:         /CTr-SXD Tây Ninh, ngày          tháng 01 năm 2020 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 
 

 

1. Căn cứ 

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020; 

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020; 

- Các nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC); 

- Các chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; 

- Các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định. 

2. Mục đích 

- Triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các nhiệm vụ CCHC và các 

nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Sở Xây 

dựng. 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai công việc của các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc. 

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể các phòng Sở và 

đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng hàng năm, khen thưởng 

đột xuất. 

3. Nội dung chƣơng trình 

(Phụ lục kèm theo) 

4. Tổ chức thực hiện 

- Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được 

phân công theo đúng thời gian và nội dung của Chương trình công tác; hướng dẫn, 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đạt chất lượng, 

cập nhật tình hình và báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế làm việc của Sở Xây dựng; 

đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình. 

- Tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt về kiểm điểm đánh giá công tác định kỳ 

hàng tháng, lãnh đạo Sở được phân công điều hành cuộc họp phải kiểm tra, và yêu 

cầu các Trưởng phòng, đơn vị báo cáo, giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 

Chương trình công tác.  

- Thời gian của Chương trình công tác là thời gian hoàn thành, kết thúc công 

việc. Do đó các Trưởng phòng phải dự trù quỹ thời gian cần thiết dành cho việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định thời gian bắt đầu cho phù hợp. 
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- Đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Quyết định số01/QĐ-UBND và 

Quyết định số02/QĐ-UBND, các Trưởng phòng, đơn vị được phân công phải sớm 

chủ động triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả hoàn thành trong năm.  

- Trường hợp nhiệm vụ giao chưa phù hợp, Trưởng phòng có liên quan phải 

tham mưu Giám đốc có tờ trình đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, chậm nhất vào cuối 

tháng 3/2020.   

- Bên cạnh những nhiệm vụ tại Chương trình công tác, các Trưởng phòng, đơn 

vị còn phải tập trung các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giaovà thực hiện các nhiệm 

vụ thường xuyên trong năm. 

- Trong quá trình thực hiện căn cứ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, căn 

cứ tình hình thực tế Chương trình công tác sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

- Chương trình công tác là cơ sở để triển khai nhiệm vụ hàng tháng, giám sát 

tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua Khối Kinh tế - 

Kỹ thuật và nhiệm vụ CCHC năm 2020; đồng thời là cơ sởđể xem xét, đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể, cá nhân trong năm 2020.   

 
 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SXD (t/d); 

- Các phòng, đơn vị thuộc SXD (t/h); 

- Lưu: VT, VP (P.Hằng). 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 
Chƣơng trình công tác năm 2020 của Sở Xây dựng Tây Ninh 

 

 

S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

 Tháng 01 

01 

Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành xây 

dựng năm 2019 triển khai kế hoạch 

nhiệm vụ năm 2020 

VP Các phòng  

02 
Lập Chương trình công tác SXD năm 

2020 
VP Các phòng  

03 

Lập kế hoạch (KH) đỡ đầu, hỗ trợ Đồn 

Biên phòng Phước Chỉ (855) và xã Phước 

Chỉ, huyện Trảng Bàng năm 2020 

VP Các phòng  

04 
Lập KH phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020
 (*)

 
VP  

(*)
Thời gian Sở Xây 

dựng ban hành Kế 

hoạch căn cứ Quyết 

định của UBND tỉnh 

05 
Lập KH rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL) năm 2020 
VP   

06 Lập KH tuyên truyền CCHC năm 2020 VP  
Thực hiện thường 

xuyên. Báo cáo kết quả 

trong tháng 11. 

07 

Tham mưu ban hành Quy định về đánh 

giá, xếp loại thi đua, khen thưởng của 

đơn vị 
VP   

08 Lập KH kiểm tra CCHC năm 2020
(*)

 VP   

09 
Lập KH thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2020 
VP   

10 
Lập Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 
(*)

 
VP Các phòng  

11 

Lập KH kiểm tra tình hình thực hiện văn 

bản QPPL ngành XD năm 2020 

 

VP Các phòng 

Các phòng chủ trì kiểm 

tra việc thực hiện văn 

bản QPPL thuộc lĩnh 

vực phòng phụ trách; 

báo cáo kết quả kiểm 

tra. 

12 

Lập KH tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

năm 2020 

VP  
Thực hiện thường 

xuyên. Báo cáo kết quả 

trong tháng 11. 

13 
Lập KH thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 12/12/2020 của Tỉnh ủy 
VP Các phòng  

14 
Tham mưu Quyết định ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ năm 2020 

VP Các phòng 
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S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

15 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể chống ngập úng khu vực thành phố 

Tây Ninh và huyện Hoà Thành giai đoạn 

2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 

2026-2030 

Phòng 

QH&PTĐT 
  

16 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(1)
 

17 

Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 

- 2020 và định hướng đến năm 2030 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(2)
 

18 

Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị 124,5 ha thuộc 

phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh 

Phòng 

QH&PTĐT 
  

19 

Đề án đề nghị công nhận thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị 

loại II 

Phòng 

QH&PTĐT 

UBND  

thành phố  

 Tháng 02 

01 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Long 

Thành Bắc, quy mô 496,8 ha thuộc đô thị 

Hòa Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

02 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Trung 

tâm đô thị, quy mô 139,5 ha thuộc đô thị 

Hòa Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

03 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Long 

Thành Trung, quy mô 966,40 ha thuộc đô 

thị Hòa Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

04 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, 

quy mô 651,70 ha thuộc đô thị Hòa 

Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

05 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Trung 

tâm đô thị, quy mô 364,71 ha thuộc đô thị 

Trảng Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

06 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu An Tịnh 

quy mô 3.329,4 ha thuộc đô thị Trảng 

Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

07 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Hưng 

Thuận quy mô 4.416 ha thuộc đô thị 

Trảng Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

08 Kế hoạch rà soát quy hoạch nông thôn 
Phòng 

QH&PTĐT 
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S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

09 

Lập KH triển khai Luật hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ 

VP Các phòng Thực hiện thường 

xuyên, báo cáo kết quả 

trước 05/12 hàng năm 

 Tháng 3 

01 

Rà soát, trình công bố bộ TTHC ngành 

xây dựng (nếu có) 

VP Các phòng Thực hiện thường xuyên  

trong năm; tùy thuộc 

tiến độ BXD công bố 

TTHC 

02 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 2, quy mô 

325,25 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

 

03 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 3, quy mô 

241,05 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

 

04 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 4, quy mô 

389,65 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

 

05 

Nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch phân khu 

Khu đô thị mới thuộc Phường 1, thành 

phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

 

06 

Nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch phân khu 

Khu đô thị phụ cận phục vụ Khu du lịch 

quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường 

ĐT 790, tỷ lệ 1/2.000 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

 

07 
Đề án đề nghị công nhận đô thị Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV 

Phòng 

QH&PTĐT 

UBND huyện 

Gò Dầu 

 

08 

Kiểm tra năng lực của các tổ chức tham 

gia hoạt động xây dựng đối với chủ đầu 

tư các dự án trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Phòng QLXD Ban Quản lý 

Khu kinh tế, 

Thanh tra xây 

dựng 

 

09 

Thanh tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về quản lý, sử dụng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tây Ninh làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-

2019 

Thanh tra Phòng Quản lý 

xây dựng 

 

10 

Tham mưu UBND tỉnh việc chấn chỉnh 

hoạt động kinh doanh bất động sản để 

đảm bảo ổn định thị trường bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Phòng 

QLN&VLXD 
 

 

11 
Triển khai và hướng dẫn sử dụng gạch 

không nung trên địa bàn tỉnh  
Phòng 

QLN&VLXD 
Phòng QLXD 
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S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

 Tháng 4 

01 Kiểm tra chất lượng công trình và công 

tác quản lý hoạt động xây dựng 

Phòng QLXD BQL Khu kinh 

tế tỉnh, TTXD 
 

 Tháng 5 

01 

Tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan với 

người dân và doanh nghiệp trong năm 

2020 

Văn phòng Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở 

 

02 

Thanh tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng 

đường đô thị do Sở Giao thông Vận tải, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ 

đầu tư giai đoạn 2018-2019 

Thanh tra Phòng Quản lý 

xây dựng 
 

 Tháng 6 

01 
Tham mưu về Quy chế quản lý kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Phòng 

QH&PTĐT 
Phòng QLXD  

02 

Sơ kết Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 

18/8/2017 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, 

đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Phòng 

QHPTĐT 

Văn phòng, 

P.QLXD, Thanh 

tra 

 

03 
Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm 

hàng hóa vật liệu xây dựng được sản 

xuất, sử dụng lưu thông trên thị trường 

Phòng 

QLN&VLXD 
Phòng QLXD, 

Thanh tra 

 

04 

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi bổ sung 

một số điều của Quyết định số 

34/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh 

Phòng QLXD Các Sở, ban, 

ngành liên quan 

và UBND các 

huyện, thành 

phố 

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(3)
 

 Tháng 7 

01 

Đồ án Quy hoạch phân khu Long Thành 

Bắc, quy mô 496,8 ha thuộc đô thị Hòa 

Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

02 

Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm đô 

thị, quy mô 139,5 ha thuộc đô thị Hòa 

Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

03 

Đồ án Quy hoạch phân khu Long Thành 

Trung, quy mô 966,40 ha thuộc đô thị 

Hòa Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

04 

Đồ án Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, 

quy mô 651,70 ha thuộc đô thị Hòa 

Thành 

Phòng 

QH&PTĐT 
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S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

05 

Điều chỉnh giá cho thuê nhà ở công vụ 

theo lương mới theo quy định điều chỉnh 

lương cơ sở của Chính phủ 

Phòng 

QLN&VLXD 

 
 

06 

Tổng hợp, đánh giá việc chuyển đổi công 

nghệ và gia hạn thời gian hoạt động các 

cơ sở gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND 

Phòng 

QLN&VLXD 

 
 

07 

Tham mưu những giải pháp khắc phục 

những trường hợp xây dựng công trình 

không đúng với công năng theo giấy 

phép xây dựng 

Phòng QLXD 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

 

08 

Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 

định hướng đến năm 2030 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 

Phòng 

QH&PTĐT 
 

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(4)
 

 Tháng 8 

01 
Đồ án Quy hoạch phân khu Hưng Thuận 

quy mô 4.416 ha thuộc đô thị Trảng Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 
  

02 
Kiểm tra các dự án nhà đã được UBND 

tỉnh công nhận và chấp thuận chủ trương 

đầu tư 

Phòng 

QLN&VLXD 
  

03 
Kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn lao 

động các công trình xây dựng 

Phòng QLXD Thanh tra xây 

dựng, các đơn vị 

có liên quan 

 

04 

Thanh tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch 

vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Thanh tra Phòng 

QLN&VLXD 

 

 Tháng 9 

01 

Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm đô 

thị, quy mô 364,71 ha thuộc đô thị Trảng 

Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

02 
Đồ án Quy hoạch phân khu An Tịnh quy 

mô 3.329,4 ha thuộc đô thị Trảng Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 
  

03 

Đồ án Quy hoạch phân khu 2, quy mô 

325,25 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

04 

Đồ án Quy hoạch phân khu 3, quy mô 

241,05 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 

  



8 

 

S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

05 

Đồ án Quy hoạch phân khu 4, quy mô 

389,65 ha thuộc Khu du lịch quốc gia Núi 

Bà Đen 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

 Tháng 10 

01 
Trình UBND tỉnh thông qua phương án 

đơn giản hóa TTHC 

VP P. QLXD  

02 
Kiểm tra công tác CCHC theo KH; báo 

cáo kết quả thực hiện 

VP 
 

 

03 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu An Hòa, 

quy mô 3.022,56 ha thuộc đô thị Trảng 

Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

04 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Gia Lộc, 

quy mô 3.024,87 ha thuộc đô thị Trảng 

Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

 
 

 Tháng 11 

01 Xét công nhận sáng kiến năm 2020 
Hội đồng xét 

sáng kiến 

 Phù hợp với thời gian 

nhận hồ sơ xét công 

nhận sáng kiến đối với 

cấp tỉnh: Trước ngày 

30/12. 

02 
Báo cáo việc thực hiện KH tuyên truyền 

CCHC năm 2020 
VP 

  

03 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Gia Bình, 

quy mô 1.200,71 ha thuộc đô thị Trảng 

Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

04 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Lộc 

Hưng, quy mô 4.515,15 ha thuộc đô thị 

Trảng Bàng 

Phòng 

QH&PTĐT 

  

05 
Lập dự án xây dựng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản 
Phòng 

QLN&VLXD 

  

06 

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 

19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về phân cấp quản lý và thực 

hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh và Quyết định số 14/2018/QĐ-

UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định về phân cấp quản lý và thực hiện dự 

án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của 

UBND tỉnh 

Phòng QLXD  

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(5)
 



9 

 

S 

T 

T 

 

Nội dung 

Phân công  

thực hiện 
Ghi chú 

Chính Phối hợp 

07 

Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ được giao của các tổ chức, 

cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của 

Sở Xây dựng đối với Phòng Quản lý xây 

dựng 

Thanh tra 

Phòng QLXD  

 Tháng 12 

01 
Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây 

dựng năm 2020 

VP Các phòng 

 

 

02 
Thực hiện các báo cáo tổng kết theo quy 

định 

VP Các phòng  

03 
Thực hiện công tác đánh giá, xét thi đua 

khen thưởng năm 2020 

VP Các phòng  

04 
Báo cáo tình hình phát triển đô thị tỉnh 

Tây Ninh năm 2020 

Phòng 

QH&PTĐT 

UBND huyện, 

thành phố 
 

05 

Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây 

Ninh giai đoạn 2021-2025 

Phòng 

QLN&VLXD   

06 
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2021-2025 
Phòng 

QLN&VLXD 

 Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(6)
 

07 
Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và 

thực hiện công tác bảo trì công trình 

tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Phòng QLXD   

08 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Phòng QLXD  

Chƣơng trình công tác 

UBND tỉnh năm 2020
 

(7)
 

09 Trình UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh 
Phòng QLXD   
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