
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SXD-VP Tây Ninh, ngày      tháng 12 năm 2017 

V/v đăng ký nội dung hoạt 

động thi đua chào mừng kỷ 

niệm 60 năm Ngày truyền 

thống ngành Xây dựng 

 

Kính gửi:  

- Phòng Quy hoạch kiến trúc; 

- Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; 

- Phòng Quản lý xây dựng; 

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; 

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

-  Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng; 

- Công đoàn Sở Xây dựng; 

- Đoàn cơ sở Sở Xây dựng; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh  

doanh Nội thất, Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng ban 

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành 

Xây dựng Việt Nam. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng về lập Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt 

Nam theo Quyết định số 547/QĐ-BXD nêu trên, nội dung cụ thể: 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây 

dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2018) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những 

mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng 

thành; biểu dương những thành tựu to lớn, những đóng góp của ngành Xây dựng 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và tỉnh Tây Ninh; khẳng định vị 

thế của ngành Xây dựng trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa 

– hiện đại hóa đất nước. 

- Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng tại 

tỉnh Tây Ninh nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách 

nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong ngành Xây dựng tỉnh nhà nói chung và tại Sở Xây 

dựng tỉnh Tây Ninh nói riêng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Sở và các đơn vị hoạt 

động trong ngành Xây dựng của tỉnh; nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu 
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trong các lĩnh vực hoạt động của Sở, để nhân rộng, tạo nhân tố mới, động lực 

mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành Xây dựng trong giai đoạn mới.  

2. Chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững” 

3. Thời gian 

Phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 

25/4/2018. 

4. Nội dung thực hiện 

a) Các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Sở Xây dựng giao theo chỉ đạo, 

chương trình công tác năm, kế hoạch 05 năm về triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước ngành Xây dựng; nội dung thực hiện hoạt động thi đua bám 

sát vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 

2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016 – 

2020; nội dung đăng ký tập trung vào các chương trình, đề án, kế hoạch, công 

trình và nhiệm vụ công tác chủ yếu sẽ tổ chức triển khai thực hiện và được hoàn 

thành trong quý I/2018; nội dung đăng ký phải đảm bảo thiết thực, thực hiện 

đúng tiến độ, đạt chất lượng, có thể đánh giá hiệu quả cụ thể sau thời gian thực 

hiện (đăng ký theo mẫu đính kèm). 

b) Tham gia Chương trình bình chọn thương hiệu “Nội thất – Vật liệu xây 

dựng uy tín” năm 2017 

Các doanh nghiệp hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

Nội thất, Vật liệu xây dựng: Xi măng, sắt thép, gạch ngói, tấm lợp, bê tông cốt 

sắt, ống nước, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, máy móc thiết bị xây dựng, nội thất, 

sơn bả, vôi cát sỏi, nội ngoại thất, kính, cửa các loại, … trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

Các thương hiệu, sản phẩm tham gia chương trình phải hội đủ các điều 

kiện là: Thương hiệu đã có sản phẩm, dịch vụ tham gia trên thị trường, thực hiện 

các quy trình quản lý chất lượng, đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành của cơ quan 

quản lý. 

Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình bình chọn thương hiệu 

“Nội thất – Vật liệu xây dựng uy tín” năm 2017 thực hiện theo quy định tại 

Công văn số 130/CV-BXD ngày 02/10/2017 của Báo Xây dựng – Bộ Xây dựng 

(đính kèm) và gửi kết quả tham gia Chương trình về Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

để tống hợp, xét khen thưởng về các hoạt động thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày 

truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. 

Theo các quy định nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Sở Xây 

dựng đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các tổ 

chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng trong tỉnh gửi về 

Văn phòng Sở Xây dựng nội dung đăng ký các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày 

truyền thống ngành Xây dựng tại đơn vị mình (trước ngày 31/12/2017) để Văn 

phòng Sở tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Xây dựng 
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xem xét, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 

thống ngành Xây dựng Việt Nam theo quy định. 

Sở Xây dựng đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, đơn vị trực 

thuộc và các tổ chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng 

trong tỉnh quan tâm,  phối hợp thực hiện./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở); 

- Hội đồng TĐ-KT Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tin tại website ; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

  



 

 

MẪU ĐĂNG KÝ 

Nội dung tổ chức hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm  

Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam 

(Tên tổ chức, đơn vị, cá nhân ………..  

(đính kèm Công văn số ………/SXD-VP ngày …./…./2017) 

 

Stt 

Nội dung 

(các chương trình, đề án, kế hoạch, công trình 

và nhiệm vụ công tác,…) 

Thời gian Dự kiến hình 

thức, kết quả đạt 

được 

Tổ chức, đơn vị, cá 

nhân phối hợp triển 

khai 

Ghi chú 
Triển khai Kết thúc 

1       

2       
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