
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /SXD-VP Tây Ninh, ngày        tháng 11 năm 2019 

V/v báo cáo thống kê  

ngành Xây dựng  

 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Giao thông Vận tải; Công Thương; Y tế;  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; 

Lao động, Thương Binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo;  

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; 

-  Các Công ty: CP Đầu tư Sài Gòn VRG; CP Phát triển hạ 

tầng KCN Tây Ninh; TNHH Đầu tư Quốc tế; TNHH 

Shepzon Linh Trung; CP Khu công nghiệp Thành Thành 

Công. 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 07/2018/TT-

BXD ngày 08/8/2018 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của 

Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

Để có cơ sở thu thập, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, Sở Xây 

dựng đề nghị quý Sở, ngành, các đơn vị có liên quan báo cáo các nội dung sau: 

1. Báo cáo theo Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê được ban hành kèm theo  

Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng  

2. Báo cáo theo định kỳ theo Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của 

Bộ Xây dựng 

(Phụ lục danh mục đính kèm) 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng rất mong nhận được sự phối 

hợp của quý Sở, ngành. Báo cáo nêu trên đề nghị quý Sở, ngành gửi về Sở Xây dựng 

bằng văn bản giấy và kèm file mềm trước ngày 20/11/2019, theo địa chỉ sau đây: 

- Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh (số 314, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh); 
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- Điện thoại: 02763.822461; 

- Email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc hangtp@tayninh.gov.vn. 

Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo 

đúng thời hạn. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QH và PTĐT (phối hợp); 

- Phòng QLXD (phối hợp); 

- Phòng QLN và VLXD (phối hợp); 

- Lưu: VT, VP (P.Hằng). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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