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       Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

BÁO CÁO 
Thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2021 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD 

ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân 
 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 3429/SXD-VP ngày 09/11/2021 của Sở Xây dựng về 

việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng theo Thông tư số 

07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng năm 2021. UBND huyện Nghi 

Xuân đã chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan thống kê báo cáo, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp các nội dung theo yêu cầu, bao gồm: 

TT Tên biểu Ký hiệu Kỳ báo cáo 

1 Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn 01/BCĐP Năm 

2 
Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình 

vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn 
02/BCĐP Năm 

3 Tổng số sự cố về công trình xây dựng 03/BCĐP Năm 

4 Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu 04/BCĐP Năm 

5 
Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công trình 
05/BCĐP Năm 

6 Số lượng và dân số đô thị 06/BCĐP Năm 

7 
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản 

lý quy hoạch KTĐT, thiết kế đô thị riêng 
07/BCĐP Năm 

8 Diện tích đất đô thị 08/BCĐP Năm 

9 Dự án đầu tư phát triển đô thị 09/BCĐP Năm 

10 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị 10/BCĐP Năm 

11 
Số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử 

dụng 
11/BCĐP Năm 

12 Công sở cơ quan hành chính nhà nước 12/BCĐP Năm 

13 Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu 13/BCĐP Năm 
  

Chi tiết số liệu các bảng trên có các phụ lục kèm theo 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Xây dựng được biết, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định ./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, KT-HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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