
 

BỘ XÂY DỰNG 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
Số: 561/BXD-KHCN 

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch 
khoa học và công nghệ năm 2024 

Hà Nội, ngày  20  tháng  02 năm 2023 

 

Kính gửi:    
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; 
- Các Tổng Công ty ngành Xây dựng; 
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Hiệp hội, Hội ngành 

Xây dựng; 
-  Các tổ chức khoa học và công nghệ. 

Triển khai công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công 
nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và 
Công nghệ cũng như các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Xây 
dựng hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 
2024 như sau: 

 1. Việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN n ăm 2024: 

a) Các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN tại Điều 7, Điều 17, Điều 20, Điều 
24 của Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng. 

b) Căn cứ các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, 
Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây 
dựng được trình bày tại Phụ lục danh mục kèm theo công văn này. 

c) Các đề xuất đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 881. 

d) Thời gian đăng ký: các đơn vị, tổ chức gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN 
năm 2024 về Bộ Xây dựng qua Vụ KHCN&MT trước ngày 15/3/2023 để tổng 
hợp, tổ chức thẩm định và xây dựng danh mục nhiệm vụ. 

Bản mềm các đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email: namvlxd@gmail.com. 
Chi tiết liên hệ ông Vũ Hải Nam – Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT. SĐT: 
0912.628.660.  

2. Về việc xây dựng báo cáo định kỳ: 

Các đơn vị, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN gửi báo cáo tình hình thực 
hiện, tiến độ giải ngân kinh phí, các vướng mắc khó khăn và kiến nghị (nếu có) 
theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 881 về Bộ Xây dựng qua Vụ KHCN&MT 
trước ngày 31/3/2023 



 

Đối với các đơn vị, tổ chức không trực thuộc Bộ Xây dựng có thể truy cập 
website Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tham gia đề xuất. 

Công văn hướng dẫn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây 
dựng: https://moc.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Trung tâm TT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, KHCN&MT. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG  

 
 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Tường Văn 

 
 



 

PHỤ LỤC: DANH M ỤC QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC LIÊN 
QUAN ĐẾN NGÀNH XÂY DỰNG  

(Kèm theo công văn số  561/BXD-KHCN ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ Xây dựng) 

 
TT Số NQ, QĐ, ngày Tên Chương trình/ Đề án 

1 
11/QĐ-BXD ngày 
11/01/2023 

Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 
ngành Xây dựng đến năm 2030 

2 
1929/QĐ-TTg ngày 
20/11/2009  

Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt 
Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

3 
1874/QĐ-TTg ngày 
11/10/2010  

Định hướng phát triển chiếu sáng đến năm 2025 

4 
1393/QĐ-TTg ngày 
25/9/2012 

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

5 
1216/QĐ-TTg ngày 
05/9/2012 

Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc  gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 

6 
1196/QĐ-TTg ngày 
23/7/2014  

Đề án huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, 
thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

7 
589/QĐ-TTg ngày 
6/4/2016  

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công 
nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

8 
84/QĐ-TTg ngày 
19/01/2018 

Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh (TTX) Việt Nam 
đến năm 2030 

10 
419/QĐ-BXD ngày 
15/5/2017 

Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

11 
802/QĐ-BXD ngày 
26/7/2017 

Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công 
nghiệp sản xuất xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030 

12 

1717/QĐ-BXD ngày 
28/12/2018 

Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 

13 
929/QĐ-BXD ngày 
29/6/2018 

Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2018-2022 
"Nghiên cứu, phát triển sản phẩm cơ khí ngành xây dựng" 

14 
198/QĐ-TTg ngày 
09/02/2018  

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây 
dựng  

15 
950/QĐ-TTg ngày 
01/8/2018 

Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai 
đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030"  

16 
126/QĐ-TTg ngày 
25/01/2019  

Đề án "Phát triển Vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven 
biển và hải đảo"  

17 
280/QĐ-TTg ngày 
13/3/2019 

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả Giai đoạn 2019-2030 



 

TT Số NQ, QĐ, ngày Tên Chương trình/ Đề án 

18 
1004/QĐ-BXD ngày 
31/7/2020 

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, 
định hướng đến năm 2030 

19 

55/QĐ-BXD ngày 
15/02/2022  

Phê duyệt Định hướng và Kế hoạch biên soạn, hoàn thiện hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng đến năm 2030 thuộc 
thẩm quyền, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

20 
804/QĐ-BXD ngày 
30/6/2021 

Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

21 

06-NQ/TW ngày 
24/01/2022 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

22 

 
148/NQ–CP ngày 
11/11/2022 

Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 
ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 

23 

 
385/QĐ-BXD ngày 
12/5/2022 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt “K ế hoạch 
hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam 
kết của Việt Nam tại COP26”  

24 

 
1677/QĐ-BXD ngày 
30/12/2020 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2030. 

 
  


