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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức  

Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ văn bản số 6696/VPCP-CN ngày 06/10/2022 của Văn phòng 
Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Bộ. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022” 
(sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), có danh sách tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 
này. 

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thành công sự kiện 
“Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022” theo sự chỉ đạo thống nhất của Trưởng 
Ban. Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục II kèm 
theo Quyết định này và các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.  

Giúp việc cho Ban Tổ chức có Tổ Thư ký, có danh sách tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định này. 

Điều 3. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự 
giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hoạt động của “Hội nghị 
Đô thị toàn quốc năm 2022”.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, 
Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, các thành viên của Ban Tổ chức và các đồng chí 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Lưu: VP, Cục PTĐT.  

BỘ TRƯỞNG 

  

(đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Nghị 
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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC, TỔ THƯ KÝ 

“HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC NĂM 2022”  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày  19  tháng  10  năm 2022  của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng)  

 

I. Ban Tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban; 

2. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt 

Nam - Phó trưởng Ban thường trực; 

3. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Phó Trưởng ban;  

4. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Ủy viên; 

5. Ông Ngô Trung Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam - Ủy 

viên; 

6. Ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động 

sản Việt Nam - Ủy viên; 

7. Ông Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển 

đô thị Việt Nam - Ủy viên; 

8. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên; 

9. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng - 

Ủy viên; 

10.  Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng 

- Ủy viên; 

11.  Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 

12.  Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 

Bộ Xây dựng - Ủy viên; 

13.  Ông Nguyễn Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng 

- Ủy viên; 

14. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Ủy viên; 

15.  Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường 

Bất động sản, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 

16.  Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ 

Xây dựng - Ủy viên; 

17.  Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Xây 

dựng - Ủy viên; 

18. Bà Trần Thị Út, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên; 
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19.  Bà Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch đô thị 

và nông thông quốc gia - Ủy viên; 

20.  Ông Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc quốc gia 

- Ủy viên; 

21.  Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng - Ủy viên; 

22.  Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Xây dựng 

- Ủy viên. 

23.  Bà Nguyễn Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC - 

Ủy viên. 

II. Tổ Thư ký Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 

1. Ông Nguyễn Cao Viên, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế 

& Tư vấn Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; 

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Cục Phát triển đô thị; 

3. Ông Nguyễn Huy Cường, Văn phòng Bộ Xây dựng; 

4. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Văn 

phòng Bộ Xây dựng; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác 

quốc tế & Tư vấn Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; 

6. Bà Trần Thúy Mai, Tổ trưởng Tổ Lễ tân, Văn phòng Bộ Xây dựng; 

7. Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường, Bộ Xây dựng; 

8.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây 

dựng; 

9.  Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây 

dựng; 

10.  Bà Vũ Thị Thanh Tâm, Chuyên viên Báo Xây dựng; 

11. Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam; 

12.  Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Viện Nhà ở và công trình công cộng, 

Viện Kiến trúc Quốc gia; 

13. Bà Trần Thị Thanh Ý, Phó Chánh Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển 

đô thị Việt Nam; 

14.  Bà Nguyễn Lan Phương, Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam; 

15.  Bà Nghiêm Thanh Mai, Cán bộ Quản lý sự kiện, Công ty Cổ phần Tập 

đoàn IEC. 
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PHỤ LỤC II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TỔ CHỨC 

 “HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC NĂM 2022”  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày  19  tháng  10  năm 2022  của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng)  

I. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG 

1.1. Cục Phát triển đô thị  

- Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan trong và ngoài Bộ Xây dựng nhằm chuẩn bị nội dung chuyên môn, dự thảo 

Kế hoạch, chương trình tổ chức thành công chương trình sự kiện; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế 

hoạch Hội thảo chuyên đề 4 về Cơ chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý phát triển đô thị; 

- Phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị 

Việt Nam, xây dựng chương trình, kế hoạch, tham dự Hội thảo chuyên đề 1 về 

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; 

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan phát hành Giấy mời, dự thảo 

các bài phát biểu khai mạc, đề dẫn, tham luận của Lãnh đạo Bộ theo chương 

trình Hội nghị, Hội thảo dự kiến; 

- Tìm đơn vị tổ chức sự kiện có kinh nghiệm và năng lực phù hợp để thỏa 

thuận hợp tác, phối hợp triển khai thực hiện; 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và đơn vị tổ chức sự kiện lập danh sách các 

nhóm khách mời, chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế, đặt viết bài tham 

luận, trình bày tại các Hội thảo, Hội nghị; 

- Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác quảng cáo, vận động nguồn vốn xã hội 

hóa đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận ký kết giữa các 

bên; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.2. Văn phòng Bộ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập danh sách khách mời, dự 

thảo, phát hành: Giấy mời các đại biểu, tổ chức tham dự chương trình; Giấy mời 

các tổ chức, chuyên gia tham gia viết bài; Giấy mời các đơn vị tham gia tài trợ, 

ủng hộ sự kiện; 

- Lãnh đạo Văn phòng tham dự Hội nghị; Chủ trì công tác đón tiếp đại 

biểu, khách mời tham gia sự kiện, chịu trách nhiệm chính công tác đón tiếp đại 

biểu, khách mời cấp cao (VIP) tại các sự kiện: Phiên Hội nghị toàn thể, tiệc 

chiêu đãi và các sự kiện khác có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ; 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền hình, truyền thông, báo chí và 

các bên liên quan nhằm tuyên truyền, quảng bá chương trình Hội nghị; 

- Phối hợp, hỗ trợ công tác chuyên môn, lễ tân, hậu cần Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.3. Vụ Quy hoạch Kiến trúc  

- Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và 

các đơn vị tham gia xây dựng các nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, xây dựng 

chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng quy hoạch 

đô thị; 

- Lãnh đạo Vụ chủ trì Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng quy 

hoạch đô thị và tham dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, 

trao đổi tại các Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.4. Cục Hạ tầng kỹ thuật 

- Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và 

các đơn vị tham gia xây dựng các nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Chủ trì và phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xây dựng 

chương trình kế hoạch Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát triển hạ 

tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị; 

- Lãnh đạo Cục chủ trì Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát triển 

hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị và tham dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ 

tham dự, phát biểu, trao đổi tại các Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.5. Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 

- Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị tham gia xây dựng các 

nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Cục Hạ tầng kỹ thuật để  

xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát 

triển hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị; 
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- Lãnh đạo Cục tham dự và phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh 

nhà ở, phát triển hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị và tham dự Hội nghị phiên 

toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao đổi tại các Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.6. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường 

- Phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hỗ 

trợ công tác chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 

2 về An sinh nhà ở, phát triển hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị; 

- Phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, hỗ trợ công tác chuyên môn, xây dựng 

chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 3 về Chuyển đổi số, phát triển bền 

vững; 

- Lãnh đạo Vụ tham dự Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát triển 

hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị; Hội thảo chuyên đề 3 về Chuyển đổi số, phát 

triển bền vững và Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao 

đổi tại các phiên Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.7. Cục Kinh tế xây dựng 

- Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị tham gia xây dựng các 

nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Lãnh đạo Vụ tham dự Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát triển 

hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị và Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham 

dự, phát biểu, trao đổi tại các phiên Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.8. Vụ Hợp tác quốc tế 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả quốc tế tham gia viết bài tham luận theo các 

lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Phối hợp, hỗ trợ công tác Hợp tác quốc tế phục vụ Hội nghị, gửi thư mời 

tới các cơ quan, tổ chức quốc tế sau khi phối hợp với Cục Phát triển đô thị về 

nội dung thư mời;  
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- Lãnh đạo Vụ tham dự Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng quy 

hoạch đô thị, chuyên đề 3 về Chuyển đổi số, phát triển bền vững và Hội nghị 

phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao đổi tại các phiên Hội thảo có 

liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.9. Vụ Kế hoạch và Tài chính 

- Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị tham gia xây dựng các 

nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Rà soát, cho ý kiến về nguồn kinh phí huy động tổ chức Hội nghị; 

- Lãnh đạo Vụ tham dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát 

biểu, trao đổi tại các phiên Hội thảo có liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.10. Trung tâm thông tin 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ (Phòng Thông tin Truyền thông) triển khai 

các nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá chương trình sự kiện, đưa tin Hội nghị lên 

cổng Thông tin Bộ Xây dựng, lập các chuyên mục, tài liệu phổ biến trên mạng 

internet; 

- Phối hợp, hỗ trợ công tác chuyên môn của Hội nghị (phối hợp chuẩn bị 

kiểm tra vấn đề an ninh an toàn thông tin khi kết nối trực tuyến); 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.11. Báo Xây dựng 

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đầu mối của Bộ Xây dựng phối hợp với Công 

ty tổ chức sự kiện về chương trình, nội dung chi tiết và tổ chức thực hiện các nội 

dung truyền thông trước, trong và sau Hội nghị; 

- Phối hợp Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Hội Quy hoạch phát triển 

đô thị Việt Nam, Công ty tổ chức sự kiện thực hiện công tác phỏng vấn đăng tin 

bài về Hội nghị; 

- Lãnh đạo Báo tham dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ, phóng viên 

tham dự, lấy tin bài tại các phiên Hội thảo có liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.12. Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia 

- Phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị 

Việt Nam, xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao 

chất lượng quy hoạch đô thị; 

- Lãnh đạo Viện tham dự Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng 

quy hoạch đô thị; Hội thảo chuyên đề 4 về Cơ chế chính sách quản lý phát triển 
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đô thị và Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu tại các phiên Hội 

thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Lựa chọn các đồ án quy hoạch đoạt giải trong và ngoài nước, phối hợp 

với Công ty sự kiện tổ chức in ấn pano, lắp đặt mô hình các đồ án quy hoạch đạt 

giải phục vụ công tác trưng bày tại triển lãm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

1.13. Viện Kiến trúc quốc gia 

- Lãnh đạo Viện tham dự Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng 

quy hoạch đô thị; Hội thảo chuyên đề 4 về Cơ chế chính sách quản lý phát triển 

đô thị và Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu tại các phiên Hội 

thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Lựa chọn các phương án thiết kế kiến trúc đoạt giải trong và ngoài nước, 

phối hợp với công ty sự kiện tổ chức in ấn pano, lắp đặt mô hình các đồ án đạt 

giải phục vụ công tác trưng bày tại triển lãm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

II. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC  

2.1. Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 

- Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và 

các đơn vị liên quan tham gia xây dựng các nội dung chuyên môn của Hội nghị; 

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Chính 

phủ tại Phiên Hội nghị toàn thể; 

- Đồng chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch kiến trúc, xây dựng chương 

trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; 

- Lãnh đạo Hội chủ trì Hội thảo chuyên đề 1 về Nâng cao chất lượng quy 

hoạch đô thị và tham dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, 

trao đổi tại các Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

2.2. Hiệp hội các đô thị Việt Nam 

- Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan hỗ trợ công tác 

chuyên môn của các phiên Hội thảo, Hội nghị tổng thể;  
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- Phối hợp với Cục Phát triển đô thị và Công ty Cổ phần tập đoàn IEC lập 

danh sách và mời các đô thị thành viên tham dự Hội nghị.  

- Lãnh đạo Hiệp hội tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo chuyên đề 

1 về Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao 

đổi tại các Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

2.3. Tổng hội Xây dựng Việt Nam 

- Đồng chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa xây dựng chương trình, kế 

hoạch Hội thảo chuyên đề 3 về Chuyển đổi số, phát triển bền vững; 

- Lãnh đạo Tổng hội chủ trì Hội thảo chuyên đề 3 về Chuyển đổi số, phát 

triển bền vững và dự Hội nghị phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao 

đổi tại các phiên Hội thảo có liên quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

2.4. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam  

- Tham gia, phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chương trình, kế 

hoạch Hội thảo chuyên đề 2 về An sinh nhà ở, phát triển hạ tầng, cải tạo chỉnh 

trang đô thị; 

- Lãnh đạo Hiệp hội tham gia, phối hợp điều hành Hội thảo chuyên đề 2 về 

An sinh nhà ở, phát triển hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị và tham dự Hội nghị 

phiên toàn thể; cử cán bộ tham dự, phát biểu, trao đổi tại các Hội thảo có liên 

quan; 

- Đề xuất chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham gia viết bài tham 

luận theo các lĩnh vực liên quan, trình bày tại các phiên Hội thảo, Hội nghị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Tổ chức giao. 

2.5. Công ty Cổ phần tập đoàn IEC 

- Xây dựng website và quản lý website về sự kiện theo chỉ đạo của Ban Tổ 

chức; 

- Lập dự toán thu – chi cho tổ chức sự kiện, báo cáo Trưởng ban Tổ chức; 

- Dự thảo và thống nhất với Ban Tổ chức về: thư mời, danh sách các tổ 

chức và cá nhân gửi thư mời tham gia, tài trợ hội nghị, quảng cáo và truyền 

thông, các hợp đồng triển lãm, quảng cáo; 
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- Chủ trì và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý về công tác vận động xã hội 

hóa, công tác triển lãm, quảng cáo, hậu cần cho tổ chức Hội nghị và Triển lãm;  

- Chịu trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn 

kinh phí theo hợp đồng triển lãm, quảng cáo, hợp đồng tài trợ cho các sự kiện 

của Hội nghị và Triển lãm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng và 

các cơ quan tham gia chủ trì, phối hợp tổ chức sự kiện không tiếp nhận, quản lý 

các nguồn tài chính có liên quan đến tổ chức sự kiện; 

- Chủ trì toàn bộ công tác hậu cần, cơ sở vật chất, lễ tân, phục vụ, liên hệ 

diễn giả quốc tế và các diễn giả chính của Hội nghị và Triển lãm theo chỉ đạo 

của Thường trực Ban Tổ chức; 

- Có trách nhiệm chi trả, thanh toán trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân có 

tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm; chịu trách 

nhiệm pháp lý về hạch toán, thanh quyết toán tài chính theo quy định của pháp 

luật. 
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