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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG

I. TẠP CHÍ:

1. Tạp chí tiếng Việt:

- Cộng sản Số 939, 940, 941, 942, 943/2020

- Khoa học công nghệ xây dựng Số 1/2020

- Kiến trúc Số 3/2020

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 6/2020

- Kiến trúc & Xây dựng Số 2/2020

- Người xây dựng Số 3&4/2020

- Vật liệu xây dựng Số 3, 5/2020

- Xây dựng & Đô thị Số 70/2020

- Thông tin và truyền thông Số 2(12)/2019

- Quy hoạch Xây dựng Số 103+104/2020

2. Tạp chí & báo tiếng Nga:

- Строительная  газета

(Báo Xây dựng)

Số 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51/2019; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2020

- Архитектура и строителъство России

(Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng)

Số 4/2019

3. Tạp chí Mỹ:

- Architectural Record Số 12/2019; 1, 2/2020

(Kỷ lục kiến trúc)

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:

- Thông tin Thư mục Số 2/2020

III. BÁO CÁO TỔNG KẾT:

1. Báo cáo thực hiện công tác thống kê ngành Xây dựng năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh
Quảng Nam. - Quảng Nam : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, 2020. - 44tr. (BCTK.0615)



4

2. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu. - Bạc Liêu :
Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, 2020. - 21tr. (BCTK.0616)

3. Báo cáo hệ thống chỉ tiêu ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Bình Dương. - Bình Dương :
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, 2020. - 22tr. (BCTK.0617)

4. Báo cáo số liệu chính thức thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Phú Yên. - Phú
Yên : Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, 2020. - 30tr. (BCTK.0618)

5. Báo cáo chính thức năm 2019 chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. - Bắc
Kạn : Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, 2020. - 17tr. (BCTK.0619)

6. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo Thông tư số 06/2018/TT-BXD, Thông tư
07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng. - Điện Biên : Sở Xây dựng tỉnh Điện
Biên, 2020. - 15tr. (BCTK.0620)

7. Báo cáo chính thức năm 2019 theo Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ
Xây dựng. - Tiền Giang : Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, 2020. - 20tr. (BCTK.0621)

8. Báo cáo số liệu chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc. - Vĩnh
Phúc : Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, 2020. - 23tr. (BCTK.0622)

9. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Hưng Yên. - Hưng Yên : Sở Xây
dựng tỉnh Hưng Yên, 2020. - 18tr. (BCTK.0623)

10. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Bình Thuận. - Bình Thuận : Sở Xây
dựng tỉnh Bình Thuận, 2020. - 21tr. (BCTK.0624)

11. Báo cáo số liệu chính thức năm 2019 tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : Sở Xây dựng tỉnh
Nghệ An, 2020. - 29tr. (BCTK.0625)

12. Báo cáo chính thức thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Sở
Xây dựng tỉnh Hà Nam, 2020. - 20tr. (BCTK.0626)

13. Báo cáo bổ sung thống kê ngành Xây dựng số liệu chính thức năm 2019 tỉnh Quảng
Bình. - Quảng Bình : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, 2020. - 6tr. (BCTK.0627)

14. Báo cáo số liệu chính thức thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Quảng
Ninh. - Quảng Ninh : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, 2020. - 31tr. (BCTK.0628)

15. Báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2019. - Quảng
Ngãi : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, 2020. - 22tr. (BCTK.0629)

16. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng số liệu chính thức năm 2019. - Cà Mau : Sở Xây
dựng tỉnh Cà Mau, 2020. - 3tr. (BCTK.0630)

17. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng số liệu chính thức năm 2019 Thành phố Đà Nẵng.
- Đà Nẵng : Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng, 2020. - 2tr. (BCTK.0631)
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18. Báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng năm 2019. - Hải Phòng : Sở Xây dựng
Thành phố Hải Phòng, 2020. - 39tr. (BCTK.0632)

19. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2019 tỉnh Hà Giang. - Hà Giang : Sở Xây
dựng tỉnh Hà Giang, 2020. - 15tr. (BCTK.0633)

20. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng số liệu chính thức năm 2019 tỉnh An Giang. - An
Giang : Sở Xây dựng tỉnh An Giang, 2020. - 2tr. (BCTK.0634)

21. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trong lĩnh
vực Xây dựng. - Quảng Trị : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, 2020. - 30tr. (BCTK.0635)

22. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2019 của tỉnh Trà Vinh. - Trà Vinh : Sở Xây
dựng tỉnh Trà Vinh, 2020. - 19tr. (BCTK.0636)

23. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2019 theo quy định tại Thông tư 07/2018/TT-
BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng. - H. : Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, 2020. - 13tr.
(BCTK.0637)

24. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng – Số liệu chính thức năm 2019. - Bến Tre : Sở Xây
dựng tỉnh Bến Tre, 2020. - 3tr. (BCTK.0638)

25. Báo cáo kết quả thống kê ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2019. - Kiên Giang :
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, 2020. - 35tr. (BCTK.0639)

26. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày
08/8/2018 của Bộ Xây dựng năm 2019. - Long An : Sở Xây dựng tỉnh Long An, 2020. - 2tr.
(BCTK.0640)

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

1. Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp
nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây
dựng (Dự án SNKT) / Chu Văn Chung (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Pháp chế, 2008. - 276tr.
(KQNC.2026)

2. Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của
ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) / Nguyễn Sinh Hy (Chủ
nhiệm dự án). - H. : Vụ Hợp tác quốc tế, 2009. - 128tr. (KQNC.2027)

3. Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng và xây dựng phương án phát triển gạch
xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020 / Thái Duy Sâm (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện
Vật liệu xây dựng, 2009. - 101tr. (KQNC.2028)

4. Điều tra, khảo sát tình hình quản lý hệ thống công viên cây xanh đô thị từ năm 2005
đến nay và tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng
về quản lý cây xanh đô thị phục vụ công tác soạn thảo Nghị định quản lý công viên xanh
đô thị / Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng kỹ, 2009. - 64tr. (KQNC.2029)
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5. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, đề xuất các giải pháp
phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản / Nguyễn Mạnh Hà (Chủ nhiệm dự án). -
H. : Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 2009 - 2010. - 137tr. (KQNC.2030)

6. Điều tra, đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề xuất
các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng / Võ Quang Diệm (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Vật liệu
xây dựng, 2010. - 60tr. (KQNC.2031)

7. Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải
pháp quản lý / Phạm Văn Bắc (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Vật liệu xây dựng, 2010. - 90tr.
(KQNC.2032)

8. Điều tra khảo sát, nhu cầu về sử dụng các công trình xã hội của các đơn vị ngoài công
lập làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng các công trình hạ tầng xã hội
cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn / Nguyễn Trọng Ninh (Chủ nhiệm dự án). - H. :
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 2010. - 77tr. (KQNC.2033)

9. Rà soát tình hình thực hiện các dự án cấp nước từ các nguồn vốn ODA / Nguyễn Phi
Tòng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng kỹ thuật, 2010. - 53tr. (KQNC.2034)

10. Điều tra, khảo sát tình hình quản lý xây dựng công trình ngầm ở một số đô thị từ
năm 2006 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định về xây
dựng ngầm đô thị / Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng kỹ thuật, 2010. -
107tr. (KQNC.2035)

11. Điều tra, khảo sát công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch làm cơ sở cho việc biên soạn
Nghị định của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị / Lê Đình
Tri (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng, 2010. - 267tr.
(KQNC.2036)

12. Điều tra, khảo sát thực tiễn quốc tế và trong nước về kinh nghiệm đào tạo chuyên
ngành quản lý đô thị đáp ứng sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam / Nguyễn Tố
Lăng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2010. - 202tr.
(KQNC.2037)

13. Điều tra, khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo đề cương
Luật Kiến trúc / Lê Đình Tri (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến trúc, Quy hoạch Xây
dựng, 2010. - 178tr. (KQNC.2038)

14. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý dữ liệu về chi phí trong đầu tư
xây dựng công trình trên cả nước; trên cơ sở đó đề xuất các quy định về xây dựng và
quản lý dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình / Nguyễn Văn Trinh (Chủ nhiệm dự
án). - H. : Viện Kiến trúc Xây dựng, 2010. - 131tr. (KQNC.2039)

15. Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Báo cáo) /
Phạm Thúy Hiền (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn,
2011. - 152tr. (KQNC.2040)
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16. Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Số liệu điều
tra) / Phạm Thúy Hiền (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông
thôn, 2011. - 123tr. (KQNC.2041)

17. Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Tập bản vẽ
hiện trạng) / Phạm Thúy Hiền (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và
nông thôn, 2011. - 94tr. (KQNC.2042)

18. Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi
chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện
“Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao
đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường / Trần Hồng Mai (Chủ nhiệm
dự án). - H. : Viện Kinh tế Xây dựng, 2011. - 91tr. (KQNC.2043)

19. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định
hướng đến năm 2030. - H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2011. - 89tr. (KQNC.2044)

20. Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi
hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản
hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn / Nguyễn Mạnh Hà (Chủ nhiệm dự án). - H.
: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 2011. - 79tr. (KQNC.2045)

21. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản
và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản
lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta / Vũ Xuân Thiện (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 2011. - 30tr. (KQNC.2046)

22. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ
chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại
hình này / Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý nhà và thị trường bất
động sản - Bộ Xây dựng, 2012. - 54tr. (KQNC.2047)

23. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về nhà ở công vụ làm cơ sở để xây dựng Đề án
phát triển và quản lý nhà ở công vụ / Vũ Xuân Thiện (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 2012. - 67tr. (KQNC.2048)

24. Điều tra, khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp quản lý vận
hành nhà chung cư (chưng cư thương mại, chung cư xã hội, chung cư cũ) tại 4 thành
phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đề xuất mô hình tổ chức quản lý
vận hành nhà chung cư và cơ chế về quản lý vận hành loại nhà ở này để áp dụng thống
nhất trên cả nước nhằm thực hiện quản lý có hiệu quả các loại hình nhà chung cư hiện
nay / Vũ Xuân Thiện (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,
2012. - 63tr. (KQNC.2049)

25. Điều tra, khảo sát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ, kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy định hiện hành về thủ tục hành
chính với các cơ quan có thẩm quyền / Ma Thị Luận (Chủ nhiệm dự án). - H. : Văn phòng
Bộ Xây dựng, 2012. - 99tr. (KQNC.2050)
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26. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng các loại chứng chỉ hành nghề kỹ thuật để đề
xuất quy định thống nhất áp dụng cho phù hợp với tình hình hội nhập ASEAN / Hoàng
Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2012. - 83tr. (KQNC.2051)

27. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt
động hệ thống nội quy, quy chế các doanh nghiệp ngành Xây dựng có vốn nhà nước /
Đặng Văn Long (Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2013. - 47tr. (KQNC.2052)

28. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ giữa hội đồng thành viên, kiểm soát
viên; hội đồng ban quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) và việc đổi mới các
mối quan hệ trên trong quản trị doanh nghiệp có vốn nhà nước ngành Xây dựng / Đặng
Văn Long (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quản lý doanh nghiệp, 2014. - 56tr. (KQNC.2053)

29. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục
vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình
hình thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất
thải rắn / Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 198tr.
(KQNC.2054)

30. Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp / Nguyễn Thị Hồng
Khánh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 185tr. (KQNC.2055)

31. Dự án Điều tra, khảo sát xây dựng giá nước / Nguyễn Thị Hồng Khánh (Chủ nhiệm dự
án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 82tr. (KQNC.2056)

32. Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang / Phùng Anh
Đức (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 118tr. (KQNC.2057)

33. Điều tra, khảo sát tình hình quy hoạch và xây dựng bến bãi đỗ xe tại một số đô thị
lớn ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý
quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị / Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ
tầng Kỹ thuật, 2014. - 93tr. (KQNC.2058)

34. Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và
khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 / Trần Thị Thảo Hương (Chủ
nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 109tr. (KQNC.2059)

35. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý, vận hành các bãi chôn lấp chất
thải rắn tại các đô thị trên toàn quốc và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại / Đặng
Anh Thư (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 2015. - 163tr. (KQNC.2060)

36. Điều tra, khảo sát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ
sư xây dựng dân dụng và công nghiệp theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế / Vương
Ngọc Lưu (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2010. - 130tr.
(KQNC.2061)

37. Điều tra, khảo sát đánh giá tác động công tác cấp giấy phép xây dựng, đề xuất xây
dựng Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng
(Báo cáo dự án sự nghiệp kinh tế năm 2011-2012) / Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). -
H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2012. - 36tr. (KQNC.2062)
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38. Điều tra, khảo sát đánh giá tác động công tác cấp giấy phép xây dựng, đề xuất xây
dựng Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng
(Sản phẩm dự án sự nghiệp kinh tế năm 2011-2012). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây
dựng, 2012. - 19tr. (KQNC.2063)

39. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tác động của Luật Xây dựng, đề xuất sửa đổi,
bổ sung Luật Xây dựng (Báo cáo dự án sự nghiệp kinh tế năm 2012-2013) / Hoàng Thọ
Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2013. - 27tr. (KQNC.2064)

40. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tác động của Luật Xây dựng, đề xuất sửa đổi,
bổ sung Luật Xây dựng (Sản phẩm dự án sự nghiệp kinh tế năm 2012-2013). - H. : Cục
Quản lý hoạt động xây dựng, 2013. - 77tr. (KQNC.2065)

41. Điều tra, khảo sát đánh giá tác động các quy định về dự án đầu tư xây dựng công
trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề xuất
sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo dự án sự nghiệp
kinh tế năm 2013-2014) / Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý hoạt động
xây dựng, 2014. - 46tr. (KQNC.2066)

42. Điều tra, khảo sát đánh giá tác động các quy định về dự án đầu tư xây dựng công
trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề xuất
sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Sản phẩm dự án sự
nghiệp kinh tế năm 2013-2014). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2014. - 24tr.
(KQNC.2067)

43. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các hình thức về quản lý dự án, đánh
giá, xếp hạng tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (Báo cáo dự án sự nghiệp kinh tế
năm 2014) / Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng,
2014. - 32tr. (KQNC.2068)

44. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các hình thức về quản lý dự án, đánh
giá, xếp hạng tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (Sản phẩm dự án sự nghiệp kinh tế
năm 2014). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2014. - 58tr. (KQNC.2069)

45. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Báo cáo dự án sự nghiệp kinh tế năm
2014) / Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2015. -
58tr. (KQNC.2070)

46. Điều tra, khảo sát thực trạng công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự
toán và việc áp dụng các quy chuẩn trong quá trình triển khai thực hiện đối với các dự
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách (Báo cáo dự án sự nghiệp kinh tế năm 2015-2016) /
Hoàng Thọ Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 2017. - 50tr.
(KQNC.2071)

47. Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ
Xây dựng / Đậu Minh Thanh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quản lý doanh nghiệp, 2015. -
85tr. (KQNC.2072)
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48. Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi
công xây dựng và khai thác sử dụng / Lê Quang (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Giám định
Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 2016. - 101tr. (KQNC.2073)

49. Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô
thị / Nguyễn Xuân Hinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2016. -
189tr. (KQNC.2074)

50. Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào
tạo kiến trúc - quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành / Nguyễn
Xuân Hinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018. - 212tr.
(KQNC.2075)

51. “Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong
nội bộ của từng cơ quan hành chính Nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính
Nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ
chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng” theo hợp đồng thực hiện Dự
án sự nghiệp kinh tế số 01/2012/HĐ-SNKT ngày 02/5/2012 / Trần Quốc Hùng (Chủ nhiệm
dự án). - H. : Văn phòng Bộ Xây dựng, 2012. - 81tr. (KQNC.2076)

52. “Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực
hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012” theo
hợp đồng thực hiện Dự án sự nghiệp kinh tế số 34/2013/HĐ-SNKT ngày 30/5/2013 / Ma
Thị Luận (Chủ nhiệm dự án). - H. : Văn phòng Bộ Xây dựng, 2013. - 69tr. (KQNC.2077)

53. Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 / Lương Đức Long (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Vật
liệu Xây dựng, 2016. - 77tr. (KQNC.2078)

V. SÁCH:

1. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020. - H. : Thống kê, 2020. - 474tr. (VT.002257)
Nội dung “Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020” (năm đầu tiên phát hành) gồm

những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai
đoạn 2016-2018. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 khẳng định, kinh tế tập thể, nòng
cốt là hợp tác xã, là thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ
trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng
đó, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và
bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong bối
cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi kinh tế hợp tác xã cần đổi mới mạnh mẽ
để thích ứng và phát triển.

Để đáp ứng như cầu của Chính phủ, các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin
phục vụ mục tiêu phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương, từ năm 2020 Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố sách trắng hợp
tác xã Việt Nam thường niên. Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

- Phần I - Bối cảnh phát triển hợp tác xã năm 2018.
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- Phần II - Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-
2018.

- Phần III - Đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã.
- Phần IV - Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của cả

nước (phụ lục).
- Phần V - Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các

địa phương (phụ lục).

2. Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. - H. : Thống kê, 2020. - 580tr.
(VT.002258)

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 gồm những thông tin cơ bản
đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019.
Cụ thể gồm 6 phần:

- Phần I - Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019.
- Phần II - Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-

2019.
- Phần III - Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất

kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.
- Phần IV - Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp.
- Phần V - Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-

2019 toàn quốc
- Phần VI - Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-

2019 các địa phương.
Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, năm 2019, trong bối cảnh đất

nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của tình hình thế giới,
khu vực và thiên tai nhưng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động đề ra và
thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng
tăng trưởng. Đây là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu
Quốc hội đề ra. Các tổ chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá cao và khẳng
định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực và toàn cầu. Nước ta được xếp thứ 8
trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018.
Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2019 là sự phát triển
tích cực, năng động của khu vực doanh nghiệp (hiện đóng góp trên 60% vào GDP).

-------- ###### --------


