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BÁO CÁO
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VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
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A. CÁC HOẠT
ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2016:
Đ T : 3.8211106 Fax : 3.8211154
- Hội kết
nạp
mới 10 hội viên (03 hội viên tập thể và 7 hội viên cá nhân).
Email
: hxdtphcm@yahoo.com.vn
- Phối Website:
hợp vớiwww.hoixaydunghcm.vn
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức 01 Hội thảo.
------------------------------ Hội đã
dự 21 hội thảo, hội nghị khoa học về lĩnh vực xây dựng và các
Số tham
: 22/HXD-2013
lĩnh vực khác, có những tham luận có giá trị, góp phần phát triển ngành xây dựng
thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
- Thông báo đến hội viên 11 văn bản hướng dẫn các hoạt động chuyên ngành.
- Thông báo đến hội viên 15 sự kiện chuyên ngành do các đơn vị khác tổ chức
để hội viên biết, đăng ký tham dự.
- Thực hiện 05 nội dung tư vấn và phản biện xã hội. Hội đã làm tốt công tác tư
vấn, phản biện và giám định xã hội trong thành phần của Liên hiệp các Hội KHKT
Thành phố.
- Được Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 01 nhà khoa học tiêu biểu
nhân Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.
Hồ Chí Minh (21/02/1986 – 21/02/2016).
- Có 2 doanh nghiệp của Hội được Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận đạt
danh hiệu doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016 ( trong danh
sách 88 doanh nghiệp).
- Mặc dù kinh phí hoạt động hội rất hạn hẹp, nhưng Hội đã cố gắng làm tốt công
tác chính trị - xã hội trong khả năng của mình.
Sau đây là tình hình hoạt động cụ thể:
I. Công tác tổ chức:
- Ngày 04/01/2016 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã
ban hành Quyết định số 01/QĐ-LHH công nhận Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật
Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) gồm 30 thành viên được Đại
hội Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP. Hồ Chí Minh bầu ngày 28/11/2015.
- Ngày 08/03/2016 Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định
số 969/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học Kỹ thuật Xây
dựng TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng thành viên Ban chấp hành: 30 Ủy viên (Không thay đổi số lượng).
- Thay đổi cơ cấu tổ chức Hội: Không.
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- Phát triển hội viên mới: kết nạp mới 10 hội viên (gồm 03 hội viên tập thể và 7
hội viên cá nhân).
- Tổng số hội viên hiện nay: 1145 hội viên, trong đó:
+ Hội viên cá nhân:
1055 người.
+ Hội viên tổ chức:
90 doanh nghiệp.
- Ngày 08/01/2016 Hội đã nộp Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập
trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng năm 2015 cho Sở Thông tin và truyền
thông TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày 22/01/2016 Hội đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội (mở rộng) tổng kết
hoạt động Hội năm 2015 và bàn phương hướng hoạt động Hội năm 2016.
- Ngày 10/03/2016 Hội đã nộp Báo cáo công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu
nhập năm 2015 cho Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh (theo đề nghị tại Công văn số
720/SNV-TTS ngày 04/03/2016). Hiện nay tại Hội có 2 nhân sự được hưởng lương từ
ngân sách (01 biên chế và 01 hợp đồng). Hai nhân sự nêu trên không thuộc diện là
“Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập” theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và
Khoản 2, Điều 1 Thông tư 09/2013TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính
phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Ngày 22/07/2016 Hội đã gửi văn bản cho Sở Xây dựng Thành phố đề nghị tiếp
tục cử lãnh đạo khác của Sở tham gia Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VII (2015 – 2020)
thay cho ông Lê Hòa Bình, Thành ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng
TP.HCM (tham gia Ban chấp hành Hội với chức danh Phó Chủ tịch) đã được Thành phố
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, TP. HCM nhưng
Sở chưa có ý kiến phản hồi.
- Thực hiện Kế hoạch số 14569/KH-SXD-PC ngày 19 tháng 9 năm 2016 về kiểm
tra tình hình tổ chức, hoạt động và thực hiện Điều lệ Hội đối với Hiệp hội Bất động
sản Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành
phố Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra Hội. Qua báo
cáo của Hội và Biên bản kiểm tra, Sở Xây dựng đã có văn bản số 16880/TB-SXD-PC
ngày 01/11/2016 kết luận kiểm tra đề nghị Hội tiếp tục phát huy những mặt làm được,
khắc phục những vấn đề mà Sở đã lưu ý nhằm tổ chức và hoạt động Hội có hiệu quả
theo Điều lệ Hội đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
II. Công tác chính trị - xã hội:
- Những buổi học tập Nghị quyết, chính trị của Đảng ủy các cấp: Không có.
- Công tác xã hội, từ thiện: Hội đã cử đại diện đến thăm, viếng các thành viên,
cựu thành viên Ban chấp hành Hội…
- Đóng góp cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (21/02/1986 – 21/02/2016) 1.000.000 đồng và gửi
Tạp chí Người Xây dựng để tham gia giới thiệu tại sự kiện.
- Tham dự và gửi lẵng hoa chúc mừng Công ty CP Xây lắp Thương mại 2
(ACSC) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1976 – 2016).
- Đóng góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lụt các tỉnh miền Trung theo thư
vận động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. HCM: 1.000.000 đồng.
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III. Công tác đào tạo và phổ biến kiến thức
1) Các hoạt động đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ, … (số lớp
học, số học viên tham gia): Chưa tổ chức.
2) Công tác phổ biến thông tin khoa học:
a) Hội đã phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố tổ chức Hội thảo “Công nghệ Precast
Panels – Tường bê tông chịu lực đúc sẵn” ngày 31/03/2016 tại Sở Xây dựng TP. Hồ
Chí Minh với 130 đại biểu thuộc 92 đơn vị ngành nghề liên quan tham dự và 15 ý
kiến trao đổi sau báo cáo dẫn đề của Công ty AUSCAST.
Sau Hội thảo, KSCC. Nguyễn Lý Trọng, Ủy viên Thường vụ Hội đã viết bài
“Công nghệ tường bê tông chịu lực đúc sẵn trong thị trường xây dựng chung cư cao
tầng tại TP. Hồ Chí Minh” gửi đăng trên Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng (Sở
Xây dựng TP. Hồ Chí Minh).
b) Hội đã tham dự 21 sự kiện:
- Tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Liên
hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ngày 27/01/2016;
- Dự và phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn
Australia về công nghệ tường bê tông chịu lực đúc sẵn (Precast panels) do Sở Xây
dựng chủ trì ngày 24/02/2016;
- Dự và phát biểu ý kiến tại buổi họp liên quan đến bài báo “Nguy cơ sập nhà từ
cát bẩn” đăng trên Báo Thanh Niên số 53 (7366) ngày 22/02/2016 do Sở Xây dựng
Thành phố tổ chức vào ngày 04/03/2016;
- Dự buổi tiếp xúc giữa cử tri trí thức với các Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp
thứ 11 Quốc hội khóa XIII do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí
Minh tổ chức ngày 18/03/2016;
- Dự và phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm về “Giải pháp kiểm soát hữu hiệu việc
sử dụng cần trục tháp, máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố” do Sở Xây dựng Thành phố tổ
chức ngày 25/03/2016 nhằm tìm những giải pháp để hạn chế, ngăn ngừa các sự cố xảy
ra trong quản lý, sử dụng các trang thiết bị nêu trên;
- Báo cáo chuyên đề “Quy hoạch tổng quan về Hệ thống Metro TP. Hồ Chí
Minh và Những thông tin mới nhất về 03 tuyến Metro (Số 1, 2 và 3) tại Thành phố do
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố tổ chức ngày 25/03/2016;
- Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016
của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế, quản lý, sử dụng nhà chung cư do Sở Xây
dựng Thành phố tổ chức ngày 01/04/2016;
- Hội thảo “Sản phẩm cách nhiệt cách âm mới – GACHMAT” do Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm Tin Việt phối hợp cùng nhà phân phối
CKN tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/04/2016;
- Sơ kết hoạt động quý I năm 2016 và phương hướng hoạt động quý II năm
2016 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh do Liên hiệp Hội
chủ trì ngày 21/04/2016;
- Lễ trao giải BCI Asia Awards lần thứ 12 do Công ty TNHH BCI Asia Awards
được tổ chức ngày 20/05/2016 tại TP. Hồ Chí Minh;
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- Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành
phố Hồ Chí Minh (21/02/1986 – 21/02/2016) do Liên hiệp Hội Thành phố tổ chức
ngày 27/05/2016 tại Trụ sở Liên hiệp Hội;
- Dự và phát biểu góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số
27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng do Sở Xây dựng Thành phố
chủ trì ngày 10/06/2016 tại Sở Xây dựng;
- Hội nghị phổ biến các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các
Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng công trình, hoạt động xây dựng và quản
lý nhà ở do Sở Xây dựng Thành phố chủ trì ngày 18/08/2016 tại Sở Xây dựng;
- Tham dự và góp ý kiến tại cuộc họp góp ý Dự án Nạo vét rạch, đào hồ trung
tâm và kênh mới trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 18/08/2016 theo đề nghị
của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm;
- Tập huấn công tác thi đua và khen thưởng Khối thi đua 19 do Ban Thi đua và
Khen thưởng TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 09/09/2016 tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - ACSC
(1976 – 2016) ngày 17/09/2016;
- Hội thảo chuyên đề “Quản lý xây dựng và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí
Minh” do Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. HCM tổ chức ngày
07/10/2016. Hội đã gửi 2 bài tham luận cho Sở Xây dựng Thành phố tham gia Hội
thảo theo đề nghị của Sở tại Công văn ngày 29/04/2016;
- Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và nâng cao chất lượng biên tập tin, bài trên
các trang tin điện tử thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam khu vực phía Nam” do Liên
hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 02/11/2016 tại TP. HCM;
- Dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo chuyên đề “Vấn đề ngập nước trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm nhìn lại” do Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.
HCM tổ chức ngày 24/11/2016 tại TP. HCM;
- Hội thảo khoa học “Giải pháp ứng phó Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu
Long” do Viện Khoa học & Công nghệ Phương Nam phối hợp với Văn phòng
Chương trình Tây Nam Bộ và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. HCM tổ
chức ngày 25/11/2016 tại TP. HCM;
- Tham dự Đại hội nhiệm kỳ VII (2016 – 2020) của Hiệp Hội Xây dựng và Vật
liệu xây dựng TP. HCM ngày 08/12/2016;
- Hội nghị Hội Xây dựng các tỉnh, thành phố phía Nam do Tổng Hội Xây dựng
Việt Nam tổ chức ngày 08/11/2016 tại TP. HCM;
- Dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền
Thành phố về quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị do Sở Xây dựng TP.
HCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức ngày
22/12/2016 tại TP. HCM nhằm giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh
nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị (Cấp
phép xây dựng; Nhà ở và thị trường Bất động sản; Quản lý chất lượng công trình xây
dựng; Vật liệu xây dựng; Quản lý và Vận hành nhà chung cư; Năng lực hoạt động
xây dựng; Xử lý vi phạm về xây dựng).
IV. Hoạt động khoa học và công nghệ
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1. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện đề tài, dự án khoa học:
Không có.
2. Những hoạt động chuyên ngành của Hội:
2.1) Về tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành tốt đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước; đồng thời kiến nghị, góp ý kiến với Đảng và Nhà nước về chủ
trương, chính sách, biện pháp phát triển ngành của Hội :
- Website của Hội: www.hoixaydunghcm.vn hoạt động ổn định. Từ ngày
website hoạt động (1/5/2011 - 22/12/2016) đã có
lượt truy cập.
- Thông tư số 17/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về năng
lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong phạm vi năng lực hành
nghề hoạt động xây dựng của cá nhân, năng lực hoạt động của tổ chức và công bố
thông tin về năng lực hoạt động xây dựng dành cho các đối tượng là cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh
thổ Việt Nam. Ngày 27/07/2016 Hội đã gửi văn bản đề nghị với Tổng Hội Xây dựng
Việt Nam sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD để xét
cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là thành viên. Hội Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh mong muốn được phối hợp với Tổng Hội để thực hiện nhiệm vụ nêu trên tại
phía Nam nói chung và Vùng TP. Hồ Chí Minh nói riêng.
Cuối tháng 8/2016 Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã họp bàn triển khai thực
hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD tại Hà Nội. Ngày 20/09/2016 Tổng Hội đã cử đại
diện vào TP. HCM để họp với Ban Thường vụ Hội để thông báo nội dung cuộc họp
nêu trên. Ban Thường vụ đã góp ý thêm một số nội dung đề nghị Tổng Hội đưa vào
nội dung trong cuộc họp giữa Tổng Hội và Bộ Xây dựng sẽ diễn ra vào tháng
10/2016 tại Hà Nội.
- Hội đã nộp 2 bài tham luận cho Sở Xây dựng Thành phố tham gia Hội thảo
nhánh chuyên đề “Quản lý xây dựng và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”
theo đề nghị của Sở tại Công văn ngày 29/04/2016. Hội thảo dự kiến tổ chức trong
tháng 10/2016.
- Hội đã thông báo đến hội viên 11 văn bản:
+ Công văn số 1579/SXD-QLCLXD ngày 28/01/2016 v/v góp ý dự thảo Quyết
định ban hành quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần
ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố;
+ Công văn số 519/UBND-ĐTMT ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân TP.
Hồ Chí Minh v/v tổng kết Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số
16887/BC-SXD-VLXD ngày 17/12/2015;
+ Công văn số 2615/SXD-QLCLXD ngày 25/02/2016 của Sở Xây dựng Thành
phố v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao
động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016;
+ Thông báo số 52/LHH-VP ngày 01/03/2016 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ
thuật TP. Hồ Chí Minh về việc vận động đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì
tuyến đầu Tổ quốc hưởng ứng kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 23/03/2016 của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tuyên truyền về biên giới, biển, đảo của
Tổ quốc và vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2016;
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+ Công văn số 5264/SXD-VLXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng TP. Hồ
Chí Minh về việc phố biến Chương trình đầu tư kích cầu của TP. Hồ Chí Minh liên
quan đến phát triển lĩnh vực VLXD;
+ Công văn số 3450/SCT-QLCN ngày 07/04/2016 của Sở Công thương TP. Hồ
Chí Minh về việc rà soát, cập nhận danh sách các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
trong nước sản xuất được;
+ Công văn số 11622/SXD-VLXD ngày 25/07/2016 của Sở Xây dựng TP. Hồ
Chí Minh về việc phố biến Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) của Sở Công
Thương TP. HCM nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ của
Chương trình GIF biết và thực hiện khi có nhu cầu mở rộng đầu tư, nâng cao năng
lực của doanh nghiệp;
+ Công văn số 11787/SXD-VLXD ngày 28/07/2016 của Sở Xây dựng TP. Hồ
Chí Minh về việc thông tin chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất VLXD mới,
đáp ứng công nghệ hiện đại; quy định về sử dụng VLXD trong công trình;
+ Công văn số 13746/SXD-VLXD ngày 01/9/2016 của Sở Xây dựng v/v Triển
khai, phổ biến Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám
định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
+ Công văn số 13169/KH-SXD-PC ngày 22/8/2016 của Sở Xây dựng v/v Triển
khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
+ Công văn số 17055/SXD-PC ngày 03/11/2016 của Sở Xây dựng v/v hỗ trợ
tiêu thụ sản phẩm đá Granite của các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 gửi Hiệp hội Bất
động sản Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội đã thông báo đến hội viên 15 sự kiện (Hội thảo, Hội nghị…) do các đơn vị
khác tổ chức để hội viên biết, đăng ký tham dự:
+ Hội thảo “Ngành xây dựng – Cơ hội hợp tác VIỆT-NHẬT do BrainWorks
Asia tổ chức vào ngày 02/02/2016 tại TP. HCM;
+ Hội thảo “Sản phẩm cách nhiệt cách âm mới – GACHMAT” ngày 12/04/2016
do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm Tin Việt phối hợp cùng nhà
phân phối CKN tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/04/2016;
+ Hội thảo “Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Những điều
doanh nghiệp cần biết” do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/04/2016 tại TP. Hồ Chí Minh;
+ "Workshop on InfraBIM and Vision 3D Machine control" do Khoa Kỹ thuật
Xây dựng Trường Đại hội Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày
17/05/2016;
+ Hội thảo “Nâng cao vai trò của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong tiến trình hợp
tác Cộng đồng ASEAN về lao động chất lượng cao” do Liên hiệp các Hội khoa học
và kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 22/06/2016 tại Hà Nội;
+ Khóa tập huấn (Khóa cuối) chuyên sâu thực hành Mô phỏng Năng lượng
Công trình do Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam tổ chức tại TP.Hồ
Chí Minh ngày 2-3/8/2016;
+ Khóa tập huấn nâng cao năng lực thẩm tra thiết kế bền vững do Chương trình
Năng lượng Sạch USAID Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 4-5/8/2016;
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+ Hội nghị phổ biến các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các
Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng công trình, hoạt động xây dựng và quản
lý nhà ở do Sở Xây dựng Thành phố chủ trì ngày 18/08/2016 tại Sở Xây dựng;
+ Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
do Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định Xây dựng (Cục Giám định
Nhà nước về Công trình Xây dựng) tổ chức ngày 19/9 - 22/9/2016 tại TP. Hồ Chí Minh;
+ Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng lĩnh vực
trắc địa do Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định Xây dựng (Cục
Giám định Nhà nước về Công trình Xây dựng) tổ chức từ ngày 13/9 - 16/9/2016 tại
TP. Hồ Chí Minh;
+ Hội thảo “Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, sản xuất và thi công kết
cấu bê tông đúc sẵn” do HSD Việt Nam phối hợp cùng Rieckermann tổ chức ngày
28/09/2016 tại TP. Hồ Chí Minh;
+ Các Khóa đào tạo gạch không nung cho doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư dự
án sản xuất gạch không nung tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án
“Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” trực thuộc Bộ Khoa
học và Công nghệ tổ chức trong tháng 10/2016;
+ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác trong công tác quản
lý, phát triển vật liệu xây dựng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (giai đoạn
2014 – 2020) do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Xây dựng
tỉnh Đồng Nai tổ chức tại tỉnh Đồng Nai trong tháng 12/2016;
+ Lớp tập huấn Thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng tuân thủ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD Các công trình xây dựng sử dụng
năng lượng hiệu quả;
+ Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố về quản lý xây dựng,
chỉnh trang và phát triển đô thị do Sở Xây dựng Thành phố phối hợp với Trung tâm Xúc
tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức ngày 22/12/2016 tại TP. HCM nhằm giải đáp
các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý xây
dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị (Cấp phép xây dựng; Nhà ở và thị trường Bất động
sản; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Vật liệu xây dựng; Quản lý và Vận hành
nhà chung cư; Năng lực hoạt động xây dựng; Xử lý vi phạm về xây dựng).
2.2) Về hỗ trợ hội viên trong xây dựng tiềm lực, đầu tư đổi mới công nghệ, xúc tiến
thương mại, tư vấn pháp lý. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên : Thường
xuyên giới thiệu cho hội viên các dự án lớn của thành phố và giới thiệu tham gia đấu
thầu một số công trình dân dụng xây dựng trong nước.
2.3) Làm đầu mối liên kết giữa các hội viên trong giao dịch hợp tác trong và ngoài
nước: Không có.
2.4) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội :
* Khen thưởng:
- Ngày 27/05/2016, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ
chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ
Chí Minh (21/02/1986 – 21/02/2016), nhân dịp này, Liên hiệp Hội đã xét thành tích và
tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu thuộc các Hội thành viên và các đơn vị trực
thuộc đã cống hiến cho sự phát triển của Liên hiệp hội, trong đó có KTS. Lê Văn Mười,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.
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Trước đó, nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2015), Liên hiệp các
Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt trí thức nhân kỷ niệm 40
năm Ngày thống nhất đất nước. Liên hiệp Hội đã tôn vinh 13 nhà khoa học và 4 cán bộ
cơ quan Liên hiệp Hội có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp Hội. Có 2 nhà
khoa học của Hội được tôn vinh trong dịp này là PGS.TS.NGND. Huỳnh Văn Hoàng,
Chủ tịch Hội và TS. Nguyễn Hồng Bỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội.
- Ngày 04/11/2016 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4382/QĐBCT công nhận các Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia
năm 2016 (gồm 88 Doanh nghiệp được chia thành 16 nhóm ngành hàng khác nhau)
trong đó có 2 hội viên của Hội đã được công nhận Doanh nghiệp có sản phẩm đạt
Thương hiệu Quốc gia năm 2016.
+ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Nhóm ngành hàng Nhựa - Cao su - Hóa
chất) Thương hiệu "BM PLASCO NHỰA BÌNH MINH" với các sản phẩm "Ống và phụ
tùng nối ống nhựa uPVC, HDPE, PE, PP-R, bình phun, nón bảo hộ".
+ Công ty Cổ phần SECOIN (Nhóm ngành hàng Xây dựng - Vật liệu xây dựng Bất động sản) Thương hiệu "SECOIN" với sản phẩm "Gạch bông".
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 23/11/2003 nhằm xây dựng hình ảnh
Việt Nam là Quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ đa dạng phong phú với chất
lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị
trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.
- Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị nhân
dịp chuẩn bị tổng kết năm 2016, ngày 11/11/2016 Hội đã gửi văn bản đề nghị Hội đồng
Thi đua và Khen thưởng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh xét
tặng Giấy khen cho tập thể Hội và 02 cá nhân thuộc Hội.
* Kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội: Không có.
3. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội:
- Ngày 07/01/2016, tại văn phòng Hội, Hội đã trao đổi, tư vấn cho Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng Thạch Anh biên soạn và ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho Bê
tông nước mặn TAG theo đề nghị của Công ty;
- Tư vấn hội viên nộp hồ sơ Đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam ASEAN
gửi Hội đồng Đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội khoa
học và kỹ thuật Việt Nam). Hồ sơ đã được Hội đồng xét duyệt;
- GS.TS. Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội đã được Liên hiệp các Hội KHKT TP.
Hồ Chí Minh mời tham gia vào Hội đồng phản biện Dự án Nạo vét rạch, đào hồ trung tâm
và kênh mới trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm có 7 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau. Hội đồng nộp báo cáo cho Ủy ban nhân dân TP. HCM tháng 10/2016;
- Ngày 11/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã gửi Công văn số
5522/SXD-KTVLXD mời Kỹ sư cao cấp Nguyễn Lý Trọng, Ủy viên thường vụ Hội
Khoa học Kỹ thuật xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tham gia phản biện dự án
“Điều chỉnh quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030” để nhận thêm ý kiến phản biện tham mưu cho Hội đồng
thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 25/11/2016 bài phản biện đã
gửi cho Sở Xây dựng tinh Bình Dương;
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- Ngày 23/09/2016, GS.TS. Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội đã gửi thư đến
Thủ tướng Chính phủ góp ý các vấn đề liên quan đến xây dựng điện hạt nhân ở Việt
Nam. Ngày 07/11/2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cảm ơn Giáo sư
Nguyễn Văn Đạt đã có những phân tích về xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, trong
đó có đánh giá những ảnh hưởng bất lợi đến việc xây dựng Trung tâm Thành phố Hồ
Chí minh. Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Giáo sư. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta
đang cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết sách phù hợp đối với các vấn đề này.
Với 92% phiếu thuận, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc dừng dự án điện
hạt nhân Ninh Thuận trong phiên họp kín chiều 22/11/2016.
V. Công tác đối ngoại – hợp tác, liên kết:
- Những hoạt động liên kết với các Hội bạn trong Liên hiệp Hội, với Liên hiệp
Hội các tỉnh trong khu vực: Không có.
- Ngoài ra, Hội còn đón tiếp và giao lưu hoặc hợp tác với các tổ chức sau:
+ Đại diện Morton group (Liên bang Nga).
+ Đại diện Cộng đồng BIM Việt Nam.
+ Theo đề nghị của Cục công tác phía Nam – Bộ Công thương, ngày 12/07/2016
Hội đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc (KICT(National Institute), Zenith Architect
Co., Ltd., Nemo ICG Co., Ltd.,) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hội đã được
các doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm vật liệu mới là Hệ thống cửa sổ AHC (AHC
System Window) với lớp cửa kép bằng kính nhôm lõi thép, giữa có rèm). Sản phẩm
đạt chứng chỉ công trình xanh, giảm 30% lượng điện năng tiêu thụ (ở Hàn Quốc).
+ Công ty TNHH Xây dựng Lâm Phạm (có trụ sở tại TP. Hà Nội, TP. Vinh và
TP. HCM) nghe giới thiệu về giải pháp sàn nhẹ Uboot Beton - kết cấu sàn nhẹ hai
phương toàn khối, với tên rút gọn là U-bot tại Việt Nam. U-Bot hay Uboot Beton là
cốp pha bằng nhựa polypropylen tái chế sử dụng trong kết cấu sàn và móng bè. Cốp
pha U-bot được sử dụng để tạo nên sàn nhẹ, phẳng và không dầm với khả năng vượt
nhịp lớn. Bên cạnh đó, với tính năng tạo ra sàn phẳng, việc lắp ráp hộp U-bot vào kết
cấu sàn giúp tiết kiệm vật liệu và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
+ Đón tiếp Hiệp hội vật liệu xây dựng Nhật Bản ngày 15/12/2016 nhằm chào
hỏi, giới thiệu về các hoạt động của hai Hội cũng như cùng trao đổi về những chương
trình mà hai bên có thể hợp tác sau này.
VI. Đề xuất – kiến nghị:
- Hội kiến nghị Thành phố quan tâm giao cho Hội nhiều nhiệm vụ hơn nữa cũng
như hỗ trợ thêm cơ sở vật chất và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội
để đội ngũ trí thức của Hội có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển
Ngành xây dựng và kinh tế - xã hội của thành phố.
- Hội đề nghị Thành phố và các Sở, Ban, Ngành giao cho Hội thực hiện tư vấn,
phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu có liên
quan đến lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.
B. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017:
1) Phát triển tổ chức, đổi mới phương thức vận động, tập hợp hội viên.
2) Phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ.
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3) Hợp tác với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện
các văn bản, thủ tục pháp lý, kiến nghị với Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cấp
chứng chỉ hành nghề cho Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.
4) Duy trì và phát triển Website www.hoixaydunghcm.vn của Hội.
5) Tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị khác tổ chức các sinh hoạt học thuật, chuyên
đề khoa học, tham gia việc phổ biến kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên và đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngoài
Hội, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
6) Hướng dẫn, động viên hội viên của Hội tích cực tham gia nghiên cứu khoa học,
tham gia các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản
xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng các
công trình xây dựng.
7) Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề tài,
chương trình khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí
Minh và các tỉnh bạn trong thành phần của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật
Thành phố.
8) Làm tốt công tác chính trị - xã hội.
9) Khen thưởng đối với những hội viên tích cực, đạt nhiều thành tích.
10)
Các hoạt động khác:
- Tổ chức tốt công tác thu hội phí.
- Xin phép cơ quan chức năng đăng ký đổi con dấu mới theo quy định tại Khoản 2,
Điều 15 Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 thay cho con dấu đang sử dụng.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành hội, Ban kiểm tra hội; Ban
hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội theo quy định tại Khoản 3,
Điều 21 của điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM ban
hành kèm theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố; ban hành Quy chế thu hội phí, bổ sung mức chi cụ thể của từng nội dung
cho phù hợp với tình hình thực tế và Điều lệ.
- Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức Hội theo Điều lệ Hội.
- Hướng dẫn công tác đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp VIỆT NAM – ASEAN của
Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho hội viên để góp phần nâng cao vị
thế của Hội trong hội nhập quốc tế.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- BCH Hội và hội viên.
- Lưu VT.

PGS.TS.NGND. HUỲNH VĂN HOÀNG
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