
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:         /SXD-QHKT Sóc Trăng, ngày     tháng 3  năm 2023 

V/v tham dự “Giải thưởng 

Quy hoạch Đô thị Quốc gia 

lần thứ III-VUPA.2022” 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phân Hội Kiến trúc sư; 

- Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng, 

                                 tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1139/VP-XD ngày 09/3/2023 

về việc giao Sở Xây dựng thông báo, khuyến khích đến các tổ chức, cá nhân 

doanh nghiệp lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, 

chất lượng môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tham dự “Giải thưởng 

Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III-VUPA.2022”, 

Sở Xây dựng thông báo triển khai như sau: 

- Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia được đánh giá là giải thưởng có 

ý nghĩa và giá trị cao để khẳng định thương hiệu, trình độ chuyên môn của các 

kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư, các tư vấn, doanh nghiệp trong lĩnh vực quy 

hoạch xây dựng, các nhà quản lý phát triển đô thị ở Việt Nam. Do vậy, Sở Xây 

dựng khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, chất lượng môi trường đô thị trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng tham dự giải thưởng nêu trên. 

- Để phổ biến rộng rãi về Giải thưởng, Sở Xây dựng chuyển tiếp Công 

văn số 19/2023/CV-VUPDA ngày 02/3/2023 về việc Đề cử giới thiệu đơn vị 

tham dự “Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2023 - VUPA.2022” và 

Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị của Hội Quy hoạch 

phát triển đô thị Việt Nam đến các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phân 

Hội Kiến trúc sư tỉnh Sóc Trăng nhằm phối hợp rà soát, khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan trên địa 

bàn huyện, thị xã, thành phố tham dự “Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 

lần thứ III-VUPA.2022”.  

- Các đơn vị tham dự giải thưởng nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại 

Công văn số 19/2023/CV-VUPDA ngày 02/3/2023 và Thông báo về việc tổ 

chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt 

Nam. Lưu ý về thời gian nhận tác phẩm dự thi chậm nhất đến ngày 31/5/2023 và 

đơn vị tiếp nhận hồ sơ tham dự là Ban thư ký chương trình - Địa chỉ: Tầng 2, 

Tòa nhà 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (SĐT liên hệ: 

0983387780, Ms Nguyễn Thị Thu Hương - Email: thuhuong.nc09@gmail.com). 
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- Trường hợp cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có tác phẩm gửi 

tham dự Giải thưởng đề nghị quý đơn vị, cá nhân đồng gửi thông tin về Sở Xây 

dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là nội dung thực hiện triển khai của Sở Xây dựng theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn số 1139/VP-XD ngày 09/3/2023. Rất mong nhận 

được sự quan tâm và triển khai của quý cơ quan, đơn vị. 

(Đính kèm:  

- Công văn số 1139/VP-XD ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh; 

- Công văn số 19/2023/CV-VUPDA ngày 02/3/2023 của Hội Quy hoạch 

Phát triển Đô thị Việt Nam; 

- Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị của Hội Quy 

hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam; 

- Phụ lục danh sách các Đơn vị tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng về lĩnh vực Quy hoạch xây dựng)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đăng tải trên Cổng TTĐT Sở XD; 

- Phòng QLĐT các thị xã, thành phố; 

- Phòng KT&HT các huyện; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở XD; 

- Lưu: VT, QHKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

Huỳnh Đức Dũng 

 



Phụ lục Danh sách các Đơn vị tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng về Quy hoạch xây dựng 

 

1. Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Sóc Trăng. 

2. Công ty CPTV Xây dựng Khánh Hưng. 

3. Công ty CPTV Xây dựng Á Đông. 

4. Công ty TNHH Ba Xuyên. 

5. Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành. 

6. Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Tài Lộc. 
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