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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 365/KH-SXD Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết nhằm phát hiện những quy định, những thủ tục hành chính có thành phần 

hồ sơ còn rườm rà, thời gian giải quyết kéo dài, yêu cầu điều kiện không cần thiết 

đưa vào kế hoạch xem xét, đề xuất, kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền để 

thực hiện cắt giảm; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân khi thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC; góp phần cải 

cách nền hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Bộ thủ tục hành chính đang áp 

dụng giải quyết thực hiện tại cơ quan và các văn bản QPPL khác liên quan đến 

ngành có quy định trình tự TTHC; tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá để đưa 

vào kế hoạch xem xét, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu 

điều kiện không cần thiết, không phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện. 

- Các phòng chuyên môn chủ trì rà soát, đánh giá, tính toán chi phí tuân thủ 

TTHC mà phòng trực tiếp giải quyết theo quy trình quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời 

gian thực hiện TTHC 

- Rà soát các văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và thuộc 

thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng.  

- Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Xây dựng được UBND tỉnh 

công bố tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 trên các lĩnh vực: Xây 

dựng; Quy hoạch; Kinh doanh bất động sản; Nhà ở; Giám định Tư pháp; QL chất 
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lượng công trình để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi 

bỏ trình UBND tỉnh công bố. 

- Rà soát các quy định trong Văn bản QPPL do Sở tham mưu UBND tỉnh 

ban hành, có quy định về thủ tục hành chính để thực hiện rà soát, đánh giá tính 

hợp lý, tính hợp pháp, tính toán chi phí tuân thủ đúng quy trình theo quy định tại 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

2. Quy trình rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời 

gian thực hiện TTHC 

- Rà soát, đánh giá các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính; tính 

hợp lý của thủ tục hành chính; tính hợp pháp của thủ tục hành chính và tính toán 

chi phí tuân thủ TTHC đang giải quyết theo hướng dẫn tại Điều 25, Điều 27, Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ. 

- Rà soát, đánh giá TTHC về xem xét cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu 

điều kiện, thời gian thực hiện phải căn cứ Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở và qua quá trình áp dụng giải quyết công việc thực tế cho các tổ chức, cá 

nhân hoặc qua các phản ánh, kiến nghị (nếu có) từ phía người dân, tổ chức. 

- Về xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh 

ban hành có quy định về thủ tục hành chính các phòng chủ trì tiến hành đánh giá 

tác động các quy định về thủ tục hành chính, thực hiện điền các biểu mẫu và tổ 

chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân chịu sự tác động của quy định 

về thủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Phối hợp, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc rà soát, đánh 

giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời gian thực hiện đảm bảo thời gian và 

quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thành 

phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời gian thực hiện TTHC theo quy định tại Thông 

tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự 

toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết 

định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt 

động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; căn cứ Nghị quyết 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2020 và các quy định của pháp luật khác có liên quan 

đến ngành chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu 
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cầu điều kiện, thời gian thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo chất 

lượng, thời gian quy định theo Nghị quyết nêu trên.  

- Về xây dựng dự thảo Văn bản QPPL tham mưu UBND tỉnh ban hành, có 

quy định về thủ tục hành chính; chủ trì tiến hành đánh giá tác động các quy định 

về thủ tục hành chính, thực hiện điền các biểu mẫu và tổ chức lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị và các cá nhân chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính 

theo quy định tại Điều 25, Điều 27, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc rà soát, cập 

nhật công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Xây dựng theo các văn bản QPPL mới ban hành có quy định về thủ tục 

hành chính để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung. 

3. Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở 

- Hướng dẫn cách thức rà soát, cung cấp đầy đủ các tài liệu, biểu mẫu liên 

quan đến công tác rà soát TTHC để phục vụ cho công tác rà soát. 

- Kiểm tra số lượng, chất lượng các biểu mẫu rà soát do các phòng gửi về; 

tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát chung của Sở theo mẫu tại Phụ lục VI, ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. 

- Làm đầu mối để liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để giải quyết những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch rà soát, đánh giá các quy định, TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2020. Yêu cầu các phòng nghiêm túc triển 

khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các phòng phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, 

điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp./. 
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh;    (B/C) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng (để thực hiện); 

- Lưu: VT. CBĐM KSTTHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Xuân Tiến 
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