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BÁO CÁO  

 Tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg 

                                             

 

Thực hiện Công văn số 4717/UBND-PC ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

 Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính. Cấp ủy, Lãnh đạo Sở đã thường xuyên quán triệt tới từng 

cán bộ, công chức, viên chức các chủ trương, chính sách và các quy định về cải 

cách hành chính thông qua các buổi chào cờ đầu tháng, các cuộc họp Chi bộ và 

các cuộc họp giao ban định kỳ. Đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, tập huấn các 

văn bản mới cho 12 huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực xây dựng qua đó lồng ghép tuyền truyền về cải cách hành 

chính. 

-  Để Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; 

xây dựng và công khai các quy trình nội bộ giải quyết TTHC để đảm bảo quyền 

giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; 

tổ chức tiếp nhận và xử lý đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo công khai, minh 

bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. 

Hàng năm, Sở đã ban hành các kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực 

hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông như: số 245/KH-SXD ngày 28/01/2019; 

202/KH-SXD ngày 04/02/2020... 
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- Triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh để tiện lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân sau khi 

thực hiện thủ tục hành chính đánh giá về sự phục vụ của các Sở ngành.  

2. Kết quả thực hiện:  

Ngay sau khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính và các Thông tư hướng dẫn có hiệu lực; Sở đã thực hiện việc tuyên 

truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia các dịch vụ 

công trực tuyến đặc biệt là các DVC TT từ mức độ 3 trở lên bằng nhiều hình thức 

cụ thể, như trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của Tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh. Công khai minh bạch quy trình 

giải quyết TTHC để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát các hoạt động 

cải cách TTHC, thái độ phục vụ trong quá trình giải quyết công việc của đội ngũ 

cán bộ, công chức. 

- Sở đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở gồm 38 thủ tục trên 06 lĩnh vực tại bộ phận giao dịch một của, trên 

Cổng thông tin của Sở và trên dịch vụ công của tỉnh, đã mở chuyên mục bạn đọc 

hỏi cơ quan chức năng trả lời và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, 

thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; định kỳ đăng tải các bài viết về CCHC, 

cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Hiện tại, Sở Xây dựng đã cung cấp cho cho các tổ chức, cá nhân về dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên là: 38 TTHC trong đó, có 24 TTHC đã thực 

hiện mức độ 3, Đồng thời, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

nộp hồ sơ được dễ dàng, giảm bớt chi phí, thời gian, Sở cũng đã ban hành tài liệu 

sử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

- 100%  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được 

niêm yết, công khai hướng dẫn thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 

tỉnh, trên Cổng thông tin của Sở theo quy định, Đồng thời, Sở đã cập nhật, công 

khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối  với 100% hồ hơ đã tiếp nhận tại 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tạo điện thuận lợi cho người dân, tổ chức 

và doanh nghiệp dễ tra cứu.  

- Sở đã bố trí 01 công chức có trình độ đại học làm việc tại Trung tâm hành 

chính công của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết từ 16/6/2018 đến 16/6/2020: 3524 hồ 

sơ, Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định 3524 hồ 
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sơ, số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ; 0 hồ sơ; Số hồ sơ trả trước, 

trả đúng thời gian quy định 3514 hồ sơ; số hồ sơ không đúng thời gian quy định: 

0 hồ sơ, còn lại chưa đến hạn trả; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 78 hồ 

sơ, số hồ sơ tiếp nhận qua mạng 140 hồ sơ. 

- Nhằm thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đánh giá của các 

tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở tại Trung 

tâm hành chính công tỉnh, Sở cài đặt phần mềm đánh giá hài lòng đối với các công 

chức làm việc tại một cửa ngay nơi tiếp nhận hồ sơ để người dân đánh giá. Đến 

thời điểm hiện nay, chưa có phản ánh nào về mức độ không hài lòng đối với cán 

bộ, công chức thuộc Sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định 

số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại nhiều kết quả tích 

cực, cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng 

sâu, vùng xa, những địa bàn còn khó khăn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp 

trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên vẫn còn gặp những khó khăn vướng mắc như 

sau: 

- Nhận thức của người dân về dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết TTHC vẫn hạn chế; còn tâm lý sợ mất, thất lạc hồ 

sơ, giấy tờ gốc nên phải đến cơ quan nơi giải quyết TTHC để gửi, nhận trực tiếp 

nên số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích chưa cao. Một số TTHC có thành phần hồ sơ gồm nhiều tài liệu, giấy tờ 

chuyên môn, nội dung hồ sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải kiểm tra, đối 

chiếu chặt chẽ, do đó việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính gặp nhiều 

khó khăn khi phải hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Công tác truyền thông 

chưa thường xuyên, sâu rộng, cách thức truyền thông chưa đa dạng, phong phú, 

chưa thu hút nên nhiều người dân chưa biết để sử dụng dịch vụ… 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh phải ban hành thêm nhiều văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tiếp 

nhận một hồ sơ nên mất nhiều thời gian (ví dụ: Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ 

sơ, mẫu phiếu bổ sung hoàn thiện hồ sơ, mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ...). 

- Các văn bản QPPL thường xuyên thay đổi, tuy nhiên các Thông tư, văn 

bản hướng dẫn ban hành còn chậm, bất cập nên việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ 

sơ đôi lúc còn gặp khó khăn. 
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- Do đặc thù của ngành Xây dựng (hồ sơ gồm bản vẽ, dự toán…) nên việc 

thực hiện giải quyết các TTHC ở mức độ 3, 4 còn gặp nhiều khó khăn. 

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị nâng cấp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để việc tiếp 

nhận và trả kết quả có thể đăng tải các file có dung lượng lớn, nhằm tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. 

- Bố trí thêm kinh phí để thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC 

nói chung và công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách của nhà nước bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đưa thông tin về các Luật, Nghị định, Thông 

tư và Quyết định của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức và các doanh 

nghiệp để nắm bắt và thực hiện tốt hơn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Sở Xây dựng, 

báo cáo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

            GIÁM ĐỐC 

             
 

   

 
  

 

           Trần Xuân Tiến 

 


		soxaydung@hatinh.gov.vn
	2020-07-27T17:15:27+0700




