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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Xây dựng năm 2020 

   

Thực hiện Kế hoạch 06/KH-UBND 08/01/2020 của UBND tỉnh về Kiểm 

soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 365/KH-SXD ngày 26/02/2020 của Sở Xây dựng 

về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

1. Về thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây 

dựng, cấp giấy phép xây dựng đã thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút 

ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan và Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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. Cụ thể: 

- Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa 

chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình 

tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 

xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình 

thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Theo quy định tại Luật Xây dựng 

năm 2014, thì thời gian Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp giấy phép 

xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều 

chỉnh, giấy phép di dời là 30 ngày và đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Xây dựng đã kiến nghị thực hiện giảm thời gian xuống 

còn 20 ngày đối với công trình và 10 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ (được ban hành tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). 

- Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính 

trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Theo quy 

định tại Luật Xây dựng năm 2014, thì thời gian Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Xây dựng đã kiến nghị 
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thực hiện giảm thời gian Điều chỉnh giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày đối 

với công trình và 10 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(được ban hành tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh). 

- Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng 

điều chỉnh: Theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì thời gian thẩm định đối với công 

trình cấp II, III là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Xây dựng đã kiến 

nghị thực hiện giảm thời gian xuống còn 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ (được ban hành tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh).   

- Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: Theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì thời gian thẩm 

định đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh: không quá 30 ngày đối với dự án 

nhóm B, không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C; đối với thẩm định thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B, không quá 

15 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Xây dựng đã 

kiến nghị thực hiện giảm thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh nhóm B, C và đối với thẩm định thiết 

kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh nhóm B, C (được ban hành tại Quyết định số 

2281/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). 

2. Về đánh giá tác động các quy định 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 trong xây dựng dự thảo Văn bản QPPL 

để tham mưu UBND tỉnh ban hành đã thực hiện đảm bảo theo quy định tại Thông 

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

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Xây dựng năm 2020, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC. 
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