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BÁO CÁO  

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI  

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 
 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL) 
- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: không. 

- Số lượng TTHC được BH trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: 

không. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 
Nêu tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan 

mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: không. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo: không 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: không 

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: không; trong đó số TTHC 

được công khai: không. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của ngành tính đến 

thời điểm báo cáo: 50; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 39. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 50; trong đó: 

số TTHC do Trung ương quy định: 45; số TTHC do địa phương quy định: 05. 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Đã ban hành Báo cáo số 2691/SXD-BC ngày 30/8/2021 báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2021. 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): không. 

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: không. 

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 39; số TTHC bãi bỏ: 

0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0; số 

TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 17. 

- Số tiền tiết kiệm được: Trong quý III/2021 chưa có. 

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: Trong quý III/2021 chưa có. 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: Đã hoàn thành theo kế 

hoạch đề ra. 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
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- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp 

nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 474; trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 422 (trực tuyến: 54, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 368); số 

từ kỳ trước chuyển qua: 52. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 422; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 52; trong 

đó, trong hạn: 52, quá hạn: 0. 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:  

- 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; để thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm 

quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh, 

đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.  

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả 

kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, 

tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời còn kiểm tra, giám sát được quá 

trình giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 2004/KH-SXD ngày 27/7/2021 Kế hoạch Triển 

khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP:  

- Đã ban hành Quyết định công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; đồng thời thực hiện việc 

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

công trực tuyến do Sở cung cấp bằng nhiều hình thức cụ thể, như trên Cổng TTĐT 

của Sở, của Tỉnh. Công khai minh bạch quy trình giải quyết TTHC điện tử để tạo 

điều kiện cho người dân tham gia giám sát các hoạt động cải cách TTHC, quá trình 

giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Đã ban hành Văn bản số 2003/SXD-VP ngày 27/7/2021 V/v triển khai thực 

hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại 

các Nghị quyết của Chính phủ; trong đó đã đề xuất bổ sung tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4), thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh là 16/39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4; đồng thời tích hợp vào một cửa điện tử để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân 

trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Hồ sơ trực tuyến hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải 

quyết đầy đủ, đúng quy trình, kịp thời theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 

trả kết quả đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 
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- Bộ thủ tục hành chính của Sở, sau khi được UBND tỉnh công bố đã được 

công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC của tỉnh Cổng DVC 

quốc gia theo quy định. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 
Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

- Ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về Kiểm soát thủ tục 

hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021. 

- Ban hành Công văn số 1165/SXD-VP ngày 12/5/2021 về việc tuyên truyền, 

hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ 

BCCI để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền, đăng ký 

tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc 

gia và hệ thống DVC trực tuyến của Bộ Xây dựng; tuyên truyền phổ biến, khuyến 

khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và 02 đơn vị 

trực thuộc tích cực tham gia cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID trên Cổng 

DVC Quốc gia. 

- Tiếp tục thực hiện đăng tải các video, tài liệu về tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện nộp hồ sơ, trả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền về: chủ trương, chính sách, pháp luật về 

công tác cải cách TTHC và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC của Trung ương, 

của tỉnh, của cơ quan trên Cổng TTĐT Sở. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Chưa có 

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 
- Theo kế hoạch đã ban hành về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 

nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc dự kiến là 6 tháng, cả năm; Nhưng do thực 

hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên dự kiến sẽ kiểm tra vào dịp cuối 

năm (trong tháng 11/2021). 

- Trong quý III/2021 không có cán bộ, công chức của Sở vi phạm quy định 

về kiểm soát thực hiện TTHC trong thực thi nhiệm vụ công vụ. 

12. Nội dung khác 
- Ban hành Văn bản số 1813/SXD-VP ngày 08/7/2021 về việc khắc phục các 

tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và giải pháp nâng cao các chỉ số CCHC. 

- Ban hành Văn bản số 2141/SXD-VP ngày 06/8/2021 về việc rà soát các 

TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng để kiến nghị chuẩn hóa. 

- Ban hành Văn bản số 2481/SXD-VP ngày 10/8/2021 về việc tổng hợp, báo 

cáo danh mục các TTHC không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất. 

- Ngoài ra đã ban hành các văn bản về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc và tại UBND cấp huyện 

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng. 

- Đã hoàn thiện thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ 

danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện và thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Khoa học và 

Công nghệ xin ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh công bố. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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- Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên 

suốt, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân, tập thể  

nên được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở; việc công 

bố kịp thời đầy đủ danh mục các QT điện tử, QT nội bộ giải quyết TTHC đã góp 

phần nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự tin tưởng, hài lòng cho người dân, 

góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Trong quý III/2021: Cơ quan Sở Xây dựng hoàn thành tốt công tác kiểm 

soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử. 

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm 

soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử: 

+ Hiện nay, Bộ TTHC của ngành Xây dựng đang áp dụng tại các địa phương 

đang được thực hiện theo nhiều quyết định của Bộ Xây dựng công bố. Vì vậy, để 

tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình cập nhật, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả 

giải quyết TTHC được kịp thời, đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm chuẩn hóa lại các danh mục TTHC thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 

+ Nhằm đảm bảo được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công bố thủ tục 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quyết 

định đầu tư hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện 

(cấp tỉnh và cấp huyện); Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng đối với các công trình lập BCKTKT do UBND cấp huyện, cấp xã quyết 

định đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có 

căn cứ thực hiện. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức về 

các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác kiểm 

soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử. 

- Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý để trình UBND 

tỉnh công bố bổ sung. Thực hiện việc công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính 

của Sở sau khi được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng qui định; nhằm tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi tra cứu, tiếp cận và thực hiện. 

- Thực hiện việc công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý trên Cổng DVC của tỉnh Cổng 

DVC quốc gia sau khi được UBND tỉnh công bố theo quy định. 

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, 

kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Xây dựng tại UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Thực hiện việc rà soát các quy định, đánh giá tác động, tính toán chi phí 

tuân thủ TTHC theo quy định đối với các văn bản QPPL do Sở chủ trì xây dựng, 

tham mưu UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính để phát hiện 
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những nội dung không phù hợp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, tránh chồng chéo trong 

việc tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đầy đủ 

theo qui định. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Hiện nay, Bộ TTHC của ngành Xây dựng đang áp dụng tại các địa phương 

đang được thực hiện theo nhiều quyết định của Bộ Xây dựng công bố. Vì vậy, để 

tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình cập nhật, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả 

giải quyết TTHC được kịp thời, đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm chuẩn hóa lại các danh mục TTHC thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 

- Nhằm đảm bảo được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công bố thủ tục 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quyết 

định đầu tư hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện 

(cấp tỉnh và cấp huyện); Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng đối với các công trình lập BCKTKT do UBND cấp huyện, cấp xã quyết 

định đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có 

căn cứ thực hiện. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử trong quý III năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CB ĐM KSTTHC.         

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 
 

Trần Xuân Tiến 

  

  



 Biểu số 

II.01b/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐƠN VỊ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: TTHC, VB. 

STT 
Tên dự thảo văn bản QPPL được đánh 

giá tác động của TTHC 

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động 
Số lượng TTHC được quy định tại 

văn bản (sau khi ban hành) 

Tổng số TTHC 

được đánh giá 

tác động 

TTHC 

được quy 

định mới 

TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

được bãi 

bỏ 

TTHC 

được giữ 

nguyên 

Tổng số 

TTHC được 

quy định 

Số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

(1) (2) 
(3) = (4)+ 

(5)+(6)+(7) 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Quyết định của UBND cấp tỉnh               

1 Chưa có 0 0 0 0 0 0 0 

II Nghị quyết định của HĐND cấp tỉnh               

1 Chưa có 0 0 0 0 0 0 0 

  TỔNG SỐ  0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 

II.03b/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

ĐỊA PHƯƠNG  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: TTHC, VB. 

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN  

BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị thực 

hiện 

Số lượng 

quyết 

định công 

bố 

Số lượng văn 

bản QPPL 

quy định 

TTHC được 

công bố 

Số lượng TTHC đã được công bố 
Số lượng TTHC đã được 

công khai/ không công khai 

Tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa 

phương tính đến 

thời điểm báo cáo 

Tổng số 

TTHC 

quy định 

mới 

TTHC sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, 

bổ sung (Công 

khai) 

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TỔNG CỘNG 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  



8 

 

Biểu số II.04/VPCP/KSTT 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TẠI SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

Kỳ báo cáo: Quý II/Năm 2021 

(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng % 

STT 

Tổng số 

TTHC cần 

rà soát, 

đơn giản 

hóa theo 

Kế hoạch 

Tổng số TTHC 

đã được rà 

soát, thông 

qua phương án 

đơn giản hóa 

Phương án đơn giản hóa TTHC 

Số tiền 

tiết kiệm 

được 

Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

được 

Tỷ lệ hoàn 

thành Kế 

hoạch rà 

soát, đơn 

giản hóa 

Số lượng 

TTHC giữ 

nguyên 

Số lượng 

TTHC bãi 

bỏ 

Số lượng 

TTHC sửa 

đổi bổ sung 

Số lượng 

TTHC 

thay thế 

Số lượng 

TTHC liên 

thông 

Số lượng TTHC 

có giải pháp để 

thực hiện trên 

môi trường điện 

tử 

   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ/ UBND CẤP TỈNH 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ 

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: Số PAKN. 

STT 
Tên ngành, lĩnh vực có 

PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN 

đã xử lý 

được đăng 

tải công 

khai 

     

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Đã xử lý Đang xử lý       

Tổng số Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 
Tổng số 

Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

      

Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ  

Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ          

(1) (2) 

(3) 

=(4)+(5) 

=(6)+(7) 

(4) (5) (6) (7) 

(8)= 

(9)+(10) 

=(11)+(12) 

(9) (10) (11) (12) 
(13)= 

(14)+(15) 
(14) (15) (16)      

 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

1 Lĩnh vực Quy hoạch  0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

2 Lĩnh vực Xây dựng  0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

3 Lĩnh vực Nhà ở   0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

4 Lĩnh vực KDBĐS  0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

5 
Lĩnh vực Giám định tư 

pháp xây dựng  
 0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

6 
Lĩnh vực Quản lý chất 

lượng công trình xây dựng  
 0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0   0      

TỔNG CỘNG  0  0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  0  0       
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI 

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

ST

T 

Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ 

chế một cửa 

Tổng 

số 

Trong đó 
Số hồ sơ đã giải 

quyết 

Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải 

quyết 

Đang 

giải 

quyết Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận(trực 

tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Lĩnh vực Giám định 

tư pháp xây dựng 
0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

2 
Lĩnh vực Kinh 

doanh bất động sản 
0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Nhà ở và 

công sở 
0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Quản lý 

chất lượng công 

trình xây dựng 

47 0 0 

47 

40 40 0 7 7 0 

47 40 0 7 

5 
Lĩnh vực Quy hoạch 

xây dựng 
83 1 8 

74 
67 67 0 16 16 0 

83 67 0 16 

6 Lĩnh vực Xây dựng 344 53 44 247 315 315 0 29 29 0 344 315 0 29 

-- -Tổng- 474 54 52 368 422 422 0 52 52 0 474 422 0 52 
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

Đơn vị tính: TTHC, % 

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của địa phương 

TTHC được thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT được ban hành 

Tổng số 

TTHC 
Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 

Tổng số quy 

trình 
Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp Xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)+(13)

+(14) 
(12) (13) (14) 

1 Lĩnh vực Quy hoạch 09  05  04  0 09  05  04  0 09  05  04  0 

2 Lĩnh vực Xây dựng  24 17   07  0  24 17   07  0  24 17   07  0 

3 Lĩnh vực Nhà ở  10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 

4 Lĩnh vực KDBĐS 03 03 0 0 03 03 0 0 03 03 0 0 

5 
Lĩnh vực Giám định 

tư pháp xây dựng  
03 03 0 0 03 03 0 0 03 03 0 0 

6 

Lĩnh vực Quản lý 

chất lượng công trình 

xây dựng  

01 01 0 0 01 01 0 0 01 01 0 0 

TỔNG CỘNG  50  39  11  0  50  39  11  0  50  39  11  0 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH, HUYỆN 

STT Lĩnh vực 
Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lượng TTHC Tỷ lệ Số lượng TTHC Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lĩnh vực Quy hoạch  0 0      

2 Lĩnh vực Xây dựng 0 0   

3 Lĩnh vực Nhà ở  0 0   

4 Lĩnh vực KDBĐS 0 0   

5 Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng  0 0   

6 Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng  0 0   

TỔNG CỘNG  0  0     
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Biểu số II.08/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI 

TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND cấp tỉnh 

 

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 

Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
(có=1; 

không=0) 

Được giao 
Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
Được giao Đã triển khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

A DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO   

I CẤP TỈNH               

1 Lĩnh vực Xây dựng               

1 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, III 
x  x  02        1 

2 

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân hạng II, III 

x x 0    1 

3 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng của cá nhân hạng 

II, III do lỗi của cơ quan cấp 

x x 0    1 

2 Lĩnh vực Quy hoạch        

1 Cung cấp thông tin quy hoạch x x 0 x x 0 1 

3 Lĩnh vực Nhà ở        

1 

Thông báo nhà ở hình thành trong 

tương lai đủ điều kiện được bán, 

cho thuê mua 

x x 0 x x 0 1 

B DVCTT DO CƠ QUAN CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 

I CẤP TỈNH               

1 Lĩnh vực Xây dựng        
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javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$SPWebPartManager$g_ec30cf66_c1d4_4956_bf95_28f0423172c8$ctl00$rptDanhMucThuTuc$ctl01$lbThuTucDetail','')
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1 
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng hạng II, hạng III 
 x 0    1 

2 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, III 
 x 0    1 

3 

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng 

II, III (về lĩnh vực hoạt động và 

hạng) 

 x 0    1 

4 

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng 

của cá nhân hạng II, III 

 x 0    1 

5 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, III (trường 

hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết 

hạn) 

 x 0    1 

6 

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. 

 x 0    1 

7 

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. 

 x 0    1 
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8 

Cấp Giấy phép hoạt động xây 

dựng cho tổ chức và cá nhân nước 

ngoài hoạt động xây dựng tại Việt 

Nam (thực hiện hợp đồng của dự 

án nhóm B, C), (sau đây gọi tắt là 

Nhà thầu). 

 x 0    1 

9 

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động 

xây dựng cho tổ chức và cá nhân 

nước ngoài hoạt động xây dựng 

tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng 

của dự án nhóm B, C), (sau đây 

gọi tắt là Nhà thầu). 

 x 0    1 

2 Lĩnh vực Quy hoạch        

1 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

 x 0    1 

3 
Lĩnh vực Kinh doanh bất động 

sản 
       

1 
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 
 x 0    1 

2 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản do bị 

mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại 

do thiên tai hoặc lý do bất khả 

kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản do hết 

hạn (hoặc gần hết hạn). 

 x 0    1 
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