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Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
Số: 942/SXD-VP Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

 

V.v Niêm yết, công khai 
thủ tục hành chính (TTHC) 
 
  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
          trên địa bàn tỉnh Hải Dương;   

 Thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, 
hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch 
UBND Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt 
động của cơ quan hành chính nhà nước và giải quyết TTHC tốt hơn cho tổ chức 
và công dân, Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ 
đạo các phòng chức năng thực hiện các công việc sau: 

 1.  Niêm yết công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 
các lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc; hoạt động xây dựng; hạ tầng kỹ thuật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện bao gồm: 02 TTHC lĩnh vực Quy 
hoạch kiến trúc; 05 TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; 01 TTHC lĩnh vực hạ 
tầng kỹ thuật ( Nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND cấp 
huyện được Sở Xây dựng đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tại 
địa chỉ: http://soxaydung.haiduong.gov.vn/thủ tục hành chính). 

 2. Trong quá trình triển khai thực hiện các TTHC được công bố, nếu 
TTHC nào còn chưa rõ, thiếu hoặc chưa phù hợp với quy định của văn bản 
pháp luật đề nghị tổng hợp thành văn bản gửi Sở Xây dựng để trình cấp có 
thẩm quyền xem xét hiệu chỉnh, công bố bổ sung, thay thế cho phù hợp. 

 3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện TTHC theo quy định (Định kỳ 
hàng quý, 6 tháng, 1 năm) về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 Giao cho Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện kiểm soát TTHC; tổng 
hợp các kiến nghị của các huyện, thành phố, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chỉ 
đạo./. 
 Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng KSTTHC- Văn phòng UND tỉnh; 

- Giám đốc Sở;                                                                               Đã ký 
- Các phòng Sở;    
- Lưu VP. 

 
                     Trịnh Nam Hưng 


