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Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính nhà 
nước, Sở Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành 
chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau :  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4618/KH-UBND ngày 
26/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính Nhà nước năm 2019 và Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 27/12/2018 của 
Sở Xây dựng về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. 

 - Phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các văn 
bản liên quan đến công tác cải cách hành chính của Trung ương, của Tỉnh và 
Sở theo kế hoạch số 12/KH-SXD ngày 01/02/2019 của Sở Xây dựng. 

 2. Về kiểm tra cải cách hành chính 

 Theo Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 27/12/2018 của Sở về kiểm tra việc 
thực hiện cải cách hành chính tại các phòng sở, trách nhiệm người đứng đầu 
trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2019, Sở tổ chức kiểm 
tra vào Quý III/2019. 

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

 - Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền số 12/KH-SXD ngày 
01/02/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; đã quán triệt, giao 
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị  thực hiện năm 2019, trọng tâm là nhiệm 
vụ cải cách hành chính tại cuộc họp cơ quan tháng 01/2019. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 1. Cải cách thể chế: 

 - Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch 
đô thị do Bộ Xây dựng chủ trì.  

 - Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định:  

 + Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 ban hành Quy chế 
phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 



 2 

 + Quyết định số 15/2019/QĐ- UBND ngày 14/5/2019 ban hành Quy 
định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thue mua nhà ở xã hội trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính 

 - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 30/VP-KSTTHC ngày 
18 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng 
44 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (Tờ trình số 
08/TTr-SXD ngày 28/01/2019);  

 - Đã xây dựng trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công ( Quyết 
định số 581/QĐ-UBND ngày 15/02/2019); 

 - Đã dự thảo trình UBND tỉnh công bố bổ sung Danh mục TTHC thuộc 
được ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hải Dương 
(Tờ trình số 73/TTr-SXD ngày 03/6/2019). 

 - Về công khai thủ tục hành chính: Toàn bộ nội dung TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công đều được công khai rõ ràng, đầy 
đủ và chính xác trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: 
http://soxaydung.haiduong.gov.vn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, 
tìm hiểu và thực hiện đúng quy định.  

 - Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 
tại các phòng thuộc Sở (Số 18/KH-SXD ngày 20/02/2019). 

- Tiếp tục duy trì việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thời 
gian thực hiện quy trình xử lý công việc trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở; 

- 6 tháng đầu năm 2019 (Từ 01/01/2019 đến 31/5/2019) tiếp nhận 673 hồ 
sơ yêu cầu giải quyết TTHC và đã giải quyết 538 TTHC; còn 135 TTHC chưa 
đến hạn giải quyết. Các TTHC đều được giải quyết đúng quy định, không có 
TTHC quá hạn, đặc biệt lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng cho các doanh 
nghiệp luôn trước hạn trung bình từ 15 đến 20 ngày so với quy định; không có 
phản ánh, kiến nghị đặt ra yêu cầu Sở phải tiếp nhận giải quyết. 

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Năm 2019 chỉ tiêu biên chế của Sở Xây dựng được giao là 42 chỉ tiêu và 
trong năm tinh giản 01 chỉ tiêu, cuối năm 2019 còn 41 chỉ tiêu. 

Theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng. Bộ máy của Sở gồm: 
Giám đốc Sở, 03 Phó Giám đốc Sở; 07 phòng chuyên môn thuộc Sở,  01 chi cục 
là : Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quy hoạch - kiến trúc; Phòng Phát triển đô 
thị và hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu 
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xây dựng; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chi cục Giám 
định xây dựng; 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Quy hoạch đô 
thị và nông thôn; Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 

Tuy nhiên, đến nay do yêu cầu của nhiệm vụ phải tinh giản biên chế nên 
UBND tỉnh chưa thông qua đề án thành lập Chi cục Giám định, cơ cấu tổ chức 
của Sở Xây dựng vẫn là 08 phòng và 02 trung tâm trực thuộc: Văn phòng; 
Thanh tra; Phòng Quy hoạch - kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ 
thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng 
Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Phòng Quản lý chất lượng công trình 
xây dựng; Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn; Trung tâm Kiểm định 
chất lượng công trình xây dựng. 

 

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng đã cơ bản được kiện toàn, 
đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, với chức 
năng nhiệm vụ ngày càng nhiều, đòi hỏi công tác quản lý ngày càng tốt hơn 
mà chỉ tiêu biên chế ngày càng tinh gọn (đến năm 2021 còn 40 chỉ tiêu công 
chức cho 07 phòng và 01 chi cục) đòi hỏi phải cải cách hành chính mạnh mẽ 
hơn nữa trong tất cả các khâu thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công 
việc. Đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, thực hiện quản lý nhà nước 
theo hướng một cửa, một đầu mối. Trong khi đó, quản lý xây dựng ngày càng 
phức tạp, nhất là quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý xây dựng 
theo quy hoạch, giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đòi hỏi cần bố 
trí thêm cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, bộ phận thanh tra biên chế còn thiếu, 
trang thiết bị phục vụ công tác thanh kiểm tra còn hạn chế dẫn đến việc thanh 
tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính hiệu quả chưa cao. Tình hình vi 
phạm các quy định pháp luật về quy hoạch, về trật tự xây dựng, bảo vệ môi 
trường, phòng cháy, chữa cháy… còn khá phổ biến.  

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Xây dựng luôn quan tâm đến công tác đào tạo xây dựng chất lượng 
đội ngũ công chức. Các công chức được tuyển dụng đều được đào tạo cơ bản, 
chính quy, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và 
nhu cầu của công việc. Sở thường xuyên cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ 01/01/2019 đến nay, Sở 
đã cử 09 công chức đi học lớp Chuyên viên chính; 12 công chức, viên chức đi 
học lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng; 14 công chức đi học 
ngoại ngữ do tỉnh và bộ, ngành Trung ương tổ chức. 

Hiện nay, Sở Xây dựng có 40 công chức, có trình độ như sau: Về trình độ 
chuyên môn: 16 người có trình độ thạc sĩ, 24 người có trình độ đại học. Về trình 
độ lý luận chính trị: 07 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Về kiến thức 
quản nhà nước: 01 người có trình độ chuyên viên cao cấp, 07 người có trình độ 
chuyên viên chính, 32 người có trình độ chuyên viên. Về trình độ ngoại ngữ 
(Tiếng Anh): 02 người có trình độ đại học, còn lại có chứng chỉ C và B. Về trình 
độ công nghệ thông tin: 39/39 công chức có chứng chỉ tin học.  
 



 4 

 5. Cải cách tài chính công 

 - Đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 

 - Đã xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019;   

 - Đã thực hiện việc công khai dự toán 2019 và Quyết toán năm 2018;   

 - Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính nhà 
nước; thực hiện tốt việc quản lý, đổi mới cơ chế tài chính.  

  6. Hiện đại hóa hành chính 

- Duy trì vận hành và khai thác Trang thông tin điện tử và cơ sở hạ tầng 
thông tin như mạng internet, mạng wifi để phục vụ công tác; duy trì và đẩy mạnh 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi 
công việc; 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử và thực hiện nhiệm vụ được 
giao qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 

 - Đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh từ 01/3/2019; 

- Đang triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  sang Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào các hoạt động chỉ đạo điều 
hành tại Sở. 

 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

-  Tiếp tục chỉ đạo các phòng thực hiện đúng tiến độ các công việc  được 
giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đã xây dựng. 

- Tiếp tục giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành theo tinh thần chỉ đạo 
của  Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 893/KH-UBND ngày 25/3/2019; 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác 
cải cách hành chính. Hoàn thành trong quý III/2019. 

- Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng, 
UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách hành chính. Đồng thời, chủ động xin ý kiến 
chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ 
tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. 

- Hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào các hoạt động chỉ đạo điều hành tại 
Sở trong tháng 6/2019. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
điện tử. 
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Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng 
đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Sở Xây 
dựng báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- LĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở XD; 
- Lưu: VP 

  KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 
 
 
 
 

       Trịnh Nam Hưng  
 

 

 
 


