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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

 
Số:             /BC-SXD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Bắc Kạn,  ngày      tháng 12 năm 2020 

         

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020  

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo 

an ninh quốc phòng năm 2020. Ban lãnh đạo Sở đã chủ động bám sát công tác 

chỉ đạo, điều hành và giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để 

kịp thời triển khai việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác tham 

mưu đạt chất lượng và đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập thể ban Lãnh đạo 

Sở luôn luôn chủ động và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi 

nhiệm vụ cấp trên giao. Đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai tại 

đơn vị như Kế hoạch hành động số 256/KH-SXD ngày 25/2/2020 về việc triển 

khai chương trình hành động của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Phối hợp chặt chẽ 

trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, cập 

nhật thị trường vật liệu xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng sát với thực tế, 

công bố bộ chỉ số giá xây dựng hàng quý để các đơn vị liên quan tham khảo và 

áp dụng. 

Ngay từ đầu năm đơn vị đã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, quy chế làm 

việc của Tỉnh Uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh để quán triệt và quyết liệt trong công 

tác chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ cấp trên giao. Theo đó, đơn vị đã ưu 

tiên tập chung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: 

(1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn triển khai các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thông tư 

của Bộ Xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

điều hành trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại địa phương;  

(2) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh góp phần nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020; Thường xuyên rà soát, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định
1
; kịp 

                                                 

1
  Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 520, trong đó: Số mới tiếp nhận trong 

kỳ: 513 (trực tuyến là 357 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 156 hồ sơ); số từ kỳ trước 

chuyển qua: 07 hồ sơ. Trong đó: đã giải quyết: 468 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 124 hồ sơ; 

đúng hạn: 338 hồ sơ; quá hạn: 06 hồ sơ (02 hồ sơ có văn bản xin lỗi và 04 hồ sơ đã trả bản gốc cho 
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thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh 

doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

đặc biệt là các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng như cấp giấy phép 

xây dựng; thẩm định; cấp chứng chỉ hành nghề,… 

(3) Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao như: Tham mưu tổng kết thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-

2020; Tham mưu sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà 

ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại địa phương;... 

(4)  Tham mưu và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát 

triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 

(5) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây 

dựng; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định; kiểm tra và nghiệm thu công trình 

trước khi đưa vào sử dụng. 

(6) Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về đầu 

tư xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa 

bàn.  

2. Công tác tham mƣu thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao: 

- Trong năm qua, đơn vị đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm 

quyền 01 văn bản QPPL về việc sửa đổi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định xác định và quản lý 

dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tham mưu cho UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Bãi bỏ một số nội dung của Nghị 

quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã 

đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành hơn 30 quyết định, văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng.  

- Tính đến thời điểm báo cáo, Sở được giao thực hiện là 278 nhiệm vụ 

(tương ứng với 268 văn bản giao nhiệm vụ), đơn vị đã giải quyết được 252 

nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ đã hoàn thành trong hạn hoặc không xác định 

thời hạn là 252 nhiệm vụ; số nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn hoặc 
                                                                                                                                                         
công dân trước hạn tuy nhiên do lỗi hệ thống nên thực hiện trên máy bị quá hạn 01 ngày); Số lượng hồ 

sơ đang giải quyết: 52 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 52 hồ sơ; quá hạn: 0 hồ sơ. 
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không xác định thời hạn là 25 nhiệm vụ. Đơn vị còn trực tiếp tham mưu 07 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các Quyết định số 2488/QĐ-UBND  ngày 

10/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Kết quả cụ thể như sau: 

* Đối với các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 2488/QĐ-UBND. 

+ Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Theo đó, 

tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị thực 

hiện trong năm 2020, tuy nhiên tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 của UBND tỉnh V/v phê duyệt đề cương, dự toán Xây dựng hệ thông  

thông tin về nhà ở và thị trường BĐS thì thời gian thực hiện nhiệm vụ này trong 

02 năm 2020-2021. Hiện nay Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định về việc chỉ 

định thầu gói thầu tư vấn Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thi trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 1048/QĐ-SXD) và đã ký hợp 

đồng với đơn vị tư vấn và dự kiến tổ chức thực hiện hoàn thành trong năm 2020.  

+ Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030: Tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao đơn vị thực hiện trong năm 2020, tuy nhiên tại Quyết 

định số 844/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh V/v phê duyệt đề 

cương, dự toán điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thì thời gian thực hiện nhiệm vụ 

này trong 02 năm 2020-2021. Hiện nay, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định về 

việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1049/QĐ-

SXD). Dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 

+ Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về việc nâng cấp trang thông tin điện 

tử để đăng tải hồ sơ quy hoạch xây dựng: Hiện nay, đơn vị đã thành lập tổ công 

tác triển khai nâng cấp trang thông tin điện tử công bố quy hoạch xây dựng tỉnh 

Bắc Kạn để triển khai các bước tiếp theo theo kế hoạch đề ra như thực hiện kế 

hoạch đấu thầu và đăng tải hồ sơ quy hoạch lên cổng thông tin của Sở và của 

Tỉnh theo kế hoạch; đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 đạt khoảng 60%. 

* Đối với các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 33/QĐ-UBND. 

+ Tham mưu tổng kết thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020: 

Đang triển khai theo kế hoạch đề ra. 

+ Tham mưu sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 

13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh: Sở đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản 

số 1658/SXD- QLXD ngày 30/9/2020, đảm bảo đúng thời gian quy định. 
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+ Đánh giá kết quả xử lý thu gom rác thải đô thị đạt tiêu chuẩn đạt 95% 

theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2020; Sở Xây dựng đã báo cáo đánh giá kết quả xử lý thu gom rác thải đô thị đạt 

tiêu chuẩn đạt 90,18%. 

+ Tham mưu và đề xuất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn 

ngoài ngân sách: Đang triển khai theo kế hoạch đề ra. 

3. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc theo chức năng, nhiệm 

vụ đƣợc giao. 

3.1. Một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện đến thời điểm báo cáo. 

- Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị ước đạt: 40%, 

bằng 90% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch ước đạt: 90%, bằng 98% 

so với kế hoạch đã đề ra. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ước đạt: 90%, bằng 

97% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị và xử lý đạt tiêu chuẩn ước đạt từ: 40 %, 

bằng 90% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường ước đạt 100%, bằng 100% so với kế hoạch đã 

đề ra. 

3.2. Về Quy hoạch xây dựng. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo các địa phương 

tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và Điều chỉnh, mở 

rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh: Công bố sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực cấp phép xây dựng; Triển khai thực hiện Thông tư số 

20/2019/TT-BXD ngày 31/12/ 2019 của Bộ Xây dựng; Chấp thuận địa điểm xây 

dựng công trình Bưu cục phát và Trung tâm khai thác vận chuyển, Bưu điện tỉnh 

Bắc Kạn; Chấp thuận địa điểm xây dựng trụ sở làm việc công trình Bảo hiểm xã 

hội huyện Ba Bể của Bảo hiểm xã hội tỉnh BK; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung thị trấn Chợ Rã. Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc; Tham mưu về việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng 

trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây 

dựng TP Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030; Tham mưu 

đề nghị của Ban an toàn giao thông tỉnh về đầu tư lắp đặt nhà chờ xe buýt trên 

địa bàn thành phố Bắc Kạn; Đề nghị của UBND huyện Na Rì về điều chỉnh, mở 

rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; Tham mưu giải 

quyết việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn; Giải quyết đề nghị của 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin điều chỉnh quy hoạch chia lô, phân 

ngành; Giải quyết đề nghị của UBND thành phố Bắc Kạn về  Khu tái định cư 

Dự án Đường từ ngã ba đường lên Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ 
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tầng kỹ thuật nhà công vụ Tỉnh ủy; Điều chỉnh quy hoạch chia lô phân ngành 

theo đề nghị của Ban QL các KCN tại Văn bản số 338/BQL-CMNVngày 

1/9/2020; Giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Bể về địa điểm xây dựng 

doanh trại mới Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể; Đang kiểm tra quy mô lập 

quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 10/2020; Chấp thuận địa điểm 04 vị trí xây dựng nhà họp thôn tại phường 

Đức Xuân và phường Nguyễn Thị Minh Khai. 

- Hướng dẫn các đơn vị: Lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 248/SXD-QH ngày 24/2/2020; Hướng dẫn 

huyện Na Rì thực hiện điều chỉnh quy hoạch một số khu vực phát triển đô thị 

trên địa bàn thị trấn Yến Lạc; Rà soát và cung cấp hồ sơ quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị để lập cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện 

tử; Thủ tục tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 

các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà 

ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 

UBND các huyện, Thành phố triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cây xanh đô 

thị trong mùa mưa bão; Hướng dẫn về công tác quản lý thu gom và xử lý chất 

thải, vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn UBND các huyện, 

Thành phố thực hiện quản lý hoạt động san ủi, đào, đắp đất, cải tạo mặt bằng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

- Tham gia đóng góp ý kiến: Cho ý kiến về nhiệm vụ  quy hoạch chi tiết 04 

thôn: Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi, Bản Cám xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Điều 

chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500 và Cho ý 

kiến hoàn thiện đề cương điều chỉnh Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài 

trời; Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu văn hóa, thể thao tỉnh Bắc 

Kạn; Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng điểm du lịch Đền Thắm, huyện Chợ 

Mới, tỷ lệ 1/500; Tiếp nhận sản phẩm quy hoạch chi tiết các bãi đổ thải trên địa 

bàn thành phố Bắc Kạn; Dự thảo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030;  

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông 

tin để đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông 

tin điện tử quốc gia. 

- Công tác quản lý cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng tiếp tục được 

tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Vi phạm trật tự xây dựng có xu hướng 

giảm đáng kể so với trước. Việc cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn được đơn vị thực hiện theo Thông tư số 

15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp 

giấy phép xây dựng, Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong thời gian qua đơn vị đã cấp 

giấy phép xây dựng được 25 công trình thuộc cấp sở ban hành, đảm bảo chất 

lượng, đúng thời gian quy định. 
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- Thẩm định quy hoạch: Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu Văn 

hóa, Thể thao tỉnh Bắc Kạn; Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp 

văn hóa đa năng Khang Ninh, Ba Bể; Nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 - 2030, 

định hướng đến 2050.  

- Báo cáo Bộ Xây dựng: Công tác triển khai thực hiện PT ĐT thông minh 

bền vững; Báo cáo tổng kết Chương trình PTĐT Quốc gia và bổ sung số liệu, 

chỉ tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030. 

3.3. Về Phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp: 

- Về phát triển đô thị. 

+ Tổ chức hướng dẫn cho UBND các huyện, thành phố và các tổ chức trên 

địa bàn tỉnh về việc: Thực hiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh theo quy định; Quản lý thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh công 

cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên 

địa bàn tỉnh; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn; Hướng dẫn UBND huyện Ba Bể lập Quy hoạch xây dựng khu 

chức năng trong khu vực Hồ Ba Bể; Hướng dẫn UBND huyện Chợ Mới lập quy 

hoạch chi tiết và dự án khu đô thị theo quy hoạch chung được phê duyệt. Hướng 

dẫn rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Về hạ tầng kỹ thuật đô thị 

+ Tổ chức xây dựng và tiến hành kiểm tra giám sát đánh giá công tác cấp 

nước an toàn của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 theo 

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 của UBND tỉnh. 

+ Phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức thực hiện Chương trình 

đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) theo Dự 

án đã được phê duyệt; hiện nay đang triển khai giai đoạn II của Dự án. 

+ Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh; Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô 

thị.  

+ Các đồ án quy hoạch hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh đều được rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều 

kiện cho công tác đầu tư từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra 

giám sát đánh giá công tác cấp nước an toàn của các đơn vị cấp nước trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. 

+ Yêu cầu các đơn vị UBND các huyện, thành phố về báo cáo đánh giá kết 

quả xử lý thu gom rác thải đô thị đạt tiêu chuẩn đạt 95% 

- Về khu, cụm công nghiệp 
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+ Đơn vị đã cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công 

nghiệp Huyền Tụng; Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình 

hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

+ Giải quyết đề nghị của BQL các KCN xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

chia lô, phân ngành cục bộ tại KCN Thanh Bình (giai đoạn I) và Thực hiện tốt 

công tác thẩm định như thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II. 

3.4. Về hoạt động đầu tƣ xây dựng. 

- Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng công trình; Thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư, 

điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình; Chấp thuận đầu tư; dự toán chuẩn bị đầu 

tư; Thẩm định dự toán gói thầu: Tính đến thời điểm báo cáo (15/12/2020), đơn vị đã 

tiếp nhận 172 hồ sơ. Trong đó đã ban hành kết quả 159 hồ sơ (gồm: 08 hồ sơ thiết kế 

cơ sở; 13 hồ sơ dự án; 58 hồ sơ thẩm định Báo cáo KTKT; 35 hồ sơ thẩm định 

thiết kế và dự toán xây dựng/điều chỉnh thiết kế, dự toán XD công trình và 

11 hồ sơ đã cho ý kiến chấp thuận đầu tư; 33 hồ sơ dự toán chuẩn bị đầu tư; 01 hồ sơ 

dự toán gói thầu), 14 hồ sơ đang trong quá trình thực hiện (gồm: 01 hồ sơ dự án; 07 

hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; 06 hồ sơ thẩm định thiết kế và dự toán 

xây dựng/điều chỉnh thiết kế, dự toán XD công). Kết quả thẩm định: Giải 

quyết 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó gần 50% giải quyết 

trước hạn; quá trình thẩm định đã cắt giảm 12.364,7 triệu đồng (chiếm 0,7% 

giá trị trình thẩm định) qua đó góp phần tiết kiệm và chống lãng phí cho 

ngân sách nhà nước.   

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 

trong quá trình thi công 11 lượt đối với 09 công trình và kiểm tra đột xuất trong 

quá trình thi công 03 lượt đối với 03 công trình. Kết quả kiểm tra: Đã ban hành 

thông báo kết quả kiểm tra 08 công trình, 06 công trình ghi biên bản kiểm tra, 

trong đó yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục những tồn tại được phát hiện 

trong quá trình kiểm tra; Công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình: 

Tiếp nhận 116 công trình. Trong đó ban hành kết quả kiểm tra và chấp thuận kết 

quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng gồm 105 công trình; 11 công trình 

hiện đang trong thời gian kiểm tra hồ sơ hoặc chờ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, 

khắc phục sai sót báo cáo về Sở Xây dựng để ban hành kết quả kiểm tra. 

- Về quản lý năng lực hoạt động xây dựng: Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề 06 đợt với 274 lượt; tổ chức xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng cho 47 tổ chức (cấp 

mới: 23 cá nhân, cấp bổ sung: 24 cá nhân) và 120 cá nhân (cấp mới: 57 tổ chức, 

cấp bổ sung: 63 tổ chức). 

3.5. Về Kinh tế xây dựng. 

* Quản lý kinh tế xây dựng 

- Công bố giá nhân công trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh bảng 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 
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- Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình thời điểm quý I, 

II và quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đang khảo sát giá VLXD trên 

địa bàn các huyện, thành phố phục vụ công bố giá VLXD quý IV năm 2020. 

- Công bố chỉ số giá xây dựng thời điểm các tháng, quý từ tháng 7/2019 

đến tháng 9/2020. Xây dựng chỉ số giá các tháng và quý IV năm 2020. 

* Về nhà ở và thị trường bất động sản: 

- Thực hiện chính sách nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg: Theo Đề án được duyệt và bổ sung thì tỉnh Bắc Kạn có 

1.593 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tương ứng với nguồn kinh phí hỗ trợ là 

63.720 triệu đồng (trong đó vốn vay ngân hàng chính sách xã hội là 39.825 

triệu đồng, các nguồn hỗ trợ khác là 23.895 triệu đồng). Đến tháng 9/2020, 

toàn tỉnh hỗ trợ được 1.005/1.593 hộ, đạt 63,09%. 3 tháng cuối năm 2020 tiếp 

tục thực hiện theo nguồn vốn được cấp. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 

25/7/2017 của Chính phủ:  

+ Nguồn Ngân sách Trung ương:  

Tổng số hộ theo Đề án được phê duyệt, thẩm tra: 1.339 hộ (làm mới: 757 

hộ, sửa chữa: 582 hộ). Tổng số kinh phí Trung ương đã cấp theo Đề án được 

phê duyệt, thẩm tra: 41.920 triệu đồng. 

Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ: 1.1182 hộ (làm mới: 662 hộ, sửa chữa: 

520 hộ). Tổng số kinh phí Ngân sách Trung ương đã được thanh quyết toán là: 

37.100/41.920 triệu đồng. 

+ Nguồn ngân sách địa phương: 

Tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 334 hộ (Làm mới: 162 hộ, sửa chữa: 

172 hộ). Đến thời điểm tháng 9/2020, tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 

314/334 hộ đạt 94%, đã giải ngân số tiền 8.890/9.450 triệu đồng. Dự kiến hoàn 

thành 100% trong năm 2020. 

- Quản lý vật liệu xây dựng 

 - Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc duy trì thực hiện công bố hợp 

quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

- Ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho 09 đơn vị sản 

xuất vật liệu xây dựng (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng, HTX 

Quang Minh, DNTN Đồng Sơn, Công ty CP Khoáng sản Việt Thắng, DNTN 

Tiên Đàn, Công ty CP Gạch ngói Chợ Đồn, Công ty CP Xây dựng công trình 

Hồng Hà, Công ty TNHH Phúc Lộc, Công ty CP Xi măng Bắc Kạn), hủy bỏ kết 

quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của 04 đơn vị (Công ty CP Sản xuất 

VLXD Bắc Kạn, Công ty SH Sơn Hà, DNTN Đồng Sơn, HTX Gia Nguyễn). 

- Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; 
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3.6. Về thanh tra xây dựng. 

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng; Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu 

hồi giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.  

- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng đối với 36 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tính 

đến thời điểm báo cáo, Sở đã tiếp nhận 12 đơn thư (thuộc thẩm quyền giải 

quyết) tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong đó: đã trả lời 08 đơn của công dân về hỗ 

trợ người có công, 01 đơn đang giải quyết; 01 đơn tố cáo đã giải quyết xong; 02 

đơn kiến nghị thi công Dự án thoát nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, hạng mục 

Suối Nông Thượng làm ảnh hưởng lún nền, nứt tường nhà dân, đơn đang giải 

quyết. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. 

Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn 

luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham 

nhũng lãng phí trong Đảng, trong cơ quan đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo phải 

nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí. Đã 

xây dựng Kế hoạch 205/KH-SXD ngày 17/2/2020 của Sở Xây dựng Triển khai, 

thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy về trọng 

tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch 

số 1069/KH-SXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 711/KH-SXD ngày 

27/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

3. Phần số liệu: 

3.1. Số liệu về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự 

toán. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm theo báo cáo). 

3.2. Số liệu về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy 

phép cho nhà thầu nƣớc ngoài. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm theo báo cáo). 

3.3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2020 

trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

- Biểu số  01/BCĐP: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn. 
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- Biểu số 02/BCĐP: Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công 

trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn.  

- Biểu số 03/BCĐP: Tổng số sự cố về công trình xây dựng . 

- Biểu số 04/BCĐP: Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa 

vào sử dụng. 

- Biểu số 05/BCĐP: Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công trình. 

- Biểu số 06/BCĐP: Số lượng và dân số đô thị. 

- Biểu số 07/BCĐP: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế 

quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng. 

- Biểu số 08/BCĐP: Diện tích đất đô thị. 

- Biểu số 09/BCĐP: Dự án đầu tư phát triển đô thị. 

- Biểu số 10/BCĐP: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 

- Biểu số 11/BCĐP: Số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử 

dụng. 

- Biểu số 12/BCĐP: Công sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Biểu số 13/BCĐP: Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.  

 (Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ưu điểm:  

Nhìn chung, hoạt động quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm qua cơ 

bản được thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, 

minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và khả năng cân đối nguồn lực. Cùng với kết quả đầu tư từ những năm 

trước, trong năm 2020 kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu 

tư xây dựng ngày càng đồng bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.  

2. Hạn chế:  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật còn hạn 

chế. Một số cơ quan, tổ chức còn chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp 

luật, dẫn đến lúng túng trong việc triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 

và các văn bản hướng dẫn; cách hiểu và cách tiếp cận thực hiện của các bộ, 

ngành và địa phương còn khác nhau, dẫn đến mất nhiều thời gian trong hoàn 

thiện thủ tục các dự án đầu tư công. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của một số chủ thể tham 

gia hoạt động xây dựng chưa cao, còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của cán bộ 

trực tiếp làm công tác quản lý xây dựng ở một số đơn vị, địa phương còn hạn 

chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.  
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- Vẫn còn một số chủ đầu tư chưa có trách nhiệm cao trong việc lập hồ sơ 

dự án, thiết kế, dự toán dẫn đến chất lượng hồ sơ trình cơ quan thẩm định còn 

thấp làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công tác thẩm định; một số chủ 

đầu tư chưa quan tâm đến hồ sơ hoàn thành công trình, do đó làm chậm tiến độ 

ban hành kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu cũng như công tác quyết toán 

vốn đầu tư. 

3. Nguyên nhân: 

- Hệ thống các quy định của pháp luật về đầu tư công, về xây dựng chưa 

thực sự đồng bộ, thống nhất, nhiều quy định còn chồng chéo; tính ổn định thấp, 

thường xuyên thay đổi dẫn đến khó khăn khi tổ chức thực hiện chuyển tiếp. 

- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-

2020 ở một số đơn vị, địa phương còn chung chung, chưa nêu được mục tiêu, 

nội dung và giải pháp cụ thể.  

- Công tác giám sát, kiểm tra việc khảo sát lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự 

toán của một số chủ đầu tư còn buông lỏng, phó mặc cho đơn vị tư vấn lập và ỷ 

lại cho các cơ quan thẩm định kiểm tra. 

- Chất lượng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực đầu tư 

xây dựng, nhất là đội ngũ tư vấn xây dựng thiếu và yếu về năng lực; đội ngũ cán 

bộ, công chức làm công tác xây dựng của tỉnh còn yếu về năng lực và thiếu về số 

lượng, đặc biệt là lực lượng cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng ở cấp huyện, 

cấp xã. 

- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các nhà thầu chưa được thực hiện 

nghiêm, chưa đảm bảo tính răn đe; chưa thực hiện được việc xử lý trách nhiệm 

đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm theo Quy định trách nhiệm đối 

với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt dự án, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu và thi công xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 

29/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021: 

1. Nhiêm vụ: 

1.1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao: 

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định số 

2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh và các chương 

trình, kế hoạch hành động trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

của ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tiếp rục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh trong năm 2019.  
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- Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. Tham mưu triển khai Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ 

nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và Chỉ thị số 

15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. 

1.2. Tiếp tục kiểm tra việc rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, nông thôn bảo 

đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; Kiểm tra, hướng dẫn công tác 

quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và quản 

lý hạ tâng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kiểm tra công tác quản lý 

thu gom và xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tiếp tục Tổ chức xây 

dựng và tiến hành kiểm tra giám sát đánh giá công tác cấp nước an toàn của các 

đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Rà soát các loại quy hoạch 

trong Vườn Quốc gia Ba Bể; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng 

mắc trong quản lý của VQG Ba Bể và dân cư trong xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; 

Tiếp tục triển khai hướng dẫn huyện Pác Nặm thực hiện chi tiết Kế hoạch xây 

dựng và phát triển Trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trở thành thị trấn, khi 

có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Hướng dẫn UBND các huyện, 

thành phố rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

1.3. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó 

tập chung vào việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập và quản lý hệ thống 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra chất 

lượng thi công công trình, đặc biệt là kiểm tra đột xuất các công trình trọng 

điểm. Xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng công trình.  

1.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán. 

Trong đó lưu ý quá trình thẩm định phải tổ chức kiểm tra thực địa với sự tham 

gia các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định chính xác các nội dung thẩm định 

như: Địa điểm xây dựng, các giải pháp thiết kế…. Đảm bảo quy mô dự án phải 

phù hợp với quy hoạch, mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế; Đồng thời phải 

kiểm tra, rà soát kỹ về quy mô sử dụng theo các tiêu chí đảm bảo hài hòa giữa 

tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển trong những năm gần 

nhất của địa phương. 

1.5. Về công tác quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng: Công bố giá vật liệu 

xây dựng đến trung tâm huyện, lỵ và giá vật liệu tại cơ sở sản xuất khai thác, 

xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý, năm; Xây dựng 

Đơn giá xây dựng, giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng; Rà soát các loại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng tích hợp nội dung liên quan trong Quy 

hoạch tỉnh; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, 

khai thác vật liệu xây dựng thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm theo quy 

định. 

1.6. Về quản lý nhà và thị trường bất động sản: Tổ chức rà soát, xây dựng 

phương án sắp xếp các trụ sở làm việc để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; Tham mưu thực hiện chủ trương đầu tư các dự án phát triển đô 
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thị và dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận 

chủ trương đầu tư; Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; điều chỉnh Chương trình 

phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Công khai đăng tải  thông tin dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. 

1.7. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; Tổ chức sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu; Trong đó, 

tập chung nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ năng lực hành nghề của 

cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức. Đăng tải thông tin năng lực 

hoạt động xây dựng theo quy định. 

2. Giải pháp triển khai thực hiện: 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, điều hành tại đơn vị 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng 

trong công tác tham mưu, đề xuất, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm thực thi nhiệm 

vụ của cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. Đổi mới cách thức và 

thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất 

các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương, doanh nghiệp, 

đơn vị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành. 

 - Chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, ngành, 
cơ quan trong tinh và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:   
Gửi bản giấy: 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

Gửi bản điện tử: 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các đơn vị thuộc Sở (t/h);  

- Lưu: VT-VP; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Lèng Văn Chiến 
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PHỤ LỤC SỐ 01: CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo văn bản số        /BC-SXD ngày     tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

Sở quản lý công 

trình xây dựng 

chuyên ngành 

(1) 

Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc Thiết kế cơ sở Thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng 

(nếu có) 

(gồm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

Tổng 

số dự 

án 

thẩm 

định 

Số 

dự 

án 

phải 

sửa 

đổi 

(2) 

Tổng mức đầu tƣ 

(Triệu đồng) 

Tổng số 

TKCS 

thẩm 

định 

Số TKCS 

phải sửa 

đổi 

(3) 

Tổng 

số đã 

thẩm 

định 

Số 

phải 

sửa 

đổi 

(4) 

Giá trị dự toán xây dựng công trình  

(Triệu đồng) 

Trình 

thẩm định 

Sau thẩm 

định 

Tăng/giảm 

(+/-) 

Tỷ lệ 

% 

Trước 

thẩm 

định 

Sau thẩm 

định 

Tăng/giảm 

(+/-) 

Tỷ lệ 

% 

Sở Xây dựng 12 9 1.216.576,4 1.216.516,8 -59,5  0,005 6 2 124 36 586.800,5 575.791,5 -11.008,9 2 

Sở GTVT 2 0 73.877 73.877 0 0 0 0 15 0 513.191 496.452 -16.649 3,2 

Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 2 0 17 0 32.974,34 29.444,69 -3.529,64 10,7 

Sở NN&PTNT 5 5 90.726 90,726 0 0 1 0 4 0 61.093 57.179 -3.914 6,4 

UBND các huyện, 

thành phố 
0 0 0 0 0 0 0 0 566 50 464.797 462.332 -2.465 0.53 

Tổng 19 14 1.216.741 1.216.681 -59,56 0,005 9 2 726 86 1.146.178 1.125.244 -20.934 1.8 

Trong đó: 

- Tổng mức đầu tư của dự án sau thẩm định có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất: 0%.  

- Dự toán sau thẩm định của công trình có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất: -10,7%. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 : BÁO CÁO VỀ CẤP PHÉP, QUẢN LÝ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo văn bản số        /BC-SXD ngày     tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Chứng chỉ) 

Cấp giấy phép cho nhà thầu 

nƣớc ngoài (Giấy phép) 

Tổng số Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Đã 

cấp 

Năm 

2020 

Chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sƣ hoạt động xây dựng 

Chứng chỉ hành nghề kỹ sƣ hoạt động 

xây dựng 

Chứng chỉ hành nghề giám 

sát thi công xây dựng 
Giấy phép 

thầu thi 

công 

Giấy phép 

thầu tư 

vấn 
Kiến trúc sư 

công trình 

Kiến trúc sư 

quy hoạch 

Dân dụng, 

công nghiệp 

Giao 

thông 

Thuỷ 

lơị 
… 

Tổng 

số 

Trong đó: Cấp cho 

trung cấp, cao đẳng 

          0 0 0 
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PHỤ LỤC 03: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG  

 (Ban hành kèm theo văn bản số        /BC-SXD ngày     tháng 12 năm 2020 

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 
Biểu số: 01/BCĐP 
 

 

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG 

MỚI TRÊN ĐỊA BÀN 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

 

  
Mã 

số 

Tổng mức đầu tƣ (hoặc 

dự toán) (ĐVT: Triệu 

đồng) 

Tổng số công trình 

khởi công mới trên 

địa bàn (ĐVT: Công 

trình) 

Số liệu 

cùng kỳ 

năm 

trƣớc 

Số liệu trong 

kỳ báo cáo 

Thực 

hiện cùng 

kỳ năm 

trƣớc 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

A B 1 2 3 4 

Tổng số 1 451.117 1.943.691 356 641 

I. Phân theo quy mô dự án 
 

        

- Công trình thuộc dự án quan trọng 

quốc gia 
2 0 0 0 0 

- Công trình thuộc dự án nhóm A 3 0 0 0 0 

- Công trình thuộc dự án nhóm B 4 0 833.320 0 3 

- Công trình thuộc dự án nhóm C 5 451.117 1.110.371 356 638 

II. Phân loại công trình theo công 

năng  
        

- Công trình dân dụng 6 192.128 571.882 130 201 

- Công trình công nghiệp 7 1.742 0 3 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 8 15.677 60.872 25 32 

- Công trình giao thông 9 181.834 1.278.850 146 332 

- Công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 
10 59.735 32.087 52 76 
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Biểu số: 02/BCĐP 
 

TỔNG SỐ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐƢỢC CẤP 

VÀ SỐ CÔNG TRÌNH VI PHẠM QUY ĐỊNH 

TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc 

Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

 
  

Đơn vị 

tính 
Mã số 

Thực hiện 

cùng kỳ năm 

trƣớc 

Thực hiện 

trong kỳ báo 

cáo 

A B C 1 2 

I. Tổng số giấy phép xây dựng đƣợc cấp GPXD 1 379 276 

Chia ra:         

1. Cấp cho nhà ở riêng lẻ GPXD 2 370 253 

2. Cấp cho các công trình/dự án GPXD 3 9 23 

II. Tổng số các công trình đƣợc kiểm tra, 

thanh tra về trật tự xây dựng 
  4 100 4 

Trong đó:         

1. Số công trình vi phạm quy định trật tự xây 

dựng 
Công trình 5 83 4 

1.1. Không phép Công trình 6 50 0 

1.2. Sai phép Công trình 7 31 1 

1.3. Vi phạm khác Công trình 8 2 3 

2. Kết quả xử phạt         

2.1. Số lượng quyết định xử phạt 
Quyết 

định 
9 2 1 

2.2. Số lượng quyết định xử phạt đã được 

chấp hành 

Quyết 

định 
10 2 0 

2.3. Số lượng QĐ xử phạt bị cưỡng chế thi 

hành 

Quyết 

định 
11 0 0 
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Biểu số: 03/BCĐP 
 

TỔNG SỐ SỰ CỐ VỀ CÔNG TRÌNH XÂY 

DỰNG (Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

  Mã số 

Số lƣợng cùng kỳ 

năm trƣớc 

Số lƣợng trong 

kỳ báo cáo 

A C 1 2 

Tổng số sự cố về công trình xây dựng 1 0 0 

1. Sự cố cấp I 2 0 0 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 3 0 0 

- Công trình công nghiệp 4 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 5 0 0 

- Công trình giao thông 6 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 7 
0 0 

2. Sự cố cấp II 8 0 0 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 9 0 0 

- Công trình công nghiệp 10 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 11 0 0 

- Công trình giao thông 12 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 13 
0 0 

3. Sự cố cấp III 14 0 0 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 15 0 0 

- Công trình công nghiệp 16 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 17 0 0 

- Công trình giao thông 18 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 19 
0 0 
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Biểu số: 04/BCĐP 
 

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH ĐƢỢC CHẤP 

THUẬN NGHIỆM THU ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

  Mã số 

Số lƣợng cùng 

kỳ năm trƣớc 

Số lƣợng trong 

kỳ báo cáo 

A C 1 2 

Tổng số công trình đƣợc chấp thuận nghiệm 

thu đƣa vào sử dụng 
1 

232 515 

1. Công trình cấp I 2 0 1 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 3 0 1 

- Công trình công nghiệp 4 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 5 0 0 

- Công trình giao thông 6 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 7 0 0 

2. Công trình cấp II 8 0 2 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 9 0 2 

- Công trình công nghiệp 10 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 11 0 0 

- Công trình giao thông 12 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 13 0 0 

3. Công trình cấp III 14 8 55 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 15 7 54 

- Công trình công nghiệp 16 0 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 17 0 0 

- Công trình giao thông 18 0 0 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 19 1 1 

4. Công trình cấp IV 20 224 457 

Chia theo loại công trình       

- Công trình dân dụng 21 80 112 

- Công trình công nghiệp 22 1 0 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 23 17 27 

- Công trình giao thông 24 89 247 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 25 37 71 
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Biểu số: 05/BCĐP 
 

TAI NẠN LAO ĐỘNG, SỰ CỐ KỸ THUẬT 

GÂY MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG 

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ 

XÂY DỰNG (Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

  
Đơn vị 

tính 
Mã số 

Số lƣợng cùng 

kỳ năm trƣớc 

Số lƣợng trong 

kỳ báo cáo 

A B C 1 2 

I. Tổng số sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình 
Vụ 1 0 0 

II. Tổng số vụ tai nạn lao động 

trong thi công xây dựng công trình Vụ 2 0 0 

Chia ra:         

1. Do sự cố công trình Vụ 3 0 0 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn 

lao động 
Vụ 4 0 0 

3. Do người lao động Vụ 5 0 0 

4. Do yếu tố khác Vụ 6 0 0 

III. Tổng số ngƣời chết do tai nạn 

lao động trong thi công xây dựng 

công trình 

Ngƣời 7 0 0 

Chia ra:         

1. Do sự cố công trình Người 8 0 0 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn 

lao động 
Người 9 0 0 

3. Do người lao động Người 10 0 0 

4. Do yếu tố khác Người 11 0 0 

IV. Tổng số ngƣời bị thƣơng do tai 

nạn lao động trong thi công xây 

dựng công trình 

  12 0 0 

Chia ra:         

1. Do sự cố công trình Người 13 0 0 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn 

lao động 
Người 14 0 0 

3. Do người lao động Người 15 0 0 

4. Do yếu tố khác Người 16 0 0 
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Biểu số: 06/BCĐP 
 

SỐ LƢỢNG VÀ DÂN SỐ ĐÔ THỊ  

(Năm 2020) 
Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

  

Mã số 
Số lƣợng đô 

thị 

Dân số đô thị (ngƣời) 

Tổng số 

Trong đó: 

Dân số khu vực nội 

thị 

A B 1 2 3 

Tỉnh Bắc Kạn 
  9 93.927 71.612 

Đô thị loại III 
  1 35.823 26.218 

Đô thị loại IV 
  0 0 0 

Đô thị loại V 
  8 58.104 45.394 
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Biểu số: 07/BCĐP 
 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ 

THỊ, QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN 

TRÚC ĐÔ THỊ, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

 
B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia. 

 

 

  Mã số 

Quy hoạch chung Quy hoạch chi tiết 

Năm phê 

duyệt 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Số lƣợng đồ 

án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

A B C 1 2 3 

I. Khu kinh tế           

II. Khu công nghiệp tập trung           

1. Khu Công nghiệp Thanh Bình   2014 153,8 1 153,8 

III. Khu văn hóa, thể thao, du lịch 

cấp quốc gia 

          

IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia           

1. Khu Du lịch Vườn Quốc Gia Ba Bể       1 7,61 

 

 

 

C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi 

tiết 1/500 trong đô thị. 

 

  Mã số 
Số lƣợng 

đồ án 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

Tỷ lệ phủ kín 

QHPK đô thị 

Tỷ lệ 

phủ kín 

QHCT 

đô thị 

A B 1 2 3 4 

I. Thị trấn Nà Phặc 1         

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)   1 115,5 1,84   

2. QH chi tiết 1/500           

II. Trung tâm xã Vân Tùng           

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)   1 196 3,85   

2. QH chi tiết 1/500           

III. Thị Trấn Chợ Rã - Ba Bể           

Tổng số           
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  Mã số 
Số lƣợng 

đồ án 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

Tỷ lệ phủ kín 

QHPK đô thị 

Tỷ lệ 

phủ kín 

QHCT 

đô thị 

A B 1 2 3 4 

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)   1 450 100   

2. QH chi tiết 1/500   4 29,3797   30 

IV. Thị Trấn Bằng Lũng - Chợ 

Đồn 

  
        

Tổng số           

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)   0 0 0   

2. QH chi tiết 1/500   6 20,993   0 

V. Thị Trấn Yến Lạc - Na Rì           

Tổng số           

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)   1 330 100   

2. QH chi tiết 1/500   0 0   0 

 

D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

 

  Mã số 

Số xã của 

tỉnh/thành 

phố 

Số xã có quy 

hoạch xây 

dựng nông 

thôn đƣợc 

phê duyệt 

Tỷ lệ xã có 

quy hoạch 

xây dựng 

nông thôn 

Ghi chú 

A B 1 2 3=2/1 4 

Tổng số   122 122 100%   

 

E. Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. 

 

  Mã số 
Thời gian 

phê duyệt 

Thời gian tổ 

chức lập 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

I. Tổng số Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị đƣợc duyệt 

  9 Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị 

được duyệt 

  

Huyện Na Rì 1 24/11/2017 01/10/2017 
Quy chế quản lý quy hoạch 

số 3690/QĐ-UBND ngày 

24/11/2017 

Huyện Chợ Đồn 2 15/12/2015 04/09/2015 

Quyết định số 69/QĐ-

UBND ngày 15/12/2015 ; 

Quyết định số 539/QĐ-

UBND ngày 19/3/2018 sửa 

đổi Quyết định số 69/QĐ-

UBND; 
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  Mã số 
Thời gian 

phê duyệt 

Thời gian tổ 

chức lập 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

Huyện Chợ Mới 3 27/12/2017 03/06/2017 
Quyết định số 2682/QĐ-

UBND ngày 27/12/2017; 

Huyện Ba Bể 4 18/08/2017 08/05/2017 
Quyết định số 2137/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017 của 

UBND huyện Ba Bể 

Huyện Bạch Thông 5 25/12/2017 15/09/2017 
Quyết định số 3205/QĐ-

UBND ngày 25/12/2017; 

Trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm 6 13/04/2017 13/12/2016 
Quyết định số 04/2017/QĐ-

UBND ngày 13/4/2017 ; 

Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 7 

08/10/2014 18/07/2017 

Huyện Ngân Sơn: Quyết 

định số 1741/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2014 quản lý 

Trung tâm xã Vân Tùng và 

Quyết định số 1742/QĐ-

UBND ngày 08/10/2014 

quản lý thị trấn Nà Phặc; 

Trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn 
8 

Thành phố Bắc Kạn 9 08/01/2016 2015 
 Thành phố Bắc Kạn: Quyết 

định số 01/2016/QĐ-

UBND  ngày 08/01/2016; 

 

F. Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng. 

 

  Mã số 
Thời gian 

phê duyệt 

Thời gian tổ 

chức lập 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

I. Tổng số đồ án Thiết kế đô 

thị riêng đƣợc duyệt 

  

1 

Ghi tổng số đồ án Thiết kế 

đô thị riêng được duyệt 

vào dòng * 

Đồ án quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Yến Lạc 

  
26/10/2012 tháng 8/2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Biểu số: 08/BCĐP 
 

 

DIỆN TÍCH ĐẤT ĐÔ THỊ  

(Năm 2020) 

  

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

 

 

 

 

  
Mã 

số 

Năm 

phê 

duyệt 

QHC 

Diện tích 

đất toàn 

đô thị 

Diện tích 

nội 

thành/nội 

thị 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

đô thị 

theo 

QHC 

đƣợc 

duyệt 

Diện tích đất xây dựng đô thị tại 

kỳ báo cáo 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Đất 

cây 

xanh 

Đất giao thông 

Tổng 

số 

Đất 

bến 

bãi đỗ 

xe 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Đô thị loại III 1                 

Thành phố Bắc Kạn 
 

2012 13700,00 8.952,00 1.255,00 104,07 12,00 91,80 0,27 

Đô thị loại V 2 
 

              

Thị trấn Yến Lạc   2012 421,45 330,00 330,00 330,00 5,49 36,04 0,2565 

Thị trấn Chợ Đồn   2012 2.491,00 2.491,00 99,85 45,50 30,50 15,00 0,30 

Thị trấn Chợ Mới   2013 983,00 983,00 403,43 59,81 40,31 19,50   

Thị trấn Chợ Rã   2012 456,49 19,69 37,86 27,00 12,00 15,00 0,06 

Thị trấn Phủ thông   2011 142,98 109,59 142,98 109,59 15,20 26,50 0,27 

Trung tâm xã Bộc Bố   2012 5.336,53 132,28 132,28 32,00 20,00 12,00   

Thị trấn Nà Phặc   2013 115,50 115,50 60,82 46,17 25,46 20,71   

Trung tâm xã Vân 

Tùng 
  2013 5.067,00 196,00 69,11 30,14 18,14 12,00 0,03 

Tổng cộng     28.292,50 13.329,06 2.531,33 784,28 173,61 212,51 0,93 
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Biểu số: 09/BCĐP 
 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

 

  
Mã 

số 

Loại 

đô thị 

Tổng 

số 

dự 

án 

Quy mô Dự án 

đƣợc duyệt 

Lũy kế hiện 

trạng thực hiện 

trong kỳ báo cáo 

Ghi chú Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Tống 

dân số 

dự kiến 

(1.000 

ngƣời) 

Diện 

tích 

(ha) 

Ƣớc dân 

số phục 

vụ 

(1.000 

ngƣời) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

Dự án đầu tư phát triển đô 

thị đang thực hiện trên địa 

bàn 
 

Loại III 1 137 32.933   32.933 

Đô thị 

miền núi 

phía Bắc 

nguồn 

vốn WB 

NH thế 

giới 

Loại IV 0           

Loại V 0           
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Biểu số: 10/BCĐP 
 

 

HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

 

  Đơn vị 
Mã 

số 
Tổng số 

Chia theo loại đô thị 

Loại III Loại V 

A B C 1 2 3 

1. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch qua hệ thống cấp nước tập trung % 1 75 95 72 

1.1. Tổng dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch qua hệ thống cấp nước tập trung Người 2 60.462 33.000 27.462 

2. Tổng công suất cấp nước           

2.1. Tổng công suất thiết kếcủa nhà máy 

nước 
m

3
/ngày 3 10.976 8.000 2.976 

2.2. Tổng công suất khai thác của nhà máy 

nước 
m

3
/ngày 4 7.403 5.000 2.403 

3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch % 5 21 25 21 

3.1. Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa 

bàn đo qua đồng hồ tổng bình quân m
3
/ngày m

3
/ngày 6 8.650 8.000 650 

3.2. Tổng lượng nước đã thu được tiền từ 

người sử dụng bình quân m
3
/ngày m

3
/ngày 7 8.590 8.000 590 

4. Tổng công suất xử lý nước thải đô thị           

4.1. Tổng công suất thiết kế xử lý nước thải 

đô thị 
m

3
/ngày 8 3.000 3.000 0 

4.2. Tổng công suất khai thác xử lý nước 

thải đô thị m
3
/ngày 9 1.500 1.500 0 

5. Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử 

lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định % 10 15 27 13 

6. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt % 11 55 87 50 

6.1. Tổng dân số đô thị được cung cấp dịch 

vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt Người 12 49.826 31.884 17.942 

7. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được 

thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định 
% 13 68 100 64 

7.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được 

thu gom Tấn 14 19.994 12.775 7.219 

7.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được 

xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy 

định 

Tấn 15 15.941 12.775 3.166 
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  Đơn vị 
Mã 

số 
Tổng số 

Chia theo loại đô thị 

Loại III Loại V 

A B C 1 2 3 

8. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được 

thu gom, tái chế tái hoặc tái sử dụng Tấn 16 2.316 192 2.124 

8.1. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được 

thu gom Tấn 17 2.316 192 2.124 

8.2. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được 

tái chế hoặc tái sử dụng Tấn 18 0 0 0 

9. Tổng chiều dài đường đô thị (tính từ 

đường khu vực trở lên) km 19 61 28 33 

9.1. Tổng chiều dài đường đô thị được 

ngầm hóa (tính từ đường khu vực trở lên) km 20 27 23 4 

9.2. Tổng chiều dài đường đô thị được chiếu 

sáng (tính từ đường khu vực trở lên) km 21 48 28 20 
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Biểu số: 11/BCĐP 
 

 

SỐ LƢỢNG NHÀ Ở, DIỆN TÍCH NHÀ Ở 

CÔNG VỤ HIỆN CÓ VÀ SỬ DỤNG  

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

 

  
Đơn vị 

tính 
Mã số Tổng số 

Chia theo loại nhà 

Căn hộ 
Nhà liền 

kề 

Biệt 

thự 

A 
B C 1=2+3+4 2 3 4 

1. Số nhà lƣợng nhà ở công vụ hiện 

có và sử dụng. Chia ra: 

căn 

hộ/nhà 

ở 

1 163 40 123 0 

- Khu vực thành thị - 2 51 0 51 0 

- Khu vực nông thôn - 3 112 40 72 0 

2. Diện tích nhà ở công vụ hiện có và 

sử dụng. Chia ra: 
m

2
 4 14.682,30 2.055,79 12.626,51 0,00 

- Khu vực thành thị - 5 6.875,38 0,00 6.875,38 0,00 

- Khu vực nông thôn   6 7.806,92 2.055,79 5.751,13 0,00 
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Biểu số: 12/BCĐP 
 

CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH  

NHÀ NƢỚC 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Xây dựng 

 

 

  
Đơn vị 

tính 
Mã số Tổng số Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

A B C 1=2+3+4 2 3 4 

1. Tổng số trụ sở cơ quan hành 

chính nhà nước có đến 31/12 Trụ sở 1 192 34 40 118 

2. Tổng diện tích sàn xây dựng có 

đến 31/12 m2 sàn 2 165.826,31 56.733,68 49.763 59.329,3 

3. Số lượng trụ sở xây dựng mới, 

sửa chữa cải tạo trong kỳ báo cáo Trụ sở 3 12 2 3 7 

Diện tích đầu tư xây dựng mới m2 sàn 4 5896 0 1609 4287 

Diện tích sửa chữa, cải tạo m2 sàn 5 803,70 377,40 0 426,3 

Vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa 

cải tạo 
Triệu 

đồng 
6 59.224,50 1.675,50 14785 42764 
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Biểu số: 13/BCĐP 
 

 

MỘT SỐ SẢN PHẨM VẬT LIỆU 

 XÂY DỰNG CHỦ YẾU 

(Năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Xây dựng 

 

 

  
Đơn vị 

tính 
Mã số 

Thực hiện 

cùng kỳ 

năm trƣớc 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

Tỷ lệ % kỳ 

báo cáo so với 

cùng kỳ năm 

trƣớc 

A B C 1 2 3=2/1*100 

 Gạch xây các loại           

1. Gạch xây nung           

1.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở DN, cơ sở 17 1 1 0 

1.2. Công suất thiết kế 1000 viên 18 12.500 15.000 0 

1.3. Sản lượng           

- Sản xuất 1000 viên 19 12.000 6.000 0 

- Tiêu thụ 1000 viên 20 9.700 4.850 0 

2. Gạch xây không nung           

2.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở DN, cơ sở 21 18 22 0 

2.2. Công suất thiết kế 1000 viên 22 73.400 113.475 0 

2.3. Sản lượng           

- Sản xuất 1000 viên 23 49.568 74.097 0 

- Tiêu thụ 1000 viên 24 47.530 64.777 0 
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