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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SXD Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh 

ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết. 

- Đơn vị đã phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020. Theo đó, đơn vị ban hành đầy đủ các nội dung, chương trình kế 

hoạch cải cách hành chính hàng năm; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

triển khai công tác CCHC tại đơn vị (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Công tác triển khai thực hiện. 

- Việc bố trí nguồn lực triển khai (nhân lực con người và kinh phí): Phân 

công, bố trí cán bộ phụ trách từng lĩnh vực cải cách hành chính tại đơn vị đáp ứng 

được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; Bố trí kinh phí hợp lý cho công tác CCHC: 

Kinh phí thực hiện công tác CCHC được đơn vị sử dụng từ nguồn chi thường 

xuyên của đơn vị. Thực hiện chi cho đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, chi 

trực một cửa tại đơn vị và trực một cửa liên thông; Chi in bảng công bố thủ tục 

hành chính; Chi xây dựng đề cương, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính …. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra thường xuyên công tác cải cách hành 

chính hàng năm để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của 

đơn vị đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

- Đánh giá tác động của công tác kiểm tra đến sự chuyển biến trong công tác 

triền khai CCHC của các cơ quan, đơn vị; những vấn đề lớn đã phát hiện và xử lý sau 

kiểm tra: Thông qua kiểm tra, đã khắc phục những tồn tại, qua đó đã chấn chỉnh 

công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của đơn vị. 

- Đơn vị thường xuyên và thực hiện tốt việc phổ biến công tác tuyên truyền về 

cải cách hành chính như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các địa 

điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính; Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở; 

Lồng ghép trong các buổi họp giao ban cơ quan, lồng ghép tại chương trình tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan; Đăng tải các tin, bài viết trên 

Cổng TTĐT của Sở; Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; 

Cung cấp các báo cáo, tài liệu liên quan… 
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- Công tác thi đua khen thưởng trong CCHC: Gắn kết công tác cải cách hành 

chính, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen 

thưởng của đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo đơn vị: 

+ Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính của đơn 

vị. Quán triệt, phổ biến và triển khai có hiệu quả các chương trình cải cách hành 

chính hàng năm của tỉnh. 

+ Triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng 

năm như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại 

hóa nền hành chính. 

+ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo cải cách hành chính với Ủy ban nhân dân 

tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định. Tổ chức sơ kết công tác 

cải cách hành chính hàng năm, 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại địa phương. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về cải cách thể chế 

1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

 - Việc tổ chức triển khai cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý của cơ quan, đơn vị. Hàng năm bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển 

kinh tế-xã hội của địa phương, Sở đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐND, 

UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật của Sở và thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của các phòng chuyên môn. Qua kiểm tra, tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở 

đều tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và định kỳ hàng năm đều thực 

hiện tốt chế độ báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư 

pháp theo quy định. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Dưới sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật đã được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời triển khai các Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, người 

lao động trong cơ quan. Nội dung tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, các văn bản mới ban hành có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được triển khai đầy đủ, 

đúng theo kế hoạch và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Để nhằm đảm 
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bảo chất lượng cũng như tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã 

tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, Ngành trung 

ương và tình hình thực tế quản lý nhà nước tại địa phương lập danh mục dự kiến 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân 

dân, UBND tỉnh, gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định. Trong quá trình xây 

dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tham gia ý kiến vê quy trình xây 

dựng dự thảo văn bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, ngoài ra còn tham gia góp ý đối với dự thảo xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức khác gửi lấy ý kiến đảm bảo chất 

lượng, tiến độ thời gian của văn bản yêu cầu cụ thể như sau:  

 + Năm 2015 tham mưu ban hành được: 02 quyết định; năm 2016 tham mưu 

ban hành được: 04 quyết định; năm 1017 tham mưu ban hành : 01 nghị quyết và 10 

quyết định; năm 2018 tham mưu ban hành được: 03 quyết định; năm 2019 tham 

mưu ban hành: 04 quyết định. Năm 2020: Tại thời điểm báo cáo không có số liệu 

báo cáo. 

- Công tác rà soát VBQPPL: Sở Xây dựng đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác quản lý nhà nước của ngành tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp do Sở tham mưu cho HĐND, 

UBND tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, kịp thời phát hiện các văn bản 

không còn phù hợp với văn bản của cấp trên, cũng như không còn phù hợp với tình 

hình kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, để đề xuất tham mưu cho các 

cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời.  

+  Năm 2016 số VBQPPL được rà soát: 44 văn bản; số văn bản còn hiệu lực: 

42 văn bản; số văn bản hết hiệu lực: 02 văn bản; số VBQPPL đề nghị sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát; số VBQPPL đã được xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sau rà soát, thống kê số liệu: 

Không có.   

+ Năm 2017 số VBQPPL được rà soát: 43 văn bản; số văn bản còn hiệu lực: 

42 văn bản; số văn bản hết hiệu lực: 01 văn bản; số VBQPPL đề nghị sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát: 07 văn bản; số VBQPPL đã 

được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sau rà soát, 

thống kê số liệu: Không có. 

+ Năm 2018 số VBQPPL được rà soát: 57 văn bản; số văn bản còn hiệu lực: 

46 văn bản; số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần là : 

14 văn bản: Trong đó: Hết hiệu lực toàn bộ là11 văn bản; hết hiệu lực một phần: 03 

văn bản; số  VBQPPL đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

sau rà soát: 02 văn bản; số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xử lý sau rà soát, thống kê số liệu: Không có.  

+ Năm 2019 số VBQPPL được rà soát: 56 văn bản; số văn bản còn hiệu lực: 

45 văn bản; số văn bản hết hiệu lực: 11 văn bản; số VBQPPL đề nghị sửa đổi, bổ 
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sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát: 01 văn bản; số VBQPPL đã 

được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sau rà soát, 

thống kê số liệu: 01 văn bản.  

+ Năm 2020 số VBQPPL được rà soát: số VBQPPL được rà soát: 65 văn bản; 

số văn bản còn hiệu lực: 55 văn bản; số văn bản hết hiệu lực: 10 văn bản; số 

VBQPPL đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát: 02 

văn bản; số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý sau rà soát, thống kê số liệu: 02 văn bản.  

- Công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền: Năm 2016 số VBQPPL đã 

kiểm tra theo thẩm quyền: 44 văn bản; số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, 

thẩm quyền; số VBQPPL trái pháp luật đã được xử lý: Không có. Năm 2017 số 

VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền: 43 văn bản; số VBQPPL trái pháp luật về 

nội dung, thẩm quyền;  số VBQPPL trái pháp luật đã được xử lý: Không có. Năm 

2018 số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền: 57 văn bản; số VBQPPL trái pháp 

luật về nội dung, thẩm quyền;  số VBQPPL trái pháp luật đã được xử lý: Không 

có. Năm 2019 số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền: 56 văn bản; số VBQPPL 

trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền: 02 văn bản; số VBQPPL trái pháp luật đã 

được xử lý: 02 văn bản.  

- Số văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa QPPL: Tại thời điểm báo 

cáo Sở Xây dựng không tham mưu xây dựng văn bản  không phải là văn bản quy 

phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. 

1.2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

Sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành, nhìn 

chung công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng đều được đảm bảo. 

Những văn bản cần được rà soát đã được Sở tập hợp tương đối đầy đủ, toàn diện thông 

tin về tình trạng hiệu lực của các văn bản cũng như xác định rõ hình thức, thời gian xử lý 

đối với các văn bản mà nội dung quy định hiện không còn phù hợp với pháp luật hiện 

hành và tình hình thực tế của địa phương. Qua công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật cho thấy, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Xây dựng tham 

mưu ban hành đều đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý để ban hành, đáp ứng nhu 

cầu công tác quản lý nhà nước và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn.  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác rà soát văn bản 

của Sở Xây dựng vẫn còn hạn chế nhất định về mặt chất lượng rà soát văn bản chưa đồng 

đều và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính  

a) Về kiểm soát TTHC:  

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC: Ban 

hành đầy đủ kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng 

năm. 
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- Công khai TTHC: Hiện nay, trong tổng số 51 thủ tục hành chính thì có 12 

thủ tục thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 39 TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Xây dựng. 100% thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ nội 

dung trên Công thông tin điện tử quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở, Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy 

định. 

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với 

quy định hành chính: Đơn vị công khai đường day tiếp nhận và xử lý phản ánh 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức đảm bảo theo quy định. Trong kỳ báo cáo, đơn vị 

không có phản ánh kiến nghị. 

b) Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:  

- Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC: Hiện tại, đơn vị đang 

triển khai 100% (27/27) số thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết theo cơ chế 

một cửa theo quy định; 100% (12/12) số thủ tục hành chính được đưa vào giải 

quyết theo cơ chế một cửa liên thông với UBND tỉnh. Trong giai đoạn 2011 – 

2020, Sở Xây dựng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ 

TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo chất lượng. 

- Kết quả áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

và trả kết quả hồ sơ TTHC (nêu số liệu cụ thể theo từng năm, từ năm 2016 đến hết 

năm 2020):  

Năm 2016 tiếp nhận 478 hồ sơ; 

Năm 2017 tiếp nhận 187 hồ sơ; 

Năm 2018 tiếp nhận 369 hồ sơ; 

Năm 2019 tiếp nhận 318 hồ sơ; 

Năm 2020 tiếp nhận 546 hồ sơ. 

* Kết quả: Giai đoạn 2016 – 2020, đơn vị tiếp nhận tổng số 1898 hồ sơ, các 

hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. 

c) Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Việc triển khai và áp dụng kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và mức độ 4 đối của Sở Xây dựng được thực hiện cụ thể: 

Từ tháng 8 năm 2017 tiếp nhận: 03 hồ sơ; 

Năm 2018 tiếp nhận 36 hồ sơ; 

Năm 2019 tiếp nhận 51 hồ sơ; 

Năm 2020 tiếp nhận 360 hồ sơ. 

* Kết quả: Từ tháng 8 năm 2017 đến hết năm 2020 tiếp nhận tổng số 447 hồ 

sơ, các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. 

d) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 
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-  Đã trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến: 586 chứng chỉ của tổ chức và cá 

nhân. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

a) Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị: số lượng các phòng, ban, đơn 

vị thuộc và trực thuộc tăng, giảm qua các đợt sắp xếp tổ chức bộ máy. 

- Việc sắp xếp và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị: Sau khi thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND 

ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện sắp xếp, kiện toàn 

tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Theo đó, số 

lượng tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ giảm từ 07 đầu mối 

xuống còn 05 đầu mối (giải thể 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ) và đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại số 1324/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về việc giải thể và 

thành lập mới các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng.  

b) Tình hình triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó nêu rõ: 

mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy, số lượng lãnh đạo cấp trưởng, cấp 

phó và lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

- Về thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương: Trên cơ 

sở sáp  nhập, giải thể và đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thì hiện nay số 

lượng cấp phó phòng của Sở Xây dựng đang dôi dự 02 vị trí, tạm thời đơn vị đang 

giữ nguyên số lượng câp phó phòng dôi dư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 và chờ tỉnh có hướng dẫn xử lý 

đối với từng trường hợp cụ thể. 

c) Tình hình quản lý biên chế (nêu cụ thể số lượng biên chế công chức, viên 

chức được giao và số lượng sử dụng theo từng năm, từ năm 2015 đến tháng 3/2020). 

+ Đơn vị đã xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2015-2021trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Đề 

án số 308/ĐA-SXD ngày 24/3/2017 của Sở Xây dựng). 

+ Tổ chức thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, thống nhất nhận thức về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tới 

toàn thể công chức, người lao động của thuộc thẩm quyền quản lý.  

+ Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 

2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 

số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức.  

+ Chỉ đạo Văn phòng sở theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng thực 

hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc 

của đơn vị giai đoạn 2015-2021, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy 

định. 
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+ Tỷ lệ tinh giản biên chế theo từng năm và đến năm 2021: Dự kiến số lượng 

tinh giản biên chế từ năm 2015 đến 2021 theo tỷ lệ giảm 10% trên tổng số biên chế 

được giao năm 2015. Năm 2015 Sở Xây dựng được giao 39 biên chế công chức và 

05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tỷ lệ tinh giản 

10% từ 2015 đến 2021 là 05 người (Công chức 4 người; 01 HĐLĐ 68) 

- Về thực hiện đúng các các quy định về phân cấp theo Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy 

định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức 

nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Đơn vị chấp hành và nghiêm chỉnh 

thực hiện theo đúng các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

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

a) Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị. 

- Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã được 

Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2020/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc 

phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 

Bắc Kạn; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-

UBND ngày 27/12/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực 

của vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Sở Xây dựng tổng hợp Danh 

mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ 

chuyên ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau: 

* Danh mục VTVL của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt gồm: 

- Theo Quyết định số 2020/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ, Sở 

Xây dựng gồm có 30 vị trí việc làm, cụ thể: 

+ Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 08 vị trí; 

+ Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 09 vị trí; 

+ Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí. 

- Theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn, Sở Xây dựng gồm có 34 vị trí, cụ thể: 

+ Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 12 vị trí (chi tiết cho từng chức danh 

trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở). 

+ Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 09 vị trí; 

+ Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí. 

* Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-

UBND ngày 27/12/2017. Cụ thể: 

- Nhóm lãnh đạo, quản lý điều hành: 12 vị trí, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, 

trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng. 
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- Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 09 vị trí gồm quản lý kiến trúc - Quy hoạch; 

Quản lý hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình; Quản lý hạ tầng ky 

thuật và phát triển đô thị; Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Quản lý kinh tế 

xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng; thanh tra và pháp chế. 

- Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí gồm Tổ chức nhân sự, hành chính tổng hợp, 

hành chính một cửa, quản trị công sở, công nghệ thông tin, kế toán, thủ quỹ, văn 

thư, lưu trữ, nhân viên kỹ thuật, lái xe, phục vụ và bảo vệ. 

(Chi tiêt tại Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

* Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 

27/12/2017. Cụ thể: 

- Khung năng lực của Giám đốc Sở;  

- Khung năng lực của Phó Giám đốc Sở; 

- Khung năng lực của trưởng phòng và tương đương; 

- Khung năng lực của phó trưởng phòng và tương đương; 

- Khung năng lực của chuyên viên và tương đương; 

- Khung năng lực của cán sự. 

(Chi tiết tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). 

b) Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tổ 

chức tuyển dụng viên chức; thăng hạng viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thu 

hút người tài vào bộ máy hành chính; đổi mới công tác đánh giá, phân loạỉ cán bộ, 

công chức, viên chức: Đơn vị thực hiện đúng theo quy định của nhà nước và của 

tỉnh; 

c) Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền (nêu cụ thể 

số lượng lãnh đạo được bổ nhiệm theo từng năm, từ năm 2015 đến tháng 3/2020): 

Đơn vị thực  hiện đúng theo quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

văn bản của Trung ương. 

d) Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức (nêu cụ thể số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên theo từng năm, từ năm 

2015 đến tháng 3/2020). 

+ Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị: Thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy 

định hiện hành. Không có cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan vi phạm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước. 
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+ Quy chế văn hóa công sở tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 

10/9/2014 của UBND tỉnh: Đơn vị đã quán triển, phổ biến và thường xuyên tuyên 

truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 

chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm 

việc hiện nay. Triển khai hiệu quả môi trường làm việc thân thiện, môi trường cho 

những nét đẹp về ứng xử văn hóa được nhân rộng trong cơ quan, đơn vị. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị: 

- Đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công 

theo quy định đúng thời gian. 

- Thực hiện chi trả thu nhập cho công chức, người lao động trong đơn vị đầy 

đủ theo quy định và đúng thời gian. Hàng năm đơn vị đầu thự hiện tốt Việc tiết 

kiệm kinh phí từ chi thường xuyên để chi tăng thu nhập cho công chức và lao động 

hợp đồng lao động và chi phúc lợi cho người lao đông. Cụ thể như sau: 

+ Năm 2016: Chi thu nhập tăng thêm 80.166.846 đồng 

+ Năm 2017: Chi thu nhập tăng thêm 385.153.387 đồng; Hỗ trợ tết  

39.000.000 đồng 

+ Năm 2018: Chi thu nhập tăng thêm 499.422.315 đồng. Chi hỗ trợ tết và 

khen thưởng 81.708.000 đồng 

+ Năm 2019: Chi thu nhập tăng thêm 362.547.851 đồng. Hỗ trợ tết 

45.433.500 đồng 

b) Đánh giá kết quả  thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, trong 

những năm qua đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo chế độ tiền 

công tiền lương và các khoản BHXH cho người lao động.   

c) Thực hiện công khai tài chính, tài sản: Đơn vị đã thực hiện công khai dự 

toán thu chi ngân sách nhà nước được đơn vị thực hiện đầy đủ đúng quy định.. 

Hình thực công khai: được thực hiện công khai trên bảng niêm yết tại đơn vị và 

trang thông tin điện tử của đơn vị. 

5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Đối với đơn vị sự nghiệp nguồn thu không đều, phải tự đi tìm việc làm. 

Nguồn chủ yếu từ các hợp đồng tư vấn, nhiều công trình thực hiện xong nhưng 

chưa được các chủ đầu tư thanh toán nên đơn vị vẫn phải nợ tiền thuế, BHXH… 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị:  
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- Việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của tỉnh: Năm 2011 đưa phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc vào hoạt động, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm theo kế 

hoạch của tỉnh, kế hoạch 3 năm 2013-2015 (số 480/BC-SXD); 5 năm 2016-2020 

(số 993/KH-SXD ngày 20/10/2015); Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(số 38/KH-SXD ngày 19/01/2015); Xây dựng quy chế hoạt động cổng TTĐT 

(157/QĐ-SXD ngày 10/3/2015); Kế hoạch phục vụ chính quyền điện tử 2019-2020 

định hướng 2025 (số 684/KH-SXD ngày 21/5/2019); Kế hoạch phát triền nguồn tin 

khoa học và công nghệ 2020-2025; định hướng 2030 (số 525/KH-SXD ngày 

10/4/2020); Kể từ ngày 01/6/2018 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả 

kết quả hoàn toàn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. 

- Hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành: Hệ 

thống mạng LAN được đầu tư đưa vào sử dụng tháng 12/2005, hàng năm duy trì, 

bảo dưỡng, liên tục ổn định đến nay. Kết nối internet tốc độ và và LGSP chuyên 

dùng. Số lượng máy tính đạt 100% trên đầu người sử dụng và kết nối internet. 

Triển khai xây dựng CSDL công bố thông tin quy hoạch đáp ứng yêu cầu của 

chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 1.0. 

- Nguồn nhân lực CNTT: Phân công 1 đ/c Phó Giám đốc phụ trách ứng dụng 

CNTT; 01 kỹ sư chuyên trách nhiệm vụ Công nghệ thông tin. Đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng chiónh 

quyền điện tử. 

- Thực hiện mạng WAN, LAN: Hệ thống mạng LAN nội bộ hoàn chỉnh, trang 

bị tường lửa và phần mềm virus BKAV bản quyền đảm bảo an toàn thông tin. 

- Sử dụng chữ ký số chuyên dùng: Triển khai cấp chữ ký số cho tổ chức (3 tổ 

chức) và toàn bộ cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, xây dựng quy chế, ban hành 

quyết định, lập biên bản bàn giao, thu hồi đúng quy định. 

- Sử dụng phần mềm quản lý văn bản: Được sở triển khai từ năm 2011 đến 

nay 100% tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ 

quan nhà nước; kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành và với Trục liên 

thông văn bản quốc gia đúng quy định. 

 - Sử dụng hộp thư điện tử công vụ: Sở đã đăng ký cấp tài khoản công vụ cho 

100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao 

đổi công việc đạt tỷ lệ 99,6% (năm 2019). 

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 

4 cho người dân và doanh nghiệp: 40/51 TTHC đạt DVCTT mức 3 và mức 4 đạt 

78%, số DVCTT có phát sinh hồ sơ, số hồ sơ được giải quyết trực tuyến cụ thể: 

Năm Tổng số Tiếp nhận trực tiếp 
Tiếp nhận và giải 

quyết trực tuyến 

2016 241 241 0 
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2017 162 162 0 

2018 536 361 175 

2019 318  318 

2020 546  546 

Hiện trạng tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia:  

Năm 2020 Sở đã tích hợp số TTHC lên cổng dịch vụ công quốc gia là:  51/51 

TTHC. 

Hiện trạng công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ 

công: Người dân và doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công, được công 

chức của đơn vị hướng dẫn trực tiếp, hoặc online giúp người dân tham gia sử dụng 

dịch vụ mức cao. 

- Sử dụng phần mềm một cửa điện tử: 

Năm 2016:  Chưa sử dụng. 

Năm 2017:  Chưa sử dụng. 

Năm 2018:  33%. 

Năm 2019:  100%. 

Năm 2020:     100%. 

6.2. Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại cơ quan, đơn vị. 

Từ năm 2012 sở đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG ISO 

9001-2008 được cấp chứng nhận (tại Quyết định số 2476/QĐ-TĐC ngày 

28/11/2012 do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường cấp). Hệ thống QLCL được duy trì 

đầy đủ, đúng quy định hàng năm. Năm 2020 xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ 

thống Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001: 2015 (Kế hoạch 

số 131/KH-SXD ngày 04/02/2020). 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Căn cứ vào kết quả CCHC giai đoạn 2021-2025 của đơn vị và tình hình phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Xây dựng tiếp tục đề xuất những mục tiêu, nội 

dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà UBND tỉnh cần tập trung triển khai 

thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 trên những lĩnh vực sau: 

1.Về thể chế: Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành 

để tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà 

nước. 

2. Về thủ tục hành chính: Rà soát thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các 

bước thực hiện; Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và trả kết quả; Nâng cao 
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tỷ lệ thủ tục hành chính lên mức 4; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

hàng năm. 

3. Về tồ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện tốt theo các quy định 

hiện hành của Trung ương và địa phương. 

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

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

5. Thực hiện có hiệu quả về tài chính công tại đơn vị. 

6. Nâng cao công tác hiện đại hóa hành chính trong giai đoạn mới. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Không có kiến nghị.  

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 

2016 - 2020 của Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội Vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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PHỤ LỤC 

VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC HÀNG NĂM 

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /BC-SXD ngày    tháng 02 năm 2021 của Sở Xây 

dựng) 

 

 
STT Nhiệm vụ Loại văn bản chỉ đạo Ghi chú 

1 Xây dựng kế hoạch tình 

hình theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật  

Kế hoạch số 122/KH-SXD ngày 24/01/2019; 

Kế hoạch số 43/KH-SXD ngày 10/01/2020 
 

2 Xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, rà soát văn bản QPPL 
Kế hoạch số 179/KH-SXD ngày 13/02/2019; 

Kế hoạch số 18/KH-SXD ngày 06/01/2020 
 

 Rà soát, đánh giá thủ tục 

hành 
Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 03/01/2019; 

Kế hoạch số 87/KH-SXD ngày 16/01/2020 
 

4 Hoạch hoạt động kiểm soát 

TTHC 
Kế hoạch số 13/KH-SXD ngày 05/01/2019; 

Kế hoạch số 61/KH-SXD ngày 14/01/2020 
 

5 Kế hoạch CCHC hàng năm Quyết định số 22/QĐ-SXD ngày 05/01/2019; 

Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 10/01/2020; 
 

6 Nâng cao chất lượng hoạt 

động cơ chế một cửa 
Tờ trình số 617/TTr-SXD ngày 09/05/2019 

Vv phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện 

tử giải quyết TTHC 

 

7 Báo cáo công tác CCHC 

hàng năm 

Báo cáo số 1894/BC-XSD ngày 29/11/2018; 

Báo cáo số 1961/BC-XSD ngày 29/11/2019;  
 

8 Kế hoạch truyền thông về 

CCHC 

Kế hoạch số 222/KH-SXD ngày 20/02/2019;  

9 Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC 

Kế hoạch số 42/KH-SXD ngày 21/01/2019; 

Kế hoạch số 02/KH-SXD ngày 02/01/2020 
 

10 Thực hiện Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin 

của tỉnh, đánh giá mức độ 

Chính quyền điện tử 

Kế hoạch số 182/KH-SXD ngày 13/02/2019; 

Báo cáo số 232/SXD-VP ngày 19/02/2019 và 

báo cáo số 704/BC-SXD ngày 24/5/2019 

 

11 Hướng dẫn duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2008 

tại các phòng chuyên môn 

thuộc sở 

Văn bản số 281/SXD-VP ngày 06/3/2019;  

12 Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC đã xác định trong Kế 

hoạch CCHC 

Văn bản chỉ đạo số 236/SXD-VP ngày 

25/02/2019 và Văn bản số 648/SXD-VP ngày 

14/5/2019; Văn bản số 963/SXD-VP ngày 

04/7/2019 
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