
1 

 

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 9 năm 2020 

         

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng  

và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

 

Thực hiện 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; Kế hoạch số 256/KH-SXD ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng 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. Sở Xây dựng báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện gồm những nội dung sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

- 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 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. 

- Ngày từ đầu năm lãnh đạo đơn vị đã tập chung chỉ đạo triển khai thực hiện 

việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 

2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 và Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.1. Nhiệm vụ được giao theo quyết định số 2488/QĐ-UBND. 
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- 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
1
 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 đề ra như xây dựng kế hoạch đấu thầu. 

1.2. Nhiệm vụ được giao theo 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 ban hành văn bản số 1178/SXD-QLXD ngày 

17/7/2020 về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện; Ban 

QLDAĐTXD tỉnh; Ban QLDAĐTXDCT Giao thông báo cáo báo cáo kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU gửi về Sở Xây dựng trước 15/8/2020. Hiện nay đơn vị 

đang tổng hợp và dự kiến báo cáo UBND tỉnh đúng theo kế hoạch tiến độ được 

giao (xong trong tháng 9/2020). 

- Đánh giá kết quả xử lý thu gom rác thải đô thị đạt tiêu chuẩn đạt 95%: Đang 

triển khai theo kế hoạch đề ra. 

- 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. 

                                                 
1
 Quyết định số 208/QĐ-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng về việc thành lập tổ công tác triển khai nâng cấp 

trang thông tin điện tử công bố quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Kạn 
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2. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước. 

2.1. Một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện đến thời điểm 31/8/2020. 

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

bằng 80% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch ước đạt: 90%, bằng 95% 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 

95% 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 80% 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. 

2.2. 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 UBND huyện Ba Bể về việc 

xác định ranh giới mốc đất quốc phòng; 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 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 

- 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 
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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; 

- Xây dựng Đề cương và Dự toán chi tiết về việc nâng cấp trang thông tin 

điện tử công bố quy hoạch xây dựng. 

- 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 14 công trình thuộc cấp sở ban hành, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy 

định. 

- 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 

- 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. 

2.3. 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; 
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Hướng dẫn UBND huyện Ba Bể lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng trong khu 

vực Hồ Ba Bể. 

- 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 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. 

- Về khu, cụm công nghiệp 

+ 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. 

2.4. Về hoạt động đầu tư 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 (15/9/2020), đơn vị đã tiếp nhận 115 

hồ sơ. Trong đó đã ban hành kết quả 106 hồ sơ (gồm: 06 hồ sơ thiết kế cơ sở; 09 hồ sơ 

dự án; 29 hồ sơ thẩm định Báo cáo KTKT; 27 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; 24 hồ sơ dự toán chuẩn bị đầu tư), 9 hồ sơ đang trong quá trình 

thực hiện (gồm: 01 hồ sơ TKCS; 01 hồ sơ dự án; 05 hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế 

kỹ thuật; 02 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 110.618 triệu đồng (chiếm 1.4% giá trị trình thẩm định) qua đó góp phần 

tiết kiệm và chống lãng phí cho ngân sách nhà nước.   
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- Công tác quản lý chất lượng công trình: Đơn vị đã tiến hành kiểm tra trong 

quá trình thi công 07 công trình và kiểm tra đột xuất trong quá trình thi công 03 

công trình. Kết quả kiểm tra: Đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra 06 công 

trình, 04 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 88 công trình. Trong đó ban hành kết 

quả kiểm tra và chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng gồm 

72 công trình; 16 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 03 đợt với 151 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 40 tổ chức (cấp mới: 

18 tổ chức, cấp bổ sung: 22 tổ chức) và 72 cá nhân (cấp mới: 40 cá nhân, cấp bổ 

sung: 32 cá nhân). 

2.5. Về Kinh tế xây dựng. 

- Quản lý kinh tế xây dựng 

+ Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình thời điểm quý I, 

II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và 

quý từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020. 

- 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 hết năm 2019, toàn tỉnh hỗ trợ 

được 845/1593 hộ, đạt 53,04% với kinh phí thực hiện là 33.800 triệu đồng  

(Trong đó: vốn vay ngân hàng chính sách xã hội là 21.125 triệu đồng, các nguồn 

hỗ trợ khác là 12.675 triệu đồng).  

+  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: Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với nguồn vốn địa phương. 

trả lời 06 đơn của công dân về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với 

cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Quản lý vật liệu xây dựng 

 + Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản chỉ đạo về việc thực hiện 

công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh duy trì và thực hiện công bố hợp quy. 
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+ Ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho 03 đơn vị sản 

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

Quang Minh, DNTN Đồng Sơn). 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020: 

1. Nhiêm vụ: 

1.1. Triển khai 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 và Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn để chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ pháp triển kinh tế xã hội-ANQP năm 2020.  

- Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao. 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; Tiếp tục tham mưu và đề xuất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách; Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản; Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 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. 

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, UBND thành phố Bắc 

Kạn, UBND huyện Ba Bể và các đơn vị có liên quan rà soát, phân khu, phân kỳ đầu 

tư từng dự án đảm bảo hợp lý, hiệu quả và xây dựng lộ trình, kế hoạch, tiến độ cụ 

thể triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ liên quan để cụ thể hóa ý tưởng quy 

hoạch các dự án đã thông qua, sớm triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 123/TB-UBND ngày 31/5/2019. 

1.2. Tiếp tục xây dựng Hướng dẫn chung cho các huyện, thành phố trong 

việc:  Lập Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng dự kiến đầu tư trên cơ sở nền tảng, kế thừa của Quy hoạch đã có 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Điều chỉnh quy hoạch một số khu vực phát triển đô thị 

trên địa bàn; Hướng dẫn thủ tục tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch xây dựng của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và 

giám sát các địa phương về tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; 

Cắm mốc giới và quản lý hồ sơ cắm mốc giới; chỉ giới xây dựng; Hướng dẫn việc 

rà soát điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đô thị và Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Tổ chức triển khai Luật quy hoạch, Luật Kiến trúc và các Thông tư, Nghị 

định.  

- Tổ chức tiến hành kiểm tra, rà soát, đôn đốc các huyện, thành phố về thực 

hiện Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch nông thôn; Hướng dẫn UBND các huyện, 

thành phố về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các chương trình, dự án đầu tư 
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nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 

giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

- Đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin 

điện tử quốc gia. 

- Tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đúng 

thẩm quyền theo phân cấp, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên cơ sở diện 

tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với đất ở đô thị và theo Quy 

hoạch xây dựng đã được phê duyệt; 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 

và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn; Quản lý 

thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tiếp tục 

hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và Lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ khi có yêu cầu; Tiếp tục triển khai việc kiểm tra cấp 

nước an toàn trên địa bàn theo quy định. 

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. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 

mạng đối với nguồn vốn địa phương và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. 

1.6. 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; Đăng tải thông tin 

năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu. 

1.7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ các xã khó khăn trong xây 

dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 

381-CV/TU ngày 09/9/2016. 

2. Giải pháp triển khai thực hiện: 
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- 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.  

3. Đề xuất kiến nghị: Không. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Các đơn vị thuộc Sở (t/h);  

- Lưu: VT-VP; 

GIÁM ĐỐC 
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