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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 01  năm 2021 

         

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020  

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 NGÀNH XÂY DỰNG BẮC KẠN 

 

 

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; 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. Sở Xây dựng 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2021 như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bối cảnh 

khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức 

tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước. Đặc biệt, đại dịch 

Covid-19 từ đầu năm 2020 cũng đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội và khả năng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm. Cùng với 

bối cảnh chung, ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng Bắc Kạn nói riêng 

cũng gặp những thuận lợi và khó khăn.  

* Về thuận lợi: 

- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, 

sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và các địa phương trong việc tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

- UBND tỉnh triển khai tốt công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh, 

tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển KTXH của tỉnh nói chung và của 

ngành Xây dựng nói riêng. 

- Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng của tỉnh đã có nhiều đổi mới về cơ 

chế chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh 

nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng, xúc tiến thương mại, xây dựng thương 

hiệu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. 

* Về khó khăn:  

- Với khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ có thời hạn xử lý rất gấp, 

phạm vi quản lý rộng trong khi lực lượng cán bộ chuyên môn còn thiếu so với chỉ 
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tiêu được giao nên đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tham mưu, giúp 

UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại địa 

phương.  

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt 

động đầu tư xây dựng như một số các công trình xây dựng bị ngừng trệ do phải 

thực hiễn việc giãn cách xã hội; Thị trường bất động sản chưa phát triển và còn 

gặp nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ tới lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng. 

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, lãnh đạo Sở cùng toàn thể 

cán bộ công chức, người lao động toàn ngành đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt 

các nhiệm vụ kế hoạch được giao và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả 

được thể hiện ở các mặt công tác sau: 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. 

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. 

Ngay sau khi Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, 

kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở các nhiệm vụ được 

giao đơn vị đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động phù hợp với lĩnh 

vực quản lý của ngành để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng năm 2020
1
. Trong đó, xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng 

tâm và giải pháp để tập trung phân công, chỉ đạo các đơn vị chủ trì và triển khai 

đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành; các đơn vị trực thuộc đã tích cực chủ 

động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 

Công tác kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện được thực hiện theo định kỳ hàng 

tuần trong hội nghị giao ban và kết quả đánh giá tháng, quý. 

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đƣợc giao trong năm 2020. 

1. Các nhiệm vụ đƣợc giao theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND
2
  và 

Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- 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. Sở Xây dựng dự kiến hoàn thành trong quý I/2021.  

- 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 

                                                 
1
 Kế hoạch 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;  
2
 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 
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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. Sở Xây dựng dự kiến trình UBND tỉnh trong quý I/2021. 

- 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 80% khối lượng) và 

hoàn thành năm 2020. 

- 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: 

Đơn vị đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2218/SXD-QLXD ngày 

15/12/2020, theo đó Sở đã tham mưu đưa nội dung tổng kết Đề án vào 01 nội 

dung tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 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: Sở đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1658/SXD- 

QLXD ngày 30/9/2020 và xây dựng dự thảo cho Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo 

Ban Thường vụ đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- 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: Đơn 

vị đã báo cáo UBND tỉnh đánh giá kết quả xử lý thu gom rác thải đô thị đạt tiêu 

chuẩn trên địa bàn tỉnh ước đạt 90,18%. 

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

ngân sách: Đơn vị đã đã giới thiệu về quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trên 

địa bàn tỉnh cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng, đồng thời báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

2. Các nhiệm vụ đƣợc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ 

tịch UBND tỉnh giao trong năm 2020. 

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được giao ngay từ đầu năm tại các Quyết định 

số 2488/QĐ-UBND và Quyết định số 33/QĐ-UBND, trong năm Sở được UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh giao 305 nhiệm vụ 

(tương ứng với 268 văn bản giao nhiệm vụ), đơn vị đã giải quyết được 284 nhiệm 

vụ, bao gồm những nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và tham mưu 

những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban  nhân dân tỉnh; số nhiệm vụ chưa 

hoàn thành còn trong hạn hoặc không xác định thời hạn là 21 nhiệm vụ. Các các 

nhiệm vụ được giao tham mưu đều đúng hạn, nội dung tham mưu được UBND 

tỉnh chấp thuận. 

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc của ngành Xây dựng. 

1. Một số chỉ tiêu đạt đƣợc của ngành Xây dựng trong năm 2020. 
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Ước thực hiện năm 2020, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt so 

với kế hoạch, cụ thể: 

- 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. 

2. Về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc. 

- 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. 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
3
.  

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các địa phương về rà soát 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định; 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, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Về 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
4
. 

                                                 

3
 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; 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 tầng kỹ thuật 

nhà công vụ Tỉnh ủy; Điều chỉnh quy hoạch chia lô phân ngành theo đề nghị của Ban QL các KCN; 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. 

4 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. 
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- Về thẩm định quy hoạch: đơn vị đã tiến hành thẩm định được 02 nhiệm vụ 

quy hoạch chung xây dựng đô thị; Thẩm định được 01 nhiệm vụ quy hoạch phân 

khu khu chức năng; Thẩm định được 01 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị
5
; 

Thẩm định tổng mặt bằng 15 công trình. 

- Cho ý kiến về quy hoạch chi tiết được 08 đồ án của các huyện, thành phố
6
 và 

cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư 12 công trình; Giới thiệu địa điểm được 02 

công trình. 

3. Về lĩnh vực phát triển đô thị hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp 

- Về phát triển đô thị: đơn vị đã hướng dẫn cho UBND các huyện, thành phố 

về việc Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn 

cho các địa phương trong việc tài trợ sản phẩm quy hoạch xây dựng và thực hiện 

các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án nhà ở thương mại. 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 hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Xây dựng về bảo vệ an toàn nguồn nước cấp cho các đơn vị, địa phương; Triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT/TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước 

sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh; 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; Hướng dẫn các huyện, thành phố về công tác thu gom và 

xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải trong đô thị; Hướng dẫn các địa phương và Chủ 

đầu tư trong việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (như giao thông 

đô thị, cấp điện, cấp thoát nước đô thị). 

- 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; 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. 

4. Công tác quản lý hoạt động đầu tƣ xây dựng. 

Trong năm qua, Sở Xây dựng đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng 

dẫn về công tác quản lý đầu tư xây dựng
7
 nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc 

                                                 
5
 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn và Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; Tổ hợp văn hóa đa năng Hồ Ba Bể; trung 

tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. 
6
 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; 
7
 ban hành 09 văn bản hướng dẫn, gồm: Hướng dẫn thủ tục liên quan đến lĩnh vực xây dựng cho các Doanh nghiệp: 

Công ty cổ phần công nghiệp công nghệ cao Việt Bắc; Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp; Công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam; Triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các 

Thông tư hướng dẫn liên quan; Hướng dẫn áp dụng Định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD; Triển khai thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Hướng dẫn lập dự toán các công trình hạ tầng nông thôn 

theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Hướng dẫn thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 
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trong quá trình triển khai dự án của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đối với các 

công trình dự án sử dụng vốn nhà nước, các công trình dự án quy mô lớn, phức 

tạm có ảnh hưởng lớn đến an toàn của cộng đồng đều được quản lý, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ trong hoạt động đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Mặt khác, nhằm nâng cao năng lực quản 

lý đầu tư cho cán bộ làm công tác xây dựng tại cơ sở, đầu năm 2020 Sở đã ban 

hành kế hoạch và tổ chức tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng cơ bản cán bộ 

cơ sở được 02/7 huyện. 

4.1. Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán. 

Việc lập dự án, thiết kế, dự toán đã được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, 

chất lượng hồ sơ có bước chuyển biến tích cực; công tác thẩm định dự án, thẩm 

định thiết kế, dự toán đã được các cơ quan thẩm định siết chặt, chất lượng thẩm 

định được đảm bảo. Trong năm 2020, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp 

tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức thẩm định dự án và dự án điều chỉnh 742 hồ sơ
8
; giá 

trị dự toán sau thẩm định giảm khoảng 45,1 tỷ đồng (tương ứng khoảng 2% tổng 

mức đầu tư trình thẩm định), góp phần tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí ngân 

sách Nhà nước. 

Các dự án được phê duyệt cơ bản đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng; quy mô dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng, 

các giải pháp thiết kế mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế; đảm bảo các tiêu chí hài 

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

gần nhất của địa phương. 

4.2. Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Công tác quản lý chất lượng công trình đã được các cơ quan chuyên môn về 

xây dựng tăng cường kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình. Trong năm 2020, các cơ quan chuyên môn về 

xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 

công trình vào sử dụng 579 công trình, tăng 221,9% so với năm 2019. và kiểm tra 

chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra đột xuất hơn 200 

lượt công trình trên địa bàn tỉnh. Các công trình được kiểm tra cơ bản đảm bảo 

chất lượng và đều được chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong 

năm toàn tỉnh không có sự cố lớn về chất lượng công trình xây dựng. 

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng, quan tâm. Trong năm Sở 

đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ 

chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 thiết thực, 

                                                                                                                                                            
Xây dựng; Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu dự toán và cập nhật giá gói thầu xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-

CP của Chính phủ. 
8 Trong đó, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định 130 công trình, dự án đầu tư xây dựng  với giá trị dự toán sau thẩm 

định giảm 13.288 triệu đồng (với tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định khoảng 0,7%); Sở Giao thông vận tải thẩm 

định 17 công trình với giá trị dự toán sau thẩm định giảm là 16.649 triệu đồng (tỷ lệ cắt giảm 3,2%); Sở Công 

thương thẩm định 17 công trình với giá trị dự toán sau thẩm định giảm là 3.529,64triệu đồng (tỷ lệ cắt giảm 10,7%); 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định 10 công trình với giá trị dự toán sau thẩm định giảm là 

3.914triệu đồng (tỷ lệ cắt giảm 3,5%); UBND các huyện và thành phố thẩm định 566 công trình với giá trị dự toán 

sau thẩm định cắt giảm là 2.465 triệu đồng (tỷ lệ cắt giảm 0.53%).   

. 
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hiệu quả. Do vậy mà trong năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố về chất lượng 

công trình và công trình mất an toàn lao động. 

Việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng đã được các chủ đầu tư, các đơn vị 

quản lý sử dụng công trình quan tâm,  đến nay đã thực hiện hoàn thành việc lập và 

phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng; hằng năm, căn cứ quy trình bảo 

trì được phê duyệt và hiện trạng công trình các đơn vị được giao quản lý vận hành 

công trình đều lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng và thực hiện bảo trì công 

trình. 

4.3. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Công tác quản lý chi phí đầu tư được quản lý chặt chẽ, ngoài việc siết chặt 

các khoản mục chi phí đầu tư, giá vật liệu trong quá trình thẩm định của các cơ 

quan chuyên môn về xây dựng, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bảng 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, công bố đơn giá nhân công xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, phối hợp với các Sở, ngành liên quan ban hành văn bản 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng, sử dụng bộ đơn giá xây dựng 

cơ bản của tỉnh; việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức kiểm 

tra, khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hằng quý, công bố chỉ số giá xây dựng 

theo quy định. 

4.4. Về quản lý hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. 

Sau khi UBND tỉnh chấp thuận mô hình các Ban QLDA đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1390/UBND-KTTCKT ngày 22/3/2019 theo ý kiến đề 

xuất của Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh về rà soát, kiện toàn các Ban QLDA theo quy định của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 10 Ban quản lý dự 

án đầu xây dựng được thành lập mới, kiện toàn lại, trong đó: Cấp tỉnh có 02 Ban 

quản lý dự án, cấp huyện có 08 Ban quản lý dự án
9
.  

Sau khi được kiện toàn và thành lập, các Ban quản lý dự án đã tiếp nhận nhân 

sự cũng như tài sản, tài chính của các dự án được tổ chức lại. Các dự án được 

chuyển giao tiếp nhận xong, các dự án mới đang được tập trung triển khai theo kế 

hoạch. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã xây dựng và được các ngành chuyên môn 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế hoạt động, Đề án vị trí việc làm; 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc… Nhìn chung, đến thời điểm 

hiện nay đa số các Ban QLDA đã cơ bản hoàn thành khung năng lực, pháp lý để 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ.  

4.5. Công tác quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng. 

Việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép theo quy 

định của Luật xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Vi phạm trật tự xây dựng có xu 

hướng giảm đáng kể so với năm trước. Năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 283 

                                                 
9
 *Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, được tổ chức hoạt động theo mô hình của 

Ban quản lý dự án khu vực; Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, hoạt động theo mô hình Ban quản lý dự 

án chuyên ngành.  

* Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp huyện: Đã được kiện toàn trên cơ sở Ban QLDA ĐTXD của cấp huyện (cũ); tất 

cả các Ban quản lý dự án đều được tổ chức hoạt động theo mô hình Ban quản lý dự án khu vực huyện.  



8 

 

công trình
10

 được cấp giấy phép xây dựng. Trong đó có 30 công trình dự án và 253 

công trình nhà ở riêng lẻ.  

4.6. Công tác cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 07 đợt với 311 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 56 tổ chức (cấp mới: 27 tổ chức, cấp bổ sung: 29 tổ chức) và 

134 cá nhân (cấp mới: 61 tổ chức, cấp bổ sung: 73 tổ chức). 

- 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 đề ra: Qua 

quá trình kiểm, các đơn vị cơ ban tuân thủ đúng quy định về pháp luật xây dựng, 

tuy nhiên còn một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ chứng chỉ hành nghề cá nhân 

theo lĩnh vực năng lực tổ chức được cấp. 

5. Về nhà ở và thị trƣờng 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 11/2020, toàn tỉnh hỗ trợ 

được 1.005/1.593 hộ, đạt 63,09% và riêng trong năm 2020 đã giải ngân 2.300 

triệu cho 92 hộ. 

- 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: Tổ chức thực hiện hỗ trợ cho 52 hộ người có công không thực 

hiện trong năm 2019 chuyển sang năm 2020 theo QĐ số 1027/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 của UBND tỉnh; Hỗ trợ cho các đối tượng được vay theo Nghị định 

100/2015/NĐ-CP về quan lý và phát triển nhà ở xã hội năm 2020 là 14.003 triệu 

tương ứng 46 hộ. 

6. Về vật liệu xây dựng. 

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân việc duy trì, thực hiện 

công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Hướng dẫn các chủ 

đầu tư trong việc sử dụng VLXD địa phương trong công trình xây dựng nông thôn 

mới; Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng và chuyển hồ sơ cho 

Thanh tra xử lý theo quy định 01 hồ sơ. 

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

xuất vật liệu xây dựng
11

; hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của 04 

đơn vị
12

. 
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 Có 34 công trình  (giảm 44% sơ với năm 2019) vi phạm quy định trật tự xây dựng với 19 trường hợp xây dựng 

không phép và 15 trường hợp xây dựng sai giấy phép xây dựng (Trong đó thành phố Bắc Kạn có 29 công trình 

chiếm 65,9% và giảm 45% so với năm 2019; Huyện Ngân Sơn có 5 công trình chiếm 14,7% và giảm 40% so với 

năm 2019). Đã phạt hành chính 01 trường hợp; 
11

 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, DNTN Việt Anh 
12

 Công ty CP Sản xuất VLXD Bắc Kạn, Công ty SH Sơn Hà, DNTN Đồng Sơn, HTX Gia Nguyễn 
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- Tổ chức thẩm định 04 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác cát, đá, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cao: 

7.1.  Về công tác thanh tra, kiểm tra: 

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra đột xuất 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 tại 03 

thôn thôn Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.  

- Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra: đôn đốc thực hiện 01 kết luận thanh tra 

đối với đối tượng thanh tra UBND xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn. 

7.2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Năm 2020, Sở Xây dựng tiếp nhận 15 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó đã giải quyết xong 11 đơn của công dân 

kiến nghị về chế độ chính sách (09 đơn đúng thời hạn, 02 đơn quá thời hạn), giải 

quyết xong 01 đơn tố cáo đúng thời hạn, 03 đơn đang trong thời hạn giải quyết.  

7.3. Xử lý vi phạm hành chính: 01 vụ đối với 03 tổ chức. 

7.4. 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
13

. 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.  

8. Về công tác cải cách hành chính. 

Công tác cải cách hành chính thường xuyên được Ban giám đốc Sở quan tâm 

và chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính và đã đạt được một 

số kết quả tích cực. Hàng năm, đơn vị luôn nằm trong tốp đầu về chỉ số cải cách 

hành chính của tỉnh. Cụ thể như sau:   

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố
14

, công khai đầy đủ nội dung 

và danh mục các thủ tục hành chính theo quy định. 

                                                 
13 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. 
14

 Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch – 

Kiến trúc; Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 

và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 
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- Thực hiện việc rà soát, đánh giá 39 TTHC
15

 đảm bảo đúng thời gian quy 

định theo kế hoạch đã đề ra; 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại 

trụ sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của đơn vị; 

100% số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa và cơ chế một 

cửa liên thông; 100% số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/8/2019; 100% TTHC đều 

được cập nhật đầy đủ nội dung trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Hiện  nay, đơn vị 

đang triển khai 40/51 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

(tương đương 78,4% số TTHC). 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước, Sở đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và triển khai chữ ký số; 

lập kế hoạch ứng dụng CNTT cho công tác quản lý của ngành. 

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 9001:2008, và triển khai các nhiệm vụ áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 

theo Kế hoạch của tỉnh và của đơn vị. Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của 

lãnh đạo hàng năm theo quy định. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC năm 2020: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và 

xử lý là 520 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ là 513 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang là 07 hồ 

sơ); đơn vị đã giải quyết và trả kết quả là 468 hồ sơ theo quy định. Số hồ sơ còn 

lại đang trong thời hạn giải quyết là 13 hồ sơ. 

9. Tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp và các dự án đƣợc giao: 

9.1. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng. 

Trong năm 2020, Trung tâm quy hoạch và kiểm định đã thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao, tập thể ban lãnh đạo đơn vị đảm bảo tốt công tác quản 

lý, điều hành bộ máy. Với kết quả như sau:  

+ Tiếp tục thực hiện 29 hợp đồng năm 2019 chuyển sang với giá trị là 3,1 tỷ 

đồng; và năm 2020 đã ký kết thành công 40 hợp đồng mới với giá trị là 6,2 tỷ.  

+ Doanh thu thực hiện được là 8,3 tỷ đồng (trong đó nộp ngân sách  nhà nước 

là 691 triệu đồng; Nộp bảo hiểm xã hội 275 triệu đồng). 

9.2. Thực hiện một số nhiệm vụ đƣợc giao làm chủ đầu tƣ. 

- Năm 2020, đơn vị được giao thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cấp, mở rộng trang thông tin điện tử, xây dựng hoàn thiện phần mềm và cơ 

sở dữ liệu phục vụ quản lý, công bôs thông tin quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Kạn, 

đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 (đạt khoảng 80% khối lượng) và còn khoảng 

20% hoàn thành trong Quý II năm 2021. 

10. Công tác khác.  

10.1. Công tác giám định tƣ pháp. 

Hoạt động giám định tư pháp xây dựng luôn được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ 

đạo, các vụ giám định đều được tiếp nhận và thực hiện giám định trong thời gian 

                                                 
15

 Năm 2020, đơn vị có 01 TTHC có phương án đơn giản hóa được UBND tỉnh thông qua. 
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nhanh nhất, kết quả trả lời trong thời hạn của quyết định trưng cầu. Trong năm, Sở 

đã tiếp nhận 03 vụ
16

 theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định. 

10.2.  Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.  

- Về xây dựng nông thôn mới, trong năm, đơn vị đã thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

Một là thực hiện tốt công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới như: Hướng dẫn lập dự toán các công trình hạ tầng 

nông thôn theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Sử dụng vật liệu tại địa phương 

để thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn thực hiện 

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND 

thông qua Nghị quyết
17

 bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND 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. 

Hai là thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn 

bị dự án để lập Báo cáo KTKT công trình Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các 

đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu, góp ý dự thảo quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020; 

Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư công trình Trường 

TH và THCS Côn Minh, huyện Na Rì thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới,  

Ba là tiếp tục tham mưu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các 

cấp giai đoạn 2021-2025, phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn 

mới đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao năm 2020 và rà soát các xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc diện sắp xếp đơn 

vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

Bốn là về việc thực hiện các tiêu trí quốc gia về nông thôn mới tại địa 

phương: Đơn vị tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai rà soát điều chỉnh Quy 

hoạch xây dựng đô thị và nông thôn đối với  tiêu chí số 01- quy hoạch trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn theo hướng dẫn số 1545/SXD-QH ngày 04/10/2019 của Sở Xây 

dựng; Mặt khác, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư 

                                                 
16 Quyết định định số 08 ngày 05/02/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công tan tỉnh; Quyết định định số 62 

ngày 04/8/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công tan tỉnh; Quyết định định số 81 ngày 30/9/2020 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công tan tỉnh về việc trưng cầu giám định viên tư pháp thuộc Sở Xây dựng… 
17 Tham mưu ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 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 về 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 
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và kết quả thực hiện nguồn vốn được giao tại địa phương
18

; Tiêu chí 17.4 - 

Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
19

 

Năm là tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới: Đơn vị tiếp tục phối 

hợp với các ngành trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trong năm 2020 tại xã Yên Cư huyện Chợ Mới. Ngay từ đầu năm Lãnh đạo Sở đã 

chỉ đạo việc thực hiện giúp đỡ xã Yên Cư trong công tác triển khai thực hiện 

nhiệm vụ và tổ chức, đoàn thanh niên và cán bộ công chức Sở tham gia thực hiện 

các công trình xây dựng nông thôn mới; Cử báo báo viên tập huấn kỹ năng giám 

sát đầu tư cộng đồng cho cán bộ, công chức, trưởng thôn, trưởng ban công tác 

mặt trận thôn và thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban thanh tra 

nhân dân của xã Yên Cư theo đề nghị của UBND xã. 

- Về thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để 

ai bị bỏ lại phía sau”: Trong năm qua, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo cho 

người nghèo như tặng 20 suất quà Tết cho các hộ nghèo thuộc 02 xã Khang Ninh 

và Cao Thượng, huyện Ba Bể, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; quyên góp ủng 

hô ̣quỹ vì người nghèo với số tiền 4.010.000 đồng; và vận động công chức, người 

lao động tích cực tham gia các cuộc ủng hộ, đóng góp cho các quỹ từ thiện, quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, … và các quỹ từ thiện khác như ủng hộ quỹ miền trung , tây 

nguyên: 5.800.000 đồng; Ủng hộ quỹ vì trẻ em: 825.000 đồng; Ủng hộ quỹ đền ơn 

đáp nghiã: 1.000.000 đồng;  

11. Công tác thi đua khen thƣởng. 

* Về khen thưởng thường xuyên. 

- Khen thưởng theo thẩm quyền:  

+ Đơn vị đã xét tặng “Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 06/56 cá nhân 

và “Danh hiệu Lao động tiên tiến” cho 50/56 cá nhân; Tặng Danh hiệu Tập thể 

Lao động tiên tiến cho 06/06 đơn vị trực thuộc;  

+ Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Pác 

Nặm và phòng Kinh tế và Hạ tầng huện Chợ Mới do đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại địa phương. 

- Đề nghị cấp trên khen thưởng: 

+ Năm 2020, Sở Xây dựng đã được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh tặng Bằng 

khen do đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. 

                                                 

18
 Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện 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, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của 

Chính phủ về việc thực hiện 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 đối với nguồn ngân sách địa phương và Quyết định số 

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 theo nhiệm vụ được giao. 

 
19 Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang; mở rộng, đóng 

cửa, di dời nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn tỉnh theo quy định. Hiện tại các khu nghĩa trang đã 

nằm trong quy hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, do phong tục tập quán chôn cất tại các huyện miền núi nên công 

tác quản lý, xây dựng và sử dụng các nghĩa trang tại các địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập. 
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+ Lập hồ sơ đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh trình UBND tỉnh tặng: 

  Danh hiệu thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể (phòng Quản lý xây dựng 

và Văn phòng Sở) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Bằng khen cho 02 cá nhân thuộc Sở đã có thành tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 02 năm liên tiếp 2019 và 2020. 

+ Lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng tặng Bằng khen cho Sở Xây dựng do đã có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020. 

* Về khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất. 

- Khen thưởng theo thẩm quyền: Đơn vị đã xét tặng cho 04 cá nhân do đã có 

thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Đợt II năm 2020 tại đơn vị.  

- Đề nghị cấp trên khen thưởng: UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập 

thể thuộc Sở do đã có thành tích xuất sắc và nổi bật trong phong trào thi đua Đợt II 

năm 2020. 

B.  ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Về ƣu điểm: 

- Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm qua đã thể hiện tính chủ động, 

tập trung; đơn vị cũng đã chú trọng đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, 

nâng cao tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, đạo đức, trách nhiệm công vụ của 

cán bộ công chức, giữ vưng tính kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ động nắm bắt 

những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề của 

ngành Xây dựng; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác 

quản lý nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phối hợp với các Sở, ban 

ngành và các địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước tại địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. 

2. Một số hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại: 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Chất lượng các đồ án quy hoạch còn thấp, việc công bố công khai quy 

hoạch xây dựng và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng chưa đầy đủ, kịp 

thời, thường xuyên và rộng rãi.  

- Các địa phương chưa chủ động triển khai lập quy hoạch chi tiết sau khi đồ 

án quy hoạch được phê duyệt (tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn thấp, chủ yếu ở 

khu vực trung tâm nội thành, nội thị). Công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng chưa quyết liệt, ý thức chấp hành pháp luật của 

một số tổ chức, cá nhân trong việc xử lý vi phạm về quy hoạch xây dựng chưa 

cao, dẫn đến việc xử lý vi phạm chưa triệt để, còn tái diễn. 

- Chất lượng lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán ở một số đơn vị chủ đầu tư còn 

sơ sài, thiếu các dữ liệu cần thiết gây khó khăn cho công tác thẩm định, phê duyệt, 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; nhiều dự án phải điều chỉnh nhiều lần. 

- Vẫn còn có chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng chưa quan tâm thực hiện đến 

công tác bảo trì; nhiều công trình không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, 
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sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất, chủ yếu chờ xin chủ trương sửa chữa lớn 

dẫn đến chất lượng công trình xuống cấp nhanh so với tuổi thọ quy định. 

- Việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao vẫn còn một 

số ít nhiệm vụ chưa đảm bảo đúng tiến độ theo thời gian quy định. 

- Về công tác thanh kiểm tra: do công chức Thanh tra còn thiếu so với chỉ 

tiêu biên chế được giao nên công tác thanh tra, kiểm tra không triển khai được 

toàn diện các lĩnh vực ngành quản lý mà chỉ thực hiện được một lĩnh vực, mặt 

khác việc phối hợp với các đơn vị chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra cũng có 

điểm bất cập như: khó bố trí thời gian kiểm tra, thành viên của đơn vị phối hợp bị 

chi phối bởi công việc chuyên môn của phòng nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng 

công tác kiểm tra. 

2.2. Nguyên nhân: 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Các chủ đầu tư tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng chưa lựa chọn được 

các nhà thầu tư vấn lập quy hoạch có năng lực. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và năng lực công tác của cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý quy hoạch xây 

dựng ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, dẫn đến lúng túng trong công tác 

triển khai thực hiện quy hoạch, trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

- Chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch xây 

dựng; Kinh phí dành cho công tác lập quy hoạch xây dựng còn hạn chế, chưa đáp 

ứng được yêu cầu, đặc biệt là tại các địa phương chưa chủ động bố trí nguồn kinh 

phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung được phê duyệt.  

- Ý thức của một bộ phần người dân trong việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong hoạt động xây dựng chưa cao, cộng đồng dân cư chưa phát huy hết 

vai trò quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, giữ gìn kiến trúc cảnh quan 

và môi trường. 

- Một số chủ đầu tư chưa thực hiện khảo sát kỹ, chưa làm tốt công tác chuẩn 

bị đầu tư, đề xuất quy mô, tổng mức dự án chưa sát thực tế; công tác kiểm tra, 

thẩm định nội bộ các hồ sơ ở giai đoạn chuẩn bị đầu 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. 

- Do các UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc 

thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng. Thời gian gửi 

báo cáo bị chậm tiến độ so với quy định, chất lượng nội dung báo cáo không đạt yêu 

cầu. 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch 

đô thị thay đổi, thiếu sự thống nhất Luật Xây dựng, Luật đất đai; Luật Kinh doanh 

Bất động sản; Luật nhà ở. Đặc biệt là các văn bản về quản lý quy hoạch sử dụng 

đất đô thị và quy hoạch sử dụng đất của ngành tài nguyên môi trường còn chồng 

chéo. Trình tự thực hiện phức tạp, nhiều quy định trong các bộ Luật chưa rõ dẫn 

đến nhiều cách hiểu khác nhau. Việc xin ý kiến góp ý của các ngành liên quan và 
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việc thẩm định của Sở Tư pháp kéo dài nên ảnh hướng đến tiến độ tham mưu trình 

UBND tỉnh theo kế hoạch.  

- Nhận thức về quy hoạch xây dựng chưa được nhất quán trong cán bộ quản 

lý nhà nước các cấp, cơ chế quản lý chưa nghiêm. Các vi phạm về xây dựng đô thị 

nông thôn chưa được xử lý kịp thời và thiếu kiên quyết, còn né tránh hoặc bỏ qua 

đối với các vi phạm. 

- Do khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ liên quan đến cơ chế, chính 

sách cần phải xin ý kiến của các sở, ngành, địa phương hoặc tổ chức hội nghị liên 

ngành để thống nhất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Lực lượng cán bộ của 

Sở Xây dựng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao, đặc biệt là cán bộ lãnh 

đạo quản lý; cán bộ lĩnh vực quy hoạch kiến trúc nên ảnh hướng tới kết quả triển 

khai các nhiệm vụ được giao.  

3. Một số bài học kinh nghiệm. 

Một là, phải bám sát vào nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong các Chương 

trình hành động của Bộ Xây dựng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng Kế 

hoạch cụ thể trong chỉ đạo điều hành. 

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng, 

thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, đặc biệt là tập huấn chuyên sâu về 

quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động 

đầu tư xây dựng trên địa bàn.  

Ba là, làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị, địa phương 

trong việc phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan trong giải quyết thủ tục hành 

chính về thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, dự án, thiết kế, dự toán và 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ. 

Bốn là, luôn phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; 

việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị đảm bảo khoa học. 

Năm là, Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Nâng cao kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, đạo đức, trách 

nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong toàn cơ quan. 

C. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021 

I. Các chỉ tiêu do ngành quản lý dự kiến thực hiện trong năm 2021: 

- Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 50 % 

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 88,5 – 92 %. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 91%. 

- Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị và xử lý đạt tiêu chuẩn từ 40 - 50% 

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

đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 78%. 
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- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh 

đạt trên 80%. 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả 

kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI cấp tỉnh đạt trên 20%. 

- Tỷ lệ nộp 100% vào ngân sách nhà nước các các khoản phí, lệ phí theo quy 

định đạt 100% (tương ứng 152 triệu đồng, trong đó: Lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề xây dựng; cấp phép xây dựng dự kiến là 52 triệu đồng và Phí thẩm định 

TKKT-DT lĩnh vực công trình dự án là 100 triệu đồng). 

II. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện năm 2021. 

1. Nhiệm vụ chủ yếu. 

1.1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và quán triệt tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm các quy định về pháp luật đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh, như: Tổ chức triển khai Luật quy hoạch, Luật Kiến trúc và các Thông tư, 

Nghị định; tuyên truyền, phổ biến Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật...; chủ động ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn 

chi tiết phù hợp với thực tế của địa phương.... 

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

hành điều chỉnh, bổ xung và mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn cho giai 

đoạn 2021 - 2030 định hướng đến 2040; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND 

các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng tại các vị trí 

có khả năng phát triển du lịch, thu hút đầu tư làm cơ sở tạo điều kiện các nhà đầu tư 

tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động 

thoát nước, xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và quản lý hạ tâng 

kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập quy hoạch 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của khu 

vực ATK Chợ Đồn và Hồ 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. 

1.3. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ 

chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế Quyết định số 

33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 

22/12/2017; Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhóm giải pháp 

của 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 trong giai đoạn 2021-2025. 

1.4. 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.  

1.5. Thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 

thẩm định dự án và thiết kế, dự toán. Đặc biệt là siết chặt công tác quản lý chi phí 
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đầu tư nhằm tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; Tăng cường quản lý 

năng lực hoạt động của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhất 

là các Doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng; tiếp tục tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực về quản lý dự án đầu tư cho cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là quản lý dự 

án đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. 

1.6. 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. 

1.7. 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 

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. 

1.8. 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. 

 (Chi tiết nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục số 02 đính kèm theo báo cáo) 

2. Một số nhóm giải pháp thực hiện. 

- Một là: Nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực của 

đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý 

đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ ngày càng cao và phức tạp của ngành; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn minh nơi công sở; Đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành 

chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Hai là: Chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch, các quyết định chỉ 

đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch 

hành động và triển khai tốt công tác năm 2021, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.   

- Ba là: Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên đi cơ sở, nắm 

bắt tình hình thực tiễn; chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, 

cơ quan trong tỉnh và các địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước của ngành để kịp thời giải quyết và đề xuất các giải pháp tháo 
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gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng thời, phát động phong trào thi đua 

thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng 

nội dung, lĩnh vực. 

- Bốn là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trong 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đặc biệt là 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; công tác quản lý 

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại các địa phương trên địa bàn, đảm bảo tổ 

chức thực hiện đồng bộ, nhất quán.  

- Năm là:  Thường xuyên tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh 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); 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, VP; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH MỤC VĂN BẢN TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số      /BC-SXD ngày     tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Tên văn bản 
VB UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ 

Thời gian 

đƣợc giao 

thực hiện 

Kết quả xử lý 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
   

1 

Nghị quyết 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; 

VB giao nhiệm 

vụ 
Quý 

III/2020 

Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

2 

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 

1415/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 
Quý 

IV/2020 

Trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 2316/TTr-SXD 

ngày 24/12/2020 

II THAM MƢU UBND TỈNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN SAU     

1 
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – kiến 

trúc thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng 

QĐ số 808/QĐ-

BXD ngày 

17/6/2020 của Bộ 

Xây dựng 

Theo quy 

định 

Quyết định số 1520/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 

2 
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng 

QĐ số 1290/QĐ-

BXD ngày 

17/12/2017 và 

QĐ số 1186a/QĐ-

BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ 

Theo quy 

định 

Quyết định số 1933/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 
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Xây dựng 

3 
Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030 

5882/UBND-

GTCNXD ngày 

02/10/2020 

Tháng 

12/2020 
Hoãn ban hành 

4 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2020 

2305/UBND-

GTCNXD ngày 

27/4/2020 

Quý 

II/2020 

1251/QĐ-UBND ngày 

07/7/2020 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /BC-SXD ngày     tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Nội dung công việc dự kiến thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

1 Nâng cấp trang thông tin điện tử để tăng tải hồ sơ quy hoạch xây dựng 
Phòng 

Quy hoạch 
Các đơn vị Quý II 

Đưa lên trang thông 

tin điện tử  của Bộ 

Xây dựng và  Quốc 

gia 

2 
Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn kế hoạch năm 2021 là 

91%. 

Phòng 

Quy hoạch 
Các đơn vị Quý I - IV 

Văn bản hướng dẫn, 

quản lý để  các đơn 

vị thực hiện theo quy 

định; Báo cáo 

3 
Xây dựng Quyết định ban hành quy  định về quy mô công trình cho từng khu 

vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

Phòng 

Quy hoạch 
Các đơn vị Quý I 

Quy định quy mô 

công trình để cấp 

giấy phép có thời 

hạn 

4 Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc 
Phòng 

Quy hoạch 
Các đơn vị Quý IV 

Ban hành quy chế để 

quản lý 

5 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực 

hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế Quyết định số 

33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2017;  

Phòng 

QLXD 

Các Sở, Ban, 

ngành thuộc 

UBND tỉnh; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Quý I-IV 
Trình UBND tỉnh 

ban hành 
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STT Nội dung công việc dự kiến thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

6 

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhóm giải pháp của 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 trong giai đoạn 2021-2025 

Phòng 

QLXD 

Các Sở, Ban, 

ngành thuộc 

UBND tỉnh; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Quý I-IV Báo cáo UBND tỉnh 

7 

Chủ trì tham mưu tổng hợp báo cáo sơ kết 3 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 

Phòng 

QLXD 

Các Sở, Ban, 

ngành thuộc 

UBND tỉnh; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Quý I-IV Báo cáo UBND tỉnh 

8 Thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán 
Phòng 

QLXD 

Các đơn vị 

liên quan 
Quý I-IV Thông báo kết quả 

9 
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập và quản lý hệ thống quản lý chất 

lượng công trình xây dựng 

Phòng 

QLXD 

Các đơn vị 

liên quan 
Quý I-IV Văn bản, thông báo 

10 Xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình 
Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý II 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

11 

Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất 

động sản. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng tình hình 

thị trường bất động sản đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I 

Báo cáo tỉnh và Bộ 

Xây dựng 

12 

Chủ động nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các Đề án 

về phát triển thị trường bất động sản. Tham mưu và đề xuất với UBND tỉnh về 

việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I 

Tham mưu, Báo 

cáo tỉnh 



23 

 

STT Nội dung công việc dự kiến thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

13 
Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ 

liệu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I 

Báo cáo tỉnh và Bộ 

Xây dựng 

14 
Tổ chức thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở và thị trường bất 

động sản 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I Báo cáo UBND tỉnh 

15 

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 khi 

Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I Báo cáo UBND tỉnh 

16 

Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ, kiên quyết 

không để hiện tượng tái sản xuất sau khi đã dừng hoạt động của các lò gạch thủ 

công. 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I Báo cáo UBND tỉnh 

17 
Tiếp tục rà soát các loại định mức, tham mưu xây dựng các loại định mức đặc 

thù tại địa phương ( nếu có) thống nhất với Bộ Xây dựng theo quy định 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý I Báo cáo UBND tỉnh 

18 

Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng của tỉnh (báo cáo 

năm) 

 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Quý IV 

Báo cáo UBND tỉnh; 

BXD 
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