BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1455/Qð-BXD
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015
QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016;
Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một
số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện
dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñể cải thiện môi trường kinh doanh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 896/Qð-TTg ngày 08/6/2013 c ủa Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt ðề án tổng thể ñơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ
sở dữ liệu liên quan ñến quản lý dân cư giai ñoạn 2013-2020;
Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng”.
ðiều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, ñôn ñốc và phối hợp
với các ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các ñơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như ðiều 3;
- Bộ trưởng Trịnh ðình Dũng;
- Các Thứ trưởng;
- Các ñơn vị có liên quan;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Website BXD;
- Lưu: VT, PC (KSTT).

(ðã ký)

Trịnh ðình Dũng

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1455/Qð-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày
12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm
2015-2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự
án ñầu tư có sử dụng ñất ñể cải thiện môi trường kinh doanh; Quyết ñịnh số
896/Qð-TTg ngày 08/6/2013 phê duyệt ðề án tổng thể ñơn giản hóa TTHC,
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan ñến quản lý dân cư giai ñoạn
2013-2020.
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2. Yêu cầu: Xác ñịnh cụ thể nội dung công việc, tiến ñộ, thời gian hoàn
thành, sản phẩm, phân công rõ ñơn vị thực hiện và ñảm bảo chế ñộ thông tin,
báo cáo kịp thời với Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục công bố TTHC trong các văn bản QPPL ñã ban hành: Tập
trung vào Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, 06 Nghị ñịnh và Thông tư hướng
dẫn; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất ñộng sản, các Nghị ñịnh và Thông tư
hướng dẫn; cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC, niêm yết ñầy ñủ tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC;
2. Rà soát ñể sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC trong
các văn bản QPPL về quản lý ñầu tư xây dựng hiện hành, ñưa ra các phương án
ñơn giản hóa TTHC;
3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết
số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải
cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñể cải
thiện môi trường kinh doanh;
4. Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và ñề xuất phương án ñơn giản hóa
TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan ñến quản lý dân cư; ñồng thời
ñề xuất lộ trình ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản
QPPL nhằm thực hiện ñơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân;
2

5. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các ñơn vị trực thuộc Bộ có
liên quan ñến TTHC;
6. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
TTHC trong ñầu tư xây dựng;
7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ
quan, ñơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra việc rà soát TTHC ñi kèm với công tác theo
dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, ñịa phương liên quan ñến phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
8. Nhiệm vụ về chế ñộ thông tin, báo cáo, truyền thông về TTHC năm
2016.
(Nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo)
III. PHÂN CÔNG CÁC ðƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo
dõi, ñôn ñốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với
Lãnh ñạo Bộ.

n
v
.
nam

t
e
i
V
t
a
u
L
ww.

2. Các ñơn vị ñược phân công chủ trì có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ
(theo Phụ lục kèm theo). Các ñơn vị chuyên môn liên quan có trách nhiệm tham
gia phối hợp với ñơn vị chủ trì. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề gì phát
sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh ñạo Bộ.

w

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bảo ñảm nguồn kinh phí và
thực hiện Kế hoạch này theo quy ñịnh hiện hành./.
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PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng)
Số
TT

ðơn vị chủ trì

Nội dung công việc

ðơn vị phối hợp

Tiến ñộ

I.

Tiếp tục công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày
18/6/2015 về quản lý dự án ñầu tư
xây dựng và các Thông tư hướng
dẫn.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP
ngày 12/05/2015 về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây
dựng và các Thông tư: Thông tư
hướng dẫn về phân cấp công
trình; Thông tư hướng dẫn chi tiết
một số ñiều của Nghị ñịnh về
quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng; Thông tư hướng
dẫn về quản lý nhà ở riêng lẻ;
Thông tư hướng dẫn về giải
thưởng chất lượng công trình XD.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP
ngày 06/5/2015 về Quy hoạch xây
dựng và các Thông tư: Thông tư
quy ñịnh hồ sơ quy hoạch xây

2.

Cục Quản lý
hoạt ñộng xây dựng

Cục Giám ñịnh NN về
chất lượng công trình
xây dựng

Vụ Quy hoạch
Kiến trúc

Trước 20 ngày kể từ
ngày các Thông tư
hướng dẫn các Nghị
ñịnh có hiệu lực thi
hành
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3.

Vụ Pháp chế

Sản phẩm

Quyết ñịnh công bố
TTHC thuộc phạm vi
chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây
dựng.

4.

dựng; Thông tư sửa ñổi, bổ sung
Thông tư số 15/2010/TT-BXD
ngày 27/8/2010 quy trình cắm
mốc giới và quản lý mốc giới theo
quy hoạch ñô thị;
- Thông tư thay thế Thông tư số
23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009
của Bộ Xây dựng về hướng dẫn
thi tuyển và tuyển chọn phương
án thiết kế kiến trúc công trình
xây dựng
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 32/2015/Nð-CP
ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí
ñầu tư xây dựng và các Thông tư
hướng dẫn: Thông tư lập và quản
lý chi phí ñầu tư XDCT; Thông tư
hướng dẫn chương trình ñào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây
dựng, sát hạch và cấp chứng chỉ
hành nghề ñịnh giá xây dựng;
Thông tư hướng dẫn quy ñổi chi
phí ñầu tư XDCT về mặt bằng giá
tại thời ñiểm bàn giao ñưa vào
khai thác sử dụng.
- Thông tư hướng dẫn xác ñịnh và
quản lý chi phí lập chương trình
phát triển ñô thị;
- Thông tư hướng dẫn phương
pháp ñịnh giá dịch vụ xử lý chất
thải rắn;

Vụ Quy hoạch
Kiến trúc

Vụ Pháp chế

Viện Kinh tế
Xây dựng

Trước 20 ngày kể từ
ngày các Thông tư
hướng dẫn các Nghị
ñịnh có hiệu lực thi
hành
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Quyết ñịnh công bố
TTHC thuộc phạm vi
chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây
dựng.

5.

6.

- Thông tư hướng dẫn thực hiện
các loại hợp ñồng dự án trong các
lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử
lý chất thải rắn sinh hoạt

Viện Kinh tế
Xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 37/2015/Nð-CP
ngày 22/4/2015 quy ñịnh chi tiết
về hợp ñồng xây dựng và các
Thông tư hướng dẫn: Thông tư
hướng dẫn hợp ñồng tư vấn xây
dựng; Thông tư hướng dẫn thi
công xây dựng công trình; Thông
tư hướng dẫn thiết kế cung cấp vật
tư thiết bị và thi công xây dựng
công trình (EPC); Thông tư hướng
dẫn ñiều chỉnh giá công trình xây
dựng.

Vụ Kinh tế
Xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,
Nghị ñịnh về xử lí vi phạm trật tự
xây dựng và các Thông tư hướng
dẫn; Nghị ñịnh quy ñịnh xử phạt
hành chính trong hoạt ñộng xây
dựng; kinh doanh bất ñộng sản;
khai thác, sản xuất, kinh doanh vật
liệu xây dựng; quản lý công trình
hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát
triển nhà ở và công sở và Thông
tư quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Nð thay
thế Nð số 121/2013/Nð-CP ngày
10/10/2013 của Chính phủ.

Thanh tra Xây dựng

Vụ Pháp chế

Trước 20 ngày kể từ
ngày các Thông tư
hướng dẫn các Nghị
ñịnh có hiệu lực thi
hành
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Quyết ñịnh công bố
TTHC thuộc phạm vi
chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây
dựng.

7.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Cục Quản lý nhà và thị
Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP trường bất ñộng sản
ngày 20/10/2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số ñiều của Luật Nhà ở
và các Thông tư: Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng
dẫn thực hiện Nghị ñịnh hướng
dẫn thi hành Luật Nhà ở năm
2014; Thông tư của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng thay thế Thông tư số
14/2011/TT-BXD về hoạt ñộng
ñào tạo bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn nghiệp vụ quản lý
vận hành nhà chung cư; Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay
thế Thông tư số 05/2014/TT-BXD
về quản lý, sử dụng nhà chung cư;
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng hướng dẫn quản lý sử dụng
nhà ở công vụ;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP
ngày 20/10/2015 của Chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã
hội và Thông tư của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng hướng dẫn thực hiện
Nghị ñịnh về phát triển và quản lý
nhà ở xã hội;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13,
Nghị ñịnh số 101/2015/Nð-CP
ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Vụ Pháp chế

Trước 20 ngày kể từ
ngày các Thông tư
hướng dẫn các Nghị
ñịnh có hiệu lực thi
hành
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Quyết ñịnh công bố
TTHC thuộc phạm vi
chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây
dựng.

về cải tạo, xây dựng lại nhà chung Cục Quản lý nhà và thị
cư và Thông tư của Bộ trưởng Bộ trường bất ñộng sản
Xây dựng hướng dẫn thực hiện
Nghị ñịnh về cải tạo, xây dựng
nhà chung cư;
- Luật Kinh doanh bất ñộng sản số
66/2014/QH13, Nghị ñịnh số
76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
thi hành một số ñiều của Luật
Kinh doanh BðS và Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng
dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất
ñộng sản năm 2014;
- Luật Kinh doanh BðS số
66/2014/QH13, Nghị ñịnh số
117/2015/Nð-CPngày 12/11/2015
về xây dựng, quản lí và sử dụng
hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất ñộng sản và các Thông
tư hướng dẫn.

w

Vụ Pháp chế

Trước 20 ngày kể từ
ngày các Thông tư
hướng dẫn các Nghị
ñịnh có hiệu lực thi
hành
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12.

Nghị ñịnh thay thế Nghị ñịnh số
42/2009/Nð-CP ngày 07/5/2009
về việc phân loại ñô thị và các
Thông tư hướng dẫn.

Cục Phát triển ñô thị

13.

Nghị ñịnh thay thế Nghị ñịnh về
quản lý vật liệu xây dựng và các
Thông tư hướng dẫn

Vụ Vật liệu Xây dựng
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Quyết ñịnh công bố
TTHC thuộc phạm vi
chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây
dựng.

14.

II.
1.

2.

III.
1.

2.

- Nghị ñịnh sửa ñổi, bổ sung Nghị
Cục Hạ tầng kỹ thuật
Vụ Pháp chế
Trước 20 ngày kể từ Quyết ñịnh công bố
ñịnh số 35/2008/Nð-CP ngày
ngày các Thông tư TTHC thuộc phạm vi
25/3/2008 của Chính phủ về xây
hướng dẫn các Nghị chức năng quản lý
dựng, quản lý và sử dụng nghĩa
ñịnh có hiệu lực thi nhà nước của Bộ Xây
trang và các Thông tư hướng dẫn.
hành
dựng.
- Thông tư hướng dẫn Nghị ñịnh
số 80/2014 về thoát nước và xử lý
nước thải.
Cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại trụ sở giải quyết thủ tục hành chính
Cập nhật hồ sơ, văn bản về thủ
Vụ Pháp chế
Các Cục, Vụ
Ngay sau khi các Quyết
Thông báo
tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu
trực thuộc Bộ
ñịnh công bố TTHC
cập nhật
quốc gia về TTHC
ñược ký ban hành.
Niêm yết tại trụ sở giải quyết thủ
Tháng 1/2016 ñến
Bảng niêm yết
tục hành chính
tháng 12/2016
Rà soát các TTHC trong các văn bản hiện hành, ñưa ra các phương án ñơn giản hóa TTHC
Rà soát ñể sửa ñổi, bổ sung, thay
Các Cục, Vụ
Vụ Pháp chế
Tháng 1/2016 ñến
Báo cáo
thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC
trực thuộc Bộ
tháng 12/2016
kết quả rà soát
trong các văn bản QPPL về quản
lý ñầu tư xây dựng hiện hành, ñưa
ra các phương án ñơn giản hóa
TTHC
Rà soát các thủ tục hành chính trong ñầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số
43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.
-Tiếp tục nghiên cứu rà soát, giảm
Cục Quản lý
Vụ Pháp chế
Tháng 1/2016 ñến
- Các văn bản hướng
số lượng hồ sơ, ñơn giản hóa quy
hoạt ñộng xây dựng
tháng 12/2016
dẫn; các Quyết ñịnh
trình và rút ngắn thời gian xin
công bố TTHC về cấp
CPXD xuống còn không quá 30
giấy phép xây dựng;
ngày theo quy ñịnh; tiếp tục thực
- Thông tư liên tịch về
hiện không thẩm tra thiết kế kỹ
quy trình liên thông,
thuật ñối với công trình ñiện trung
hợp lý giải quyết các
áp và tổ chức kiểm tra nghiệm thu
TTHC về ñầu tư, ñất
trước khi ñưa vào sử dụng.
ñai, xây dựng.
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3.

- ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Trung tâm thông tin
Cục Quản lý
Tháng 1/2016 ñến
thông tin trong cấp phép xây dựng
hoạt ñộng xây dựng
tháng 12/2016
- Cải cách TTHC trong hình thành Cục Quản lý hoạt ñộng
Tháng 1/2016 ñến
và thực hiện dự án ñầu tư có sử xây dựng, Vụ Quy hoạch
tháng 12/2016
dụng ñất; cắt giảm ít nhất 40% Kiến trúc, Cục Giám
thời gian thực hiện gắn với tiết ñịnh NN về chất lượng
kiệm chi phí tối ña tuân thủ TTHC công trình XD
- Phối hợp với các Bộ Kế hoạch
và ðầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tài
nguyên và môi trường và các Bộ
ngành liên quan xây dựng văn bản
về quy trình liên thông giải quyết
các TTHC trong hình thành và sử
dụng ñất ñể ban hành theo thẩm
quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành.
Rà soát, hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và ñề xuất phương án ñơn giản hóa các quy ñịnh, TTHC, giấy tờ
quan ñến quản lý dân cư (ðề án 896)
- Rà soát các quy ñịnh, TTHC,
Vụ Pháp chế
Tháng 2 năm 2016
Vụ
Quy
hoạch
–
Kiến
giấy tờ công dân và các CSDL
liên quan ñến quản lý dân cư tại trúc; Vụ Kinh tế Xây
Kế hoạch triển khai tổng thể ñề án dựng; Vụ Vật liệu xây
896 ban hành kèm theo Quyết dựng; Vụ Khoa học công
ñịnh số 1168/Qð-BXD ngày nghệ môi trường; Cục
18/11/2013 của Bộ Xây dựng;
- Hoàn thành báo cáo kết quả rà Quản lý hoạt ñộng xây
soát và ñề xuất phương án ñơn dựng; Cục Giám ñịnh
giản hóa TTHC, giấy tờ công dân nhà nước về chất lượng
và các CSDL liên quan ñến quản công trình; Cục Phát
lý dân cư; ñồng thời ñề xuất lộ triển ñô thị; Cục Hạ tầng
trình ban hành mới, sửa ñổi, bổ
sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản kỹ thuật; Cục Quản lý
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- Phương án ñơn giản
hóa TTHC trong hình
thành và thực hiện dự
án ñầu tư có sử dụng
ñất;
- Thông tư liên tịch
về quy trình liên
thông, hợp lý giải
quyết các TTHC về
ñầu tư, ñất ñai, xây
dựng.

công dân và CSDL liên

Báo cáo KQ rà soát
và phương án ñơn
giản hóa TTHC, giấy
tờ CD và các CSDL;
bản ñề xuất lộ trình
ban hành mới, Sð, BS
thay thế hay bãi bỏ
VB QPPL.

QPPL nhằm thực hiện ñơn giản nhà và thị trường bất
hóa TTHC, giấy tờ công dân
ñộng sản; Thanh tra Bộ.

IV.

V.

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các ñơn vị trực thuộc Bộ có liên quan ñến TTHC
Hướng dẫn, phát tài liệu cho các
Vụ Pháp chế
Các Cục, Vụ
Tháng 1/2016 ñến
Cục, Vụ, ñơn vị thuộc Bộ về cách
trực thuộc Bộ
tháng 12/2016
thức rà soát các TTHC
Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính
- Tiếp nhận, phân loại phản ánh,
Vụ Pháp chế
Các Cục, Vụ
Tháng 1/2016 ñến
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
trực thuộc Bộ
tháng 12/2016
quy ñịnh hành chính liên quan ñến
hoạt ñộng kinh doanh và ñời sống
của nhân dân thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ

Văn bản chuyển/xử lý
phản ánh, kiến nghị
của Bộ Xây dựng;
Thông báo kết quả xử
lý của cơ quan có
thẩm quyền gửi Bộ
XD.
- Xử lý theo thẩm quyền ñối với
Các Cục, Vụ
Vụ Pháp chế
Tháng 1/2016 ñến
ðề xuất xử lý phản
các phản ánh, kiến nghị của cá
trực thuộc Bộ
tháng 12/2016
ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức về quy ñịnh hành
nhân, tổ chức trình cơ
chính
quan có thẩm quyền.
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra việc rà soát TTHC ñi kèm
với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, ñịa phương liên quan ñến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
Vụ Pháp chế
Các Cục, Vụ
Tháng 6/2016 ñến
Báo cáo
kiểm soát TTHC tại các cơ quan,
trực thuộc Bộ
tháng 12/2016
kết quả kiểm tra
ñơn vị trực thuộc Bộ
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VI.

Phát tài liệu

Kiểm tra việc rà soát TTHC ñi
kèm với công tác theo dõi thi hành
pháp luật tại các Bộ, ngành, ñịa
phương liên quan ñến phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, ñịa
phương liên quan
ñến phạm vi chức
năng quản lý nhà
nước của Bộ Xây
dựng
11

Tháng 6/2016 ñến
tháng 12/2016

VII. Chế ñộ thông tin, báo cáo, tuyên truyền TTHC
Họp giao ban ñịnh kỳ về công tác
Bộ Tư pháp
kiểm soát TTHC do Bộ Tư pháp
tổ chức
Báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng
Vụ Pháp chế
Chính phủ về tình hình thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Bộ
Xây dựng
Phối hợp với Trung tâm Thông tin
Vụ Pháp chế
ñể cập nhật các Quyết ñịnh công
bố TTHC, các tin tức mới về tình
hình cải cách TTHC thuộc phạm
vi quản lý của Bộ trên Trang
Thông tin ñiện tử của Bộ.
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Bộ Xây dựng

Theo ñịnh kỳ
hoặc ñột xuất

Tham gia họp
3-4 cuộc

Các Cục, Vụ
trực thuộc Bộ

Tháng 6/2016 và
tháng 12/2016

Báo cáo của Bộ XD
gửi Bộ Tư pháp và
trình TTg

Các Cục, Vụ
trực thuộc Bộ

Tháng 1/2016 ñến
tháng 12/2016

Các Quyết ñịnh công
bố TTHC, bài viết về
TTHC ñược ñăng tải
trên Trang Thông tin
ñiện tử của Bộ.
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