
BỘ XÂY DỰNG
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Số: 104 /QĐ-BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số
19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến
năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của
Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày
06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các
đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Hồng Hà



2

BỘ XÂY DỰNG
____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của
Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017,
định hướng đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104 /QĐ-BXD ngày 24 tháng 02 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

______________________________

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định
hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-2017), Bộ Xây dựng ban
hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung
bình của nhóm nước ASEAN 4 (1), cụ thể: rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây
dựng và các thủ tục liên quan trong năm 2017 tối đa không quá 120 ngày, đến
năm 2020 dưới 90 ngày (bao gồm cả thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định
thiết kế kỹ thuật, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai
thác, sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công...); tiếp tục cải cách toàn diện các
quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý, kiểm tra
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

2. Đến năm 2020, các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh đạt điểm số trung
bình của nhóm nước ASEAN 4 (2), cụ thể: hạn chế đầu tư công sai mục đích;
công khai, minh bạch các quyết định hành chính; đơn giản hóa, giảm thiểu đến
mức thấp nhất quy định, thủ tục hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí,
nghiêm cấm nhũng nhiễu, nhận hối lộ.

3. Đến năm 2020, các chỉ số Đổi mới sáng tạo đạt trung bình của nhóm
nước ASEAN 5 (3), cụ thể: cải thiện chất lượng các quy định pháp luật, nâng cao
hiệu quả thực thi pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực
tuyến của Chính phủ.

(1) ASEAN 4 gồm các nền kinh tế: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippnes.
(2) Đối với chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh, ASEAN 4 gồm các nền kinh tế: Malaysia, Thái Lan,
Indonesia và Philippnes.
(3) ASEAN 5 gồm các nền kinh tế: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippnes và Indonesia
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4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính phủ điện tử, cụ thể: đến hết năm
2017 hầu hết các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây
dựng được cung cấp ở mức độ 3; đến năm 2020 các dịch vụ công không phải
qua bước kiểm tra, đánh giá hiện trường được cung cấp ở mức độ 4.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây
dựng, bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công,
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện
những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Cải thiện thứ hạng đối với các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh

1.1. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và
các thủ tục liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện
thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế
kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp Giấy
chứng nhận sở hữu công trình xây dựng...)

a) Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định
thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng theo hướng
đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, điện tử hóa hồ
sơ, quy trình thực hiện

- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì phối hợp Vụ Pháp
chế, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: năm 2017

b) Nghiên cứu, đề xuất thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm
tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhận công trình bảo
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, nghiệm thu đưa công trình vào
sử dụng

- Thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và
Môi trường

- Thời gian hoàn thành: năm 2017

c) Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu đề xuất kết hợp thực hiện lồng
ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định dự
án, thẩm định thiết kế xây dựng

- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp Vụ Pháp
chế, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
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d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất phương án thành
lập đoàn liên ngành tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy,
chữa cháy

- Thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

e) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian cấp
giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây dựng trong thực tế thực hiện; xây dựng, trình ban hành
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm
mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt động xây
dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các Cục, Vụ
chuyên ngành, một số Bộ, ngành, địa phương có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

g) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án giảm
thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng

- Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp
các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
1.2. Duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng công trình

xây dựng
a) Tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực

quản lý nhà nước ngành xây dựng
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra công tác nghiệm
thu công trình xây dựng

- Thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ
chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

c) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và cấp chứng chỉ
hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; nâng cao chất lượng công
tác thẩm định dự án/thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thẩm định thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp Cục Giám
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định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ
Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm
tra công tác thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư
xây dựng

- Thực hiện: Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ, Cục
Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình
xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu

1.3. Rà soát, cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản
xuất, cung cấp nước sạch theo hướng xã hội hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các
Cục, Vụ chuyên ngành, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty cấp, thoát nước

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

1.4. Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh đơn giản hóa, kết hợp thực hiện các thủ tục liên quan về thỏa
thuận tuyến, vị trí cột/thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành
lang lưới điện

- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt
động xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian: Thực hiện khi có yêu cầu

1.5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng nhận, công
bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước ngành xây dựng theo hướng bãi bỏ các thủ tục hành chính không
cần thiết, giảm thiểu thời gian xử lý về thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập
khẩu, xuất khẩu, tăng cường hậu kiểm

- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ
Vật liệu xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017

1.6. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về điều kiện
đầu tư kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014 (Luật số 03/2016/QH14)

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
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2. Cải thiện thứ hạng đối với nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh
2.1. Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật

Đầu tư công năm 2014, Luật Quản lý nợ công và các văn bản quy phạm pháp
luật hiện hành liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ, các
Cục, Vụ chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.2. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, tiết kiệm các khoản chi
thường xuyên, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017, thực hiện có hiệu
quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng

- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ, các
Cục, Vụ chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.3. Tăng cường thực hiện đối thoại chính sách pháp luật, thủ tục hành
chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ
chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với Luật
Tiếp cận thông tin năm 2016

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.5. Thực hiện công khai, minh bạch các quyết định hành chính

- Thực hiện: Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các
Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.6. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trong
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi
gây nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ
tục hành chính

- Thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ,
Vụ Tổ chức cán bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành
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- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc lập, thẩm định, phê
duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc
đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng,
quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn

- Thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ
liên quan, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc địa phương

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.9. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm

định, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ

chuyên ngành, Sở Xây dựng địa phương
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.10. Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận

lợi, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành
xây dựng và tăng cường thu hút đầu tư từ nước ngoài

- Thực hiện: Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch -
Tài chính, các Cục, Vụ, doanh nghiệp có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.11. Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về thị

trường bất động sản để chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp
nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn
định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý

- Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp
các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

2.12. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở; việc
ứng dụng công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu mới nhằm giảm giá thành nhà ở,
cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa,... trong các dự án xây dựng nhà ở

- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ
Vật liệu xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản các Cục, Vụ,
Viện chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành:  năm 2017 - 2018.

2.13. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
“Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” QCVN 16:2014/BXD nhằm hạn chế
hàng rào phi thuế quan

- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với
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Vụ Vật liệu xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành, cơ quan có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

2.14. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống
định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng

- Thực hiện: Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, Viện
chuyên ngành, cơ quan có liên quan

- Thời gian hoàn thành: năm 2017 - 2021

2.15. Phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách thu hút
nhân tài, các giải pháp tăng tỷ lệ nữ trong lực lượng lao động

- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị
có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu

3. Cải thiện thứ hạng đối với các chỉ số Đổi mới sáng tạo

3.1. Xây dựng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng bảo đảm thống nhất với Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ
chuyên ngành, Bộ Tư pháp

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

3.2. Tổ chức phổ biến, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán
bộ, công chức soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ
chuyên ngành, Bộ Tư pháp

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên theo yêu cầu

3.3. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản
lý nhà nước ngành xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017

3.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của người dân và doanh nghiệp

a) Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, công khai kết quả
giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
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chính công cộng

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Trung tâm
thông tin, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

b) Thiết lập, tổ chức thực hiện có hiệu quả bộ phận một cửa để tiếp nhận
và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Xây dựng

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị trực tiếp thực
hiện thủ tục hành chính

- Thời gian hoàn thành: năm 2017

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
ISO vào hoạt động của Bộ Xây dựng

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Trung tâm
thông tin, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

3.5. Nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của các
cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức
trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn
vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ, công vụ của vị trí công tác, ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận và giải
quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ.

- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Học viện cán bộ quản lý
xây dựng và đô thị, các đơn vị khác có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên theo nhu cầu

b) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức
cán bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

3.6. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định
và an ninh chính trị

- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ,
các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan



10

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu

3.7. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các biện pháp nâng cao
hiệu lực Chính phủ

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ
về Chính phủ điện tử, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính

4.1. Tiếp tục triển khai xây dựng các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng

- Thực hiện: Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các
Cục, Vụ thuộc Bộ

- Thời hạn hoàn thành: năm 2017 - 2020

4.2. Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ
tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP

- Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP

4.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết nối liên thông phần mềm quản lý
văn bản điều hành giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban
nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm thông tin, các
Cục, Vụ thuộc Bộ

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành
khác có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định
nhằm giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa
các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ soạn thảo Nghị định

6. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội và Thành phố Hồ
Chí Minh triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Chương trình
hành động

- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Thông tin, các
đơn vị khác có liên quan
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- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Chương trình hành động.

2. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng:

- Theo Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng về lĩnh vực công
việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội
dung trong Chương trình hành động.

- Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề có liên quan đến
lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo
cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Xây dựng Kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình
hành động của Bộ Xây dựng, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả; trong đó,
phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện
đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực
hiện kế hoạch; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm,
gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 22 hàng tháng), báo cáo định kỳ
hàng quý (trước ngày 12 của tháng cuối quý) và hàng năm (trước ngày 12 tháng
12) tình hình thực hiện Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ được
giao, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp.

4. Chánh Văn phòng Bộ:

- Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Chương trình hành động
vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương
trình hành động.

5. Vụ trưởng Vụ Pháp chế:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả

thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng định kỳ hàng tháng (trước
ngày 25 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hàng năm
(trước ngày 15 tháng 12).

- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện Chương trình hành động.
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6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, trường hợp
cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo
Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Hồng Hà
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