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Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về 
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BỘ XÂY DỰNG 
 

 

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

 

KẾ HOẠCH  
Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách  

tư pháp giai đoạn 2016-2021 của Bộ Xây dựng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1387 /QĐ-BXD ngày 29/12/2016 

 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 

22/9/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ ban hành Chương trình trọng tâm 

công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, Bộ Xây dựng ban hành “Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai 

đoạn 2016-2021 của Bộ Xây dựng” với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Bộ 

Xây dựng trong việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về 

cải cách tư pháp trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ 

Chính trị.  

Phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.  

 2. Yêu cầu 

a) Các nhiệm vụ trong Kế hoạch này phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ 

của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, các cấp ủy Đảng; Bám sát mục tiêu, quan 

điểm, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 49-NQ/TW, 

đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TWcủa Bộ Chính 

trị, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 

39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Chương trình của Ban Chỉ đạo cải cách 

tư pháp trung ương. 

b) Các nhiệm vụ được xác định cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, 

đảm bảo tính khả thi và lộ trình với thứ tự ưu tiên hợp lý nhằm tạo chuyển biến 

tích cực trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 gắn với đổi mới công tác 

lập pháp, cải cách hành chính trong lĩnh vực Xây dựng. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Về hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật 
ngành Xây dựng 

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, 

tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các đạo 

luật liên quan trực tiếp đến cải cách tư pháp như: Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ 

luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015… và các Bộ luật, Luật có liên quan. 

Hàng năm, đưa nội dung chỉ đạo thực hiện phổ biến các Bộ luật, Luật trên và 

các đạo luật mới ban hành vào các chương trình, kế hoạch giáo dục, phổ biến 

văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Xây dựng. 

- Thực hiện: Vụ Pháp chế, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; 
các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây 

dựng tại các địa phương; các doanh nghiệp ngành Xây dựng. 

- Thời hạn hoàn thành: thường xuyên hàng năm 

b) Rà soát tổng thể và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo tính thống 

nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ban hành đầy đủ, kịp 

thời các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật; có các hình thức phù hợp để tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đánh giá tác động 

của Luật, cơ chế chính sách đã ban hành; xây dựng và thực hiện nghiêm Chương 

trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016-2021; trước mắt, 

thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo sự thống nhất, phù 

hợp giữa các Luật xây dựng chuyên ngành với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 

theo sự chỉ đạo của Chính phủ; dự kiến xây dựng Luật Kiến trúc, Luật Quản lý 

phát triển đô thị, Luật Cấp nước... 

- Thực hiện: các Cục, Vụ, Viện chuyên ngành, Vụ Pháp chế; các cơ quan 

quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại các địa phương; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện hàng năm, theo tiến độ từng đề án, kế 

hoạch được giao. 

c) Rà soát, hệ thống hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư, đơn giá 

đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế thị trường, phát triển 

khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả đầu tư; xây dựng 

cơ sở dữ liệu giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên cả nước. 

- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (về quy chuẩn, tiêu 

chuẩn); Vụ Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng (về định mức kinh tế - kỹ 

thuật, chi phí xây dựng); các Cục, Vụ, Viện chuyên ngành; Sở Xây dựng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thời hạn hoàn thành: 2017 - 2018. 
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d) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, trọng 

tâm là cải cách các thủ tục hành chính; thực hiện chuẩn hóa, công bố công khai, 

minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết 

kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu 

trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

- Thực hiện: các Cục, Vụ, Viện chuyên ngành, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức 

cán bộ; Trung tâm Thông tin; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại 

các địa phương. 

- Thời hạn hoàn thành: 2017 - 2018. 

đ) Thực hiện việc phân cấp, ủy quyền hợp lý trong các hoạt động xây 

dựng, gồm: thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng; cấp giấy 

phép xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai 

thác, sử dụng, theo hướng rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

năng lực thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư... 

- Thực hiện: các Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán 

bộ; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương; 

- Thời hạn hoàn thành: trong năm 2017. 

e) Đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây 

dựng. 

- Thực hiện: Cục Hoạt động xây dựng. 

- Thời hạn hoàn thành: 2017. 

e) Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn xây 

dựng; giảm thiểu số vụ mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công 

cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo Chỉ thị số 05/2016/CT-TTg ngày 15/02/2016 

của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, thẩm 

định thiết kế và dự toán, kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai 

thác, sử dụng nhất là đối với các công trình có vốn nhà nước, công trình trọng 

điểm, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng... 

- Thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng CTXD, Cục Hoạt động 

xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành; phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện hàng năm; đến năm 2017 hoàn thành 

việc tổ chức, kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình 

công cộng, nguy hiểm tại đô thị 

g) Nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; thực hiện đăng tải công khai 
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thông tin năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng và cá nhân hành nghề 

xây dựng theo quy định. 

- Thực hiện: Cục Hoạt động xây dựng, Trung tâm Thông tin, các Cục, Vụ 

chuyên ngành; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương; 

các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, thi công xây dựng; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện hàng năm; đến năm 2017 hoàn thành 

việc đăng tải công khai thông tin năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng 

và cá nhân hành nghề xây dựng theo quy định. 

h) Xây dựng khung pháp lý và các công cụ, chính sách cụ thể, đồng bộ, 

hoàn chỉnh để quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị 
theo quy hoạch và kế hoạch, trọng tâm là xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội 

ban hành các Luật về Quản lý phát triển đô thị, Kiến trúc, Cấp nước; rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô 

thị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, từng 

vùng và cả nước theo từng giai đoạn. 

- Thực hiện: Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Hạ 

tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế; phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Xây dựng, Sở 

Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thời hạn hoàn thành: đến năm 2018 hoàn thành việc trình Quốc hội 

thông qua các Luật trên, hoàn thành việc xây dựng các định hướng, chiến lược, 

chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị. 

i) Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát sự phát triển của thị 
trường bất động sản theo hướng ổn định, bền vững, có cấu trúc hoàn chỉnh và 

đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế, bảo đảm 

khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư phát triển bất động 

sản, nhất là tài nguyên đất đai; chủ động xây dựng các kịch bản và các giải pháp, 

công cụ thị trường, công cụ quản lý để điều tiết, kiểm soát, bình ổn thị trường. 

- Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế 

xây dựng, Cục Phát triển đô thị; phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Xây dựng 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp bất động sản. 

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện hàng năm; đến năm 2017 hoàn thành 

Đề án Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ 

chế, chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định 

lành mạnh trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải 

pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. 

k) Xây dựng cơ chế tiền lương và các chế độ ưu đãi đối với người lao 

động ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, phù hợp với điều kiện lao động 

đặc thù của Ngành và tình hình thực tế thị trường xây dựng, thị trường lao động. 

- Thực hiện: Vụ Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng; Công đoàn 

Xây dựng Việt Nam; các doanh nghiệp ngành Xây dựng; 
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- Thời hạn hoàn thành: đến năm 2018. 

l) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính: cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam; công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

- Thực hiện: Trung tâm Thông tin, Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản, Cục Hoạt động xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; các 

cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương; 

- Thời hạn hoàn thành: đến năm 2018, chi tiết theo Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 04/10/2015 về Chính phủ điện tử. 

m) Xây dựng Đề án về cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác quản lý 

điều hành của Bộ Xây dựng và lãnh đạo Bộ; xây dựng hệ thống thông tin thống 

kê ngành xây dựng; xây dựng, công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản, thông tin về quy hoạch đô thị 

- Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin, Văn phòng 

Bộ, các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây 

dựng tại địa phương; các doanh nghiệp ngành Xây dựng; 

- Thời hạn hoàn thành: năm 2016 hoàn thành xây dựng đề án; đến 2018 

cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, thống kê. 

2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ 
máy của Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành 
Xây dựng tại địa phương 

a) Hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định thay 

thế 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 cho phù hợp với các 

quy định mới của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Nghị định số 123/2016/NĐ-

CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ 

cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác vừa 

được ban hành.  

b) Rà soát, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 

và các đơn vị trực thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị 
định số 62/2013/NĐ-CP nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian 

qua, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
hiệu lực trong hoạt động của Bộ Xây dựng. 

c) Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng tại địa 

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

- Thời hạn hoàn thành: 2017. 

3. Về xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng 

a) Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn 

đô thị các cấp giai đoạn 2016-2020”; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu 

chuẩn chức danh, vị trí việc làm và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực theo chức 

danh, vị trí việc làm đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp  

- Thực hiện: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Cục Phát triển 

đô thị, Vụ Tổ chức cán bộ; phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Xây dựng, Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thời hạn hoàn thành: theo kế hoạch thực hiện Đề án được phê duyệt. 

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật; phát triển đội 

ngũ cán bộ quản lý giỏi, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề, đáp ứng yêu 

cầu của thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung chương 

trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh đào tạo nâng cao, đào tạo lại, mở rộng các 

hình thức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành Xây dựng. 

- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Học viện cán 

bộ quản lý xây dựng và đô thị; các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng; các doanh 

nghiệp ngành Xây dựng; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện thường xuyên hàng năm theo kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. 

c) Tổng hợp, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo 

ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo; kiện toàn và nâng cao năng 

lực bộ máy quản lý nhà nước ngành Xây dựng từ Trung ương đến địa phương. 

- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô 

thị; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện thường xuyên hàng năm. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
Xây dựng 

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh 

vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng (đầu tư xây dựng, quy hoạch và 

phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng); xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, các vi 

phạm gây thất thoát, lãng phí, các vi phạm về chất lượng công trình và trật tự 

xây dựng tại khu vực đô thị. 
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- Thực hiện: Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành thuộc Bộ; Sở Xây 

dựng, Thanh tra Sở và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng tại 

địa phương; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hàng năm. 

b) Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa tồn đọng, kéo dài, 

nhất là khiếu nại trong lĩnh vực nhà, đất. 

- Thực hiện: Thanh tra Bộ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Xây dựng, cơ quan Thanh tra các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên hàng năm; đến năm 2020 

giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng về khiếu nại nhà đất. 

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành chính trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. 

- Thực hiện: Thanh tra Bộ, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện thường xuyên hàng năm. 

d) Chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, các 

Bộ, ngành, địa phương có liên quan, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương 

trình thanh tra, kiểm tra hàng năm, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, hạn chế 

việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra, kiểm tra. 

Thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra. 

- Thực hiện: Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành thuộc Bộ; 

- Thời hạn hoàn thành: thực hiện thường xuyên hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong “Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-

2021 của Bộ Xây dựng” (sau đây viết tắt là Kế hoạch), các đơn vị trực thuộc Bộ 

Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể của 

đơn vị để triển khai thực hiện, thời hạn hoàn thành trong Quý I/2017. 

Trong quá trình cứu xây dựng kế hoạch của đơn vị để thực hiện Kế 

hoạch này, cần nghiên cứu lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của đơn vị 
theo chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ngành 

Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ-BXD ngày  

27/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); kế hoạch xây dựng đề án, văn bản 

quy phạm pháp luật, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ Xây 

dựng. 



 
 

8

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 

tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) 

để tổng hợp theo quy định. 

3. Giao Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng 

năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng và các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định./. 

 
                                                                  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 

 

 

           Đỗ Đức Duy 
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