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BAO CÁO
Kt qua cong tác cãi each hành chInh
nãm 2020 cüa S& Xây dtrng
Thçrc hin K hoch Cài cách hành chInh (CCHC) giai don 2016 - 2020
ban hành theo Quyt djnh s 513 9/QD-UBND ngày 30/12/2015 và Quyt djnh
s 4353/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cña Uy ban nhân dan (UBND) tinh v
k hoeh CCHC näm 2020; K hoch s 01/KH-SXD ngày 20/01/2020 cUa
S& Xây dirng v CCHC nàm 2020. Trong näm 2020, S Xây dçrng dâ tp trung
trin khai thirc hin cong tác CCHC dt duqc k& qua nhu sau:
I. CONG TAC CIII DiO DIEU HANH
A

1. Xay dirng va ban hanh Ke hoich CCHC nam 2020
Có1

Không L

Kê ho.ch so O1/KH-SXD ngày 20/01/2020 cüa Sâ Xây dirng v CCHC
näm 2020.
a) Tng du vic trong kê hoch: 12 dâu vic.
b) Tng s du vic hoàn thành (tInh dn th?i gian báo cáo):
- Rà soát van bàn quy phrn pháp 1ut (QPPL) cüa S& Xây dirng v 1p van
bàn QPPL hêt hiu 1irc, ngung hiu 1irc toàn b hoc rnt phn van bàn QPPL.
- Trin khai xây drng Quy trInh ni b v giâi quy& thu tçic hành chInh
(TTHC) cüa S& Xây dirng theo tinh thin chi do UBND tinh.
- Dã xây dirng, áp dçtng h tMng theo tiêu chu.n ISO 9001: 2015.
- Ban hành K hoch so 04/KH-SXD ngày 28/02/2020 cüa S Xây dimg
v rà soát, kim soát, dánh giá TTHC nàm 2020.
- Trong nàrn không có phãn ánh, kin ngh v cong tác CCHC.
2. Cong tác kiêm tra CCHC
a) Xây dirng và ban hành K hotch kim tra CCHC: Co I1 ; Không
S&Xáy c4rng tinh Quáng Nam. Tel; Fax: 0235.3852712
S 10 - Trán Quj Cap, thành phó Tam K iinh Quàng Nam.
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- Cong van s 42/SXD-VP ngày 09/01/2020 cüa S Xây dçrng v vic
khc phic tn ti sau kim tra CCHC näm 2019.
- Thông báo s 36/TB-SXD ngày 17/3/2020 v kt 1un cña Giám dôc S
Xây drng v cong tác CCHC nàm 2020.
3. Xãy dtrng vã ban liãnh K hoch tuyên truyên CCHC
CóIZ1 ; Không
- K hoch s O6IKH-SXD ngày 17/3/2020 cüa Si Xây drng v
tuyên truyn CCHC nàm 2020.
- Báo cáo s 264/BC-SXD ngày 24/7/2020 cüa S& Xây dirng v kt qua
thông tin, tuyên truyn ni dung van bàn chi do ci.'ia tinh Quáng Nam, B
Thông tin và truyên thông.
- HInh thtirc tuyên truyn:
STT

HInh thñc tuyên truyn

Co

1

Dái phát thanh - truyn hInh

2

Báo chI

3

Trên Website

x

4

HInh thCrc khác

x

Kliông

4. Cong tác clii dio diu liành
a) Van bàn chi dao, diu hành:
- Báo cáo s 73aJBC-SXD ngày 10/3/2020 cüa S Xây diing ye k& qua
trin khai cong tác CCHC qu I näm 2020.
- Báo cáo s 157/BC-SXD ngày 20/5/2020 cüa S Xây dirng ye tong kt
thrc hin Chuang trmnh thng th CCHC giai don 2011 - 2020.
- Báo cáo s 187/BC-SXD ngày 10/6/2020 cüa Si Xây dirng v k& qua
cong tác CCHC 6 tháng du näm 2020.
- Báo cáo s 333/BC-SXD ngày 10/9/2020 cüa S Xây dçrng v kt qua
cong tác CCHC qu III näm 2020.
SâXáy drng tinh QuangNwn. Tel; Fax: 0235.3852712
So 10 - Trdn Quj Cap, thành phO Tani K tinh Quãng Nain.
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- Cong van s 1543/SXD-VP ngày 06/10/2020 cüa Si Xây drng v vic
gop dir thào BO Chi s dánh giá cong tác CCHC cüa CáC ca quan, dan vj, dja
phuangtrên dja bàn tinh Quàng Nam.
b) T ch(rc hi nghj giao ban:
Tng s hi ngh, giao ban, cuc hçp cüa Ca quan, dan vj, dja phixang
trong kS' báo cáo: 05 1n (01 HOi nghj Can b cong chrc näm 2020, 04 cuOc h9p
giao ban hang tháng), thuOng xuyên chi d?o v cong tác CCHC.
c) Cong tác thi, dua, khen thu&ng, k$' 1uQt gän vâi nhim vii CCHC:
Co 1 ; Không
d) Sang kin trong trin khai cong tác CCHC: Co
II. CAl CAd

Li; Không E1

THE CHE

1. Rà soát van ban quãn 1 cüa ngành, dja phu'ong
T,ham gia gop mt s van bàn QPPL cüa B Xây dçrng, cüa UBND tinh.
2. Cal each TTHC và co ch mt cfra, mit cfra lien thông, mt cü'a
lien thông hin di
a) Câi cách thu tuc hành chInh
* Xây dirng vá ban hành k hoch rà soát, kirn soát, dánh giá TTHC:
CóI ; Không LI
- K hoch sé, 04/KH-SXD ngày 28/02/2020 cüa Si Xây drng v rà soát,
kim soát, dánh giá TTHC näm 2020.
- Cong van so 589/SXD-VP ngày 23/4/2020 cña Sâ Xây dirng v vic rà
soát, dãng k danh mic TTHC mirc d 3, 4 tIch hcrp, cung cp chia sé dü lieu
trên Cng djch vii cong Quéc gia näm 2020.
- Cong van s 163 1/SXD-Vp ngây 19/10/2020 cüa S Xây drng v vic
cung cp danh miic TTHC thuc thm quyn và phm vi quán 1 và rà soat, d
xut danh mic djch vi cOng trirc tuyn müc d 3, 4.
- Tong s du vic hoàn thành (tInh dn thai gian báo cáo):
* Tong so TTHC thuc thm quyên giái quy&: 34 TTHC.
SaXdydzngtinhQuángNam. Tel, Fax: 0235.3852712
So 10- TrOn Quj COp, thành phO Tam K, tinh QuOng Nain.
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* Tham mi.xu, cong b, cap nh.t TTHC:

Co [1 ; Không '

b) Thirc hin co ch mt cüa, mt ci.ra lien thông, mt cüa lien thông
hiên dai
STT

01

S lTnh vuc thuc
hin tti B phn
TN &TKQ

S thu tuc thuc
hin td B phn
TN & TKQ
34

05

S linh vuc
thirc hin theo
co chê rnt
cra lien thông

S thu tuc th\xc
hin theo co die
mt cira lien thông

05

34

*

- Ban hânh Cong van s 1752/SXD-VP ngày 09/11/2020 cüa S& Xây
drng v vic 1y kin vC các yeu câu chirc nàng can chinh s1ra, b sung ciia
phn mm mOt ci:ra din ti1, Cng djch

vv

cong cüa Si.

c) TInh hInh giãi quyt h so (Kern theo biêu 7a/VPCP/KSTT ban hânh
theo Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017).
* Thuc hin thu xin 1i cong dan, tO chüc do trê hçn trong giái quyêt ho so,
thu tc hành chInh theo Quyêt djnh s 203 1/QD-UBND cüa UBND tinh.
d) Kháo sat rni'c d hâi lông cüa khách hang di vói djch vi hành chInh
công: Toân b TTHC cüa Sci giao djch ti Trung tarn Hành chInh cOng và Xüc
tin du tu tInh, do vy vic to chirc do Trung tarn khâo sat.
- Cung cp danh sách tharn gia trá lôi phiu diu tra xã hi h9c xác djnh
Chi s CCHC gri S Ni vi ti Cong van so 1582/SXD-VP ngây 14/10/2020.
III. CAI CACH TO CHC BQ MAY HANH CHINH NHA NUO'C
1. Sra dôi, bô sung quy ch lam vic cüa don vj:
Co

Li

Không

2. Vê rà soát v trI, chuc näng, nhirn vi, quyên hn Va

CO

câu t chirc

06 don vi
a) Tang s phOng, ban chuyên mon nghip vu, don vi truc
thuôc sO':
+ Thành lap 1m5'i:
0 don vj
+

TO chuc li

+

Giáith:

(sap

nh.p, diu chinh chuc nàng, nhim vu):

0 don vi
0 don vi

S&Xay dyng tinh Quáng Nan,. Tel; Fax: 0235.3852712
Sá 10- Trd,i Qu)) Cap, thành phó Tani K)), tinh Quãng Nani.
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Ohi
chii

-

Tong so dan v si,r nghip cong 1.p trrc thuc s&:

01 dan vj

+ Thành lap mdi:

0 dan vi

+ T chi.irc 1i (sap nhâp, diu chinh chirc näng, nhim vu):

0 dan vj

+ Giâi th:

0 dan vi

b) Vic trin khai các quy djnh cp trên v t chrc b may:
Thrc hin diing quy djnh:

X

Chu'a th'çrc hin dung quy djnh: El
+ Tinh hInh quán 1 biên ch cña Ca quan:
3. Vic ban hành, tham muu ban hành các van ban phân cOng, phân cap
thuc thm quyn quán 1: Dang thirc hin mt van ban QPPL.
Có

Không

El

iv. xA

DING VA NANG CAO CHAT LU'QNG DOT NG
CAN BQ, CONG CH1C, VIEN CH15'C (CBCCVC)
1..Tông s CBCC tai don vj : 35.
2. Tng s viên cht'rc tai dan vj: 16.
3. Tong s nhân viên hcip dng tai dan vj: 05
4. Tong s CBCCVC duc di dào tao, bi duO'ng (tinh dn thai dim
báo cáo): 05 liiat.

v: cAi CACH TAT CHINH CONG
1. Kt qua thirc hin Nghj dnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 và
Nghi, djnh 117/2013/ND-CP cüa Chinh phü quy dnh ch d tr chü, tr chu trách
nhim v si:r dçing biên ch và kinh phi quán l di vai ca quan nhà nuó'c.
2. Kt qua thirc hin Nghj dnh so 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2 015 cüa
ChInh phü v quy djnh ca ch tir chü cüa dan vj s11 nghip cOng l.p.
* S lugng don vj tçr bâo dam chi phi hoat dng: Không.
* S luçing dan vj tir báo darn mt phn chi phi hoat dng: 01 dan v.
* S dan v ngân sách báo dam toàn b ngân sách hoat dng: Kbông.
VI. HIEN DAT HOA NEN HANH CHINH
SâXây c4cng tinh QuángNarn. Tel; Fax. 0235.3852712
So 10- TrOn Quj Cap, thành phO Tarn K5, tinh Quang Narn.
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1. Tng s phn mm hin dang phic vii eho vic the nghip, quãn 1
diu hành cüa ca quan, don vj: 10 ph.n mém.
- Nu có, d nghj don vj 1it kê nhüng phn mm don vj chU dng xây
drng:sxd.qnam.gov.vn;office.sxd.quangnarn.gov.vn; dichvueong.quangnam.gov.
vn và các phn mm ye ye k5 thut, dpc bàn do, k toán, van thu...
2. Trin khai cung cp dch vii cong trrc tuyn m'rc d 3, 4; (Kern theo
báftg danh miic djch vi cong tr1rc tuyn cüa Sâ Xây dimg).
3. DA xây drng, áp.diing h thng ISO 9001: 2015.
Dã xây dçrng EI

Chua xây dirng

LI
* S TTHC áp ding theo tiêu chu.n ISO 9001: 2015: 34/34.

viii. BE XUAT, MEN NGH
Qua th&i gian 4n hành ph.n mrn tti Trung tarn Hành chInh cong và
Xüc. tin du tix tinh, S& Xây drng có mt s kin nghj nhu sau:
+ Yêu cu lien thông h so giãi quy& TTHC tai Trung tam Hành chInh
cong và Xüc tin du tu tinh vOi ph.n mm Q-office d thun tin cong tác
chi d.o diu hành, ci3ng nhu trong qua trInh 4n hành cüa mi can b,
cong chüc, viên chüc duqe giài quyt cong vic.
Trên day là kt qua báo cáo cong tác CCHC näm 2020 cüa Si Xây dirng
tinh Quãng Na
AMBOC
BOC

Nci nhmn:
- UBND tinh (b/c);
- S& Ni vt;
- Lnh dao So;
- Luu: VT,VP,T8.

NgO Ng9c Hung

Sr Xáy dyjng tinh Quâng Nam. Tel; Fax: 0235.3852712
Sd 10- Trdn Quj Cap, thành phd Tam Kj), tinh Quang Nam.
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TIMI H!NH, KET QUA GIAI QUYET TTHC
Tid cc QUAN, DO'N V TRC TIEP
GIAI QUYET TTHC NAM 2020

Biêu s 07aJVPCP/KSTT/KTTH ban hành theo
Thông tu' s6 02/2017/TT-VPCP ngáy 31/10/2017
Ngay nhân báo cáo (BC):

(Kern theo Báo cáo s: 4/Bc-sxD

Kr báo cáo: Näm 2020

ngày OS/12 /2020 cáa S&Xáy drng)

Tr ngày 0 1/01/2020 dn ngày 04'12/2020

SI ho s nhn giãi quyt
Trong do
STT

Linh virc, cong vic giãi quyt

1

2

Sk'
TOng so trithc
chuyen
qua

Doii vi báo cáo:
S Xây dirng Quâng Nam
Don vi nhân báo cáo: UBND tinh
S&Nôivii
Dn vi tInh: So h sc TTHC

Kt qua giãi quyt
S h So' dang giãi quyt
S ho so' dã giãi quyt

Trã
So mó'i
Trã qua
thing
Tng s
tiep
Tong so
han
thöi gian
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24

0

24

12

12

0

12

12

0

1084

121

963

854

851

3

230

230

0

1

Linh vuc Nhà i

2

LTnhvucHoatdôngxâydung

3

Linh virc Bt dng san

9

4

5

9

9

0

0

0

0

4

Linh V?C Hi tang k5 thut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Linh virc Quy hoich kin tthc

98

6

92

88

88

0

10

10

0

1215

131

1084

963

960

3
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252

0
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