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BÁO CÁO  

Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm  

và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021  

 

 

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết  của Chính phủ, Chương trình hành động 

của ngành xây thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ ban hành tại Quyết 

định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ Xây dựng; các kế hoạch, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh (Kế hoạch số 205/KH-UBND  của UBND tỉnh 

về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chương trình công tác số 07/CTr-UBND 

ngày 26/03/2021); sáu tháng đầu năm, ngành xây dựng Vĩnh Phúc đã phát huy tính 

chủ động trong quản lý, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các 

giải pháp thực hiện hiệu quả đối với lĩnh vực quy hoạch, nhà ở, phát triển đô thị, hạ 

tầng kỹ thuật, quản lý hoạt động đầu tư, kinh tế vật liệu xây dựng, chất lượng công 

trình.  

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIÊM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-

2025), Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và Kế 

hoạch số 204/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (2021-2025), ngành được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình triển khai nhiệm vụ có những khó khăn thuận lợi 

như sau: 

Thuận lợi: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành kịp thời nhiều chính 

sách pháp luật về đầu tư xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, chuyển 

giao nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cho cơ quan 

chuyên môn và cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tháo gỡ những điểm 

nghẽn, những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; ban hành kịp thời các cơ 

chế, chính sách theo hướng phân cấp, ủy quyền mạnh cho các ngành, các chủ đầu tư 

và các cấp trong quản lý đầu tư xây dựng, tạo sự chủ động đồng thời nâng cao trách 

nhiệm các ngành, các cấp trong quản lý đầu tư xây dựng. Đây là những cơ sở pháp lý 

quan trọng để ngành triển khai, thực hiện các công tác chuyên môn theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

Khó khăn: Năm 2021, đại dịch covid -19 có diễn biến phức tạp, xuất hiện virut 

biến chủng mới khả năng lây nhiễm tốc độ cao, số bệnh nhân tăng vọt. Thời gian 

cách ly xã hội kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của tất cả các 

ngành, trong đó có ngành xây dựng. Việc giãn cách xã hội dẫn đến một số công trình 

tạm dừng thi công, do khó huy động được nhân công xây dựng; giá thép xây dựng 
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tăng đột biến tăng 30-40% làm tăng chi phí xây dựng, một số dự án, công trình sử 

dụng vốn Nhà nước chờ chủ trương để điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư, ảnh 

hưởng đến việc thực hiện tiến độ đã đề ra.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn 

có hiệu lực thi hành có nhiều điểm mới, để triển khai thực hiện cần phải báo cáo cấp 

có thẩm quyền chỉ đạo; pháp luật về đầu tư công thực hiện các trình tự qua nhiều 

bước, thủ tục còn bị kéo dài; công tác bồi thường GPMB các dự án còn  tồn tại làm 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn chưa đảm 

bảo theo kế hoạch.  

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Thực hiện chức năng nhiệm vụ ngành, 6 tháng đầu năm Sở Xây dựng đã bám 

sát nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác số 

07/CTr-UBND ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh năm 2021; Chương trình hành 

động số 02/CTHĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 

số 01/NĐ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 

2021; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/03/2021 của UBND tỉnh triển khai Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải 

pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 

2021; các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Ngay đầu 

từ năm, Sở đã ban hành Chương trình hành động ngành xây dựng năm 2021 tại 

Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 29/01/2021 và Kế hoạch số 368/KH-SXD ngày 

29/01/2021 v/v thực hiện công tác ngành xây dựng năm 2021. Đây là cơ sở để ngành 

xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác của 

UBND tỉnh.  

2. Công tác cải cách hành chính 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đơn giản hóa 

TTHC, tiết giảm 35-40% thời gian so với quy định. Trong 6 tháng đầu năm tiếp 

nhận nhận 474 thủ tục hành chính , số hồ sơ tiếp nhận mới 420 hồ sơ, trong đó 336 

hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn (tỷ lệ 100%), 43 hồ sơ trả lại và xin rút (tỷ 

lệ chiếm 12,7% >10% so với cam kết của tỉnh). Kết quả thực hiện giải quyết công 

việc theo quy chế làm việc của Sở đạt 403/404 văn bản (đạt 99,75%), chậm hạn 01 

văn bản (0,25%) của Phòng QL nhà, PTĐT và HTKT.  

Về kết quả thực hiện cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về cải các hành chính 

một cửa liên thông, kết quả theo báo cáo thống kê của Trung tâm Hành chính công 

Sở Xây dựng đạt 11/13 chỉ tiêu (bằng 77%), còn 03 chỉ tiêu chưa đạt (chiếm 15%), 

gồm tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 mới được 

14/30%, chỉ tiêu về rà soát, đánh giá tính khả thi+ công bố mới TTHC cấp độ 3,4 đạt 

34/50%; tỷ lệ văn bản ký số đạt 99,9/100%.  

3. Công tác phòng, chống dịch covid -19 
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Sở đã quán triệt kịp thời đến bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động toàn ngành những quy định, chỉ đạo hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 tỉnh về xử lý những vấn 

đề cấp bách, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch covid-19. Đã 

thành lập Ban chỉ đạo (Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 24/5/2021), thành lập tổ 

phòng, chống Covid (Quyết định số 71/QĐ-SXD ngày 21/5/2021), thành lập đoàn 

kiểm tra phòng chống dịch covid-19 để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên phạm vi Sở và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện phân công nhiệm cụ thể 

cho các thành viên ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai; thường xuyên thông 

báo tình hình dịch bệnh, phòng chống covid-2019.  Ban hành kế hoạch số 1678/KH-

SXD ngày 14/5/2021, Kế hoạch số 1611/SXD-VP ngày 07/5/2021 để thực hiện; yêu 

cầu tất cả cán bộ, CNV, người lao động khai báo y tế đầy đủ khi tiếp xúc trường hợp 

nghi nhiễm Covid-19 hoặc từ người F0, F1, F2…thực hiện đeo khẩu trang, sát 

khuẩn, đo thân nhiệt tại cơ quan cho cán bộ, CNV và người đến liên hệ làm việc, 

phun khử khuẩn toàn cơ quan, lập danh sách xét nghiệm Covid-19 cho 100%  CB, 

CNV. Đến nay công tác phòng, chống dịch Covid tại Sở Xây dựng đảm bảo an toàn. 

4. Công tác quản lý quy hoạch 

Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như:  Chủ trì 

soạn thảo, tham mưuvới UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2021 về việc ban hành quy định phân công, phấp cấp quản lý quy hoạch 

xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để làm cơ sở quản lý 

đối với lĩnh vực quy hoạch. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế 03 đồ án QHC đô thị loại IV 

(Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo), đề xuất tổ chức lập QHC đô thị Đạo Trù, 

huyện Tam Đảo. Báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh 

03 đồ án QHXD vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; 

điều chỉnh cục bộ QHC đô thị Vĩnh Phúc, QHC thị trấn Tam Đảo, điều chỉnh cục bộ 

QHPK tỷ lệ 1/2000 A1, A4, A5. 

-Trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh QHC đô thị Đức Bác, các đồ 

án QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện 

hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi QHCXD đô thị 

Vĩnh Phúc. 

- Hoàn thành công tác thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài PT-TH 

tỉnh, tiếp tục tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Thư viện tỉnh, Trung 

tâm triển lãm các thành tựu KT-XH tỉnh. 

- Triển khai lập QHC đô thị Liên Châu; 03 đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát 

triển du lịch, dịch vụ gồm khu vực xung quanh hồ Vân Trục huyện Lập Thạch, hồ 

Bò Lạc huyện Sông Lô và hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà huyện Tam Đảo; các đồ án 

QHPK tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, gồm: khu vực 02 bên 

ĐT.301 thành phố Phúc Yên, khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải, thành phố Phúc 

Yên, khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh huyện Bình Xuyên. 
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- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh QHC đô thị Đức 

Bác; các đồ án QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực 

dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi 

QHCXD đô thị Vĩnh Phúc (đợt 4).  

- Thực hiện thẩm định 19 đồ án quy hoạch xây dựng; thẩm định 13 nhiệm vụ 

quy hoạch; trình chấp thuận 19 địa điểm; thỏa thuận 04 đồ án quy hoạch; thỏa thuận 

05 nhiệm vụ quy hoạch và thỏa thuận tổng mặt bằng 42 dự án. 

5. Công tác quản lý hạ tầng và phát triển đô thị 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh (UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 19/5/2021).  Xây dựng đề án 

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu lực hiệu 

quả quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

849/QĐ-UBND ngày 9/4/2021); 

-Xây dựng báo cáo của UBND tỉnh Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU, ngày 03/12/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển và quản lý 

đô thị Vĩnh Phúc năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Đề xuất với UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức lập Đề án xây dựng đô thị 

Vĩnh Phúc theo định hướng văn minh - hiện đại đến năm 2030, làm cơ sở để Xây 

dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về xây dựng đô thị theo định 

hướng văn minh, hiện đại (theo Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm 

kỳ 2020-2025), UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ tại Quyết định số 

1064/QĐ-UBND ngày 05/5/2021;  

- Đề xuất chủ trương điều chỉnh chương trình tổng thể xây dựng và phát triển 

đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để  phù hợp với Kế hoạch 

phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021);  

- Đề xuất phương án đảm bảo cung cấp nước cho các KCN thành lập mới, các 

KCN (đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư); Báo cáo 

UBND tỉnh cung cấp thông tin và số liệu của tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ xây dựng Đề 

án trình Bộ Chính trị về đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt 

Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất, lập danh mục các chương trình, dự 

án thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025;  

- Tham mưu, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ của Sở Xây dựng để triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII. Tham mưu, đề xuất đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 06 dự án hạ 

tầng giao thông. Yêu cầu, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý thoát 

nước mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  Báo cáo UBND tỉnh nội 

dung hợp tác giữa Tỉnh Vĩnh Phúc và Trường ĐHXD, nhằm thực hiện các mục tiêu 

của Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025. Rà soát, thẩm định các hợp phần thuộc Dự án tổng thể phát triển đô thị 
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loại II - Thành phố xanh Vĩnh Yên, dự án quản lý nguồn nước tỉnh và ngập lụt tỉnh 

Vĩnh Phúc sử dụng nguồn vốn ODA.   

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư 18 dự án khu đô thị, khu 

nhà ở. Kết quả đến nay 03 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư, đang trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng; 02 dự án đang 

trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 02 dự án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, đang tổ chức lập và trình thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 01 dự án đang trình thẩm định kết quả sơ tuyển lựa chọn 

nhà đầu tư. 

6. Công tác quản lý Nhà và thị trường bất động sản  

Tham mưu với UBND tỉnh trong chỉ đạo chuyên môn: Ban hành văn bản 

1638/UBND-CN3 ngày 12/3/2021 giao các cấp, ngành để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai dự án tiến độ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân; văn bản số 334/UBND-

CN3 ngày 18/01/2021 về quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật trong các 

dự án Khu nhà ở, Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. 

  Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 

22/12/2014 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và 

người thu nhấp thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020. Tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở 

giai đoạn từ 01/01/2008 đến 31/12/2019 để báo cáo Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 55/QĐ- TTCP ngày 02/3/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ. 

 Báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng hợp 

Báo cáo UBND tỉnh, để Báo cáo Bộ Xây dựng về  tình hình triển khai, thực hiện các 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai 

đoạn 2009-2015 

7. Công tác quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế &VLXD 

 Sở đã chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực quản lý ngành, ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc 

thuộc lĩnh vực quản lý, giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong 

6 tháng đầu năm đã ban hành 11 văn bản1 hướng dẫn theo thẩm quyền trong quản lý 

                                           
1  Văn bản số 583/SXD-QLXD ngày 22/02/2021 v/v giao chủ đầu tư thực hiện các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; văn bản số 118/SXD-QLXD ngày 13/01/2021 v/v giao chủ đầu 

tư thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia, Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh; văn bản số 

31/SXD-QLXD ngày 05/01/2021 v/v rà soát các công việc còn vướng mắc trong quản lý nhà nước ngành 

xây dựng; văn bản số 82/SXD-QLXD ngày 05/01/2021 v/v đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

văn bản số 32/SXD-QLXD ngày 05/01/2021 v/v phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn 

công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời; văn bản văn bản số 963/SXD-QLXD ngày 

23/03/2021 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dưng; văn bản số 1289/SXD-QLXD ngày 14/04/2021 v/v rà soát, tổng hợp các khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn; văn bản văn bản 
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hoạt động đầu tư xây dựng. Hướng dẫn các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án khu vực trong hoạt động đầu tư xây dựng, phối hợp với các chủ đầu tư 

tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dự án về thủ tục đầu tư xây dựng theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời hướng dẫn việc áp dụng cơ 

chế chính sách về chi phí, áp dụng đơn giá, định mức nhằm giúp các chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo 

của tỉnh nhằm hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo 

Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án 

được giao thực hiện, gồm các dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các dự án đang 

thực hiện; đôn đốc thực hiện thủ quyết toán vốn đối với những dự án đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 

Ngành đã chủ trì, phối hợp với các ngành soạn thảo, ban hành Hướng dẫn số 

01/HD-LN  ngày 06/05/2021 giữa các ngành xây dựng, Kế hoạch đầu tư, tài chính, y 

tế, kho bạc v/v Hướng dẫn liên ngành về thực hiện đầu tư xây dựng Công trình khẩn 

cấp phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản 3682/UBND-CN3 ngày 18/05/2021 

v/v giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định dự án do cấp tỉnh quyết 

định đầu tư; 

- Xây dựng dự thảo quy định phân công, phân cấp đối với công tác thẩm định 

dự án, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định quy 

định quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Luật sửa đổi Luật Xây dựng; 

Quy định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (hiện đã lấy ý 

kiến tham gia góp ý dự thảo của các ngành, UBND các huyện/thành phố đang tổng 

hợp trình thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2021). Soạn 

thảo dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh, đang tổng hợp ý kiến tham gia trình UBND tỉnh ban hành trong 

tháng 6/2021. 

- Công tác thẩm định được đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác thẩm định 

dự án, thiết kế BVTC, giúp các chủ đầu tư rút ngắn quá trình thực hiện, sớm đưa dự 

án vào hoạt động, khai thác. Kết quả 6 tháng đầu năm, đã thẩm định 35 dự án sử 

dụng nguồn vốn nhà nước, tổng giá trị 1.369,8 tỷ đồng; thẩm định 16 Báo cáo 

KTKT tổng giá trị 95,9 tỷ đồng; thẩm định 11 hồ sơ thiết kế BVTC-dự toán, tổng 

giá trị 555,4 tỷ đồng. Trong đó 05 dự án (điều chỉnh) do UBND tỉnh quyết định đầu 

tư. Thẩm định thiết kế công trình nguồn vốn khác, cấp giấy phép xây dựng cho các 

chủ đầu tư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, tạo điều kiện cho các nhà 

đầu tư triển khai dự án sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, tiết giảm 40% thời 

                                                                                                                                          
số 1548/SXD-QLXD ngày 05/05/2021 v/v đề xuất nội dung rà soát các quy định của pháp luật trước tác 

động của đại dịch covid-19; văn bản văn bản số 1561/SXD-QLXD ngày 05/05/2021 v/v đề xuất nội dung rà 

soát, kiến nghị, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật gây ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và 

đời sống xã hội. 
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gian so với quy định của pháp luật. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã thẩm định thiết kế 

29 công trình, cấp 28 giấy phép xây dựng.  

- Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức có đủ điều kiện 

năng lực theo quy định pháp luật; giải quyết các thủ tục cấp chứng chỉ được thực 

hiện trực tuyến mức độ 3,4, cấp 74 chứng chỉ năng lực cho các tổ chức. 

- Công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng: Đã chủ trì xây dựng Đề án 

Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

năm 2050 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại văn bản 1454/UBND-CN3 

ngày 08/3/2021. Sở Tài chính đã thẩm định xong dự toán và trình UBND tỉnh phê 

duyệt tại Tờ trình số 1111/STC-HCSN ngày 26/5/2021. Thường xuyên thực hiện 

công tác khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời cập nhật và thực 

hiện công bố giá vật liệu xây dựng đúng định kỳ hàng quý và tại các thời điểm giá 

vật liệu có biến động bất thường. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ 

hợp quy, hợp chuẩn các loại vật liệu xây dựng theo quy định của Pháp luật. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Đã tiến hành xong công tác khảo sát, để phục vụ kế hoạch thanh tra năm 

2021; tiến hành thực hiện 01 cuộc thanh tra các dự án sử dụng vốn ngân sách NN do 

UBND xã Hợp Thịnh làm chủ đầu tư. Tổ chức kiểm tra được 07 cuộc kiểm tra trật 

tự xây dựng và 01 cuộc kiểm tra về hồ sơ năng lực kết quả: đã xử phạt VPHC đối 

với 07 chủ đầu tư của 07 công trình do vi phạm về trật tự xây dựng và 01 công trình 

vi phạm về hoạt động xây dựng, bao gồm: 06 công trình xây dựng không có giấy 

phép; 01 công trình báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền(xây dựng 

không có giấy phép, xây dựng không phù hợp quy hoạch); 01 tổ chức thi công 

không có chứng chỉ năng lực với tổng số tiền phạt là 300.000.000 đồng.  

 Kiểm tra, tổng hợp công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh quí I, 

và đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh, đôn đốc UBND cấp huyện 

tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên điạ bàn (Báo cáo số 145/BC-SXD-

TTXD ngày 14/01/2021; số 1332/BC-SXD ngày 16/04/2021) 

- Về kiểm tra chất lượng công trình xây dựng: Đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu 

và thông báo kết quả cho 57 công trình đủ điều kiện nghiệm thu để Chủ đầu tư bàn 

giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Qua công tác kiểm tra phát hiện một số 

tồn tại trong công tác thi công xây dựng đã yêu cầu Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan 

thi công khắc phục những tồn tại trước khi  đưa công trình vào sử dụng. 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn 11 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Trong đó, 03 đơn kiến nghị, phản ánh không đủ điều kiện xử lý, đã lưu đơn theo quy 

định;  03 đơn đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết;  04 đơn kiến nghị thuộc 

quyền giải quyết, đã giải quyết theo quy định;  01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền 1 

phần giải quyết, đã trả lời công dân theo quy định. 

9. Công tác chỉ đạo sản xuất đối với đơn vị trực thuộc  
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Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động trong triển khai công việc, 

phát huy tinh thần tự chủ của cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao chất lượng 

dịch vụ tư vấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành xây dựng. Kết 

quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Quý 2 

năm 

2020 

TH quý 

2 năm 

2021 

KH 

năm 

2021 

So với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(%) 

So với 

KH 

năm 

(%) 

1 Giá trị SXKD Tr.đ   14,413    13,660    31,067  -5.2 44.0 

2 Doanh thu  Tr.đ   28,129    17,692    29,360  -37.1 60.3 

3 Nộp ngân sách Tr.đ    1,781     2,246     2,979  26.1 75.4 

4 Tiền lương bình quân 1000đ    5,000     5,000     5,000      

10. Công tác quản lý xây dựng ở cấp huyện  

Công tác quản lý hoạt động xây dựng đối với cấp huyện thường xuyên được  

đôn đốc, kiểm tra kịp thời. UBND cấp huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đảm 

bảo tuân thủ các thủ tục đầu tư xây dựng; trong quá trình thực hiện, các cấp chính 

quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc giới thiệu địa 

điểm, lập và thẩm định các đồ án QHCT để trình phê duyệt; triển khai xây dựng các 

công trình theo quy hoạch được duyệt, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự 

xây dựng; công tác quản lý xây dựng, quản quy hoạch và cấp phép xây dựng dần 

từng bước đi vào nề nếp. Các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng đối với cấp 

huyện, cấp xã liên tục được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo điều kiện tốt 

nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tuy nhiên, vừa qua do Luật sửa đổi 

Luật xây dựng và các nghị định hướng dẫn vừa ban hành, có hiệu lực, quy định có 

nhiều điểm mới, nên quá trình thực hiện không tránh khỏi lúng túng, vướng mắc làm 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn. Việc thực hiện các 

thủ tục đầu tư xây dựng vẫn còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn hạn 

chế. 

11. Một số công tác khác 

Công tác xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh được phát huy 

dân chủ; chính quyền và các đoàn thể đã chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng 

của công chức, viên chức, người lao động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất 

về cơ sở, vật chất, trang thiết bị máy móc cho công chức, viên chức, người lao động 

triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn 

vị được đẩy mạnh; các buổi họp giao ban được duy trì, phát huy dân chủ, trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc quản lý và điều hành hoạt động của 

đơn vị được nâng cao; việc chỉ đạo, điều hành được quyết liệt, có trong tâm, trọng 

điểm.  
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Các quy chế tài chính, thực hành tiết kiệm được thực hiện công khai, minh 

bạch, việc quản lý chi tiêu đã đi vào nề nếp, tiết kiệm, đúng mục đích. 6 tháng đầu 

năm, Sở đã tiết kiệm chi hành chính, tạo thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, 

viên chức với số tiền 1,09 tỷ đồng (bình quân thu nhập tăng thêm khoảng 3,7 triệu 

đồng/ng/tháng). Công tác huy động ủng hộ các đơn vị tuyến đầu thực hiện chống 

dịch Covd-19, toàn ngành là 86,25triệu đồng; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và ủng 

hộ tháng nhân đạo với tổng số tiền 12 triệu đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Đánh giá tác động của dịch covid-19 đến lĩnh vực bất động sản, vật liệu 

xây dựng 

Các đợt dịch Covid-19 trước (năm 2020), tốc độ lây lan chậm, ngay sau khi 

dịch kiểm soát, thị trường bất động sản hoạt động giao dịch rất sôi động. Nhưng ở 

đợt dịch năm 2021, có diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện virut biến chủng mới với 

khả năng lây nhiễm cao, số bệnh nhân tăng vọt, thời gian cách ly xã hội ở Vĩnh Phúc 

kéo dài, làm trì trệ hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng, trong đó có lĩnh vực bất 

động sản, thị trường bất động sản sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo thống 

kê tại một số chủ đầu tư, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch bất động sản tại các dự án 

đang triển khai trên địa bàn tỉnh có sự chững lại rõ rệt so với quý I/2021. Ngoài ra, 

do tình hình dịch bệnh làm cho giá một số loại vật liệu tăng cao, nhân công, nguồn 

lao động không đảm bảo do giãn cách xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, sự 

trì hoãn của chủ đầu tư trong việc ra sản phẩm. Bên cạnh đó, các sàn giao dịch khó 

hoạt động như bình thường, dẫn tới hoạt động giao dịch bất động sản bị đình trệ. 

Giá một số vật liệu xây dựng có chiều hướng tăng (cát, bê tông nhựa, thép xây 

dựng, vật liệu kim loại, nhiên liệu xăng dầu...) do nguồn cung  nguyên liệu nhập 

khẩu đầu vào bị hạn do dịch bệnh covid-19.  Đặc biệt, giá thép xây dựng có sự tăng 

đột biến vào khoảng 30-40% so với tháng 12/2020. Việc tăng giá VLXD dẫn tới làm 

tăng chi phí xây dựng. Các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh 

doanh xây dưng, nhiều công trình phải dãn tiến độ thi công, một số nhà thầu sau khi 

trúng thầu nhưng không thực hiện; một số chủ đầu tư dự án đầu tư, xây dựng sử 

dụng vốn Nhà nước chờ chủ trương chung, để điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư 

ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đã đề ra. 

2. Một số tồn tại trong thực thi nhiệm vụ 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý trong cấp 

phép xây dựng chậm so với tiến độ đề ra. 

 - Tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng vẫn xảy ra ở một số địa phương. Việc  

xử lý, khắc phục các sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với một số 

vụ việc được dư luận quan tâm chưa kịp thời, dứt điểm. Sự phối kết hợp giữa các 

phòng còn chưa đồng bộ, dẫn tới việc xử lý vi phạm chưa phù hợp, kéo dài. 

- Chất lượng một số đồ án quy hoạch hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, tính dự báo chưa sát, còn tình trạng chưa ăn khớp giữa các cấp độ quy 
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hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch chưa được tính toán cụ thể. Một số đồ án quy 

hoạch còn điều chỉnh.    

- Việc triển khai đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các đô thị, nhà ở còn chậm, mất 

nhiều thời gian. Tổng cộng có 8 dự án, đến nay 03 dự án kí hợp đồng và đề nghị 

UBND tỉnh ký HĐ; 02 dự án đang trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 02 

dự án trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 01 dự án đang trình thẩm định 

kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. 

- Chưa tham mưu thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về quản lý 

nhà chung cư, nhà ở xã hội, hoạt động kinh doanh Bất động sản: giá bán, cho thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội; về đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, quản lý các sàn 

giao dịch BĐS (hiện nay tất cả các dự án nhà ở xã hội đều chưa được thẩm định giá 

bán, giá thuê mua; việc kiểm soát huy động vốn các dự án đô thị, nhà ở thông qua 

hợp đồng đặt cọc giữ chỗ chưa thực hiện được do thiếu chế tài xử lý); 

- Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện CCHĐ 

của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về XD nhà ở cho công nhân chưa có kết quả, tất cả các 

dự án được quyết định chủ trương đầu tư đều chưa được khởi công; việc đề xuất xử 

lý, thu hồi các các dự án đô thị, nhà ở chậm tiến độ, hết hạn đầu tư còn chậm;  

3. Nguyên nhân  

* Nguyên nhân khách quan 

 - Chính phủ đã ban hành các Nghị định mới liên quan đến dự án đô thị, nhà 

ở: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 

30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Một số quy 

định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại (quy mô diện tích <20ha) chưa 

được quy định cụ thể, hiện nay các Nghị định chưa có thông tư hướng dẫn phần nào 

gây khó khăn cho công tác tham mưu những lĩnh vực ngành được giao quản lý. 

- Lĩnh vực PTĐT, nhà ở, Bất động sản liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đầu tư, 

đất đai, nhà ở, phát triển đô thị, đấu thầu, Các quy định của pháp luật về lựa chọn 

nhà đầu tư dự án khu đô thị, khu  nhà ở còn có mẫu thuẫn, chồng chéo. Các dự án đô 

thị, nhà ở thực hiện kéo dài nhiều năm, triển khai theo các quy định pháp luật khác 

nhau;  Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực nhà ở, đô thị, đầu tư, đất đai, đấu thầu 

chưa có sự thống nhất, đồng bộ, thường xuyên có sự thay đổi; Việc thu hồi, chấm 

dứt dự án được quy định ở pháp luật về đầu tư, đất đai, đa số các dự án đã được giao 

đất một phần, đã triển khai đầu tư xây dựng trên diện tích đất được giao, quy trình 

để thu hồi, chấm dứt các dự án khá phức tạp (quy định của pháp luật về xây dựng và 

nhà ở không có chế tài để thu hồi, chấm dứt dự án).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-100-2015-nd-cp-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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- Nguồn vốn bố trí cho các dự án hạ tầng kỹ thuật khung theo quy hoạch 

xây dựng được duyệt còn hạn chế, tiến độ triển khai, thực hiện các dự án hạ tầng 

kỹ thuật trên địa bàn còn chậm, không đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

- Việc triển khai các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công chậm do dịch 

covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian cách ly xã hội kéo dài, công tác bồi thường 

GPMB gặp khó khăn; sự biến động tăng giá thép làm cho nhiều công trình phải giãn 

tiến độ thi công.  

*Nguyên nhân chủ quan 

-Việc phân cấp, ủy quyền mạnh cho các cơ quan chuyên môn, các địa phương 

trong quản lý đầu tư xây dựng, tuy giảm bớt áp lực công việc cho cơ quan cấp trên, 

nhưng các cơ quan được phân cấp, ủy quyền còn thiếu cán bộ chuyên môn và kinh 

nghiệm để thực hiện nên chất lượng quản lý còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực  thẩm 

định dự án, thẩm định thiết kế- dự toán công trình xây dựng. 

- Vi phạm về trật tự xây dựng ở một số chính quyền địa phương còn buông 

lỏng quản lý, chưa có biện pháp quyết liệt ngăn chặn; một số chủ đầu tư có ý thức 

tuân thủ pháp luật xây dựng chưa cao, việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả chưa được xử lý triệt để, dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân coi thường kỷ 

cương, pháp luật, có cả trường hợp cố tình vi phạm; lực lượng cán bộ Thanh tra 

xây dựng còn thiếu. 

Phần II 

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp 

tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bam sát Chương trình hành động 

ngành xây dựng năm 2021 và Kế hoạch số 368/KH-SXD ngày 29/01/2021 v/v thực 

hiện công tác ngành xây dựng năm 202, cụ thể trên các lĩnh vực sau:  

1. Về Phòng, chống dịch Covid -19 và công tác cải cách hành chính, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

 -Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Phòng, chống dịch Covid-19 theo sự 

chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, của ngành Y tế và các văn bản hướng dẫn 

của Sở.  

- Đối với công tác CCHC: Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, các Chương 

trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, chủ động thực hiện cải cách TTHC có trọng tâm, 

trong điểm, thực hiện đúng cam kết giữa Sở với UBND tỉnh; rà soát đề xuất tiết 

giảm thời gian giải quyết TTHC; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết công việc, nâng tỷ lệ giải quyết TTHC cấp độ 4 đảm bảo trên 30% theo chỉ 

đạo của tỉnh và văn bản đã ký cam kết. 

- Bám sát nội dung Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/03/2021 triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ 

giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia 
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năm 2021. Thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký giữa Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2021. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện 

các chỉ số thành phần, trong đó lưu ý các chỉ số được đánh giá thấp. 

2. Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc: 

- Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án QHXD vùng liên huyện 

phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; Điều chỉnh cục bộ QH phân khu, 

QHC thị trấn Tam Đảo; QHC đô thị Liên Châu; 08 đồ án QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo 

chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên 

các tuyến đường chính trong phạm vi QHCXD đô thị Vĩnh Phúc (đợt 4); 

- Tiếp tục triển khai lập các đồ án QHC đô thị loại IV (Bình Xuyên, Vĩnh 

Tường, Tam Đảo); QHPKXD phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp. Đề xuất tổ 

chức lập QHC đô thị Cao Phong, huyện Sông Lô theo hệ thống quy hoạch đô thị 

quốc gia được duyệt. Triển khai công tác điều chỉnh các đồ án QHPK tỉ lệ 1/2000 cụ 

thể hóa QHCXD đô thị Vĩnh Phúc sau khi có kết quả rà soát, đánh giá định kỳ. 

- Triển khai các quy hoạch chi tiết các khu chức năng theo thẩm quyền và 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập Quy 

hoạch tỉnh Vĩnh Phúc; phối hợp với các huyện lập QHXD vùng huyện Lập Thạch, 

Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc. 

3. Công tác phát triển đô thị, nhà và hạ tầng kỹ thuật 

- Tổ chức lập và hoàn thiện Đề án xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định 

hướng văn minh - hiện đại đến năm 2030; Tổ chức lập điều chỉnh Chương trình phát 

triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 làm cơ sở để thu hút đầu tư, 

triển khai các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn; tổ chức lập điều chỉnh chương 

trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-

2030 làm cơ sở công nhận đô thị loại IV cho các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, 

Tam Đảo tiến tới thành lập các thị xã. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND 

tỉnh và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10/9/2019 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị 

trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.  

Rà soát, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát các dự án phát triển đô 

thị, nhà ở, chức năng đô thị trên địa bàn tỉnh hết hạn đầu tư, chậm tiến độ, đề xuất 

biện pháp xử lý. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 

34/CT-TTg ngày 28/8/2020 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. 

- Rà soát, thẩm định các hợp phần Dự án tổng thể phát triển đô thị loại II - 

Thành phố xanh Vĩnh Yên, Dự án kiểm soát lũ lụt và nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc sử 

dụng nguồn vốn ODA. Tiếp tục triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án có 
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sử dụng đất (khu đô thị, khu nhà ở), đàm phán, ký kết hợp đồng dự án với Nhà đầu 

tư. 

4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng 

- Thực hiện hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp cấp phép 

xây dựng, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở theo Luật sửa đổi Luật Xây dưng 

trình UBND tỉnh ban hành theo kế hoạch theo hướng phân cấp, phân quyền sâu hơn 

cho cấp huyện thực hiện. 

- Thẩm định các dự án, công trình theo phân cấp đảm bảo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn, thực hiện tốt công việc công bố chỉ số giá, chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, 

công bố giá theo định kỳ. Thường xuyên thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp và 

đánh giá biến động thị trường đối với các loại vật liệu xây dựng thiết yếu, đề xuất 

UBND tỉnh giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại vật liệu 

có giá không ổn định. Quản lý chặt chẽ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ 

chức, tổ chức thi sát hạch năng lực cho cá nhân nghiêm túc, đánh giá đúng năng lực 

hoạt động xây dựng.   

5. Công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng 

- Hoàn thành văn bản QPPL quyết định phân công, phân cấp về quản lý trật tự 

xây dựng  giữa cấp và ngành; Quyết định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở 

quản lý.  

-Triển khai các quyết định thanh tra theo kế hoạch thanh tra của 6 tháng cuối 

năm 2021; tổ chức thực hiện kiểm tra trật tự xây dựng tại các dự án Khu đô thị, Khu 

nhà ở, Khu chức năng đô thị, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh theo kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy định. 

6. Về chỉ đạo hoạt động đối với Ban quản lý dự án  

Ban QLDA cần tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các 

công trình mới; triển khai nhanh các bước, trình tự thực hiện dự án, đôn đốc các nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch; hoàn 

thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt đối với các công trình đã nghiệm thu đưa vào 

sử dụng; phối hợp chặt chẽ với các Ban bồi thường GPMB cấp huyện trong việc 

GPMB để thi công các công trình theo đúng tiến độ đề ra. 

Phần III 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về 

xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 trong bối cảnh đại dịch covid-2019, phát huy tinh 

thần sáng tạo, tự chủ, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tuân thủ sự điều hành của lãnh 

đạo cấp trên nhằm hoàn thành nhiệm vụ, cần thực hiện các giải pháp sau: 
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(1)Trong chỉ đạo, điều hành, cần quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh trong phòng chống dịch, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hoàn 

thành “nhiệm vụ kép”, phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội. 

(2) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi 

công vụ.  Nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, xây dựng nội dung ký cam kết 

giữa các phòng,ban, đơn vị với Giám đốc Sở trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo chuyển biến về thái độ, tinh thàn làm việc, gắn với 

trách nhiệm từng phòng, ban đơn vị, từng cá nhân trong thực thi công vụ.  

(3) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban và đơn vị 

trong sở trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo chuyển biến tích cực trong mối 

quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu 

quả công việc được đánh giá ở các dịch vụ công trực tuyến và cấp độ giải quyết từng 

TTHC. 

(4) Đẩy nhanh thời gian xây dựng các văn bản QPPL về xây dựng ở các lĩnh 

vực (cấp phép, thẩm định thiết kế, trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình) 

trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện, quản lý theo luật định. 

(5) Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng trọng điểm 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến 

trúc, quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và quản lý nhà trên địa bàn tỉnh. Đẩy 

nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đối với các đồ án xây dựng, đồ án chuyên 

ngành hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị; thực hiện rà soát đánh giá thực trạng công 

tác quy hoạch xây dựng.  

(6) Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch từ việc công bố, 

công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, 

chỉ đạo sát sao, thường xuyên hơn đối với công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa 

phương; đặc biệt đối với các công trình xây dựng trên các trục đường quốc lộ, tỉnh 

lộ, các khu chức năng dịch vụ, du lịch, đô thị và công nghiệp.   

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và các 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của  Sở Xây dựng Vĩnh 

Phúc./. 

 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đv trực thuộc;  

- Website Sở XD;                                     

- Lưu: VT, QLXD. 
                                                       

     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tài 
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