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ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025,  

định hướng đến năm 2030 

 

Phần 1 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến 

cải cách hành chính nhà nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng 

và phát triển đất nước; một trong những mục tiêu của cải cách hành chính là cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Cải 

thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh được coi là một 

trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của các cấp chính quyền từ Trung ương 

tới địa phương, để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 thì xây dựng Đề án Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở là cần thiết. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các 

giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI). 

Căn cứ Kế hoạch số 1378/KH-UBND, ngày 08/07/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 2919/KH-UBND, ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021. 

Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-SXD, ngày 28/09/2020 của Sở Xây dựng 

về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021. 
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Phần II 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

I. Thực trạng thực hiện công tác cải cách hành chính, môi trường đầu 

tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2015-2020 

1. Hàng năm Sở đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh 

(kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; kế 

hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

của Chính phủ năm 2019, năm 2020...) 

2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết 

số 02/NQ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan thông qua Hội nghị 

giao ban, sinh hoạt “Ngày pháp luật” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của quốc gia năm 2019 và định 

hướng đến năm 2021. 

3. Tham mưu UBND tỉnh: Công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 55 

TTHC trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 47 TTHC (số 1195/QĐ-UBND, 

ngày 03/10/2018; số 324/QĐ-UBND ngày 04/4/2019; số 861/QĐ-UBND ngày 

02/8/2019; số 1381/QĐ-UBND, ngày 28/10/2019; số 414/QĐ-UBND, ngày 

15/04/2020; số 1125/QĐ-UBND, ngày 14/8/2020; số 1559/QĐ-UBND, ngày 

29/10/2020; số 1803/QĐ-UBND, ngày 21/12/2020); Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. 

4. Thực hiện giảm thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày (theo quy 

định) xuống còn 12 ngày làm việc; đối với nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày làm việc 

xuống còn 10 ngày làm việc; thời gian thẩm định quy hoạch từ 30 ngày xuống 

còn 20 ngày làm việc; thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, dự án, báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán từ 3 đến 8 ngày; công bố 26/47 

TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 

55,3 %; trong đó có 26/26 TTHC được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia 

đạt tỷ lệ 100%. 

5. Phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện nghiêm túc 

Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Công an tỉnh trong công tác đầu tư xây 

dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Lai 
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Châu; Phối hợp với VNPT Lai Châu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết 

trên trang thông tin của Sở Xây dựng. Công khai các đồ án quy hoạch xây dựng 

đã được duyệt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin 

cần thiết về về các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và định hướng phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngành. 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, cung 

ứng dịch vụ công trực tuyến (Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai Châu - 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/). 

8. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức 

tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục 

vụ nhân dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, kiểm tra, giám sát không để xẩy ra trường hợp cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành 

công vụ. Công khai số điện thoại đường dây nóng của tỉnh, của Sở để các cá 

nhân và doanh nghiệp có thể phản ánh các vi phạm, hành vi nhũng nhiễu trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

II. Hạn chế, nguyên nhân 

1. Hạn chế 

Hiện tại Sở Xây dựng có 02 TTHC cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, 24 

TTHC cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; 47 TTHC cung cấp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Tuy nhiên số hồ sơ TTHC phát sinh còn thấp, mặc dù đã được 

tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Sở, công chức một cửa hướng dẫn quy 

trình, lợi ích khi thực hiện giải quyết TTHC qua hai hình thức trên. 

2. Nguyên nhân 

Do cá nhân và tổ chức chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích, còn tâm lý e ngại, lo lắng việc thất lạc hồ sơ; trình 

độ tiếp cận, sử dụng CNTT còn hạn chế, không đồng đều. 

III. Mục tiêu của Đề án 

Xác định  nội  dung  cải  thiện môi trường  kinh  doanh,  nâng  cao năng 

lực  cạnh  tranh  là  một  trong  những  nhiệm  vụ trọng  tâm, thường xuyên, 

quan trọng được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chi bộ, sự quản lý, 

điều hành quyết liệt của chính quyền, trong đó có vai trò nòng cốt của các 

phòng, đơn vị, trực tiếp là công chức, viên chức thực thi công vụ. Cụ thể: 
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- 100% các nội dung cải cách hành chính của Sở được tổ chức triển khai 

thực hiện đầy đủ, toàn diện. 

- Tham mưu UBND tỉnh công bố trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng 

yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp, công khai 

100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015. 

- Công khai 100% TTHC, loại phí, lệ phí của các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở được công khai trên Trang thông tin điện tử Sở. 

- 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trong đó có trên 50% hồ 

sơ TTHC được giải quyết trước hạn và không để xảy ra giải quyết quá hạn hồ 

sơ TTHC. 

IV. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Căn cứ các nội dung cải cách hành chính của tỉnh, tổ chức triển khai, 

thực hiện xây dựng các nội dung cải cách hành chính của Sở phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi quy trình, thời gian thực hiện của các TTHC đã 

được công bố, theo hướng rút gọn, giảm thời gian thực hiện. Công khai minh 

bạch thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ phí .... của TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở đã được ban hành hoặc công bố mới, sửa đổi, bổ sung 

trên Trang thông tin điện tử Sở. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cho ý kiến về giải pháp 

PCCC đồng thời với thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế PCCC 

đồng thời với thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy theo Quy chế phối 

hợp đã ký kết. 

- Tích cực hướng dẫn, tuyền truyền các quy định, thành phần hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân và doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn, tạo môi trường thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất 

động sản và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của ngành. 

- Tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính đáp 

ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp, 

công khai lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  
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V. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở nội dung Đề án, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở xác định nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị 

mình để triển khai thực hiện. 

Giao Văn phòng chủ trì tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai và thực 

hiện theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực 

hiện Đề án này. 

Trên đây là Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tư pháp, 

Tài chính, TT&TT, KH&CN; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sùng Thị Sua 
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