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Số: 835
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

V/v góp ý dự thảo phương án phân
cấp trong giải quyết thủ tục hành
chính

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1293/UBNDKSTT ngày 12/5/2022 về việc góp ý dự thảo phương án phân cấp trong giải quyết
thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC).
Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong
giải quyết TTHC (tại Phụ lục XVII - phương án phân cấp giải quyết TTHC thuộc
phạm vi phản lý của Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng có ý kiến và cung cấp thông tin
như sau:
I. THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP
1. Phương án phân cấp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (phần A, phụ lục
XVII).
- Sở cơ bản nhất trí với các nội dung phân cấp nêu trong Dự thảo;
- Tại mục 4, cần bổ sung về điều kiện phân cấp; theo dự thảo, Sở Xây dựng
chưa rõ nội dung phân cấp từ các bộ, cơ quan ngang bộ về cơ quan có thẩm quyền
của UBND tỉnh được thực hiện những công trình nào.
2. Phương án phân cấp trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực kinh doanh
bất động sản, lĩnh vực nhà ở và công sở, lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình
(phần B, C, D, Đ, phụ lục XVII)
Nhất trí với phương án phân cấp nêu trong dự thảo.
3. Phương án phân cấp trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng (phần E, phụ lục
XVII)
Sở không nhất trí với phương án phân cấp nêu trong dự thảo, vì lý do sau:
- Tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính
phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng
hóa và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất
lượng sản phẩm, hàng hóa; trong đó quy định cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải
xem xét tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu
quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này (tức là xem xét hệ thống quản lý và
năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành).
- Thực tế có khó khăn là các địa phương thường thiếu cán bộ, chuyên gia có
trình độ chuyên môn để đánh giá về con người, điều kiện môi trường phòng thí
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nghiệm, thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm), phương pháp thử nghiệm
và/hoặc hiệu chuẩn, kể cả phương pháp lấy mẫu của Phòng thí nghiệm.
Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị vẫn giữ nguyên thẩm quyền quyết định TTHC
ở cấp Bộ.
II. CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỐI VỚI TTHC ĐỀ XUẤT PHÂN CẤP
THEO DỰ THẢO
Theo phụ lục kèm theo văn bản này.
Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp, đóng góp ý kiến
với cơ quan có thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở XD;
- Lưu: VT, HCTH, Hnm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàn

Phụ lục
(Ban hành kèm theo văn bản số 835 /SXD-HCTH ngày 16 /5/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh)
Số lượng hồ sơ
Số giờ rút ngắn được nếu thực hiện
phát sinh trong 03
Căn cứ pháp lý (điều,
Mã TTHC đề
theo
phương
án
phân
cấp
năm 2019,
TT
Tên TTHC đề xuất phân cấp
khoản, điểm kiến nghị sửa
nghị phân cấp
2020,2021
đổi, bổ sung)
(ĐVT: Giờ)
(ĐVT: hồ sơ)
I LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: Theo dự thảo chỉ có phương án phân cấp từ cấp Bộ về UBND cấp tỉnh
II LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Thủ tục này UBND tỉnh Bắc Ninh đã
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch
Khoản 6, Điều 14, Nghị
1
1.002693
phân cấp thực hiện cho Ban Quản lý
40
chuyển cây xanh
định 64/2010/NĐ-CP
các KCN tỉnh và UBND cấp huyện
III LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: Theo dự thảo chỉ có phương án phân cấp từ cấp Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh
IV LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
Giải quyết chuyển nhượng
quyền sử dụng đất đối với nhà ở
Điểm b, Khoản 2, Điều 81
xây dựng trên đất trống trong
Luật Nhà ở
1
khuôn viên nhà ở cũ thuộc Sở
1.010007
Không có hồ sơ
Khoản
21,
Điều
1,
Nghị
hữu nhà nước quy định tại
định 30/2021/NĐ-CP
Khoản 3, Điều 71, Nghị định số
99/2015/NĐ-CP
Thẩm định giá bán, thuê mua,
Điểm d, Khoản 1, Điều 61
thuê nhà ở xã hội được đầu tư
Luật Nhà ở
2 xây dựng theo dự án bằng nguồn
1.007762
Không có hồ sơ
Khoản 15, Điều 1, Nghị
vốn ngân sách nhà nước trên
định số 49/2021/NĐ-CP
phạm vi địa bàn tỉnh
V LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: Theo dự thảo chỉ có phương án phân cấp từ cấp Bộ về UBND cấp tỉnh
VI LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG: Theo dự thảo chỉ có phương án phân cấp từ cấp Bộ về UBND cấp tỉnh

