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Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và
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A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015
Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng;
Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng
Nhân dân tỉnh An Giang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; Quyết định số
106/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh; Chương trình
công tác số 20/CTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An
Giang về Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh An Giang và 06
Chương trình trọng điểm của tỉnh. Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2015 với những kết quả đạt được như sau:
I. Về quản lý hoạt động xây dựng:
1. Về quản lý đầu tư xây dựng:
Năm 2015, thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định
số: 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP và 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở
Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2015/QĐUBND ngày 09/12/2015 về việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án
đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
nhằm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan
chuyên môn và các chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng đảm bảo đúng
pháp luật, đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Ngoài ra, Sở đã ban hành Thông báo số 2139/TB-SXD ngày 29/9/2015 để triển
khai trình tự, thủ tục thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm
định thiết kế và dự toán xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng công
trình, chống thất thoát lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngay từ
khâu đầu của quá trình đầu tư xây dựng công trình.
Đến nay, Sở Xây dựng đã ra kết quả thẩm định cho 92 dự án đầu tư xây
dựng, 130 báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thẩm định thiết kế cơ sở
10 dự án, tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 332 dự án và thẩm
định, phê duyệt thiết kế - dự toán 73 công trình, số chi phí chiết giảm được sau
khi thẩm định là 65.119 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 7,4%; thẩm tra dự toán chi phí
khảo sát xây dựng công trình 110 hồ sơ, giá trị dự toán trước khi thẩm tra:
11.281 triệu đồng, sau khi thẩm tra: 4.844 triệu đồng.
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Đồng thời Sở đã triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo Nghị
định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
triển khai việc lập và công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng và trang
trí nội thất theo định kỳ hàng tháng, quý. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp
với Phân viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam thực hiện lập định mức cho công tác
nén tĩnh sử dụng giàn chất tải trọng nén ≤ 50T và ≤ 100T; định mức cấp phối bê
tông mác 200, cấp phối vữa xây tô mác 75 cát vàng Tân Châu; định mức dự toán
xây dựng cho công trình Kè bảo vệ bờ sông Hậu, tỉnh An Giang và bộ Đơn giá
xây dựng công trình mới thay cho bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006.
2. Về chất lượng công trình xây dựng:
Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư (kết hợp với kiểm
tra chất lượng công trình xây dựng định kỳ) đối với các công trình sử dụng vốn
ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác trên địa bàn
tỉnh với tổng số lượt kiểm tra 109 đợt đối với 76 công trình, trong đó có 35 công
trình kiểm tra giai đoạn hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, Sở Xây dựng đã tham gia đoàn công tác cấp tỉnh kiểm tra đánh
giá tình hình đầu tư xây dựng và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá
trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như:
Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; cầu Tân An, Long Bình; đường tỉnh
957; Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới; Chương
trình kiên cố hóa, chuẩn quốc gia trường lớp học...
Đã kết hợp với Sở Giao thông Vận tải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kết quả
kiểm tra 301 cây cầu treo dân sinh đang được khai thác trong tình trạng xuống
cấp và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố công trình:
Tham gia, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp Đoàn kiểm tra an
toàn hồ đập của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng đối với công trình Hồ Thanh Long, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên;
tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình hồ,
đập do Sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư; tham gia cùng Sở Nông nghiệp và
PTNT và các đơn vị có liên quan khảo sát, kiểm tra, báo cáo và đề xuất giải
pháp khắc phục sạt lỡ các bờ sông trên địa bàn thị xã Tân Châu và huyện An
Phú;
Tổ chức, phối hợp xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị có
liên quan: trong sai phạm mốc cao độ thi công xây dựng công trình Bệnh viện đa
khoa trung tâm An Giang; trong việc điều chỉnh dự án Trạm kiểm soát liên hợp
cửa khẩu Tịnh Biên; kiểm định độ lún của hạng mục san lấp mặt bằng, công
trình Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem
xét, quyết định; kiểm tra hiện trường, hướng dẫn phòng Quản lý đô thị thành
phố Châu Đốc xử lý 01 sự cố mất an toàn lao động trong quá trình thi công nhà
dân.
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4. Công tác an toàn lao động trong hoạt động xây dựng:
Lồng ghép việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi
trường trong thi công xây dựng vào trong công tác kiểm tra công tác nghiệm thu,
qua đó kịp thời chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây
dựng công trình đối với các chủ thể có liên quan, Thanh tra Sở đã xử phạt vi
phạm hành chính đối với 02 nhà thầu thi công do không thực hiện đầy đủ các
biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.
5. Cấp giấy phép xây dựng:
Theo phân cấp quản lý cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng và UBND huyện,
thị xã, thành phố đã thực hiện cấp phép và quản lý xây dựng như sau: Tổng số
công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng (GPXD) 4.300 công trình: Sở
Xây dựng cấp 84 GPXD, UBND huyện cấp 4.216 GPXD; trong đó: GPXD cấp
cho công trình: 229 công trình, GPXD cấp cho nhà ở đô thị: 3.074 công trình,
GPXD cấp cho nhà ở nông thôn: 778 công trình, GPXD tạm: 219 công trình, số
công trình được miễn GPXD: 697 công trình, số công trình xây dựng sai GPXD
chiếm khoảng 4,0% trên tổng số 4.300 công trình xây dựng có GPXD.
6. Về quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng:
Thực hiện Công văn số 581/BXD-GĐ ngày 25/3/2015 của Bộ Xây dựng về
việc lập danh sách và công bố thông tin các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp
xây dựng, Sở Xây dựng đã hướng dẫn các tổ chức tư vấn trên địa bàn tỉnh về hồ
sơ thủ tục đăng ký tổ chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp. Đến nay, Sở đã
kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận 03 tổ
chức và 03 cá nhân tham gia thực hiện giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.
Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và đăng tải thông tin năng lực
cho 62 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: 21 công ty tư vấn, 15 công ty xây lắp và 26
công ty tư vấn & xây lắp.
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: đã cấp 367 chứng chỉ
hành nghề các loại; trong đó có 09 chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, 130 chứng
chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, 200 chứng chỉ hành nghề tư vấn giám
sát, 23 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, 04 chứng chỉ môi giới bất động sản,
01 chứng chỉ định giá bất động sản.
II. Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc:
1. Quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc:
Sở Xây dựng đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch
xây dựng đã được phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 210 đồ án quy hoạch
xây dựng, trong đó: 131 đồ án đang tiếp tục thực hiện đầu tư và quản lý xây
dựng theo quy hoạch, 22 đồ án đang lập quy hoạch, 25 đồ án có nhu cầu điều
chỉnh cục bộ, 26 đồ án có nhu cầu điều chỉnh toàn bộ, 06 đồ án đề nghị hủy.
Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu so với đất xây dựng đô thị theo định
hướng quy hoạch chung chiếm khoảng 41%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết so
với đất xây dựng đô thị theo định hướng quy hoạch chung chiếm khoảng 10%.
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Trong năm 2015, Sở đã thẩ m đinh
̣ và trình UBND tỉnh phê duyê ̣t 29 đồ án
quy hoạch như: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn và Phát triển thuốc
nam - Dược liệu Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; Điều chỉnh QHCT tỷ lệ
1/500 Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5, TP.Long Xuyên; Quy hoạch xây dựng
tỷ lệ 1/2000 Khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Bình Hoà;
Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu công nghiệp Bình Hoà; Quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, TP.Long Xuyên; Quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu liên hợp TDTT, hội chợ triển lãm (giai đoạn
1); Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang; Quy hoạch bố
trí ổn định dân cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Điều
chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung trục đô thị Bình Long - Cái Dầu - Vĩnh
Thạnh Trung, huyện Châu Phú; Điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy
hoạch chung xây dựng thị xã Tân Châu; Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch
phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Liên hợp Văn hoá - Thể thao - Dịch vụ - Hội chợ
triển lãm và dân cư, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần đồ
án quy hoạch chung thị trấn Tịnh Biên; Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch
chi tiết khu công nghiệp Bình Hoà; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư
đường Hùng Vương nối dài, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần QHPK tỷ lệ
1/2000 sắp xếp dân cư kết hợp sản xuất công nghiệp phường Mỹ Thới và
phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần QHPK tỷ lệ 1/2000
Khu dân cư Nam rạch Trà Ôn, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần QHPK tỷ
lệ 1/2000 Khu Tây Đại học An Giang; Điều chỉnh một phần QHPK tỷ lệ 1/2000
Trục đô thị Long Xuyên - Châu Thành; Điều chỉnh Quy hoạch Khu du lịch Hồ
Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cửa khẩu
phụ Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn; Điều chỉnh một phần đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000
phía Bắc đường tránh QL.91 và QHCT 1/500 khu đô thị mới thành phố Lễ hội,
TP.Châu Đốc; Điều chỉnh một phần QHC thành phố Châu Đốc và QHCT khu
trung tâm thành phố Châu Đốc; Điều chỉnh một phần QHCT tỷ lệ 1/500 khu
Liên hợp văn hóa - TDTT - dịch vu ̣ hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ
Hòa, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần QHPK tỷ lệ 1/2000 khu dân cư
Nam Pha ̣m Cự Lượng , TP.Long Xuyên; Điều chỉnh một phần đồ án QHCT khu
dân cư Nam đường Cử Trị, TP.Châu Đốc; Điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Xuyên đến năm 2025; Điều chỉnh
một phần đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 phía Bắc Đường tránh QL.91, TP.Châu Đốc;
Điều chỉnh 1 phần quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 cải tạo khóm 1,2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long,
TP.Long Xuyên; Quy hoạch cụm công nghiệp Lương An Trà, huyện Tri Tôn.
Hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch: đã tổ chức thông qua 06 đồ
án quy hoạch xây dựng, phương án kiến trúc công trình như: Điều chỉnh QHXD
tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, TP.Long Xuyên; Điều chỉnh QHXD tỷ lệ
1/2000 Khu du lịch Búng Bình Thiên, huyện An Phú; Ý tưởng điều chỉnh, mở
rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Tịnh Biên đến năm 2035; Phương án tổng
mặt bằng tỷ lệ 1/500 cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu; Phương án
thiết kế công trình Nhà thi đấu đa năng 2000 chỗ, thành phố Châu Đốc.
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2. Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội:
- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An
Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, đồng thời ban hành Kế hoạch
số 122/KH-UBND ngày 31/3/2015 về việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng
tỉnh An Giang; Sở đã tổ chức chuyển giao hồ sơ cho UBND cấp huyện tổ chức
công bố công khai quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và triển khai thực hiện.
- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân
cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã (tiêu chí 1.2): đã
triển khai thực hiện hoàn thành công tác lập, phê duyệt và công bố quy hoạch
xây dựng nông thôn mới 120/120 xã (đạt tỷ lệ 100%) trên địa bàn tỉnh trong năm
2012. Qua thời gian triể n khai thực hiê ̣n , yêu cầ u UBND các huyê ̣n , thị xã ,
thành phố xem xét , đánh giá la ̣i những bất cập của đồ án quy hoạch đang triể n
khai để định hướng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa
phương trong giai đoa ̣n hiê ̣n nay tiế n hành điề u chin̉ h cho phù hơ ̣p.
3. Quy hoạch chuyên ngành:
- Quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh An Giang: Đơn vị tư vấn (Viện Quy
hoạch Xây dựng Miền Nam) đã báo cáo thông qua tại Sở Xây dựng. Hiện đơn vị
tư vấn đang điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành và
UBND huyện, thị, thành làm cơ sở thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh.
- Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh An Giang: Đã được UBND tỉnh phê
duyệt đề cương quy hoạch Phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay, đơn vị tư vấn (Viện Vật liệu xây dựng
– Bộ Xây dựng) đang triển khai lập quy hoạch để thông qua các Sở, ban ngành
có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Quy hoạch các cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Tổ chức lập
hoàn chỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt 03 đồ án Quy hoạch các cụm công
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Bình Mỹ, huyện Châu Phú; Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hòa
Bình Thạnh, huyện Châu Thành và Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.
Ngoài ra, Sở đang xin chủ trương UBND tỉnh cơ chế chính sách, nguồn
vốn để sớm triển khai 03 cụm công nghiệp nói trên.
- Quy hoạch xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh: hiện đơn vị tư vấn
đang chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Sở, ngành và địa phương, dự kiến trình
phê duyệt trong Quý II/2016.
III. Về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
1. Về phát triển đô thị:
Toàn tỉnh An Giang hiện có 19 đô thị, trong đó 02 đô thị loại II là thành
phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc (Quyết định 499/QĐ-TTg ngày
15/4/2015); 02 đô thị loại IV (thị xã Tân Châu và thị trấn Tịnh Biên) và 15 thị
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trấn còn lại là đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 30%. Tỷ lệ dân
số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%; tỷ lệ thu
gom chất thải rắn đạt khoảng 70% tại khu vực đô thị.
Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh: Chương trình phát triển đô thị
tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng
đang tổ chức lâ ̣p Chương trin
̣ vấ n
̀ h, tiế n đô ̣ thực hiê ̣n đến nay như sau : đơn vi tư
(Viê ̣n Quy hoa ̣ch Xây dựng Miề n Nam) đã thu thâ ̣p số liê ̣u, đang trong quá triǹ h
xử lý, tổ ng hơ ̣p số liê ̣u. Dự kiế n đến tháng 7/2016 sẽ hoàn thành.
Tình hình tổ chức nâng loại các đô thị năm 2015:
- Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn là đô thị loại
IV: đã hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, dự kiến sẽ được Bộ Xây dựng
quyết định công nhận vào cuối năm 2015.
- Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân là đô thị loại
IV: đã thông qua HĐND tỉnh; dự kiến trình Bộ Xây dựng thẩm định vào cuối
năm 2015.
- Đề án đề nghị công nhận Vĩnh Bình, huyện Châu Thành là đô thị loại V:
đã thông qua HĐND tỉnh, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định
công nhận vào cuối năm 2015.
Triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị:
Thực hiê ̣n Quyế t đinh
̣ 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về viê ̣c Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm
2009 đến năm 2020 cũng như các Chương trình của các Bộ ngành Trung ương
về nâng cấ p đô thi ̣thić h ứng với biế n đổ i khí hâ ̣u . Sở Xây dựng đã phố i hơ ̣p với
các ngành và địa phương tranh thủ tiếp cận cá c nguồ n từ Trung ương để nâng
cấ p và phát triể n đô thi ̣thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đố c:
- Dự án đầu tư nâng cấp , phát triển đô thị Long Xuyên thuộc Chương trình
đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 cho 7 tỉnh (Cầ n Thơ , Bế n
Tre, Bạc Liêu, Hâ ̣u Giang, An Giang, Sóc Trăng và Đồ ng Tháp) có tổng vốn 505
triệu USD (Công văn số 453/BXD-HTQT ngày 18/3/2014 của Bộ Xây dựng)
- Dự án đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị Châu Đốc thuộc dự án nâng cấp
đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (Dự án số 3, gồ m 05 đô thi ̣là Sa Đéc ,
Hồ ng Ngự, Ngã Bảy, Châu Đố c , Long Mỹ ) có tổng vố n 212 triê ̣u USD (Theo
Công văn 1809/BXD-PTĐT ngày 16/10/2012 của Bộ Xây dựng).
2. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị:
Quản lý cây xanh đô thị: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục
cây xanh cấm và hạn chế trồng trong phạm vị đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
tại Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015. Đồng thời, Sở có
văn bản đến UBND thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu đề
nghị tăng cường công tác quản lý cây xanh trong đô thị.
Ngoài ra, Sở cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị có liên quan đến hạng mục cây xanh.
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Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tham gia ý kiến thẩm định đối với các dự
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, như: dự án thoát nước và xử lý nước
thải thành phố Châu Đốc, Long Xuyên, các khu công nghiệp; các dự án nâng
cấp mở rộng đường giao thông đô thị,...
Tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thi:̣
- Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên: khởi
công xây dựng tháng 9/2015, với quy mô: tổng công suất dự án: 60.000m3/ngđ,
tổng mức đầu tư của dự án: 1.344.841 triệu đồng (ODA Hàn Quốc: 943.000
triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách TW: 401.841 triệu đồng).
- Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Châu Đốc: đã thi
công hoàn thành giai đoạn I, chuẩn bị đưa vào vận hành. Tổng công suất dự án:
5.000m3/ngđ (12.000m3/ngđ - 2 giai đoạn); tổng mức đầu tư của dự án: 311.095
triệu đồng (ODA Na Uy: 195.990 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách TW:
115.105 triệu đồng).
- Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị:
+ Dự án Khu xử lý liên hơ ̣p chất thải rắn tỉnh An Giang , điạ điể m xã Bình
Hòa, huyê ̣n Châu Thành với quy mô diê ̣n tích : 25ha (giai đoạn I); công suất 300
tấn/ngày; phạm vi thu gom và xử lý : TP.Long Xuyên , Châu Thành và 1 phầ n
Thoại Sơn. Công ty TNHH MTV Môi trường An Giang đang triển khai đầu tư.
+ Dự án Khu xử lý liên hơ ̣p chấ t thải rắn Phú Tha ̣nh , điạ điể m xã Phú
Thạnh, huyê ̣n Phú Tân với quy mô diê ̣n tić h 13,4ha; 100 tấn/ngày; phạm vi thu
gom và xử lý: Phú Tân và thị xã Tân Châu. Đã thu hồi đất, đang mời gọi đầu tư.
+ Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt thị trấn Núi Sập, Mỹ
Luông, Cái Dầu, và An Phú với công suất thiết kế 15 – 30 tấn/ngày; dự kiến đầu
năm 2016 khởi công xây dựng.
Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản : Phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường thực hiện tốt các chính sách , pháp luâ ̣t về quản lý , khai thác khoáng
sản gắn với bảo vệ môi trường . Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tham gia ý kiế n đố i với bản tự kê khai thông
tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ý kiến đối với hồ sơ dự án điều
chỉnh công suất khai thác khoáng sản.
3. Về quản lý và phát triển vật liệu xây dựng:
Tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung
(VLXKN):
Về đầu tư sản xuất : Hiện nay trên toàn tỉnh đã có 6 cơ sở và doanh nghiệp
đầu tư sản xuất gạch không nung với công suất thiết kế là 53,44 triệu viên/năm,
sản lượng sản xuất là 35,44 triệu viên/năm.
Về sử dụng VLXKN: Các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện tốt việc sử
dụng VLXKN, cụ thể đã có 209 dự án đầu tư xây dựng (bao gồm dự án chỉ lâ ̣p
báo cáo kinh tế kỹ thuật) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sử dụng VLXKN,
với khối lượng khoảng 3,49 triệu viên; trong đó TP.Long Xuyên và TP.Châu
Đốc sử dụng 100% VLXKN, các huyện, thị xã còn lại sử dụng 50% VLXKN.
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Kết quả xóa bỏ lò thủ công:
Từ khi Kế hoạch số 05/KH-UBND ban hành đến nay các cơ sở đã đóng
cửa ngưng hoạt động hoặc tháo dỡ là 1.188 lò thủ công, so kế hoạch là 168 lò,
vượt kế hoạch là 1.020 lò. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 347 lò (trong đó, 04 lò
kiểu Thái; 02 lò đứng liên tục; 04 lò trấu cải tiến và 154 lò Hoffman).
IV. Về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản:
1. Về quản lý và phát triển nhà ở:
a) Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh An Giang (giai
đoạn 2011-2015) và Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2014-2020:
- Về phát triển nhà ở thương mại: Đã trình UBND tỉnh công nhận chủ đầu
tư 05 dự án trên địa bàn TP.Long Xuyên, trong đó có 04 dự án đã chấm dứt công
nhận chủ đầu tư do chủ đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính để
thực hiện dự án (KDC Tây Đại học An Giang mở rộng; Khu chung cư 12 tầng,
phường Mỹ Long; KDC đường Hùng Vương nối dài & KDC đường Vành đai
trong); riêng dự án KDC Trung tâm xã Mỹ Khánh nhà đầu tư đang tiến hành các
thủ tục chấp thuận đầu tư. Hiện nay, còn 02 dự án chờ chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ
sơ để trình UNBD tỉnh công nhận chủ đầu tư (KDC Xẻo Trôm 3, TP.Long
Xuyên và KDC đường dẫn cầu Tân An, TX.Tân Châu).
- Nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Thực hiện 02 dự án trên địa bàn
thành phố Long Xuyên:
+ Dự án “Nhà ở xã hội - KDC Tây Đại học”, phường Mỹ Phước do Công
ty TNHH MTV Xây lắp An Giang làm chủ đầu tư, quy mô sử dụng đất 6.532
m2, xây dựng chung cư 448 căn hộ, tổng mức đầu tư 162,21 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện: chủ đầu tư đang triển khai 01 block/04 block với diện
tích sàn sử dụng căn hộ khoảng 6.344m2, tương ứng với 112 căn hộ. Tiến độ
triển khai đạt 85% khối lượng, có 26 khách hàng đăng ký mua căn hộ.
+ Dự án “Nhà ở xã hô ̣i - KDC Bắ c Hà Hoàng Hổ ” , phường Mỹ Hòa do
Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia làm chủ đầu tư, quy mô sử dụng đất
8.248 m2, xây dựng chung cư 495 căn hộ, tổng kinh phí khoảng 180 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện: đạt khoảng 50% khối lượng toàn dự án (riêng phần thô
đạt 100%, hoàn thiện đạt 18,7%, cơ điện đạt 23%), dự kiến hoàn thành đưa vào
sử dụng trong Quý II năm 2016, có 360 khách hàng đăng ký mua căn hộ.
- Nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp: đang kêu gọi đầu tư Dự án
nhà ở công nhân - KCN Bình Hoà, huyện Châu Thành.
- Nhà ở sinh viên: Dự án Nhà ở sinh viên cụm trường Tây thành phố Long
Xuyên, quy mô sử dụng đất 3,52 ha, đáp ứng cho 4.565 sinh viên. Tổng mức
đầu tư khoảng 463.590 triệu đồng, đã trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu
tư dự án xây dựng giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ
đạo kéo giãn thời gian đầu tư xây dựng đối với dự án này sau năm 2020 (Văn
bản số 3069/VPUBND-ĐTXD ngày 01/10/2015).
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b) Triển khai thực hiện các chương trình, đề án về nhà ở:
- Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ giai đoạn
II: Tổng số cụm-tuyến dân cư là 42 dự án; diện tích sử dụng: 196,62 ha; bố trí
11.262 nền nhà; đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xét duyệt
được 11.195/11.262 nền, đã xây dựng nhà và vào ở 10.064 hộ.
Tiếp tục triển khai Chương trình cụm, tuyến dân cư bổ sung giai đoạn
2015-2020, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt cho tỉnh An Giang 38 cụm, tuyến với quy mô 162,72 ha dự
kiến bố trí 6.780 nền.
- Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định
22/2013/QĐ-TTg: đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở giai đoạn I cho 2.020 hộ, đạt
tỷ lệ 100% số liệu của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ghi nhận
năm 2012 và đạt tỷ lệ 43,18% so với Đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Kinh
phí thực hiện giai đoạn I: 82.820 trđ (NSTW cấp: 61.812 trđ; NS tỉnh: 11.338
trđ; nguồn vận động XSKT: 9.670 trđ).
+ Khó khăn, tồn tại: Hiện trên địa bàn tỉnh còn 2.658 hộ người có công với
cách mạng (xây mới: 1.158 hộ, sửa chữa: 1.500 hộ) chưa được hỗ trợ nhà, do
trung ương chưa cấp vốn để triển khai thực hiện.
+ Kiến nghị: Để sớm hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có
công với cách mạng, kiến nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cấp vốn hỗ
trợ đợt 2 để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình.
- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo giai đoạn II theo Quyết
định 33/2015/QĐ-TTg: đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án (tại Quyết định số
2472/QĐ-UBND ngày 02/11/2015) hỗ trợ 5.873 căn nhà cho hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đang chờ chủ trương của Chính phủ để thực hiện.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Sở Xây
dựng được phân công chịu trách nhiệm phụ trách chỉ tiêu 1.2, chỉ tiêu 7, chỉ tiêu
9 và chỉ tiêu 17.8; trong đó, chỉ tiêu 9 (Nhà ở dân cư) - đến nay có 13/119 xã đạt
chuẩn nông thôn mới theo quy định.
2. Về thị trường bất động sản:
Sở Xây dựng đang dự thảo đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa
bàn tỉnh đến năm 2020.
Tính đến đầ u tháng 11/2015 số lươ ̣ng hàng tồ n kho bấ t đô ̣ng sản như sau:
- Nhà ở: tồn 14 căn, tổ ng diê ̣n tić h3.968 m2 sàn, ước giá tri 26.179
triệu đồ ng
̣
- Văn phòng cho thuê: tồn 2.625 m2 sàn, ước giá trị 13.125 triê ̣u đồ ng.
- Đất nền tại các dự án bất động sản:
+ Đất nền xây dựng nhà ở : tồn 4.433 nề n, tổ ng diê ̣n tíc h 436.482 m2, ước
giá trị khoảng 1.772.169 triê ̣u đồ ng.
+ Đất nền thương mại khác : tồn 63 nề n, 550.571 m2, ước giá trị khoảng
1.752.765 triê ̣u đồ ng.
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V. Các lĩnh vực công tác khác:
1. Về công tác thanh tra xây dựng:
Kết quả thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch:
Tổng số cuộc thanh tra: 08 cuộc, trong đó 07 cuộc thanh tra thành lập đoàn,
01 cuộc thanh tra liên ngành. Số đối tượng được thanh tra: 39 đơn vị.
Cụ thể như sau:
- Kiểm tra việc xây dựng công trình Xí nghiệp chế biến thủy sản của Công
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.
- Kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi
trường, phòng chống cháy nổ trong hoạt động xây dựng (07 đơn vị).
- Kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng tại khu đô thị Cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5 (mở rộng), phường Bình Đức, TP. Long Xuyên.
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ-PCCN do Sở Lao động Thương binh & xã hội chủ trì (Sở tham gia thanh tra 02 đơn vị).
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với 04 đơn vị cấp
huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn, Chợ Mới và Châu Thành.
- Thanh tra Sở kết hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thanh tra, kiểm
tra năng lực 22 đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra, xử lý sai phạm về mốc cao độ thi công dự án đầu tư xây dựng
Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.
- Thanh tra, xử lý tranh chấp hợp đồng thi công hạng mục: Hệ thống giao
thông, thoát nước (giai đoạn 2) thuộc công trình Hạ tầng KCN Bình Hòa.
Kết quả xử phạt hành chính về trật tự xây dựng:
Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với tổng số tiền phạt là 105 triệu đồng, gồ m: 01 Quyết định xử phạt đối
với Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn đầu tư xây dựng Miền Tây, số tiền 50
triệu đồng; 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH
Hưng Minh, số tiền là 8 triệu đồng; 01 Quyết định xử phạt đối với Công ty
CPXD trang trí nội thất Thành Đô, số tiền là 8 triệu đồng; 01 Quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang, số
tiền 4 triệu đồng và buộc Công ty này phải lập hồ sơ hoàn công theo đúng quy
định; 01 Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Xây dựng MTB, số tiền 35
triệu đồng.
Xử lý vi phạm về trật tự xây dựng: trên điạ bàn toàn tỉnh đã ban hành 75
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc xây dựng không phép và sai nội
dung giấy phép (trong đó có 25 Quyết định cưỡng chế tháo dỡ, đã thực hiê ̣n 15
Quyết định cưỡng chế) tổng số tiền phạt là 417 triê ̣u đồng.
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Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Công tác tiếp công dân: có 02 trường hợp công dân đến phản ánh, khiếu
nại, tố cáo:
+ Lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp 01 trường hợp người dân đến phản ánh: Ông
Phạm Kim Quang, cư ngụ tại số 460A đường Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên,
TP.Long Xuyên, phản ánh việc bà Thảo xây nhà có cửa đi, cửa sổ sát với ranh
giới đất của ông Quang, có thể rơi cửa gây tai nạn cho người đi trên đường vào
nhà, đã trả lời đơn phản ánh của ông Quang.
+ Thanh tra Sở tiếp 01 công dân đến khiếu nại việc chậm thực hiện quyết
định xử phạt đối với bà Thái Thị Nguyệt Anh, đã hướng dẫn người dân viết đơn
theo quy định.
- Tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Sở nhận 15 đơn
thư: 11 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:
+ Thực hiện Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND
tỉnh An Giang về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội
dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Châu Phú; Giám đốc Sở đã ký Quyết
định số 2090/QĐ-SXD ngày 28/9/2015 về việc thành lập Tổ xác minh tố cáo. Tổ
xác minh đã công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch xác minh tố cáo, hiện
đang dự thảo Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.
+ Đơn tố cáo (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển) đối với
việc thi công nhà tình nghĩa của bà Nguyễn Thị Chúc không đảm bảo chất
lượng, địa điểm tại ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn; Chánh Thanh tra
Sở đã thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo và đã ban hành Kết luận xác
minh nội dung tố cáo đúng theo quy định. Kết quả xác minh đúng theo nô ̣i dung
tố cáo; đơn vị thi công đã khắc phục, sửa chữa lại căn nhà của bà Chúc.
2. Tình hình hoạt động của Trung tâm TV&KĐ xây dựng An Giang:
Về lĩnh vực thẩm tra: đã thẩm tra thiết kế - dự toán tổng cộng 592 công
trình, hạng mục công trình, với giá trị dự toán cụ thể: dự toán hồ sơ thiết kế lập:
2.362.514 triệu đồng; dự toán sau khi thẩm tra: 2.175.620 triệu đồng; giá trị
thẩm tra giảm: 186.894 triệu đồng; tỉ lệ điều chỉnh giảm: 7,91%.
Về lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm: đã thực hiện ký hợp đồng kiểm định
chất lượng là 11 công trình; 22 lượt thí nghiệm trong phòng và hiện trường; 30
hợp đồng về thí nghiệm đối chứng.
Về các lĩnh vực khác: thực hiện tư vấn thiết kế 07 công trình; tư vấn quy
hoạch 01 công trình; tư vấn khảo sát 01 công trình; tư vấn QLDA 01 công trình;
tư vấn giám sát 03 công trình;.
Tham dự Hội nghị thường niên Mạng kiểm định xây dựng năm 2015.
Dự án đầu tư Xây dựng Tăng cường năng lực kiểm định cho Trung tâm Tư
vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang đã đươ ̣c UBND tỉnh phê duyê ̣t . Hiện
đang tiến hành thiết kế bản vec thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình.
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3. Các công tác khác:
Công tác cải cách thủ tục hành chính: Công khai, niêm yết đầy đủ thông
tin về các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
và trên Cổng thông tin điện tử của Sở đầy đủ, đúng theo quy định. Số thủ tục
hành chính được công khai theo các hình thức nêu trên gồm 59/59 thủ tục, đạt tỷ
lệ 100%:
- Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa: 54/59 thủ tục.
- Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 05/59 thủ tục.
Trong năm 2015, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 828 hồ sơ và trả kết quả
735 hồ sơ gồm: 99 báo cáo thẩm định dự án ĐTXD, 123 báo cáo thẩm định thiết
kế, 83 giấy phép xây dựng, 311 chứng chỉ hành nghề, 95 hồ sơ thẩm tra dự toán
chi phí khảo sát, 24 hồ sơ thẩm tra dự toán chi phí thiết bị và 10 hồ sơ thực hiện
theo cơ chế một cửa liên thông.
Các văn bản do Sở ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành:
- Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050.
- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh An Giang
về việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang.
- Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh An Giang
về việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển
đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực
cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh ban hành
Danh mục cây xanh cấm và hạn chế trồng trong phạm vị đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 07/2015/UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc
ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về
việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Văn bản số 549/UBND-ĐTXD ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh An Giang
về việc xử lý một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xây
dựng số 50/2014/QH13.
- Văn bản số 737/UBND-ĐTXD ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh An Giang
về việc thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả
năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng.
- Dự thảo các văn bản cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa VIII thông
qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 tại kỳ họp thứ 12.
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- Dự thảo Quyết định v ề việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một
cửa liên thông trong công tác cấp phép xây dựng, kết nối hạ tầng, đăng ký sở
hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Công văn số 1296/SXD-HĐXD ngày 08/7/2015 của Sở Xây dựng An
Giang về việc quy định các nguyên tắc xác định cao trình thiết kế trong công tác
lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế
xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn
trên địa bàn tỉnh An Giang theo ủy quyền của UBND tỉnh.
- Thông báo số 2139/TB-SXD ngày 29/9/2015 của Sở Xây dựng An Giang
về việc triể n khai trình tự , thủ tục thực hiện công tác thẩm định dự án , báo cáo
kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển
khai sau thiết kế cơ sở; dự toán thiết bị công trình.
- Công văn số 2536/SXD-HĐXD ngày 29/10/2015 của Sở Xây dựng An
Giang về việc tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
- Công văn số 2647/SXD-HĐXD ngày 02/11/2015 của Sở Xây dựng An
Giang về việc tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình
triển khai thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Xây dựng:
- Tập huấn triển khai Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật của tỉnh tổ chức.
- Tổ chức hướng dẫn cho các cơ quan quản lý xây dựng địa phương, các
chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trên địa bàn tỉnh về công tác thẩm định dự án,
thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán triển khai sau thiết kế cơ
sở, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo các nội dung
quy định mới của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
- Phối hợp với UBND huyện Tịnh Biên tập huấn cho cán bộ huyện Tịnh
Biên về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng (Nghị định
121/2013/NĐ-CP, Nghị định 180/2007/NĐ-CP, Nghị định 81/2013/NĐ-CP).
- Ngày 25/8/2015, Sở phối hợp Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây
dựng tổ chức tập huấn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các
Thông tư hướng dẫn cho 145 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham
gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Từ ngày 20/10/2015-23/10/2015, Sở phối hợp Học viện cán bộ quản lý
xây dựng và đô thị tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho
114 học viên là công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng & môi trường (theo
Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh An Giang).
- Từ ngày 09/11/2015-13/11/2015, Sở phối hợp Học viện cán bộ quản lý
xây dựng và đô thị tổ chức tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây
dựng và phát triển đô thị cho 34 học viên.
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VI. Một số mặt hạn chế cần khắc phục và các đề xuất kiến nghị:
1. Những mặt hạn chế: Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được trên
đây, vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là:
Về quản lý đầu tư xây dựng: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động
đầu tư xây dựng thực hiện trong năm 2015 dựa trên nền tảng pháp lý là hệ thống
các văn bản của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2015 với nhiều thay đổi so với Luật Xây dựng 2003 trong đó giao thẩm
quyền và trách nhiệm xử lý công việc nhiều hơn cho ngành xây dựng đối với
công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Sự thay đổi này nhằm tạo điều kiện
thuận lợi hơn trong việc thống nhất quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa
bàn tỉnh. Tuy nhiên, Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành thì Sở Xây dựng
gặp một số khó khăn nhất định khi triển khai và tổ chức thực hiện, cụ thể:
- Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số
46/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì công tác quản lý xây dựng
theo Luật Xây dựng 2014 đã cơ bản có quy định để thực hiện nhưng về cụ thể
vẫn còn chờ Thông tư hướng dẫn một số nội dung mà Nghị định chưa thể hiện.
- Việc thống nhất danh mục dự án đầu tư xây dựng ở các địa phương
thường kéo dài, thậm chí bổ sung vào thời gian cuối năm cộng với áp lực thời
điểm niên hạn tài khóa của vốn ngân sách làm cho chủ đầu tư không kiểm soát
tốt các hồ sơ dự án, dẫn đến hồ sơ trình thẩm định phần lớn có chất lượng thấp,
phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần.
- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tuy được quan tâm
nhưng thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra do thiế u lực lượng cán bộ chuyên môn
phụ trách, máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chấ t lươ ̣ng công triǹ h.
- Công tác phối hợp báo cáo thông tin công trình, tiến độ thực hiện của các
chủ đầu tư theo kế hoạch kiểm tra của các cơ quan chuyên môn về xây dựng
chưa kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.
Về quản lý quy hoạch, kiến trúc: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy
hoạch chung được duyệt còn thấp (<10%). Công tác quản lý kiến trúc, không
gian đô thị tồn tại nhiều hạn chế. Công tác thực hiện đầu tư xây dựng theo quy
hoạch còn hạn chế do thiếu nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
Về hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô
thị chưa nhiều, chưa mời gọi được các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham
gia đầu tư; tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật còn chậm do vướng khâu giải phóng mặt bằng, cũng như khó khăn
về vốn. Diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh
còn hạn chế, chưa đạt mức tiêu chuẩn.
Về vật liệu xây dựng: Một số huyện trong tỉnh không có thế mạnh tiềm
năng về nguyên liệu địa phương như Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, An Phú để
đầu tư dây chuyền sản xuất VLXKN, do đó việc phát triển đầu tư dây chuyền
sản xuất VLXKN còn hạn chế; việc sử dụng VLXKN trong các công trình vốn
tư nhân chưa được quan tâm.
14

Về phát triển nhà ở: Nguồn vốn nhà nước thiếu, chưa tạo được quỹ đất và
quỹ phát triển nhà ở để chủ động mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ
nhu cầu ở cho người có thu nhập thấp, cho đối tượng tái định cư thuộc các dự án
chỉnh trang đô thị, cơ chế chính sách, ưu đãi chưa đủ mạnh để mời gọi đầu tư.
2. Giải pháp khắc phục:
- Đổi mới công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch, tạo động lực cho
phát triển đô thị; Giải pháp quy hoạch cũng cần chú ý đến quỹ đất dự trữ phát
triển không gian đô thị để có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong kiểm soát và phát triển đô thị; đổi
mới cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực vào mục đích cải tạo và xây
dựng đô thị, đảm bảo cho các đô thị phát triển đồng bộ theo quy hoạch và kế hoạch.
- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ
đô thị, đặc biệt thúc đẩy thực hiện hình thức hợp tác công tư (PPP) nhằm tạo
bước đột phá về huy động nguồn vốn.
3. Các đề xuất, kiến nghị:
Kiến nghị UBND tỉnh:
- Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách để lập quy hoạch xây dựng đảm
bảo quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước để làm cơ sở cho việc giới thiệu
địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận đầu tư các dự án và cấp
giấy phép xây dựng.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ
sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng.
- Thống nhất cho Sở Xây dựng tăng cường biên chế thực hiện công tác
quản lý xây dựng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian hoàn
thành.
Kiến nghị Bộ Xây dựng:
- Sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung như: quản lý
chi phí đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và
dự toán xây dựng công trình; quản lý chất lượng và bảo trì công trình;… để công
tác quản lý xây dựng được áp dụng thống nhất và đúng pháp luật.
- Hỗ trợ tỉnh sớm triển khai các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đô thị:
+ Dự án đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị Long Xuyên thuộc Chương trình
đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2.
+ Dự án đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị Châu Đốc thuộc dự án nâng cấp
đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Đối với công tác thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ
phận, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại điểm
d Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, đề nghị Bộ Xây dựng có
hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để thuận tiện trong quá trình áp dụng.
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B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2016:
Sở Xây dựng tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
I. Về quản lý xây dựng:
Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác thẩm định thiết kế - dự toán xây
dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng (kết hợp kiểm tra chất lượng định kỳ) theo quy định của
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số
46/2015/NĐ-CP.
2. Ban hành hoặc kiến nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn,
triển khai Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trong công tác thẩm định thiết kế dự toán và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho các chủ
thể tham gia quản lý hoạt động đầu tư xây dựng sau khi có các văn bản hướng
dẫn của Bộ Xây dựng.
3. Tổ chức thực hiện công tác giám định chất lượng công trình. Tiếp tục rà
soát, tiếp nhận danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện giám định
tư pháp xây dựng theo vụ việc, báo cáo UBND tỉnh ra quyết định công nhận
theo quy định của Luật Giám định tư pháp.
4. Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra, đề xuất việc đăng ký giải
thưởng chất lượng công trình xây dựng, giải thưởng Quốc gia về chất lượng
công trình xây dựng theo quy định, gửi Bộ Xây dựng xem xét, khen tặng.
5. Lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng công
trình xây dựng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
trên địa bàn tỉnh (phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư).
6. Phối hợp cùng Thanh tra Sở tiến hành thanh tra chuyên ngành ít nhất 02
công trình trong công tác quản lý đầu tư xây dựng (đã và đang hoàn thành
nghiệm thu đưa vào sử dụng); tiến hành thanh, kiểm tra về điều kiện năng lực
của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
7. Nghiên cứu, soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành quy định về phân
công, phân cấp quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Kịp thời phối hợp các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn cho các chủ thể tham
gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh các quy định mới về quản lý đầu tư,
quản lý chất lượng công trình xây dựng.
8. Kịp thời tổng hợp, thống kê báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng các chỉ
tiêu thống kê ngành xây dựng, tình hình chất lượng và công tác quản lý chất
lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
9. Tiếp tục tổ chức cấp giấy phép xây dựng công trình ; xét cấp chứng chỉ
hành nghề hoa ̣t đô ̣ng xây dựng; kiểm tra năng lực hoạt động xây dựng của các tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức các nhân tham gia hoạt
động xây dựng công trình trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
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Công tác thẩm định dự án:
10. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định báo
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thẩm định thiết kế cơ sở dự án và thẩm
định bản vẽ thiết kế thi công các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm
định của Sở Xây dựng.
11. Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm
định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thẩm định thiết kế cơ sở dự
án và thẩm định bản vẽ thiết kế thi công các công trình xây dựng thuộc thẩm
quyền thẩm định của các Sở xây dựng chuyên ngành khi có yêu cầu.
12. Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng
công trình khi có yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
13. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày
09/12/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến UBND các
huyện, thị xã, thành phố.
14. Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn (khi có yêu cầu) cho các
phòng chuyên môn xây dựng cấp huyện trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình thuộc thẩm quyền của cấp huyện.
15. Tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn xây dựng cấp
huyện, cấp xã trong công tác quản lý đầu tư xây dựng theo kế hoạch của Sở, kế
hoạch thực hiện Đề án 1961 hoặc khi có yêu cầu .
II. Về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc:
1. Trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000
Khu Du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên; quy hoạch địa điểm nghĩa trang và quy
hoạch VLXD trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng ; quy
hoạch chung đô thị Tịnh Biên.
2. Tranh thủ vố n hỗ trơ ̣ từ ngân sách Trung ương để tiến hành lập , điề u
chỉnh đồ án quy hoạch chung của 02 đô thị lớn của tỉnh là thành phố Long
Xuyên, thành phố Châu Đốc.
3. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết đinh
̣ “Quy định về thực hiện cơ chế
một cửa liên thông trong công tác cấp phép xây dựng, kết nối hạ tầng, đăng ký
sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang”; Quyế t đinh
̣ “Quy
đinh
̣ về cấ p phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấ y phép trên điạ bàn tỉnh
An Giang” (sửa đổ i, bổ sung).
4. Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành thực hiện rà soát quy hoạch để
tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Tăng cường quản lý
nhà nước ngành xây dựng trên lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch trong các khu dân
cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tổ chức lập quy hoạch phân
khu; Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc
đô thị để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch.
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III. Về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật:
1. Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Trình Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận thị trấn Phú Mỹ,
huyện Phú Tân là đô thị loại IV vào đầu năm 2016.
3. Phối hợp UBND huyện Châu Thành lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn
An Châu là đô thị loại IV.
4. Phối hợp UBND huyện Tri Tôn tổ chức lập Đề án đề nghị công nhận Cô
Tô, huyện Tri Tôn là đô thị loại V.
5. Tiếp tục thực hiê ̣n Quyế t đinh
̣ số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ
tướng Chính phủ về viê ̣c phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai
đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, cụ thể 02 dự án nâng và phát triển đô thị Long
Xuyên và Châu Đốc.
6. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động số 50/KH-UBND
ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu
của ngành xây dựng, giai đoạn 2014-2020.
7. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy định tiêu chí đạt chuẩn hệ
thống công trình hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị” (sau khi có Nghị định
mới thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP).
8. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Điều chỉnh Quyết định số
22/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 về Quy định thủ tục tham gia thiết kế cơ
sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khai thác mỏ khoáng sản trên
địa bàn tỉnh An Giang” (sau khi Thông tư 33/2012/TT-BCT của Bộ Công thương
được điều chỉnh).
IV. Về quản lý nhà và thị trường bất động sản:
1. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị
trường bất động sản tỉnh.
2. Báo cáo tổng kết Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh An Giang (giai đoạn
2011-2015); lập và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở
tỉnh An Giang đến năm 2020; theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án phát triển nhà ở đang triển khai, nhất là 02 dự án nhà ở xã
hội KDC Tây Đại học và KDC Bắ c Hà Hoàng Hổ , TP.Long Xuyên.
3. Triển khai các Chương trình mục tiêu, đề án về nhà ở như:
- Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.
- Hỗ trợ nhà ở cho người có công đợt 2 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
- Đề án phát triển nhà ở xã hội.
- Xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II (đôn đốc tiến độ hoàn
thành) và giai đoạn II kéo dài (khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
18

4. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.
5. Đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện triển khai các văn bản pháp luật mới về
Nhà ở và kinh doanh bất động sản.
V. Về kinh tế và vật liệu xây dựng:
Kinh tế xây dựng:
1. Tổ chức công bố chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hàng tháng, quý.
2. Thẩm tra dự toán chi phí khảo sát công trình dân dụng, công trình hạ
tầng kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1439/UBND-ĐTXD
ngày 17/12/2013.
3. Hướng dẫn, đề xuất các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.
4. Tổ chức cập nhật và thống kê suất đầu tư các công trình trường học,
công trình giao thông và thoát nước trên cơ sở các Kết quả thẩm tra của Trung
tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thực hiện.
5. Hoàn thành và công bố định mức cho công tác nén tĩnh sử dụng giàn
chất tải trọng nén ≤ 50T và ≤ 100T; định mức cấp phối bê tông mác 200, cấp
phối vữa xây tô mác 75 cát vàng Tân Châu; bộ Đơn giá xây dựng công trình mới
thay cho bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006.
Vật liệu xây dựng:
6. Chủ trì, kết hợp Sở Tài chính cập nhật, tổng hợp số liệu để công bố giá
vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng.
7. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND tỉnh về tình
hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) và xóa bỏ lò thủ công.
8. Trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển Vật liệu xây
dựng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
9. Theo dõi tình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 03 cụm
công nghiệp ở các huyện Chợ Mới, Châu Thành và Châu Phú.
VI. Công tác thanh tra:
1. Kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng và kiểm tra thường xuyên việc
quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2. Thanh tra, kiểm tra năng lực các đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn
tỉnh; việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với 04 đơn vị cấp huyện.
3 Tham gia kiểm tra tuần lễ quốc gia về an toàn lao động - phòng chống
cháy nổ hàng năm theo quy định của pháp luật.
4. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với 02 Phòng thuộc Sở Xây dựng.
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VII. Công tác cải cách hành chính:
1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính và Cải
cách thủ tục hành chính của cơ quan.
2. Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biến chế giai đoạn 2015-2021 theo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; tổ chức rà soát,
sắp xếp và thay đổi vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan cho phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày
23/7/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ
cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 trên địa
bàn tỉnh An Giang.
4. Tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh một số thủ tục hành chính
trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở phù hợp với
các văn bản trung ương mới ban hành và tình hình thực tế.
5. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực
Ngành Xây dựng.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 đối
với các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây
dựng; triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu điện.
7. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên
nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số
11/NQ-CP của Chính phủ.
VIII. Về hoạt động của Trung tâm TV&KĐ Xây dựng An Giang:
Tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra thiết kế - dự toán; dịch vụ tư vấn; tư
vấn kiểm định và nâng cao năng lực tư vấn thông qua dự án tăng cường năng lực
kiểm định cho Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng theo Đề án 1511 của
Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch
năm 2016 của Sở Xây dựng An Giang./.
(Đính kèm Biểu mẫu báo cáo về các chỉ tiêu thống kê Ngành Xây dựng).
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