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Để thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký Báo cáo số 1172 /BC-SXD về báo cáo tình hình, kết 

quả rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng năm 

2021. Theo đó, nội dung đánh giá, thời gian giải quyết dự kiến rút ngắn và chi phí 

tuân thủ thủ tục hành chính được xác định: 

Một là, về thời hạn giải quyết: đề xuất rút ngắn thời gian từ 20 ngày xuống 

còn 15 ngày, tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực 

Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh  

Sóc Trăng. 

Hai là, về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ như Số fax, 

website... 

 

 
 

 

Nội dung quan trọng của báo cáo là Lợi ích phương án đơn giản hóa: Chi phí 

tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 351.091.200 đồng/năm; Chi phí tuân thủ 

TTHC sau khi đơn giản hóa: 268.500.800 đồng/năm; Chi phí tiết kiệm: 82.590.400 

đồng/năm (ước tỷ lệ cắt giảm khoảng 24%). 

Hình ảnh minh họa so sánh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 



Với những nội dung và chi phí tính toán theo báo cáo của Sở Xây dựng nếu 

được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và trình cấp có thẩm quyền xem xét sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm có chứng chỉ năng lực để tham gia các 

hoạt động quan trọng tiếp theo như (tham gia hoạt động đấu thầu, công bố thông 

tin năng lực, liên kết hoạt động trong doanh nghiệp...), góp phần thực hiện có hiệu 

quả công tác cải cách thủ tục hành chính./. 

         TẤN THÔNG 


