
 
 

Phụ lục  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  

ngày         /10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

Phần I: DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

STT Tên quy trình nội bộ 

A Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 

 Lĩnh vực Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

1 
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định 

chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

2 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

3 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

4 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

5 
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện quyết định 

6 
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

7 
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND 

cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

8 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 

9 
Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính phủ theo Luật Nhà ở năm 2014  

10 
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự 

án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh 

 Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

11 
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc 

thẩm quyền của Bộ Xây dựng 

12 

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ 

chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức 

không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Văn phòng giám định tư pháp xây 

dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động 

13 

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối 

với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố 

thông tin 

B Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 

 Lĩnh vực Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch 

1 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 
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công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

2 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 

công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

3 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình 

di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình 

trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

4 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 

công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

5 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 

công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

6 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công 

trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

7 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

8 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

 Lĩnh vực Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

9 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua 

10 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

11 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, 

bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) 

12 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước 

13 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 

14 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 

 Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

15 
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình 

trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng 
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 Lĩnh vực quản lý Kinh tế và Vật liệu xây dựng 

16 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

 Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

17 

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 

Điều 10 của Nghị định số 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP. 

18 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. 

19 

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh quy 

định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 

26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP. 

20 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động 

xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 

21 
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài 

hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 

22 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

23 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 

24 
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh 

vực hoạt động và hạng) 

25 
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân 

nước ngoài 

26 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

27 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III 

28 
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng 

II, III 

29 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối 

với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định 

số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ 

hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) 

30 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng 

chỉ mất, hư hỏng, hết hạn). 

31 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi 

của cơ quan cấp. 
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C 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện 

1 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện 

2 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp huyện 

3 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 

59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

4 
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) 

5 
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy 

định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). 

6 

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh 

7 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô 

thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

8 

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô 

thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

9 

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản 

lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

10 

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

11 

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản 

lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

12 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 
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Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH  

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 

Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

- Mã số TTHC: 1.007761.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao 

gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà 

đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính 

để đối chiếu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh 

có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều 

lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng 

như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động 

sản. 

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Mẫu văn bản 

công nhận chủ 

đầu tư dự án 

xây dựng nhà 

ở 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày  
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Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày  

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Tham mưu lãnh đạo phòng báo cáo Lãnh đạo Sở tổ chức họp Tổ 

chuyên gia để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Dự 

thảo văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ 

pháp lý của nhà đầu tư trình lãnh đạo Sở phê duyệt 

6,5 ngày  

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký duyệt văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận chủ 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
01 ngày  

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận chủ đầu 

tư dự án xây dựng nhà ở kèm theo hồ sơ liên quan sang VP5 - 

UBND tỉnh 

0,5 ngày  

Bước 7 UBND tỉnh VP5 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản công nhận chủ đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở 
05 ngày  

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP5-UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày  
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2. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước  

- Mã số TTHC: 1.007764.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng.  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước;  

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà 

ở, cư trú, thu nhập;  

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê 

nhà ở xã hội (nếu có).  

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Mẫu đề nghị 

thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội 

theo phụ lục số 

09 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD; 

- Mẫu xác 

nhận đối 

tượng, thực 

trạng về nhà ở 

theo phụ lục số 

13, 14, 15, 16 

ban hành kèm 

theo Thông tư 

số 

19/2016/TT-

BXD 

- Mẫu kê khai 

về thu nhập 

theo phụ lục số 

17,18 ban hành 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra hồ sơ, soạn văn bản báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh 

đạo Sở ký Tờ tình kèm theo danh sách thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội thuộc sở hữu nhà nước gửi UBND tỉnh phê duyệt 

6,5 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
01 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước kèm theo hồ sơ 

liên quan sang VP6 - UBND tỉnh 

0,5 ngày 
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Bước 7 UBND tỉnh VP6 

Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định phê duyệt danh sách thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội thuộc sở hữu nhà nước 

05 ngày 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD 

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP6-UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày 
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3. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  

- Mã số TTHC: 1.007766.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công  

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ;  

- Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở;  

- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của 

người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng phải có 

thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng 

ký kết hôn;  

- Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm 

tiền thuê nhà ở (nếu có).  

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

thuê nhà ở cũ 

thuộc sở hữu 

nhà nước 

 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra hồ sơ, soạn văn bản báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh 

đạo Sở ký Tờ tình kèm theo danh sách cho thuê nhà ở cũ thuộc 

sở hữu nhà nước gửi UBND tỉnh phê duyệt 

6,5 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách cho 

thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
01 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách cho 

thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước kèm theo hồ sơ liên quan 

sang VP6 - UBND tỉnh 

0,5 ngày 
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Bước 7 UBND tỉnh VP6 

Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định phê duyệt danh sách cho thuê nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước 

5 ngày 

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP6-UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân đề nghị thuê nhà và Đơn vị vận 

hành nhà ở để tiến hành ký hợp đồng thuê nhà theo quy định 

0,5 ngày 
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4. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

- Mã số TTHC: 1.007767.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị mua nhà ở cũ. 

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công 

dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của 

người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có 

thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký 

kết hôn.  

- Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh 

đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến 

thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.  

- Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất 

cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận 

của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho các 

thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên 

trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng tử kèm 

theo.  

- Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền 

mua và đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản 

khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và 

cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở 

này. 

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua 

nhà ở (nếu có). 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

mua nhà ở cũ 

thuộc sở hữu 

nhà nước 

 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 
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Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng tham mưu Lãnh đạo Sở 

tổ chức Họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở Lập danh sách đối 

tượng được mua nhà. Soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Sở ký kèm 

theo danh sách mua nhà ở cũ thuộc SHNN 

21,5 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh bán nhà ở 

cũ thuộc sở hữu nhà nước 
01 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách bán 

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước kèm theo hồ sơ liên quan sang 

VP6 - UBND tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 7 UBND tỉnh VP6 

Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức họp Hội đồng bán nhà ở tỉnh Nam Định sau đó ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 

nước 

07 ngày 

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP6-UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân đề nghị mua nhà và gửi đơn vị 

vận hành nhà ở quyết định phê duyệt danh sách bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước để tiến hành các bước tiếp theo. 

0,5 ngày 
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5. Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định 

           - Mã số TTHC: 1.002630.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng;  

- Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:  

+ Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);  

+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy 

hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự 

án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực);  

- Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển 

nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.  

- Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:  

+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần 

dự án;  

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh 

doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị 

định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 (bản sao có chứng 

thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ 

chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực 

hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. 

Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu 

của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì 

phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

cho phép 

chuyển 

nhượng toàn 

bộ dự án và 

đơn đề nghị 

cho phép 

chuyển 

nhượng một 

phần dự án; 

- Báo cáo quá 

trình thực hiện 

dự án’ 

- Báo cáo quá 

trình thực hiện 

dự án và một 

phần dự án 

chuyển 

nhượng; 

- Đơn đề nghị 

được nhận 

chuyển 

nhượng toàn 

bộ dự án; 

- Đơn đề nghị 
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báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng 

hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh 

nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì 

nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân 

hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về 

số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có 

chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá 

đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá 

tài sản của doanh nghiệp. 

được nhận 

chuyển 

nhượng một 

phần dự án; 

- Quyết định 

về chấp thuận 

chuyển 

nhượng dự án 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra thẩm định hồ sơ, soạn văn bản xin ý kiến các Sở liên 

quan. Soạn văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê 

duyệt 

6,5 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho phép 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 
01 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho phép chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kèm theo hồ sơ liên quan 

sang VP5 - UBND tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 7 UBND tỉnh VP5 

Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định phê duyệt cho phép chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần dự án 

05 ngày 

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP5-UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày 
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6. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 

           - Mã số TTHC: 1.007757.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 32 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, bao gồm 

giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách 

pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của 

chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa 

chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư 

và dự kiến điều kiện lựa chọn chủ đầu tư; 

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, 

trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung 

đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 

99/2015/NĐ-CP; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự 

phù hợp của nội dung dự án với chương trình kế hoạch phát triển 

nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch 

chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực 

hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Tờ trình của 

Sở Xây dựng 

gửi UBND 

tỉnh đề nghị 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

dự án xây 

dựng nhà ở 

theo phụ lục số 

02 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng 

- Văn bản của 

UBND tỉnh 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

đối với dự án 

xây dựng nhà 

ở theo phụ lục 

số 05 ban hành 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 
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Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra thẩm định hồ sơ, soạn văn bản xin ý kiến các Sở liên 

quan trình Lãnh đạo Sở ký gửi 
05 ngày 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng. 
Bước 5 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Tổng hợp ý kiến các Sở liên quan, soạn Tờ trình báo cáo Lãnh 

đạo Sở ký gửi UBND tỉnh xin ý kiến HĐND 
16,5 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký Tờ trình UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư Dự án 
01 ngày 

Bước 7 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư Dự án sang VP5 - UBND tỉnh 
0,5 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh VP5 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến HĐND, sau 

khi có ý kiến của HĐND UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư Dự án.  

07 ngày 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP5, xác nhận trên 

phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày 
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7. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 

           - Mã số TTHC: 1.007758.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 32 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, bao gồm 

giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách 

pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của 

chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa 

chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư 

và dự kiến điều kiện lựa chọn chủ đầu tư; 

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, 

trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung 

đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 

99/2015/NĐ-CP; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự 

phù hợp của nội dung dự án với chương trình kế hoạch phát triển 

nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch 

chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực 

hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình của 

Sở Xây dựng 

gửi UBND 

tỉnh đề nghị 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

dự án xây 

dựng nhà ở 

theo phụ lục số 

02 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng. 

- Văn bản của 

UBND tỉnh 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

đối với dự án 

xây dựng nhà 

ở theo phụ lục 

số 05 ban hành 

kèm theo 

Bước 2 
Sở Xây 

dựng 

Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng 

Quản lý 

Nhà & thị 

trường 

BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 



18 
 

 
 

Bước 4 

Phòng 

Quản lý 

Nhà & thị 

trường 

BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra thẩm định hồ sơ, soạn văn bản xin ý kiến các Sở liên 

quan trình Lãnh đạo Sở ký gửi 
05 ngày 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng. 

Bước 5 

Phòng 

Quản lý 

Nhà & thị 

trường 

BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Tổng hợp ý kiến các Sở liên quan, soạn Tờ trình báo cáo Lãnh 

đạo Sở ký gửi UBND tỉnh  
16,5 ngày 

Bước 6 
Sở Xây 

dựng 
Lãnh đạo Sở 

Ký Tờ trình UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư Dự án 
01 ngày 

Bước 7 
Sở Xây 

dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư Dự án sang VP5 - UBND tỉnh 
0,5 ngày 

Bước 8 
UBND 

tỉnh 
VP5 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư Dự án.  
07 ngày 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP5, xác nhận trên 

phần mềm kết thúc quy trình; 

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày 
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8. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 

           - Mã số TTHC: 1.007763.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển trình Lãnh đạo UBND tỉnh giao việc 

cho Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức đang 

trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ; 

- Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ đã có xác nhận của cơ quan 

đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở; 

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác 

có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực 

tiếp quản lý cán bộ, công chức. 

01 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra thẩm định danh sách đề nghị thuê nhà ở công vụ, soạn 

văn bản xem xét quyết định cho thuê nhà ở công vụ báo cáo 

Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh.  

09 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký Tờ trình xem xét quyết định cho thuê nhà ở công vụ gửi 

UBND tỉnh 
01 ngày 

Bước 6 Sở Xây dựng 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyển Tờ trình xem xét quyết định cho thuê nhà ở công vụ 

sang VP6 - UBND tỉnh 
0,5 ngày 
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Bước 7 UBND tỉnh VP6 
Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ.  
07 ngày 

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP6, xác nhận trên 

phần mềm kết thúc quy trình;  

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
0,5 ngày 
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9. Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Nhà 

ở năm 2014 

           - Mã số TTHC: 1.007752.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc):  

+ 25 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, có tờ trình gửi UBND tỉnh để đề 

nghị Bộ Xây dựng thẩm định. 

+ 55 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Xây dựng nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định của UBND cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, bao gồm 

giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách 

pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của 

chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa 

chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư 

và dự kiến điều kiện lựa chọn chủ đầu tư; 

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, 

trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung 

đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 

99/2015/NĐ-CP; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự 

phù hợp của nội dung dự án với chương trình kế hoạch phát triển 

nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch 

chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch 

trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị. 

- Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực 

hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư.  

01 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình của 

Sở Xây dựng 

gửi UBND 

tỉnh đề nghị 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

dự án xây 

dựng nhà ở 

theo phụ lục số 

02 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng; 

- Văn bản của 

UBND tỉnh 

gửi Bộ Xây 

dựng đề nghị 
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Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

thẩm định và 

trình Thủ 

tướng Chính 

phủ chấp thuận 

chủ trương đầu 

tư dự án xây 

dựng nhà ở 

theo phụ lục số 

03 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng. 

- Tờ trình của 

Bộ Xây dựng 

trình Thủ 

tướng Chính 

phủ đề nghị 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

dự án xây 

dựng nhà ở 

theo phụ lục số 

04 ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2016/TT-

BXD ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng. 

 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Sở ký 

văn bản xin ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự 

án 

03 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký văn bản xin ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về 

dự án 
01 ngày 

Bước 6 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự 

án. Soạn Tờ trình báo cáo Lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ gửi 

UBND tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định 

16,5 ngày 

Bước 7 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 
Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng nhà ở 
02 ngày 

Bước 8 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Chuyển Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở kèm theo hồ sơ gửi VP5- UBND tỉnh 
0,5 ngày 

Bước 9 UBND tỉnh VP5 

Căn cứ Tờ trình của Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ký văn 

bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định và trình Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

 

Bước 10 Bộ Xây dựng 
Cơ quan 

giúp việc 

Kiểm tra thẩm định hồ sơ do UBND tỉnh đề nghị, tham mưu 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng ký Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 55 ngày 

Bước 11 
Thủ tướng 

Chính phủ 

Cơ quan 

giúp việc 

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

Bước 12 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ Văn phòng Chính phủ, 

xác nhận trên phần mềm kết thúc quy trình;  

Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức 

 

01 ngày 
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10. Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước 

           - Mã số TTHC: 1.007762.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập 

nhật vào phần mềm chuyển trình Lãnh đạo UBND tỉnh giao việc 

cho Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá; 

- Phương án giá; 

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, 

đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có); 

- Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức 

năng thẩm định theo quy định; 

- Các tài liệu khác có liên quan.  

01 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Nhà & thị trường BĐS 0,5 ngày 

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Trưởng 

phòng 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết  0,5 ngày 

Bước 4 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Chuyên viên 

phụ trách 

Kiểm tra tiến hành thẩm định hồ sơ, soạn văn bản thông báo kết 

quả thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư 

xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 

trình Lãnh đạo Sở ký 

25,5 ngày 

Bước 5 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở 

Ký văn bản thông báo kết quả thẩm định giá bán, thuê mua, thuê 

nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn 

ngoài ngân sách nhà nước 

02 ngày 

Bước 6 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

VP UBND 

tỉnh phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

- Tiếp nhận văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Xây 

dựng; xác nhận trên phần mềm kết thúc quy trình;  

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

0,5 ngày 

 



24 
 

 
 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 

- Mã số TTHC: 2.001116.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả 

kết quả  

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng. 

- Hồ sơ gồm: 

+ Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng 

theo mẫu  

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh 

vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực 

chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đề nghị bổ nhiệm. 

+ Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. 

+ Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn 

của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm 

việc. 

+ Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm 

đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 

62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn 

và trả kết 

quả. 

- Giấy đề 

nghị.  

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới Chi cục Giám định xây dựng 0,5 ngày  

Bước 3 
Chi cục Giám 

định xây dựng 
Công chức 

Thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, soạn thảo văn bản 

xin ý kiến Sở Tư pháp trình Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt 

và chuyển cho Sở Tư pháp.  

4 ngày Tờ trình  

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=177641
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Bước 4 Sở Tư pháp Công chức  

- Công chức Sở Tư pháp phụ trách tiếp nhận và trả kết quả 

chuyển hồ sơ cho phòng Bổ trợ tư pháp thụ lý hồ sơ, trình 

lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách xem xét, phê duyệt; Lãnh đạo 

Sở Tư pháp phụ trách ký duyệt. và chuyển giao kết quả giải 

quyết cho Công chức Sở Tư pháp phụ trách tiếp nhận và trả 

kết quả tại TTPVHCC 

- Bàn giao văn bản ý kiến của Sở Tư pháp cùng kết quả giải 

quyết, hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng 

4 ngày  

Bước 5 Sở Xây dựng 
Chi cục Giám 

định xây dựng 

Tổng hợp ý kiến, soạn thảo Tờ trình UBND tỉnh trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, phê duyệt.  
1 ngày Tờ trình  

Bước 6 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 0,5 ngày  

Bước 7 UBND tỉnh 
 

- Công chức VP UBND tỉnh phụ trách tiếp nhận và trả kết 

quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nội chính (VP8) thụ lý HS, 

trình lãnh đạo VP UBND phụ trách xem xét, phê duyệt; trình 

Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách ký duyệt. Văn thư cấp số, 

đóng dấu; chuyển giao kết quả giải quyết cho Công chức VP 

UBND tỉnh phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công. 

4 ngày Quyết định  

Bước 8 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

 Trả kết quả  0,5 ngày 
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2. Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng 

theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp 

xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động 

      - Mã số TTHC: 1.002515.000.00.00.H40 

       - Tổng thời gian thực hiện: (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả kết 

quả  

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

Hồ sơ gồm:  

- Đối với cá nhân:  

+ Giấy đề nghị bổ nhiệm /công bố giám định viên tư 

pháp xây dựng /người giám định tư pháp xây dựng 

theo vụ việc  

+ Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với nội dung đăng ký giám định kèm theo. 

+ Các tài liệu có liên quan theo quy định. 

- Đối với tổ chức: Thông tin đăng ký công bố tổ chức 

giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng 

giám định tư pháp xây dựng; bản sao chứng thực 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức phù 

hợp với nội dung đăng ký giám định kèm theo; các 

tài liệu có liên quan theo quy định. 

 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Giấy đề 

nghị. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới Chi cục Giám định xây dựng 1 ngày  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3591
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Bước 3 
Chi cục Giám 

định xây dựng 
Công chức 

Thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh 

đạo Sở xem xét phê duyệt. 
7,5 ngày Tờ trình 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 0,5 ngày  

Bước 5 UBND tỉnh 
 

Công chức VP UBND tỉnh phụ trách tiếp nhận và trả 

kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nội chính (VP8) thụ 

lý hồ sơ, trình lãnh đạo VP UBND phụ trách xem 

xét, phê duyệt; trình Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách 

duyệt.  Phòng Nội chính (VP8) công bố thông tin 

người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ 

chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn 

phòng giám định tư pháp xây dựng đặt trên địa bàn 

được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động trên 

trang thông tin của tỉnh 

5 ngày 
Công bố 

thông tin  

Bước 6 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Trả kết quả  0,5 ngày 
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3. Thủ tục Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp 

nhận đăng ký, công bố thông tin 

        - Mã số TTHC: 1.002621. 000.00.00.H40 

       - Tổng thời gian thực hiện: (đơn vị tính: ngày làm việc): 5 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả kết 

quả  

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng. Hồ sơ gồm:  

+ Văn bản đề nghị trong đó có thông tin điều chỉnh và 

các tài liệu chứng minh về thông tin điều chỉnh kèm theo. 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn 

và trả kết 

quả. 

- Giấy đề 

nghị. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới Chi cục Giám định xây dựng 0,5 ngày  

Bước 3 
Chi cục Giám 

định xây dựng 
Công chức 

Thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 

xem xét phê duyệt. 
1 ngày Tờ trình 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 0,5 ngày  

Bước 5 UBND tỉnh 
 

Công chức VP UBND tỉnh phụ trách tiếp nhận và trả kết quả 

chuyển hồ sơ cho Phòng Nội chính (VP8) thụ lý HS, trình 

lãnh đạo VP UBND phụ trách xem xét, phê duyệt; trình Lãnh 

đạo UBND tỉnh phụ trách duyệt.  Phòng Nội chính (VP8) 

điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư 

pháp xây dựng trên trang thông tin của tỉnh 

2 ngày 
Công bố 

thông tin  

Bước 6 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Trả kết quả  0,5 ngày 
 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3741
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B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH 

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

- Mã số TTHC: 1.006949.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu 

/kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

   Đối v i c ng tr nh  h ng theo tuyến  C ng tr nh tín 

ngưỡng  C ng tr nh t n giáo  C ng tr nh của cơ quan ngoại 

giao và tổ chức quốc tế: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 

số 01 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 + 

1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của 

công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng 

tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn 

và trả kết 

quả. 

- Đơn đề 

nghị cấp 

giấy phép 

xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 

01 Thông tư 

số 

15/2016/TT-

BXD 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234894
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lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

* Riêng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ 

chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam còn 

tuân thủ các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa 

thuận đã được đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam; Đối 

với công trình tôn giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản 

chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp. 

2  Đối v i c ng tr nh theo tuyến trong đ  thị: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 

số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến. Bản sao 

hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ 

chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của pháp luật 

về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu 

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về đất đai; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ 

lệ 1/500 - 1/5000; 

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ 

lệ 1/50 - 1/200; 

+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ 

các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công 

trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng 
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kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500. 

3  Đối v i c ng tr nh tượng đài, tranh hoành tráng: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 

số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai.  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc 

văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn 

hoá, di tích lịch sử theo phân cấp; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 

1/50 - 1/200. 

4  Đối v i c ng tr nh quảng cáo: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ 

lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. - Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng 

đất  theo quy định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất 

hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất 
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hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới: 

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình 

đã được xây dựng hợp pháp: 

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển 

quảng cáo tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 

1/50 - 1/100. 

5  Trường hợp theo giai đoạn: 

5    Đối v i c ng tr nh  h ng theo tuyến: 

Đối với công trình cấp I, nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể 

đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn. Hồ sơ 

gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 

số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017; 

Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng 

tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho 

xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì 
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nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 

thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Giai đoạn 1: 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, 

kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng 

tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần công 

trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: 

Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp 

điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200. 

- Giai đoạn 2: 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai 

đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

5 2 Đối v i c ng tr nh theo tuyến trong đ  thị: 

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ 

đầu tư xác định theo quyết định đầu tư. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 

Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu 

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực 

hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật 
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về đất đai; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ 

lệ 1/500 - 1/5000; 

+ Các bản vẽ theo từng giai đoạn: Bản vẽ các mặt cắt ngang 

chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 

1/200; Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các 

mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình 

theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 - 

1/500. 

6  Đối v i c ng tr nh theo dự án: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 

số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình 

xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về 

xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng 

giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 

1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công 

trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng 

tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ 
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thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, 

thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế 

quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản 

chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Bước 2 
Sở Xây 

dựng 
Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần thiết 

phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt. 

11,5 ngày 

Giấy phép 

xây dựng 

theo mẫu 

của Bộ Xây 

dựng 

Bước 4 
Sở Xây 

dựng 
Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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2. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Mã số TTHC: 1.007145.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo 

Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 

theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những 

giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công 

trình theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây 

dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

 Những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện 

trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo 

đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ 

lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo 

và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công 

trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 

- Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh 

lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao 

hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.  

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cấp hồ sơ đề nghị cấp phép xây 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

sửa chữa, cải 

tạo công trình 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 1 

Thông tư số 

15/2016/TT-

BXD 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234895
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dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các 

trường hợp sau: 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết 

quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm 

định thiết kế. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam 

kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công 

trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.  

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai 

năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo 

mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, kèm 

theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối 

với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định thiết kế.  

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư 

đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.  

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

11,5 ngày 

Giấy phép 

xây dựng 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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3. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh 

hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.007187.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu 

tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến 

và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy 

định của pháp luật. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại Nghị 

định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng 

mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 - 

1/500. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt 

bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 

tại địa điểm công trình sẽ di dời tới. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn 

và trả kết 

quả. 

- Đơn đề 

nghị cấp 

giấy phép 

sửa chữa, 

cải tạo 

công trình 

theo mẫu 

tại Phụ lục 

số 1 Thông 

tư số 

15/2016/T

T-BXD 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234936
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- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết 

quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công 

trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực 

hiện. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di 

dời gồm: 

+ Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực 

công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương 

án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải 

pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, 

thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi 

trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời 

công trình; 

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ 

thiết kế quy định tại mục 3, mục 4 Điểm này là bản sao 

hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng 

đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết 

quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm 

định thiết kế. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản 

cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình 

và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng 

hầm.  
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+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai 

năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo 

mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, kèm 

theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định thiết kế.  

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định 

đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư 

xây dựng. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 
Phòng Quy 

hoạch Kiến trúc 
Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt 

11,5 ngày 

Giấy phép 

xây dựng 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Bước 5  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Mã số TTHC: 1.007197.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo 

mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ 

thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng 

mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản 

phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền 

theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng 

lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp 

thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế 

điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo 

quy định của pháp luật về xây dựng. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

sửa chữa, cải 

tạo công trình 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 2 

Thông tư số 

15/2016/TT-

BXD 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234937
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Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 
Phòng Quy 

hoạch Kiến trúc 
Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp 

cần thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt. 

11,5 ngày 

Giấy phép xây 

dựng 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Bước 5  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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5. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Mã số TTHC: 1.007203.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại 

Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 

  

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

- Đơn đề nghị cấp 

giấy phép sửa chữa, 

cải tạo công trình 

theo mẫu tại Phụ 

lục số 2 Thông tư số 

15/2016/TT-BXD 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp 

cần thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

2,5 ngày 

 

 

 

Giấy phép xây 

dựng 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234963
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6. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Mã số TTHC: 1.007207.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải 

trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 

Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với 

trường hợp bị rách, nát). 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả kết 

quả. 

- Đơn đề nghị cấp 

giấy phép sửa chữa, 

cải tạo công trình 

theo mẫu tại Phụ lục 

số 2 Thông tư số 

15/2016/TT-BXD 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp 

cần thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

2,5 ngày 

Giấy phép xây dựng 
Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234938
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7. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh  

- Mã số TTHC: 1.002701.000.00.00.H40 

 - Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 

+ Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 15 ngày làm việc. 

+ Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, điểm dân cư nông thôn: 10 ngày làm 

việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm 

vụ; các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình đề 

nghị thẩm định 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 
Phòng Quy 

hoạch Kiến trúc 
Công chức 

Soạn thảo Kết quả thẩm định/Tờ trình; 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

- 12,5 ngày 

làm việc 

đối với 

thẩm định 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch 

Kết quả thẩm 

định/Tờ trình 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=177178
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chi tiết 

- 7,5 ngày 

làm việc 

đối với 

thẩm định 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch 

chi tiết xây 

dựng khu 

chức năng, 

điểm dân 

cư nông 

thôn 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Bước 5  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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8. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

- Mã số TTHC: 1.003011.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh nội dung đồ 

án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản 

lý theo đồ án quy hoạch; dự thảo quyết định phê duyệt đồ 

án; các phụ lục tính toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng 

tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình đề 

nghị thẩm định 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Công chức 
Soạn thảo Kết quả thẩm định/Tờ trình; 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 
11,5 ngày 

Kết quả thẩm 

định/Tờ trình 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=177179
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II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 1. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua 

- Mã số TTHC: 1.007750.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 07 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

Hồ sơ gồm: 

- Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ 

điều kiện bán, cho thuê mua; 

- Các giấy tờ chứng minh bao gồm: 

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế 

bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy 

phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến 

độ; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có 

mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có 

biên bản nghiệm thu hoàn thành xong phần móng của 

tòa nhà đó; 

+ Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc 

thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải 

gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên 

bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên 

nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được 

mua bán, thuê mua nhà ở đó. 

0,5 ngày 

Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn 0,5 ngày  
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Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Công chức 

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo nhà ở đủ 

điều kiện bán, cho thuê mua trình lãnh đạo Sở phê 

duyệt. 

4,5 ngày Thông báo 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

Văn bản công 

nhận chủ đầu 

tư dự án xây 

dựng nhà ở. 
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2. Thủ tục cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản 

- Mã số TTHC: 1.002572.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 07 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

Hồ sơ gồm: 

- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp 

trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi;  

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân 

đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người 

nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);  

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn 

thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản (nếu có);  

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học 

phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;  

- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng 

tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem 

ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;  

- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước 

ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam 

có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước 

ngoài cấp đang còn giá trị);  

- Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 

điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên 

môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).   

 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đăng 

ký dự thi sát 

hạch. 
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Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Công chức 
Kiểm tra hồ sơ và kết quả thi sát hạch. Soạn văn bản 

báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký chứng chỉ 
4,5 ngày Quyết định 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày Chứng chỉ 
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3. Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất 

khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) 

- Mã số TTHC: 1.002625.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng.  

Hồ sơ gồm: 

* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai 

hoặc lý do bất khả kháng  

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh;  

- 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ;  

- Chứng chỉ cũ (nếu có).  

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)  

* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)  

- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp 

trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi 

(theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).;  

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân 

đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người 

nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);  

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn 

thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản (nếu có);  

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học 

phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;  

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đăng 

ký dự thi sát 

hạch. 
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- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng 

tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem 

ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;  

- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước 

ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam 

có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước 

ngoài cấp đang còn giá trị);  

- Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, 

hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng 

chỉ chưa hết hạn;  

- Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 

điểm trở lên (thang điểm 100).  

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Công chức 
Kiểm tra hồ sơ và kết quả thi sát hạch. Soạn văn bản 

báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký cấp lại chứng chỉ 
3 ngày Quyết định 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 0,5 ngày  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày Chứng chỉ 
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4. Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước 

- Mã số TTHC: 1.007765.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

nhà ở hoặc 

Cơ sở giáo 

dục đào tại 

nơi sinh viên 

theo học 

Công chức  

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng.  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên 

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);  

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề 

nghị. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới đơn vị quản lý vận hành nhà ở 0,5 ngày  

Bước 3 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

nhà ở 

Công chức 

Kiểm tra hồ sơ và căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có để 

soạn quyết định đối tượng sinh viên được thuê theo thứ 

tự ưu tiên, soạn Hợp đồng cho thuê nhà trình Người 

đứng đầu đơn vị ký. 

26,5 ngày 

Hợp đồng 

thuê nhà ở 

sinh viên 

Bước 4 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

nhà ở 

Người đứng 

đầu đơn vị 
Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày  

Bước 5 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

nhà ở hoặc 

Cơ sở giáo 

dục đào tại 

nơi sinh viên 

theo học 

Công chức Trả kết quả 0,5 ngày  
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5. Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 

- Mã số TTHC: 1.006873.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng.  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà 

chung cư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành 

kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD; 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng nhà chung 

cư (đối với nhà chung cư thuộc diện phải có Giấy phép 

xây dựng);  

- Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản chấp thuận tổng 

mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp 

không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo 

bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; 

- Bản sao có chứng thực văn bản thẩm định của cơ quan 

có thẩm quyền kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở nhà 

chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

- Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả 

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà 

chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng.  

Trường hợp nhà chung cư được nghiệm thu đưa vào sử 

dụng trước thời điểm Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

ngày 6/2/3013 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng có hiệu lực thi hành, nếu không có 

Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả kiểm 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề 

nghị. 
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tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà 

chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì có 

thể nộp các giấy tờ khác thay thế như: Hồ sơ nghiệm 

thu chất lượng toàn bộ công trình, Biên bản nghiệm thu 

công trình xây dựng hoàn thành, Biên bản tổng nghiệm 

thu bàn giao công trình theo quy định của pháp luật tại 

thời điểm công trình được đưa vào sử dụng (quy định 

tại các Quyết định của Bộ Xây dựng ban hành trong 

từng thời điểm); 

- Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của 

tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư 

theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 

04 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Công chức 

Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế 

nhà chung cư, soạn văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở ký 

Ban hành quyết định công nhận hạng nhà chung cư. 

12,5 ngày Quyết định 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày  
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 6. Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư  

- Mã số TTHC: 1.006876.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng.  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư theo mẫu 

quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 

số 31/2016/TT-BXD; 

- Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của 

tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư 

theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo 

Thông tư số 31/2016/TT-BXD; 

- Bản sao có chứng thực quyết định công nhận hạng nhà 

chung cư đang còn thời hạn.  

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề 

nghị. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Quản 

lý Nhà & thị 

trường BĐS 

Công chức 

Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế 

nhà chung cư, soạn văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở ký 

Ban hành quyết định công nhận hạng nhà chung cư. 

12,5 ngày Quyết định 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày  
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III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản 

lý của Sở Xây dựng 

- Mã số TTHC: 1.002696.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng. Hồ sơ gồm: 

+ Báo cáo khắc phục các tồn tại; 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

 

Bước 2 
Chi cục Giám 

định xây dựng 
Công chức 

Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng. Trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt văn bản, chuyển 

văn thư cấp số, đóng dấu 

4 ngày 

Thông báo kết 

quả kiểm tra 

công tác nghiệm 

thu hoàn thành 

hạng mục công 

trình, công trình 

xây dựng 

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

Thông báo kết 

quả kiểm tra 

công tác nghiệm 

thu hoàn thành 

hạng mục công 

trình, công trình 

xây dựng 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=177640
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IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

- Mã số TTHC: 1.006871.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 04 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh Sở Xây 

dựng. Hồ sơ gồm: 

- Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 02.CBHC/HQ phụ lục III 

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. 

- Bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp quy kèm theo 

mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp 

cho tổ chức, cá nhân. 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Bản công bố 

hợp quy theo 

Mẫu 

02.CBHC/HQ 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Kinh 

tế và vật liệu 

xây dựng 

Công chức 
Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, 

trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 
1,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Thông báo tiếp 

nhận hồ sơ công 

bố hợp quy 
Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b 

Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 

Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP 

- Mã số TTHC: 1.006930.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 

Thời gian thẩm định tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

+ Đối với thẩm định dự án, dự án điều chỉnh: 

   Đối với dự án nhóm B: Không quá 25 ngày làm việc.  

   Đối với dự án nhóm C: Không quá 17 ngày làm việc.    

+ Đối với thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh: 

  Đối với dự án nhóm B: Không quá 17 ngày làm việc.  

   Đối với dự án nhóm C: Không quá 15 ngày làm việc.    

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm 

định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh theo Mẫu 

số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong 

trường hợp thẩm định dự án/dự án điều chỉnh; hồ sơ 

thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường 

hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều 

chỉnh; 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

0,5 ngày 

 

 - Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự 

án điều chỉnh 

hoặc thẩm định 

thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị 

định số 

59/2015/NĐ-

CP 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235200
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Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 
Phòng Quản 

lý Xây dựng 
Công chức 

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình Lãnh đạo Sở xem 

xét, ký duyệt 

+ Đối với thẩm 

định dự án, dự 

án điều chỉnh: 

- Nhóm B: 21,5 

ngày.  

- Nhóm C: 13,5 

ngày.    

+ Đối với thẩm 

định thiết kế cơ 

sở, thiết kế cơ sở 

điều chỉnh: 

- Nhóm B: 13,5 

ngày . 

- Nhóm C: 11,5 

ngày.    

Văn bản thẩm 

định 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 
Văn bản thẩm 

định 

Bước 5  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
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2. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-

CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

- Mã số TTHC: 1.006938.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 17 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 

Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 

04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; 

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự án 

điều chỉnh hoặc 

thẩm định thiết kế 

cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh theo 

Mẫu số 01 Phụ lục 

II Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 
Phòng Quản 

lý Xây dựng 
Công chức 

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình Lãnh đạo Sở 

xem xét, ký duyệt 
13,5 ngày Văn bản thẩm định 

Bước 4 
Sở Xây 

dựng 
Lãnh đạo Sở 

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng 

dấu 
2 ngày Văn bản thẩm định 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Theo mẫu của Bộ 

Xây dựng 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235218
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3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 

Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 

Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP 

- Mã số TTHC: 1.006940.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc):  

+ Đối với hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (của Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật): Không quá 17 ngày làm việc. 

+ Đối với hồ sơ thẩm định Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng/thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình thực 

hiện thiết kế 3 bước); Thiết kế BVTC, dự toán xây dựng/thiết kế BVTC, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình thực hiện thiết 

kế 2 bước): Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Công trình cấp II, III: Không quá 25 ngày làm việc. 

+ Công trình còn lại: Không quá 17 ngày làm việc.  

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở 

Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy 

định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); 

- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo 

sát xây dựng liên quan. 

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ. 

- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ 

trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt 

phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(nếu có). 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ 

thiết kế so với quy định hợp đồng. 

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).  

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự 

án điều chỉnh 

hoặc thẩm định 

thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị 

định số 

59/2015/NĐ-

CP 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235219
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Bước 2 
Sở Xây 

dựng 
Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng 

Quản lý 

Xây dựng 

Công chức 
Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký 

duyệt 

+ Đối với hồ 

sơ thẩm định 

thiết kế bản vẽ 

thi công, dự 

toán xây dựng/ 

thiết kế bản vẽ 

thi công, dự 

toán xây dựng 

điều chỉnh: 

13,5 ngày.  

+ Đối với hồ 

sơ thẩm định 

thiết kế kỹ 

thuật, dự toán 

xây dựng/thiết 

kế kỹ thuật, dự 

toán xây dựng 

điều chỉnh: 

- Công trình cấp 

II, III: 21,5 ngày. 

- Công trình còn 

lại: 13,5 ngày.    

Văn bản thẩm 

định 

Bước 4 
Sở Xây 

dựng 
Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Văn bản thẩm 

định 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
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4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 

- Mã số TTHC: 1.007408.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 12 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. 

Hồ sơ gồm: 

- Đối v i nhà thầu là tổ chức: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc 

có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bản về 

kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp 

đồng giao nhận thầu hợp pháp. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc 

có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) giấy phép 

thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 

tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi 

mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi mà 

nhà thầu đang thực hiện dự án cấp. 

+ Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng 

ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) biểu báo cáo kinh 

nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận 

thầu theo mẫu và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán 

trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận 

thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải 

áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt 

Nam). 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235201
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+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc 

có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng 

liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà 

thầu phụ Việt Nam (có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ 

chào thầu), trong đó xác định rõ phần việc mà nhà thầu 

Việt Nam thực hiện. 

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định 

được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo 

văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng 

ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam. 

+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là 

người đại diện theo pháp luật của nhà thầu. 

+ Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng 

ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) quyết định đầu tư dự án 

hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

- Đối v i nhà thầu là cá nhân: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được 

quy định. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc 

có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bản 

kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp 

đồng giao nhận thầu hợp pháp. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc 

có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) giấy phép 

hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân 

mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp 

và bản sao hộ chiếu cá nhân. 

+ Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng 

ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) quyết định đầu tư dự án 

hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 
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Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 
Phòng Quản lý 

Xây dựng 
Công chức 

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

ký duyệt 
8,5 ngày 

Giấy phép hoạt 

động xây dựng  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 
Giấy phép hoạt 

động xây dựng  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
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5. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau 

đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 

- Mã số TTHC: 1.007409.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 12 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng. 

- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị 

điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và 

được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 
Phòng Quản lý 

Xây dựng 
Công chức 

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

ký duyệt 
8,5 ngày 

Giấy phép hoạt 

động xây dựng  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 
Giấy phép hoạt 

động xây dựng  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235220
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6. Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

- Mã số TTHC: 1.007304.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ 

lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

- Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết 

định thành lập. 

- Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc 

liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát 

xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp 

chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng). 

- Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ 

hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành 

nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 

2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành 

nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia 

thực hiện công việc. 

- Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức 

đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng). 

- Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công 

việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai. 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

năng lực theo 

mẫu tại Phụ lục 

V Nghị định số 

100/2018/NĐ-

CP. 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=225064
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Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

16,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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7. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

- Mã số TTHC: 1.007357.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP. 

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu 

chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính 

để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường 

hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của 

tổ chức đề nghị cấp lại. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

năng lực theo 

mẫu tại Phụ lục 

V Nghị định số 

100/2018/NĐ-

CP. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 
Phòng Kinh tế và 

vật liệu xây dựng 
Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch.  

7,5 ngày  

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=225054
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- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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8. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 

- Mã số TTHC: 1.007391.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-

CP. 

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp 

từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối 

chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất 

chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề 

nghị cấp lại. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

năng lực theo 

mẫu tại Phụ lục 

V Nghị định số 

100/2018/NĐ-

CP. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

17,5 ngày  

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=225069
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 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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9. Thủ tục Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.007392.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 25 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng chân dung của 

người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 

tháng. 

- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề 

do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp 

hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, 

chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp 

từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối 

chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động 

do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy 

định. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

chuyển đổi 

chứng chỉ hành 

nghề hoạt động 

xây dựng theo 

mẫu tại Phụ lục 

III Nghị định 

số 

100/2018/NĐ-

CP. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=225067
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Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

21,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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10. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

- Mã số TTHC: 1.007394.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng chân dung của 

người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. 

- Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với 

loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng 

Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) 

của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại 

diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu 

biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. 

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung 

thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành 

nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm 

thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai. 

- Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP.   

- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục I Nghị 

định số 

100/2018/NĐ-

CP. 
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trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bước 2 Sở Xây dựng 
Giám đốc 

Sở 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

16,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Sở Xây 

dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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11. Thủ tục Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III 

- Mã số TTHC: 1.007396.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng chân dung của 

người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 

tháng. 

- Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với 

loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng 

Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) 

của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại 

diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu 

biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. 

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung 

thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành 

nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm 

thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai. 

- Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP.   

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục I Nghị 

định số 

100/2018/NĐ-

CP. 
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- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch 

trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp nâng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

16,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

 



81 
 

 
 

12. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III 

- Mã số TTHC: 1.007399.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng chân dung của 

người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 

tháng. 

- Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với 

loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng 

Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) 

của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại 

diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu 

biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. 

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung 

thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành 

nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm 

thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai. 

- Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP.   

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục I Nghị 

định số 

100/2018/NĐ-

CP. 
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- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch 

trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, hạng III. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

16,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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13. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định 

tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội 

dung chứng chỉ hành nghề) 

- Mã số TTHC: 1.007401.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc. 

 

Bước  

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng chân dung của 

người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. 

- Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với 

loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng 

Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) 

của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại 

diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu 

biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. 

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung 

thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành 

nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm 

thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục I Nghị 

định số 

100/2018/NĐ-

CP. 
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- Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP.   

- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch 

trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

16,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 2 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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14. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 

- Mã số TTHC: 1.007402.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo Sở Xây dựng 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-

CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung 

của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 

06 tháng. 

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp 

từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối 

chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị 

mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người 

đề nghị cấp lại. 

- Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP đối với việc cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do hết hạn.   

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả 

- Đơn đề nghị 

cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

theo mẫu tại 

Phụ lục I Nghị 

định số 

100/2018/NĐ-

CP. 

 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
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Bước 3 

Phòng Kinh tế 

và vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội 

đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét 

cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III. 

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng. 

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch. 

 - Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Ký duyệt quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành 

nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động 

theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, 

trình ký, đóng dấu. 

7,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Theo mẫu của 

Bộ Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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15. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 

- Mã số TTHC: 1.007403.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 5 ngày làm việc. 

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả kết 

quả 

- Đơn đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục I 

Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP. 

Bước 2 Sở Xây dựng Giám đốc Sở Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Kinh 

tế và vật liệu 

xây dựng 

Công chức 

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí trưởng phòng. 

Đồng chí trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch 

hội đồng về nội dung lỗi do cơ quan nhà nước. 

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ 

hành nghề và tiến hành cập nhật thông tin. Sau đó 

tiến hành  in chứng chỉ, trình ký. 

2,5 ngày  

Bước 4 Sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu 1 ngày 

Theo mẫu của Bộ 

Xây dựng 
Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức Sở 

Xây dựng phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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C. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

- Mã số TTHC: 1.002662.000.00.00.H40 

 - Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 

+ Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 20 ngày làm việc. 

+ Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, điểm dân cư nông thôn: 15 ngày làm việc. 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo UBND cấp huyện. 

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ 

gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ; (3) dự thảo quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ; (4)các bản vẽ in màu thu nhỏ; (5) các văn bản 

pháp lý có liên quan. 

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, điểm dân cư 

nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1), 

(2), (3), (4), (5) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm 

vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình đề 

nghị thẩm định 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186578
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chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/ Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Soạn thảo Kết quả thẩm định/Tờ trình; 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét, ký duyệt. 

- 14,5 ngày 

(đối với 

QHCT theo 

Luật đô thị) 

- 11,5 ngày 

(đối với 

QHCTXD 

Khu chức 

năng, điểm 

dân cư nông 

thôn) 

Kết quả thẩm 

định/Tờ trình 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt thẩm định/Tờ trình 2 ngày 

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức  

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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2. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

- Mã số TTHC: 1.003141.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 25 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện. 

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị 

định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ 

trình đề nghị thẩm định; (2) thuyết minh nội dung đồ án 

bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; (3) dự thảo quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch; (4) dự thảo quyết định phê 

duyệt đồ án; (5) các phụ lục tính toán kèm theo; (6) các 

bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; (7) các văn bản 

pháp lý có liên quan; 

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu chức năng, điểm dân cư nông thôn 

(theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), 

(4), (6), (7) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, 

tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy 

hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư 

vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội 

dung hồ sơ đồ án. 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình đề 

nghị thẩm định 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186579
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Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Soạn thảo Kết quả thẩm định/Tờ trình; 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét ký duyệt. 

21,5 ngày 

Kết quả thẩm 

định/Tờ trình Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt thẩm định/Tờ trình 2 ngày 

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức  

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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3. Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b 

Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định số 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42 

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP. 

- Mã số TTHC: 1.007255.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 

+ Đối với thẩm định dự án, dự án điều chỉnh: 

   Đối với dự án nhóm B: Không quá 30 ngày làm việc.  

   Đối với dự án nhóm C: Không quá 20 ngày làm việc.    

+ Đối với thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh: 

  Đối với dự án nhóm B: Không quá 20 ngày làm việc.  

   Đối với dự án nhóm C: Không quá 15 ngày làm việc.    

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ trách 

tiếp nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc Trưởng phòng 

Quản lý đô thị thành phố Nam Định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc 

thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP; 

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 

01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong 

trường hợp thẩm định dự án/dự án điều chỉnh; hồ sơ 

thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường 

hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

0,5 ngày 

 

 - Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự 

án điều chỉnh 

hoặc thẩm định 

thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị 

định số 

59/2015/NĐ-

CP. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235214
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Bước 2 
UBND cấp 

huyện 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện/Trưởng 

phòng Quản lý đô 

thị thành phố 

Nam Định 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn, công 

chức phụ trách. 
0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô 

thị thành phố 

Nam Định 

Công chức  

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình lãnh đạo phòng 

kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc 

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định. 

+ Đối với thẩm 

định dự án, dự án 

điều chỉnh: 

- 26,5 ngày đối với 

dự án nhóm B. 

- 16,5 ngày đối với 

dự án nhóm C. 

+ Đối với thẩm 

định thiết kế cơ 

sở, thiết kế cơ sở 

điều chỉnh: 

- 16,5 ngày đối với 

dự án nhóm B. 

- 11,5 ngày đối 

với dự án nhóm 

C. 

Văn bản thẩm 

định 

Bước 4 
UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo UBND 

cấp huyện/Trưởng 

phòng Quản lý đô 

thị thành phố 

Nam Định 

Ký duyệt 2 ngày 
Văn bản thẩm 

định 

Bước 5  

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ trách 

tiếp nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Văn bản thẩm 

định 
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4. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-

CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. 

- Mã số TTHC: 1.007254.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 20 ngày làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

 thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc Trưởng phòng Quản 

lý đô thị thành phố Nam Định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 

Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 

Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; 

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự án 

điều chỉnh hoặc 

thẩm định thiết 

kế cơ sở/thiết kế 

cơ sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị 

định số 

59/2015/NĐ-CP 

Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện/ 

Trưởng 

phòng Quản 

lý đô thị 

thành phố 

Nam Định 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn, công 

chức phụ trách. 
0,5 ngày 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235207
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Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức  

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình lãnh đạo phòng 

kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc 

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định 

xem xét ký duyệt. 

16,5 ngày 
Văn bản thẩm 

định 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện/ 

Trưởng 

phòng Quản 

lý đô thị 

thành phố 

Nam Định 

Ký duyệt 2 ngày 
Văn bản thẩm 

định 

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Văn bản thẩm 

định 
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5. Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh 

- Mã số TTHC: 1.007257.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc):  

   + Công trình cấp II, III: Không quá 30 ngày làm việc. 

+ Công trình còn lại: Không quá 20 ngày làm việc.  

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một cửa 

của UBND cấp 

huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện hoặc Trưởng phòng Quản lý đô thị 

thành phố Nam Định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 

quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); 

- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu 

khảo sát xây dựng liên quan; 

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt 

hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, 

trừ công trình nhà ở riêng lẻ; 

- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ 

nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn 

bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (nếu có); 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của 

hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng; 

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân 

sách; 

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).  

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Tờ trình thẩm 

định dự án/dự 

án điều chỉnh 

hoặc thẩm định 

thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục II Nghị 

định số 

59/2015/NĐ-

CP. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235215
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Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện/ 

Trưởng 

phòng Quản 

lý đô thị 

thành phố 

Nam Định 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn, công chức 

phụ trách 
0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức  

Kiểm tra hồ sơ, ra văn bản và trình lãnh đạo phòng kiểm 

tra, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc Trưởng phòng 

Quản lý đô thị thành phố Nam Định xem xét ký duyệt. 

- 26,5 ngày 

đối với 

công trình 

cấp II, III. 

- 16,5 ngày 

đối với 

công trình 

còn lại 

Văn bản thẩm 

định 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện/ 

Trưởng 

phòng Quản 

lý đô thị 

thành phố 

Nam Định 

Ký duyệt 2 ngày 
Văn bản thẩm 

định 

Bước 5 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
Văn bản thẩm 

định 
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6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo 

tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

- Mã số TTHC: 1.007262.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện. 

   Đối v i c ng tr nh  h ng theo tuyến  C ng tr nh tín 

ngưỡng  C ng tr nh t n giáo  C ng tr nh của cơ quan 

ngoại giao và tổ chức quốc tế: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục số 01 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ 

gồm: 

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 

+ 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

xây dựng theo 

mẫu tại Phụ lục 

số 01 Thông tư 

số 15/2016/TT-

BXD. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235256
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của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt 

móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, 

nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; 

các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công 

trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

* Riêng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ 

chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam 

còn tuân thủ các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc 

thỏa thuận đã được đã được ký kết với Chính phủ Việt 

Nam; Đối với công trình tôn giáo bổ sung bản sao hoặc 

tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần 

thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo 

theo phân cấp. 

2  Đối v i c ng tr nh theo tuyến trong đ  thị: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương 

án tuyến. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một 

trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo 

quy định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
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định của pháp luật về đất đai; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ 

gồm: 

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công 

trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000; 

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình 

tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản 

vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu 

công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500. 

3  Đối v i c ng tr nh tượng đài, tranh hoành tráng: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai.  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép 

hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước 

về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp; 
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- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ 

gồm: 

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ 

lệ 1/50 - 1/200. 

4  Đối v i c ng tr nh quảng cáo: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại 

Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai.  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng 

thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường 

hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình 

quảng cáo; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới: 

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 
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+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 

1/200; 

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công 

trình đã được xây dựng hợp pháp: 

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn 

biển quảng cáo tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo 

tỷ lệ 1/50 - 1/100. 

5  Trường hợp theo giai đoạn: 

5    Đối v i c ng tr nh  h ng theo tuyến: 

Đối với công trình cấp I, nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có 

thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát 

sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử 

dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử 



103 
 

 
 

dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện;  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ 

gồm: 

- Giai đoạn 1: 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 

1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt 

móng tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần 

công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 

- 1/200 kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, gồm: Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, 

cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200. 

- Giai đoạn 2: 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính 

giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

5 2 Đối v i c ng tr nh theo tuyến trong đ  thị: 

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do 

chủ đầu tư xác định theo quyết định đầu tư. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận 
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của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương 

án tuyến; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất 

thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của 

pháp luật về đất đai; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ 

gồm: 

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công 

trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000; 

+ Các bản vẽ theo từng giai đoạn: Bản vẽ các mặt cắt 

ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 

1/50 - 1/200; Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có 

bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều 

sâu công trình theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ 

đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai 

đoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500. 

6  Đối v i c ng tr nh theo dự án: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ 

lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 
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- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất  theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công 

trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng 

từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 

- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng 

công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt 

móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu 

nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp 

nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ 

thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin 

chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 
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Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét ký duyệt. 

26,5 ngày 

 

 

 

 

 

Giấy phép xây 

dựng 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt giấy phép xây dựng  2 ngày  

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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7. Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong 

khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh 

- Mã số TTHC: 1.007266.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 

theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử 

dụng công trình theo quy định của pháp luật hoặc bản sao 

giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp; 

 Những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện 

trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo 

đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với 

tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải 

tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và 

công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo; 

- Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

sửa chữa, cải 

tạo công trình 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 1 

Thông tư số 

15/2016/TT-

BXD. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235283
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lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao 

hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.  

Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét, ký duyệt. 

26,5 ngày 

Giấy phép xây 

dựng 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt giấy phép xây dựng  2 ngày  

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

UBND cấp 

huyện phụ 

trách tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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8. Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong 

khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh. 

- Mã số TTHC: 1.007285.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu 

tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong 

những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến 

và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy 

định của pháp luật. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại Nghị 

định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng 

mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 - 

1/500; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt 

bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 

tại địa điểm công trình sẽ di dời tới; 

0,5 ngày 

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

sửa chữa, cải 

tạo công trình 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 1 

Thông tư số 

15/2016/TT-

BXD 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235284
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- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết 

quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công 

trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực 

hiện; 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di 

dời gồm: 

+ Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực 

công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương 

án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải 

pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, 

thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi 

trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời 

công trình; 

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ 

thiết kế quy định tại mục 3, mục 4 Điểm này là bản sao 

hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng 

đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết 

quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm 

định thiết kế. 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản 

cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình 

và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng 

hầm.  
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+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai 

năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo 

mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, kèm 

theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định thiết kế.  

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định 

đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư 

xây dựng. 

Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét, ký duyệt. 

26,5 ngày 

Giấy phép xây 

dựng Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt giấy phép xây dựng  2 ngày  

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức  

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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9. Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

- Mã số TTHC: 1.007286.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 30 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức 

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh 

đạo UBND cấp huyện. Hồ sơ gồm: 

- Đối với công trình: 

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu 

tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết 

kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công 

trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê 

duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo 

quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ 

chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không 

do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo 

cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng.  

- Đối với nhà ở riêng lẻ:  

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu 

tại Phụ lục số 2  Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và 

trả kết quả. 

- Đơn đề nghị 

cấp giấy phép 

sửa chữa, cải 

tạo công trình 

theo mẫu tại 

Phụ lục số 2 

Thông tư số 

15/2016/TT-

BXD. 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235285
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kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công 

trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với 

trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết 

quả thẩm định thiết kế; 

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ 

thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin 

chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Bước 2 UBND cấp huyện 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện xem xét ký duyệt. 

26,5 ngày 

Giấy phép xây 

dựng Bước 4 UBND cấp huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt giấy phép xây dựng  2 ngày  

Bước 5  
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

Công chức  

phụ trách 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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10. Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- 

văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

- Mã số TTHC: 1.007287.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Biểu mẫu /kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Lãnh đạo UBND cấp huyện. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu 

tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả kết 

quả. 

- Đơn đề nghị cấp giấy 

phép sửa chữa, cải tạo 

công trình theo mẫu tại 

Phụ lục số 2 Thông tư 

số 15/2016/TT-BXD 

Bước 2 
UBND cấp 

huyện 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày  

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Chuyên viên 

phụ trách 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường hợp 

cần thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo 

UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt. 

2,5 ngày 

Giấy phép xây dựng 

được gia hạn 
Bước 4 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký duyệt giấy phép xây dựng 1 ngày 

Bước 5  

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức  phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235296
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11. Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

- Mã số TTHC: 1.007288.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc. 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị  

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Biểu mẫu /kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Lãnh đạo UBND cấp huyện. 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong 

đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu 

tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp 

(đối với trường hợp bị rách, nát). 

0,5 ngày  

- Giấy hẹn và trả kết 

quả. 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy 

phép xây dựng, trong đó 

giải trình rõ lý do đề nghị 

cấp lại theo mẫu tại Phụ 

lục số 2 Thông tư số 

15/2016/TT-BXD. 

Bước 2 
UBND cấp 

huyện 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức 

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; 

Tổng hợp ý kiến cơ quan liên quan trong trường 

hợp cần thiết phải lấy ý kiến cơ quan liên quan 

(nếu có); 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo 

UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt. 

2,5 ngày 

Giấy phép xây dựng  

Bước 4 
UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
Ký duyệt giấy phép xây dựng 1 ngày 

Bước 5  

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức  phụ 

trách tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235286
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12. Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

- Mã số TTHC: 1.002693.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị  

thực hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu /kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức 

UBND cấp huyện 

phụ trách tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Lãnh đạo UBND cấp huyện. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; 

kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch 

chuyển cây xanh đô thị; 

- Sơ đồ vị trí cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển; 

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, 

dịch chuyển. 

0,5 ngày 

 

- Giấy hẹn và trả 

kết quả. 

- Giấy phép chặt 

hạ, dịch chuyển 

cây xanh (theo 

mẫu tại Phụ lục 

2 ban hành kèm 

theo Nghị định 

số 64/2010/NĐ-

CP ngày 

11/6/2010 của 

Chính phủ). 

Bước 2 
UBND cấp 

huyện 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện 
Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

 

Bước 3 

Phòng Công 

thương/Phòng 

Quản lý đô thị 

thành phố Nam 

Định 

Công chức  
Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo 

UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt. 
12,5 ngày 

Giấy phép chặt 

hạ, dịch chuyển 

cây xanh 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235202
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Bước 4 
UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
Ký duyệt Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 1 ngày 

Bước 5  

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Công chức 

UBND cấp huyện 

phụ trách tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Trả kết quả 0,5 ngày 
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