
 
 

Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN  

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG  

I. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THỰC HIỆN THEO PHÂN CẤP) 

1 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

100.000 

đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 

10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc 

ban hành quy định một số nội dung về phân cấp, 

trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý 

trật xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 



2 
 

 
 

2 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

100.000 

đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

3 

Thủ tục cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp đặc biệt, cấp I 

và cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

100.000 

đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

4 

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

100.000 

đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 
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tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

5 

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, 

cải tạo/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

05 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

10.000 đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

6 

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo 

giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

05 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

Không 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 
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II. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính  

Mã số 

TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

1 

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 

trên phạm vi địa bàn tỉnh  

1.007762.00

0.00.00.H40 30 ngày 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, Xúc tiến 

đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh 

Không 

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội. 

2 

Thủ tục chuyển nhượng 

toàn bộ hoặc một phần dự 

án bất động sản do UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện quyết 

định 

1.002630.00

0.00.00.H40 
30 ngày 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, Xúc tiến 

đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh 

Không 

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Nhà ở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235198
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235198
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3754
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III. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ 

  

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định bãi bỏ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 1.006946.000.00.00.H40 

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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

 

2 1.007145.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

3 1.007187.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

4 1.007197.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
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5 1.007203.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

6 1.007207.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

I. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THỰC HIỆN THEO PHÂN CẤP) 

1 

Thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

- Đối với công trình 

khác: 100.000 đồng. 

- Đối với nhà ở riêng 

lẻ của nhân dân: 

50.000 đồng. 

 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

2 

Thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến 

/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

- Đối với công trình 

khác: 100.000 đồng. 

- Đối với nhà ở riêng 

lẻ của nhân dân: 

50.000 đồng. 

 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 
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3 

Thủ tục cấp giấy phép di dời 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị 

/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

- Đối với công trình 

khác: 100.000 đồng. 

- Đối với nhà ở riêng 

lẻ của nhân dân: 

50.000 đồng. 

 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

4 

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy 

phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công 

trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

- Đối với công trình 

khác: 100.000 đồng. 

- Đối với nhà ở riêng 

lẻ của nhân dân: 

50.000 đồng. 

 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

5 

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

05 ngày 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

10.000 đồng 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 
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6 

Thủ tục cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

05 ngày 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

tỉnh (trường hợp 

cấp phép xây dựng 

trong KCN). 

- Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện. 

Không 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND; 

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND. 

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

1 

Thủ tục kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công 

trình (đối với các công trình 

trên địa bàn thuộc trách nhiệm 

quản lý của UBND cấp huyện, 

trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền kiểm tra của Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành, Hội 

đồng kiểm tra nhà nước về 

công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên 

môn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ 

quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành) 

20 ngày 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện Không 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

 - Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc ban hành quy định một 

số nội dung về trách nhiệm, phân cấp 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng và quản lý chất 

lượng công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-06-2021-nd-cp-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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III. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ  

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL  

quy định bãi bỏ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 1.009992.000.00.00.H40 
Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND. 

2 1.007254.000.00.00.H40 

Thủ tục 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 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

3 1.007255.000.00.00.H40 

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 Khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

4 1.007257.000.00.00.H40 

Thủ tục 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). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

5 1.007262.000.00.00.H40 

Thủ tục 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 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
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6 1.007266.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

7 1.007285.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

8 1.007286.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

9 1.007287.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

10 1.007288.000.00.00.H40 

Thủ tục 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. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280104
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