
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 349/UBND-VP 

V/v công khai thủ tục hành chính 

lĩnh vực Xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng với 09 thủ tục hành 

chính (Danh mục kèm theo), gồm: 

+ Lĩnh vực xây dựng:    06 TTHC 

+ Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:  03 TTHC 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được niêm yết trên bảng tại Bộ 

phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Long 

Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn). 

Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Trần Quang Tường 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://bachlongvy.haiphong.gov.vn/
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG                                                                                                           

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH LONG VĨ (09 TTHC) 

(Kèm theo Công văn số 349/UBND-VP ngày 31/12/2021 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

 

Bao gồm: 

1. Lĩnh vực xây dựng:    06 TTHC 

2. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:  03 TTHC 

 

Stt Tên thủ tục hành chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 
(ngày 

làm việc) 

Địa 
điểm 
thực 
hiện: 

Tại bộ 
phận 

một cửa 

Phí, lệ phí 
 (VNĐ) 

Cách thức thực 
hiện ngoài nộp hồ 
sơ, nhận kết quả 

trực tiếp 
Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

công trực 
tuyến 

mức độ 
(3, 4) 

Dịch vụ 
bưu 

chính 
công ích 

I. Lĩnh vực xây dựng ( 06 TTHC) 

1 Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình không theo 

tuyến, theo tuyến trong đô thị, 

công trình 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, 

15 ngày 

đối với 

nhà ở 

riêng lẻ 

UBND 

huyện 

Đối với nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 

đồng/01 giấy 

phép 

Đối với công 

trình: 150.000 

đồng/01 giấy 

phép 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  
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2 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình không theo 

tuyến, theo tuyến trong đô thị, 

công trình 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, 

15 ngày 

đối với 

nhà ở 

riêng lẻ 

UBND 

huyện 

Đối với nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 

đồng/01 giấy 

phép 

Đối với công 

trình: 150.000 

đồng/01 giấy 

phép 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  

 

3 Cấp giấy phép di dời đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công 

trình không theo tuyến, theo 

tuyến trong đô thị, công trình 

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, 

15 ngày 

đối với 

nhà ở 

riêng lẻ 

UBND 

huyện 

Đối với nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 

đồng/01 giấy 

phép 

Đối với công 

trình: 150.000 

đồng/01 giấy 

phép 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  

 

4 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, 

công trình 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 

20 ngày 

đối với 

công 

trình, 

15 ngày 

đối với 

nhà ở 

riêng lẻ 

UBND 

huyện 

Đối với nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 

đồng/01 giấy 

phép 

Đối với công 

trình: 150.000 

đồng/01 giấy 

phép 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  
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trong đô thị, dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

5 Gia hạn giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến, 

theo tuyến trong đô thị, công 

trình 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 

05 ngày  
UBND 

huyện 

15.000 đồng/01 

giấy phép 
 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  

 

6 Cấp lại giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến, 

theo tuyến trong đô thị, công 

trình 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 

05 ngày  
UBND 

huyện 

15.000 đồng/01 

giấy phép 
 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021  

- Quyết định số 700/QĐ-

BXD ngày 08/6/2021 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018  

 

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng ( 03 TTHC ) 

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 

15 ngày 
UBND 

huyện 

Thông tư số 

20/2019/TT-

BXD 

 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Luật Quy hoạch đô thị  năm 

2009 
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thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND 

cấp huyện 

- Luật số 35 sửa đổi bổ sung 

một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngày 07/4/2010 

- Thông tư số 20/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019  

- Quyết định số 835/QĐ-

BXD ngày 29/8/2016 

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 

25 ngày 
UBND 

huyện 

Thông tư số 

20/2019/TT-

BXD 

 

 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Luật Quy hoạch đô thị  năm 

2009 

- Luật số 35 sửa đổi bổ sung 

một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngày 07/4/2010 

- Thông tư số 20/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019  

- Quyết định số 835/QĐ-

BXD ngày 29/8/2016 
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3 Cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng 

15 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

- Luật Xây dựng năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Luật Quy hoạch đô thị  năm 

2009 

- Luật số 35 sửa đổi bổ sung 

một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch 

- Quyết định số 808/QĐ-

BXD ngày 17/6/2020 

 

 

 

 

 

 


