
 

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /QĐ-SXD Quảng Bình,  ngày        tháng  4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh, TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 

TTHC đặc thù và TTHC của đơn vị thuộc đối tƣợng khuyến khích không 

thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH 

 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về 

việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục TTHC tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, TTHC áp dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4, TTHC đặc thù và TTHC của đơn vị thuộc đối tượng khuyến 

khích không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cụ thể: 

- Danh mục gồm 56 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 

 (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)  

- Danh mục gồm 25 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 

 (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)  



 

- Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính đặc thù không tiếp nhận tại Trung 

tâm hành chính công tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)  

- Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc đối tượng 

khuyến khích, không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo)  

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

- Các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở có trách nhiệm thường xuyên rà 

soát, gửi Văn phòng cập nhật, tham mưu cho Giám đốc Sở phê duyệt danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính 

công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.  

- Văn phòng Sở có trách nhiệm công khai danh mục thủ tục hành chính 

được ban hành kèm theo Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở; 

đồng thời, chỉ đạo Bộ phận Một cửa niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa. 

- Các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp 

luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra 

Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Hành chính công; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Bộ phận một cửa Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                        

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 

 



 

Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG 
 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Mã số TTHC 

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC 
 

1.  Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 1.008688 

2.  Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1.008690 

3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị 1.008691 

4. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố, thị 

xã thuộc tỉnh 
1.008692 

5. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị 

loại V chưa công nhận là thị trấn 
1.008693 

6. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới 1.008694 

7. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị 1.008695 

8. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị 1.008696 

9. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt 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 tỉnh 

1.003011.000.00.

00.H46 

10. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt 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 tỉnh 

1.002701.000.00.

00.H46 

11. Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh 

1.008432.000.00.

00.H46 

12. 
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1.008891.000.00.

00.H46 

13. 
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1.008989.000.00.

00.H46 

14. Thủ tục cấp lại chứng Chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ 

quan cấp chứng chỉ hành nghề 

1.008990.000.00.

00.H46 

15. 
Thủ tục gia hạn Chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1.008991.000.00.

00.H46 

16. Thủ tục công nhận Chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước 

ngoài ở Việt Nam 

1.008992.000.00.

00.H46 

17. Thủ tục chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước 

ngoài ở Việt Nam 

1.008993.000.00.

00.H46 

II.  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG   

1.  Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng mới 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) 

1.009994.000.00.

00.H46 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131103
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131043
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131042
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131108
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131109
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131110
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131111
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131106


 

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) 

1.009995.000.00.

00.H46 

 

3.  Thủ tục Cấp Giấy phép di dời 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) 

1.009996.000.00.

00.H46 

 

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 tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị /dự án) 

1.009997.000.00.

00.H46 

 

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/theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị /dự án) 

1.009998.000.00.

00.H46 

 

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/theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị /dự án) 

1.009999.000.00.

00.H46 

7.  Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng 

II, hạng III 

1.009982.000.00.

00.H46 

8.  Thủ tục Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III 

1.009983.000.00.

00.H46 

9.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) 

1.009984.000.00.

00.H46 

10.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 

1.009985.000.00.

00.H46 

11.  Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

1.009986.000.00.

00.H46 

12.  Thủ tục Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá 

nhân người nước ngoài 

1.009987.000.00.

00.H46 

13.  Thủ tục Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng 

chỉ hạng II, hạng III 

1.009928.000.00.

00.H46 

14.  Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III 

1.009988.000.00.

00.H46 

15.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III (do mất, hư hỏng) 

1.009989.000.00.

00.H46 

16.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III (do lỗi cơ quan cấp) 

1.009990.000.00.

00.H46 



 

17.  Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

1.009991.000.00.

00.H46 

18.  Thủ tục Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng 

chỉ hạng II, hạng III 

1.009936.000.00.

00.H46 

19.  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

thuộc dự án nhóm B, C 

1.009980.000.00.

00.H46 

20.  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

1.009981.000.00.

00.H46 

21.  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 

1.009995.000.00.

00.H46 

22.  Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ 

điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

1.009973.000.00.

00.H46 

III.  LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP XÂY DỰNG    

1.  Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân 

khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

2.001116.000.00.

00.H46 

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 UBND tỉnh cho phép hoạt động 

1.002515.000.00.

00.H46 

 

3.  Thủ tục 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 tỉnh đã 

tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 

1.002621.000.00.

00.H46 

 

IV. 
 LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY 

DỰNG   

 

1.  Thủ tục Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với 

công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh 

1.009788.000.00.

00.H46 

2.  Thủ tục Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng 

có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791.000.00.

00.H46 

3.  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 Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành) 

1.009794.000.00.

00.H46 

V.  LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG    

1.  
Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

1.006871.000.00.

00.H46 

VI.  LĨNH VỰC NHÀ Ở    

1.  Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo 

pháp luật về đầu tư) 

1.010009.000.00.

00.H46 



 

2.  
Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

1.007764.000.00.

00.H46 

3.  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 

1.007762.000.00.

00.H46 

4.  Thủ tục Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

tỉnh 

1.007763.000.00.

00.H46 

5.  Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được 

bán, thuê   mua 

1.007750.000.00.

00.H46 

6.  
Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 

1.006873.000.00.

00.H46 

7.  
Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 

1.006876.000.00.

00.H46 

VII.  LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN    

1.  
Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

1.002572.000.00.

00.H46 

2.  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) 

1.002625.000.00.

00.H46 

3.  Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư  

1.002630.000.00.

00.H46 

 



 

Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG 
 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Mã số TTHC 

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC  

1.  Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh 

1.008432.000.00.

00.H46 

II.  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG   

1.  Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng mới 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) 

1.009994.000.00.

00.H46 

 

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) 

1.009995.000.00.

00.H46 

 

3.  Thủ tục Cấp Giấy phép di dời 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) 

1.009996.000.00.

00.H46 

 

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 tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị /dự án) 

1.009997.000.00.

00.H46 

 

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/theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị /dự án) 

1.009998.000.00.

00.H46 

 

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/theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị /dự án) 

1.009999.000.00.

00.H46 

7.  Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III 

1.009988.000.00.

00.H46 

8.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III (do mất, hư hỏng) 

1.009989.000.00.

00.H46 



 

9.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III (do lỗi cơ quan cấp) 

1.009990.000.00.

00.H46 

10.  Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

1.009991.000.00.

00.H46 

11.  Thủ tục Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng 

chỉ hạng II, hạng III 

1.009936.000.00.

00.H46 

12.  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

thuộc dự án nhóm B, C 

1.009980.000.00.

00.H46 

13.  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

1.009981.000.00.

00.H46 

III.  LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP XÂY DỰNG    

1.  Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân 

khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

2.001116.000.00.

00.H46 

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 UBND tỉnh cho phép hoạt động 

1.002515.000.00.

00.H46 

 

3.  Thủ tục 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 tỉnh đã 

tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 

1.002621.000.00.

00.H46 

 

IV.  LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG    

1.  Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
1.006871.000.00.

00.H46 

V.  LĨNH VỰC NHÀ Ở    

1.  Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo 

pháp luật về đầu tư) 

1.010009.000.00.

00.H46 

2.  
Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

1.007764.000.00.

00.H46 

3.  Thủ tục Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

tỉnh 

1.007763.000.00.

00.H46 

4.  Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được 

bán, thuê   mua 

1.007750.000.00.

00.H46 

5.  
Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 

1.006873.000.00.

00.H46 

6.  
Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 

1.006876.000.00.

00.H46 

VI.  LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN    

1.  Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư  

1.002630.000.00.

00.H46 

 



 

Phụ lục 3 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ 

KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ TTHC 

I.  LĨNH VỰC NHÀ Ở    

1.  

Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP.  

1.010005.000.00.

00.H46 

2.  

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc 

sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP.  

1.010006.000.00.

00.H46 

3.  

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng 

trên đất trồng trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy 

định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.  

1.010007.000.00.

00.H46 

4.  Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  
1.007766.000.00.

00.H46 

5.  Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  
1.007767.000.00.

00.H46 

II.  LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ    

1.  Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị 

trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009352.000.00.

00.H46 

2.  Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều 

chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng 

đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009914.000.00.

00.H46 

III.  LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC   

1.  Thủ tục Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  1.005394.000.00.

00.H46 

2.  Thủ tục Thi tuyển Viên chức  1.005388.000.00.

00.H46 

3.  Thủ tục Tiếp nhân vào làm viên chức  1.005393.000.00.

00.H46 

4.  
Thủ tục Xét tuyển viên chức  

1.005392.000.00.

00.H46 

IV.  LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO    

1.  
Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh  

2.002394.000.00.

00.H46 

V.  LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƢ    

1.  
Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh  

2.001899.000.00.

00.H46 

VI.  LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN   

1.  
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh  

2.002175.000.00.

00.H46 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119118
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119118
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119118
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131608
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131608
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131606
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131606
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131913
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131913
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131660
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131660
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131942
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131942
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132013
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132013
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131439
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131439
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132021
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132021
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131940
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131940


 

VII.  LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG   

1.  
Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập  

2.002400.000.00.

00.H46 

2.  
Thủ tục Thực hiện việc giải trình  

2.002403.000.00.

00.H46 

3.  
Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình  

 

2.002402.000.00.

00.H46 

4.  
Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập  

2.002401.000.00.

00.H46 

VIII  LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC   

1.  Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) 

2.002192.000.00.

00.H46 

2.  
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 

 

2.002191.000.00.

00.H46 

IX  LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

1.  
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 

 

2.002407.000.00.

00.H46 

2.  
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 

2.002411.000.00.

00.H46 

 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131938
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131938
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131949
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131949
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131949
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132001
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/132001
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/130588
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/130588
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/130754
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/130754
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/130754
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119102
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131434
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131434
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131434
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/119100
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131432
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/131432


 

Phụ lục 4 

DANH MỤC TTHC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ĐỐI TƢỢNG 

KHUYẾN KHÍCH, KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI  

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ TTHC 

I.  LĨNH VỰC NHÀ Ở    

1.  Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước  
1.007765.000.00.

00.H46 
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