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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  MỚI BAN HÀNH 

 TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, LĨNH VỰC KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP  HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày    /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công 
Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa liên 

thông 

 Lĩnh vực Kiến trúc 

1 
Cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc 

Trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan thẩm 

quyền có trách nhiệm 

cấp chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

(TTPVHCC) 

 

  

Nêu rõ 

quy 

định là 

bao 

nhiêu 

tiền 

 

 

 

         X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 
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2 

Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc (do chứng 

chỉ hành nghề bị mất, hư 

hỏng hoặc thay đổi thông 

tin cá nhân được ghi 

trong chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc) 

05 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
  

Theo 

quy 

định cụ 

thể của 

Bộ Tài 

chính 

X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 

3 

Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc bị ghi sai 

do lỗi của cơ quan cấp 

chứng chỉ hành nghề 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ  
  Không X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 

4 
Gia hạn chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
  

Theo 

quy 

định cụ 

thể của 

Bộ Tài 

chính 

X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 
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5 

Công nhận chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở Việt 

Nam 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
  

Theo 

quy 

định cụ 

thể của 

Bộ Tài 

chính 

X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 

6 

Chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở Việt 

Nam 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
  

Theo 

quy 

định cụ 

thể của 

Bộ Tài 

chính 

X 

- Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

-Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc. 

 Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

1 

Cung cấp thông tin về 

quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

  Không X 

- Luật Quy hoạch đô thị 

số 30/2009/QH12 ngày 

17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 sửa đổi 

một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công 

Căn cứ pháp lý 
Một cửa 

Một 

cửa liên 

thông 

 Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

1 

Cung cấp thông tin về 

quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND cấp 

huyện 
 Không X 

- Luật Quy hoạch đô thị số 

30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 sửa đổi một số điều 

của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch 
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