
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  NH  H A  H  N HU  
 

Số: 2704 /QĐ-UBND 

C N  HÕA    H   CHỦ N H A      NAM 

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 
 

         n  u   n     25 t án  10 năm 2021 

 

QUY   ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong 

lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  ây dựng, 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã và thành phố trên địa bàn tỉnh  hừa  hiên Huế 
 

CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN   NH 
 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015 v  

Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  Luật  ổ c ức 

c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  C ín  

p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; N  ị địn  số 48/2013/NĐ-CP n    14 t án  

5 năm 2013 v  N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 2017 củ  

C ín  p ủ sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n đ n k ểm 

soát t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  Bộ 

trưởn   C ủ n  ệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n   ệp vụ về k ểm soát t ủ 

tục   n  c ín  v    ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t án  11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn p òn  C ín  p ủ về  ướng dẫn t     n  một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP n    23 t án  4 năm 2018 củ  C ín  p ủ 

về thực hiện cơ c   một cửa, một cử  l  n t ôn  tron    ải quy t thủ tục   n  

c ính; 

Theo đề n  ị củ  G ám đốc Sở Xâ  dựn  tạ  Côn  văn số 3822/SXD-VP 

n    15 t án  10 năm 2021. 
 

QUY   ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh Hoạt động xây dựng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và 

UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có D n  mục kèm 

theo). 

Điều 2. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cập nhật TTHC vào Hệ thống 

thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; thực hiện giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các TTHC đã được ban hành kèm 

theo Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng tại 

đơn vị và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

thủ tục hành chính và Quyết định sau đây: 

Thay thế TTHC số 05 tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây 

dựng (bao gồm thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản 

lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh). 

Thay thế TTHC số 01, 02, 03, 04, 05, 06 tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã và thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

 KT. CHỦ  ỊCH 

PHÓ CHỦ  ỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải Minh 

 

http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AWFH67RgCXJalpiPhY1SRk0LCUqEaGfgOCvSld@AFcl5udQxrCr@F1rwGHlcn2y5OA8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AWFH67RgCXJalpiPhY1SRk0LCUqEaGfgOCvSld@AFcl5udQxrCr@F1rwGHlcn2y5OA8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AWFH67RgCXJalpiPhY1SRk0LCUqEaGfgOCvSld@AFcl5udQxrCr@F1rwGHlcn2y5OA8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AWFH67RgCXJalpiPhY1SRk0LCUqEaGfgOCvSld@AFcl5udQxrCr@F1rwGHlcn2y5OA8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AWFH67RgCXJalpiPhY1SRk0LCUqEaGfgOCvSld@AFcl5udQxrCr@F1rwGHlcn2y5OA8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
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DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH ĐƯỢC SỬA ĐỔ , BỔ SUN   Ề L  PHÍ TRONG L NH  ỰC HOẠ  Đ N   ÂY 

DỰN   HU C  HẨM QUYỀN   Ả  QUY   CỦA SỞ  ÂY DỰN , BAN QUẢN LÝ KHU K NH   , CÔN  

N H  P   NH  À ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUY N,  HỊ     À  HÀNH PHỐ 
(B n   n  t eo Qu  t địn  số 2704 /QĐ-UBND n    25 t án  10 năm 2021 củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn           n  u ) 

 

STT  ên thủ tục hành chính (Mã số   HC) 

 hời 

gian giải 

quyết 

Lệ phí 
Cách thức và địa 

điểm thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực 

hiện 

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng ban hành theo Quyết định số 700/QĐ-B D ngày 08/6/2021 của Bộ  ây dựng. 

1 

Gian hạn giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, 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) (1.009978) 

05 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

10.000 đồng/ 

giấy phép 

- Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc trực 

tuyến hoặc qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 

01 L  L    P. Vĩn  

N n    P.  u ) 

hoặc qua Cổng 

DVC tỉnh Thừa 

Thiên Huế hoặc 

Cổng DVC quốc 

gia. 

- Luật Xây dựng 

năm 2014 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Xây dựng năm 

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; 

- Quyết định số 

77/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2017 quy 

định mức thu, nộp lệ 

phí cấp giấy phép 

xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Sở Xây 

dựng; 

- Ban 

Quản lý 

Khu 

kinh tế, 

công 

nghiệp 

tỉnh. 

2 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 12 ngày - Nhà ở riêng - Cấp huyện: Nộp Luật Xây dựng năm - UBND 
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trình cấp III, 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 (1.009994) 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

lẻ: 50.000  

đồng/giấy 

phép 

- Công trình 

khác: 

100.000 

đồng/giấy 

phép 

trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính 

công ích hoặc qua 

DVC trực tuyến. 

Địa chỉ: Trung tâm 

Hành chính công 

cấp huyện hoặc 

qua Cổng DVC 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế hoặc Cổng 

DVC quốc gia.  

- Cấp tỉnh: Nộp 

trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính 

công ích hoặc qua 

DVC trực tuyến. 

Địa chỉ: Trung tâm 

Phục vụ HCC tỉnh, 

số 01 Lê Lai, thành 

phố Huế hoặc qua 

Cổng DVC tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc Cổng DVC 

quốc gia. 

2014 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây 

dựng năm 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; 

- Quyết định số 

77/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2017 quy 

định mức thu, nộp lệ 

phí cấp giấy phép 

xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố; 

- Ban 

Quản lý 

Khu 

kinh tế, 

công 

nghiệp 

tỉnh. 

3 

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 (1.009995) 

12 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

- Nhà ở riêng 

lẻ: 50.000  

đồng/giấy 

phép 

- Công trình 

khác: 

100.000 

đồng/giấy 

phép 

4 

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 (1.009996) 

12 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

- Nhà ở riêng 

lẻ: 50.000  

đồng/giấy 

phép 

- Công trình 

khác: 

100.000 

đồng/giấy 

phép 

5 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

12 ngày 

kể từ 

ngày 

- Nhà ở riêng 

lẻ: 50.000  

đồng/giấy 
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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 (1.009997) 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

phép 

- Công trình 

khác: 

100.000 

đồng/giấy 

phép 

6 

Gian 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/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 (1.009998) 

05 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

10.000 

đồng/giấy 

phép 

7 

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/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 (1.009999) 

05 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

- Nhà ở riêng 

lẻ: 50.000  

đồng/giấy 

phép 

- Công trình 

khác: 

100.000 

đồng/giấy 

phép 
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