
DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SXD   ngày       /    /2020 của Sở Xây dựng) 

 

 

ST

T 
Tên thủ tục hành chính 

Mức độ dịch 

vụ công trực 

tuyến 
Ưu tiên giải 

quyết trước 

hạn 

Thời gian giải 

quyết quy 

định Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I. Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc     

1.  Cấp Giấy phép xây dựng x  

Tối đa 12 ngày. 

Riêng đối với 

công trình do 

Sở Xây dựng 

thẩm định, tối 

đa 05 ngày 

Tối đa 12 ngày. 

Riêng đối với 

công trình do 

Sở Xây dựng 

thẩm định, tối 

đa 05 ngày 

2.  

Thẩm định 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 cấp tỉnh 

x  Tối đa 19 ngày Tối đa 20 ngày 

3.  

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 tỉnh 

x  

- Tối đa 19 

ngày (đối với 

vốn ngân sách) 

- Tối đa 17 

ngày (đối với 

vốn ngoài ngân 

sách) 

- Tối đa 20 

ngày (đối với 

vốn ngân sách) 

- Tối đa 18 

ngày (đối với 

vốn ngoài ngân 

sách) 

II. Lĩnh vực Quản lý xây dựng     

4.  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 
x  Tối đa 19 ngày Tối đa 20 ngày 

5.  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, III 
x  Tối đa 19 ngày Tối đa 20 ngày 

6.  Cấp nâng hạng chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân hạng II, III 

x  Tối đa 19 ngày Tối đa 20 ngày 

III. Lĩnh vực Nhà ở x    

7.  Thông báo nhà ở hình thành 

trong tương lai đủ điều kiện 

được bán, thuê mua 

 x 
Tối đa 11,5 

ngày 
Tối đa 12 ngày 
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