
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SXD ngày       /      /2021 của Sở Xây dựng Bình Định 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc 

1 1.008991.000.00.00.H08 1.008991.000.00.16.H08-04.01-T Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc  

2 1.008990.000.00.00.H08 1.008990.000.00.16.H08-04.00-T 
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do 

lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 
 

3 1.008989.000.00.00.H08 1.008989.000.00.16.H08-04.01-T 

Thủ tục 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). 

 

4 1.008891.000.00.00.H08 1.008891.000.00.16.H08-04.01-T Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc  

II Lĩnh vực Xây dựng 

5 1.007402.000.00.00.H08 1.007402.000.00.16.H08-04.01-T 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 
 

6 1.007401.000.00.00.H08 1.007401.000.00.16.H08-04.01-T 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định 

tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn 

hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa 

chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) 

 

7 1.007304.000.00.00.H08 1.007304.000.00.16.H08-04.01-T 
Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III 
 

8 1.007357.000.00.00.H08 1.007357.000.00.16.H08-04.01-T 
Cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III 
 

9 1.007391.000.00.00.H08 1.007391.000.00.16.H08-04.01-T 
Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 
 

10 1.007403.000.00.00.H08 1.007403.000.00.16.H08-04.00-T 
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 
 



STT MÃ SỐ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

11 1.007396.000.00.00.H08 1.007396.000.00.16.H08-04.01-T 
Cấp nâng hạng Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III 
 

12 1.007399.000.00.00.H08 1.007396.000.00.16.H08-04.01-T 
Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân hạng II, III 
 

13 1.007394.000.00.00.H08 1.007394.000.00.16.H08-04.01-T Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III  

III Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 

14 
1.002625.000.00.00.H08 1.002625.000.00.16.H08-04.01-T Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản 
 

15 1.002572.000.00.00.H08 1.002572.000.00.16.H08-04.01-T Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

IV Lĩnh vực Nhà ở và công sở 

16 1.007750.000.00.00.H08 1.007750.000.00.16.H08-04.00-T 
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện 

được bán, cho thuê mua 
 

17 1.006876.000.00.00.H08 1.006876.000.00.16.H08-04.00-T Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư  

18 1.006873.000.00.00.H08 1.006873.000.00.16.H08-04.00-T Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư  

V Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

19 1.008432.000.00.00.H08 1.008432.000.00.16.H08-04.00-T 
Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh 
 

VI Lĩnh vực Vật liệu xây dựng 

20 1.006871.000.00.00.H08 1.006871.000.00.16.H08-04.01-T Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  

VII Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

21 1.002621.000.00.00.H08 1.002621.000.00.16.H08-04.00-T 
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện 

giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp 
 



STT MÃ SỐ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

nhận đăng ký, công bố thông tin 

VIII Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng 

22 1.002515.000.00.00.H08 1.002515.000.00.16.H08-04.00-T 

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 Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho phép hoạt động 

 

23 2.001116.000.00.00.H08 2.001116.000.00.16.H08-04.00-T 
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá 

nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 
 

 TỔNG CỘNG: 23 TTHC 
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