Phụ lục XII
LĨNH VỰC XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh
1.002662.000.0 quy hoạch chi tiết của dự án ĐTXD công
trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm
0.00.H47
quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy
1.003141.000.0 hoạch chi tiết của dự án ĐTXD công trình
theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm
0.00.H47
quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
1.008455.000.0
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
0.00.H47
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi
ĐTXD/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả
1.009992.000.0
thi ĐTXD (Trường hợp được UBND cấp
0.00.H47
tỉnh phân cấp)
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau
TKCS/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển
1.009993.000.0
khai sau TKCS (Trường hợp được UBND
0.00.H47
cấp tỉnh phân cấp)
Cấp GPXD mới đối với công trình cấp III,
cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
1.009994.000.0 giáo/Tượng đài, tranh hoàn tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
0.00.H47
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong
đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Cấp GPXD 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 hoàn tráng/Theo
1.009995.000.0
giai đoạn cho công trình không theo
0.00.H47
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình không theo
1.009996.000.0 tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoàn tráng/Theo
0.00.H47
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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
Cấp điều chỉnh GPXD đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
1.009997.000.0
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoàn tráng/Theo
0.00.H47
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
Gia hạn GPXD đối với công trình cấp III,
cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo
1.009998.000.0 tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
0.00.H47
giáo/Tượng đài, tranh hoàn 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
Cấp lại GPXD đối với công trình cấp III,
1.009999.000.0 cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
0.00.H47
giáo/Tượng đài, tranh hoàn 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
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