
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

“CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG”  

THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SXD ngày         /      /2022 

của Sở Xây dựng) 

1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (có nhu cầu cung cấp thông tin quy 

hoạch bằng văn bản) nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích, thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành 

chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã có trách 

nhiệm: 

+ Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, hoàn thiện thông tin của Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nộp hồ sơ.  

+ Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích.  

+ Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

Trường h p hồ sơ đầy đủ, h p lệ: Tiếp nhận, lưu tr  hồ sơ điện t ; chuyển 

Phòng chuyên môn x  lý; g i Phiếu tiếp nhận hồ sơ hồ sơ và hẹn trả kết quả cho 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

Trường h p hồ sơ chưa đầy đủ, không h p lệ: G i thông báo cho Cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

- Bước 3: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đư c hồ sơ, 

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới 

xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy 

hoạch và quyết định việc cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã xác nhận trên 

phần mềm một c a điện t  về kết quả đã có tại Bộ phận một c a (nếu có); thông 

báo cho cá nhân, tổ chức đã có kết quả TT C . 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả TT C theo hình thức đã đăng ký: 

Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân g i hồ sơ trực tuyến 

hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó 

ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin). 
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b) Số lư ng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ h p lệ. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về 

địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông 

tin khác liên quan đến quy hoạch. 

8. Lệ phí: không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật s a đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật s a đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc s a 

đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê 

duyệt, quản lý xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/216 của UBND 

tỉnh. 
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