
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUY 

HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 

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

của Sở Xây dựng) 

 

1. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt 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 huyện. 

*  Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (thực hiện dự án đầu tư xây dựng) 

nộp hồ sơ nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết trực tiếp tại Trung 

tâm Giao dịch 1 cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là 

UBND cấp huyện) 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: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông của 

UBND cấp huyện 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 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 tử; chuyển 

Phòng chuyên môn xử lý; gửi 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: Gửi thông báo cho Cơ 

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

- Bước 3: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng các huyện (sau đây gọi là Phòng chuyên môn cấp huyện) có trách nhiệm 

tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường h p hồ sơ 

đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với 

trường h p hồ sơ không đáp ứng theo quy định. 

Trường h p hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng đư c yêu cầu theo văn bản thông 

báo thì Phòng chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

hướng dẫn cho Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

- Bước 4: Phòng chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu với các 

quy định hiện hành để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước 

về nh ng lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch (nếu cần thiết). Các cơ 
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quan đư c hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nh ng nội dung 

thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu cơ quan đư c 

hỏi ý kiến không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách 

nhiệm về nh ng nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. 

- Bước 5: Phòng chuyên môn cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để 

tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Trường h p hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt 

(do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không 

đúng với thực tế): Phòng chuyên môn cấp huyện thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường h p hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt: 

Phòng chuyên môn cấp huyện tổng h p hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và 

dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Bước 6: UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt. 

- Bước 7: Công chức tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND cấp 

huyện xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả đã có tại Bộ phận 

một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đã có kết quả TTHC và mức nộp phí, 

lệ phí theo hình thức đã đăng ký 

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

Trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thời hạn ghi trong giấy 

biên nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND cấp huyện hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị), thành phần hồ sơ gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định;  

(2) Thuyết minh nội dung nhiệm vụ;  

(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

(4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

(5) Các văn bản pháp lý có liên quan. 

-  Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây 

dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật 

Xây dựng), thành phần hồ sơ gồm:  

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định;  

(2) Thuyết minh nội dung nhiệm vụ;  

(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  



3 

(4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

(5) Các văn bản pháp lý có liên quan. 

(6) Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân 

cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; 

(7) Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

xây dựng. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  

- Phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định: 

Đối với hồ sơ nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị): Không quá 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ h p lệ. 

Đối với hồ sơ nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật 
Xây dựng): Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ h p lệ. 

- UBND cấp huyện phê duyệt: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch của 

Phòng chuyên môn cấp huyện. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan có thẩm quyền thẩm định: Phòng chuyên môn cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn cấp 

huyện. 

- Cơ quan phối h p: Các cơ quan liên quan đến nội dung nhiệm vụ quy 

hoạch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường h p hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt: Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch. 

- Trường h p hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt: Công văn trả lời và bộ 

hồ sơ đã nhận.    

* Lệ phí: Chi phí thẩm định đư c xác định bằng 20% so với chi phí lập 

nhiệm vụ quy hoạch (theo quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BXD). 

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

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 
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* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

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

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, 

thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch 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 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh. 
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2. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt 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 huyện. 

*  Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (thực hiện dự án đầu tư xây dựng) 

nộp hồ sơ đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết trực tiếp tại Trung tâm 

Giao dịch 1 cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND 

cấp huyện) 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: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông của 

UBND cấp huyện 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 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 tử; chuyển 

Phòng chuyên môn xử lý; gửi 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: Gửi thông báo cho Cơ 

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

- Bước 3: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng các huyện (sau đây gọi là Phòng chuyên môn cấp huyện) có trách nhiệm 

tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường h p hồ sơ 

đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với 

trường h p hồ sơ không đáp ứng theo quy định. 

Trường h p hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng đư c yêu cầu theo văn bản thông 

báo thì Phòng chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

hướng dẫn cho Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

- Bước 4: Phòng chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu với các 

quy định hiện hành để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước 

về nh ng lĩnh vực liên quan đến quy hoạch (nếu cần thiết). Các cơ quan đư c 

hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nh ng nội dung thuộc chức 

năng quản lý của mình. Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu cơ quan đư c hỏi ý kiến 

không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về 

nh ng nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. 

- Bước 5: Phòng chuyên môn cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để 

tham mưu việc phê duyệt quy hoạch. 

Trường h p hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt 
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(do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không 

đúng với thực tế): Phòng chuyên môn cấp huyện thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường h p hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt: 

Phòng chuyên môn cấp huyện tổng h p hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và 

dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Bước 6: UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt. 

- Bước 7: Công chức tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND cấp 

huyện xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả đã có tại Bộ phận 

một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đã có kết quả TTHC và mức nộp phí, 

lệ phí theo hình thức đã đăng ký 

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

Trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thời hạn ghi trong giấy 

biên nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND cấp huyện hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị), thành phần hồ sơ gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định;  

(2) Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

(3) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 

(4) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

(5) Các phụ lục tính toán kèm theo;  

(6) Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

(7) Các văn bản pháp lý có liên quan; 

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây 

dựng), thành phần hồ sơ gồm:  

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định;  

(2) Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

(3) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 

(4) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

(5) Các phụ lục tính toán kèm theo;  

(6) Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

(7) Các văn bản pháp lý có liên quan; 
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(8) Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch;  

(9) Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

xây dựng;  

(10) Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

* Số lượng hồ sơ:  03 (ba) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

 - Phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định hồ sơ: Không quá 25 (hai mươi 

lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ h p lệ. 

- UBND cấp huyện phê duyệt: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch của 

Sở Xây dựng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan có thẩm quyền thẩm định: Phòng chuyên môn cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn cấp 

huyện. 

- Cơ quan phối h p: Các cơ quan liên quan đến nội dung nhiệm vụ quy 

hoạch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường h p hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt: Quyết định phê duyệt đồ án, đồ 

án điều chỉnh quy hoạch, Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch. 

- Trường h p hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt: Công văn trả lời và bộ 

hồ sơ đã nhận.    

* Lệ phí: Chi phí thẩm định đư c tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án 

quy hoạch (theo quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BXD). 

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

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

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
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ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

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

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, 

thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch 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 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh. 

* Ghi chú: Biểu lệ phí đính kèm 

Bảng số 11. Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình 

lập đồ án quy hoạch  

 (Ban hành theo Thông tư 20/2019/TT-BXD) 

Chi phí lập đồ án quy 

hoạch (triệu đồng) 
≤200 500 700 1.000 2.000 5.000 7.000 ≥10.000 

Thẩm định đồ án (tỷ 

lệ %) 
12,3 9,7 

8,

4 
7,5 5,5 3,9 3,2 2,8 

Ghi chú:  Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo định mức chi phí quy định 

tại Bảng số 11 chưa bao gồm chi phí cho công việc khảo sát thực địa phục vụ 

việc thẩm định đồ án quy hoạch (nếu có). Trường h p phải đi khảo sát thực địa 

phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch thì cơ quan quản lý nghiệp vụ lập 

đồ án quy hoạch lập dự toán để bổ sung chi phí thẩm định đồ án quy hoạch. 
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