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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
tháng
năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên TTHC

Thời gian
giải quyết

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp
nhận và trả kết quả TTHC

A

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1

Cấp giấy phép xây
dựng mới đối với
công trình cấp đặc
biệt, cấp I, cấp II
(công trình không
theo
tuyến/Theo
tuyến trong đô
thị/Tín
ngưỡng,
tôn giáo /Tượng
đài, tranh hoành
tráng/Theo
giai
đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công
trình theo tuyến

12 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
phường Đông phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
150.000
đồng/giấy
phép

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
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trong đô thị/Dự án)

2

Cấp giấy phép xây
dựng sửa chữa, cải
tạo đối với công
trình cấp đặc biệt,
cấp I, cấp II (công
trình không theo
tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín
ngưỡng,
tôn
giáo/Tượng
đài,
tranh
hoành
tráng/Theo
giai
đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công
trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án)

chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến mức độ 3 qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến tại địa
chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.

12 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
phường Đông phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến mức độ 3 qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến tại địa
chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.

tỉnh.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

150.000
đồng/giấy
phép

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

3

3

4

Cấp giấy phép di
dời đối với công
trình cấp đặc biệt,
cấp I, cấp II (công
trình không theo
tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín
ngưỡng,
tôn
giáo/Tượng
đài,
tranh
hoành
tráng/Theo
giai
đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công
trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án)

Cấp điều chỉnh
giấy phép xây
dựng đối với công
trình cấp đặc biệt,
cấp I, cấp II (công
trình không theo

12 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
phường Đông phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

150.000
đồng/giấy
phép

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến mức độ 3 qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến tại địa
chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.
12 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,

15.000
đồng/giấy
phép

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

4

5

tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín
ngưỡng,
tôn
giáo/Tượng
đài,
tranh
hoành
tráng/Theo
giai
đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công
trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án)

phường Đông phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến mức độ 3 qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến tại địa
chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

Gia hạn giấy phép
xây dựng đối với
công trình cấp đặc
biệt, cấp I, cấp II
(công trình Không
theo
tuyến/Theo
tuyến trong đô
thị/Tín
ngưỡng,
tôn
giáo/Tượng
đài, tranh hoành
tráng/Theo
giai

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
phường Đông phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

15.000
đồng/giấy
phép

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

5

đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công
trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án

II

1

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến mức độ 3 qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến tại địa
chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.

Lĩnh vực nhà ở và công sở

Thủ tục thẩm
định giá bán, thuê
mua, thê nhà ở xã
hội được đầu tư
xây dựng theo dự
án bằng nguồn
vốn ngoài ngân
sách nhà nước

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai
châu.
- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp
khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
30 ngày kể từ phường Đông phong, Thành phố Lai
ngày nhận đủ Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02133. 796.888
hồ sơ
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết

Chưa quy
định

1. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13
ngày 25/11/2014;
2. Nghị định số 100/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 của Chính
phủ về phát triển và quản lý nhà
ở xã hội;
3. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP
ngày 01/4/2021 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định
số 100/2015/NĐ-CP của Chính
phủ về phát triển và quản lý nhà
ở xã hội;
4. Thông tư số 20/2016/TTBXD ngày 30/6/2016 của Bộ
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quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.
- Qua dịch vụ bưu chính.

B

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1

Cấp giấy phép xây
dựng mới 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
hoành 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

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa” – UBND cấp huyện,
thành phố.

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Xây dựng hướng dẫn thực hiện
một số nội dung của Nghị định
số
100/2015/NĐ-CP
ngày
20/10/2015 của Chính phủ về
phát triển và quản lý nhà ở xã
hội.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
1.
Nhà
ở
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
riêng
lẻ
:
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
75.000
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
đồng/giấy
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
quy định chi tiết một số nội
phép;
dung về quản lý dự án đầu tư
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
2.
Công xây dựng;
quả:
trình khác:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQ150.000
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” –
HĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng/giấy
UBND cấp huyện, thành phố.
đồng nhân dân tỉnh quy định
phép.
- Qua dịch vụ bưu chính.
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
mức
độ
4
tại
địa
chỉ:
tỉnh.
http://dichvucong.laichau.gov.vn.
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2

3

Cấp giấy phép xây
dựng 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
hoành
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 giấy phép di
dời đối với công
trình cấp cấp III,
cấp IV (công trình
Không
theo
tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa” – UBND cấp huyện,
thành phố.

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
1. Nhà ở
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
riêng lẻ :
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
75.000
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
đồng/giấy
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết phép;
quả:
2.
Công
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trình khác:
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 150.000
UBND cấp huyện, thành phố.
đồng/giấy
phép.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
mức
độ
3
tại
địa
chỉ:
http://dichvucong.laichau.gov.vn.

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 1. Nhà ở
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ riêng lẻ :
chế “một cửa” – UBND cấp huyện, 75.000
thành phố.
đồng/giấy
2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày phép;
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
2.
Công

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.
1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
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ngưỡng,
tôn
giáo/Tượng
đài,
tranh
hoành
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

4

Cấp điều chỉnh
giấy phép xây
dựng 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
hoành
tráng/Theo
giai
đoạn cho công
trình không theo
tuyến/Theo
giai
đoạn cho công

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” –
UBND cấp huyện, thành phố.

trình khác:
150.000
đồng/giấy
phép.

4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

- Qua dịch vụ bưu chính.
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
mức
độ
3
tại
địa
chỉ:
http://dichvucong.laichau.gov.vn.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa” – UBND cấp huyện,
thành phố.

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” –
UBND cấp huyện, thành phố.
- Qua dịch vụ bưu chính.

ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
15.000
đồng/ giấy
phép

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
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- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
mức
độ
3
tại
địa
chỉ:
http://dichvucong.laichau.gov.vn.

trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án)
và nhà ở riêng lẻ

5

Gia hạn giấy phép
xây dựng 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
hoành
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

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa” – UBND cấp huyện,
thành phố.

1. Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
15.000
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
đồng/ giấy
quả:
phép
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” –
UBND cấp huyện, thành phố.

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

- Qua dịch vụ bưu chính.
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
mức
độ
3
tại
địa
chỉ:
http://dichvucong.laichau.gov.vn.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

4. Nghị Quyết số 42/2021/NQHĐND ngày 10/8/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng một số
khoản phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh.

