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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG/BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH/UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

tháng

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Stt

Tên thủ tục hành chính
(Mã hồ sơ TTHC trên
Cổng DVCQG)

Thời hạn giải quyết

1

Cung cấp thông tin về
quy hoạch xây dựng
thuộc thẩm quyền của
UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, Cơ quan quản lý
quy hoạch xây dựng
cấp tỉnh 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 cung
cấp thông tin quy
hoạch cho cơ quan,
tổ chức, cá nhân.

Địa điểm thực hiện

Phí,
lệ phí

- Bộ phận tiếp nhận Không
và trả kết quả của Sở quy định
Xây dựng tại Trung
tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh
Thanh Hóa (Số 28
Đại lộ Lê Lợi,
phường Điện Biên,
thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh
Hóa).
- Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của
Ban quản lý Khu
kinh tế Nghi Sơn và
các Khu công nghiệp
tỉnh Thanh Hóa
(Phường Trúc Lâm,
thị xã Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa).

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Luật Quy hoạch đô - Hồ sơ nộp tại Bộ phận
thị số 30/2009/QH12 tiếp nhận và trả kết quả
ngày 17/6/2009;
Sở Xây dựng tại Trung
- Luật Xây dựng số tâm Phục vụ hành chính
50/2014/QH13 ngày công tỉnh Thanh Hóa đối
với quy hoạch thuộc
18/6/2014;
thẩm quyền phê duyệt
Luật
số của UBND tỉnh.
35/2018/QH14 ngày
19/11/2018 sửa đổi - Hồ sơ nộp tại Bộ phận
một số điều của 37 tiếp nhận và trả kết quả
luật có liên quan đến Ban quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các Khu
quy hoạch.
công nghiệp tỉnh Thanh
Hóa (Đối với quy hoạch
trong địa giới hành chính
và thuộc thẩm quyền của
Ban QL khu Kinh tế
Nghi sơn và các Khu
công nghiệp tỉnh Thanh
Hóa.
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Stt

Tên thủ tục hành chính
(Mã hồ sơ TTHC trên
Cổng DVCQG)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cung cấp thông tin về
quy hoạch xây dựng
thuộc thẩm quyền của
UBND cấp huyện.

Trong thời hạn 15 ngày kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, Cơ quan quản lý quy
hoạch xây dựng cấp huyện
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 cung cấp thông tin quy
hoạch cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả thuộc Văn
phòng
HĐND
UBND cấp huyện tỉnh
Thanh Hóa.

Không

- Luật Quy hoạch đô thị số
30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

quy định

Luật
Xây
dựng
số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày
19/11/2018 sửa đổi một số điều
của 37 luật có liên quan đến quy
hoạch.

