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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:    1828  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

        Hòa Bình, ngày   24  tháng 8 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh  

vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ  và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 
chính;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3015/TTr-SXD 
ngày 20/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ (05 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch 

- kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, công bố tại Quyết 

định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH- 

KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––––  

 

STT Tên TTHC bị bãi bỏ Tên Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ 

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  

1 

Thủ tục Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy 

phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên các 

tuyến, trục đường phố chính trong thành phố 

Hòa Bình (gồm: Đường Cù Chính Lan, An 

Dương Vương, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng 

Đạo, Thịnh Lang, Trương Hán Siêu, Trần 

Quý Cáp, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng và 

đường Chi Lăng) 

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

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015; 

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; 

- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

II Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc  

2 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô 

thị/Quy hoạch chung xây dựng khu chức 

năng đặc thù 

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

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017; 

-  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016; 

- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. 

3 

Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô 

thị/Quy hoạch chung xây dựng khu chức 

năng đặc thù 

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

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017; 

-  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016; 

- Quyết định số 57/2016/UBND ngày 29/12/2016. 

4 
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô 

thị/Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức 

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

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015; 
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năng đặc thù - Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017; 

-  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016; 

- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. 

5 

Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch phân 

khu đô thị/ Quy hoạch phân khu xây dựng 

khu chức năng đặc thù. 

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

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017; 

-  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016; 

- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. 
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