
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

–––––––––– 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 
Hòa Bình, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính  

lĩnh vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban  

nhân dân cấp huyện, tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên Cổng Dịch vụ công và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh Hòa Bình;  

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây 

dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa 

Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    

36/TTr-STTTT ngày 05//5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình điện tử trong giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng và cơ quan có liên quan tích hợp quy trình tại Quyết định này trên Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, 

Thông tin và Truyền thông; 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./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP (để b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Bộ phận Một cửa cấp huyện; 

- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH HÒA  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  
 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Tổng 

số ngày 

Trình tự thực hiện trên Cổng Dịch vụ công và  

Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh (ngày) 

Quyết định 

công bố danh 

mục TTHC của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Trong đó 

Cơ quan/ đơn vị chủ trì 

Cơ quan/ đơn 

vị phối 

hợp/quyết 

định 

 

Thời 

gian giải 

quyết 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

tỉnh/Bộ 

phận một 

cửa cấp 

huyện, xã 

(B1: Tiếp 

nhận hồ 

sơ) 

Phòng/Chi 

cục 

(B2: Thời 

gian giải 

quyết hồ 

sơ) 

Lãnh đạo 

Sở/ UBND 

cấp 

huyện, xã 

(B3: Ký 

duyệt hồ 

sơ) 

Văn thư 

Sở/UBND 

cấp 

huyện, xã 

(B4: Vào 

sổ, trả kết 

quả cho 

Bộ phận 

Một cửa 

các cấp) 

1 

Cấp GPXD đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ XD 

trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền cấp 

GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh.
 

Không 

quá 30 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

15 0,5 ngày  

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố 

13 ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày  

- Ý kiến cơ 

quan liên 

quan: 12 ngày  

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày  

 

Quyết định số 

614/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

 

2 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải 

tạo đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ XD trong đô thị, 

trung tâm cụm xã, trong khu 

bảo tồn, khu di tích lịch sử- 

Không 

quá 30 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố: 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên 

quan: 12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

Quyết định số 

614/QĐ-BND 

ngày 27/3/2020 

 



 

 

văn hóa thuộc địa bàn quản 

lý, trừ các công trình thuộc 

thẩm quyền cấp GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

13 ngày định: 03 ngày 

3 

Cấp giấy phép di dời công 

trình đối với công trình, nhà 

ở riêng lẻ XD trong đô thị, 

trung tâm cụm xã, trong khu 

bảo tồn, khu di tích lịch sử- 

văn hóa thuộc địa bàn quản 

lý, trừ các công trình thuộc 

thẩm quyền cấp GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Không 

quá 30 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố: 

13 ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên 

quan: 12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

 

Quyết định số 

614/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

 

4 

Điều chỉnh GPXD đối với 

công trình, nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu bảo 

tồn, khu di tích lịch sử- văn 

hóa thuộc địa bàn quản lý, 

trừ các công trình thuộc 

thẩm quyền cấp GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Không 

quá 30 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố 

13 ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên 

quan: 12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

 

5 

Gia hạn đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền cấp 

GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

 

Không 

quá 05 

ngày  làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

04 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố 

02 ngày  

 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

ngày 

0,5 ngày 

 

Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 01 ngày  

Quyết định số 

614/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

 



 

 

6 

Cấp lại GPXD đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ xây 

dựng trong đô thị, trung tâm 

cụm xã, trong khu bảo tồn, 

khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của cấp 

trung ương, cấp tỉnh. 

Không 

quá 05 

ngày  làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

04 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng 

các huyện, 

thành phố 

02 ngày  

 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

ngày 

0,5 ngày 

 

 

Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 01 ngày  

Quyết định số 

614/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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