
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:4556/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Yên Mô) 

 

 

TT 

Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 
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1.007254.000.00.00.H42 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng/thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng điều chỉnh (trường hợp 

thiết kế 1 bước) (quy định tại 

Điều 5, Điều 10 Nghị định 

59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 

1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 

 

 

 

 

 

 
TTHC này ban hành  tại tại Quyết 

định số 591/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành  

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng, UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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1.007255.000.00.00.H42 

Thẩm định dự án/dự án điều 

chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy 

định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị 

định số 42/2017/NĐ-CP) 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 
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1.007257.000.00.00.H42 

Thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng/thiết kế, dự toán xây dựng 

điều chỉnh (quy định tại khoản 

12 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP) 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 



TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 
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1.007262.000.00.00.H42 

Cấp 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. 

 

 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTHC này ban hành  tại tại Quyết 

định số 591/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành  

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng, UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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1.007266.000.00.00.H42 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải 

tạo 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. 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 
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1.007285.000.00.00.H42 

Cấp giấy phép di dời công 

trình 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. 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 



TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 
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1.007286.000.00.00.H42 

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. 

 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 

 

 

 

 

 

 
TTHC này ban hành  tại tại Quyết 

định số 591/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành  

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng, UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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1.007287.000.00.00.H42 

Gia hạn 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. 

 

 

 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 
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1.007288.000.00.00.H42 

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 cấp GPXD 

của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

 

 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ 
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