
Tên thủ tục 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án do 

UBND huyện quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. 

(Trường hợp thiết kế 2 bước) 

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ 

sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền 

xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (17 ngày đối với công trình cấp IV, 

27 ngày đối với công trình cấp II, III) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 05 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo 

kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện phê 

duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công 

chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (02 ngày) 



- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, 

trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

- Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III; 

- Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV 

Phí  

Lệ Phí Không 

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Nội dung theo 

mẫu số 1, Phụ lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) 

2. Các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng, gồm có: Nghị 

quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND huyện Yên Mô 

3. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm 

tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm 

định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 3 

Điều 14 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và theo các quy 

định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, được trình bày với ngôn 

ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác 

nhận), gồm có: 

- Văn bản thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng 

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

- Thiết kế cơ sở (khổ giấy A3) 

- Hồ sơ dự toán 

- Thuyết minh tính toán kết cấu (Yêu cầu đối với các công trình có kết cấu 

phức tạp) 

- Các thông tin và số liệu về giá, chứng thư thẩm định giá (Yêu cầu đối với 

công trình có mua sắm thiết bị, lắp đặt các cấu kiện có sẵn không có trong 

Công bố của Sở Xây dựng Ninh Bình về giá vật liệu xây dựng lưu thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại thời điểm trình thẩm định và công trình 

dùng vật liệu có tính chất đặc thù) 

- Các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy (Yêu cầu 

đối với Dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về 



phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục V kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020) 

4. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

- Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng 

5. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi thuật, gồm có 

- Bản sao công chứng chứng chỉ năng lực hoạt động của nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhiệm các 

chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì khảo sát xây dựng. 

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của các cá 

nhân đảm nhiệm các chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì 

khảo sát xây dựng (hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân hết độ tuổi 

đóng bảo hiểm xã hội) 

Số lượng bộ 

hồ sơ    01   bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

 



Tên thủ tục 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án do UBND 

huyện quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. (Trường 

hợp thiết kế 1 bước) 

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ 

sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền 

xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (17 ngày đối với công trình cấp IV, 

27 ngày đối với công trình cấp II, III) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 05 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo 

kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện phê 

duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công 

chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (02 ngày) 



- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, 

trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

- Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III; 

- Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV  

Phí  

Lệ Phí Không 

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Mẫu số 4, Phụ 

lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) 

2. Các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng, gồm có: - 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND huyện 

3. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm 

tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm 

định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 55 

của Luật Xây dựng và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng 

quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người 

đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận), gồm có: 

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật 

- Thiết kế bản vẽ thi công (khổ giấy A3) 

- Hồ sơ dự toán 

- Thuyết minh tính toán kết cấu (Yêu cầu đối với các công trình có kết cấu 

phức tạp) 

- Các thông tin và số liệu về giá, chứng thư thẩm định giá (Yêu cầu đối với 

công trình có mua sắm thiết bị, lắp đặt các cấu kiện có sẵn không có trong 

Công bố của Sở Xây dựng Ninh Bình về giá vật liệu xây dựng lưu thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại thời điểm trình thẩm định và công trình 

dùng vật liệu có tính chất đặc thù) 

- Các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy (Yêu cầu 

đối với Dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục V kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020) 

4. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 



- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

- Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 

gồm có 

- Bản sao công chứng chứng chỉ năng lực hoạt động của nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

- Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhiệm các 

chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì khảo sát xây dựng. 

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của các cá 

nhân đảm nhiệm các chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì 

khảo sát xây dựng (hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân hết độ tuổi 

đóng bảo hiểm xã hội) 

Số lượng bộ 

hồ sơ   01   bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên thủ tục 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao 

UBND huyện làm chủ đầu tư (Trường hợp thiết kế 2 bước, tổng 

mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ 

thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (05 ngày) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ 

và thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập 

phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp 

hồ sơ. (không quá 02 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận 

Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: 

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết 



quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công chức 

chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (01 ngày) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC. Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật 

vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng 

chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa Tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên 

môn, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết - Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: không quá 07 ngày làm việc. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2. Các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng, gồm có: 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh Ninh Bình 

3. Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi trình thẩm định (Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính 

pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm 

định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 

4 Điều 26 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và theo 

các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, được trình 

bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định 

kiểm tra, xác nhận) 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
    01  bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 



 

Tên thủ tục 

Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát bước lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao 

UBND huyện làm chủ đầu tư (Trường hợp thiết kế 2 bước, tổng mức 

đầu tư trên 15 tỷ đồng) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt  

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 

01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (05) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 02 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự 

thảo kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật 

vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND 



huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện 

chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (01 ngày) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên 

môn, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết - Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: không quá 07 ngày làm việc. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát 

2. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

4. Hồ sơ Phương án kỹ thuật khảo sát trình thẩm định (Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. 

Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy 

định tại Khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy 

cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề 

nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận). 

Số lượng 

bộ hồ sơ    01   bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ 

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



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tên thủ tục 

Thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư, 

giao UBND huyện làm chủ đầu tư (Trường hợp thiết kế 2 bước, tổng 

mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ 

sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (05) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 02 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự 

thảo kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật 

vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện 

chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (01 ngày) 



- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên 

môn, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 
- Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: không quá 07 ngày làm việc. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập Thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở 

2. Quyết định phê duyệt dự án 

3. Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở trình thẩm định (Hồ sơ trình thẩm định phải 

bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ 

trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định 

tại Khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm 

định kiểm tra, xác nhận) 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
  01    bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm 
 

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 



 

 

Tên thủ tục 

Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát bước lập thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án do UBND tỉnh quyết 

định đầu tư, giao UBND huyện làm chủ đầu tư (Trường hợp thiết 

kế 2 bước, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt  

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 

01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (05) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 02 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo 

kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào 

phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện 



phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện chuyển lại 

công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (01 ngày) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả 

giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên 

môn, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết - Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: không quá 07 ngày làm việc. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát 

2. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập 

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khảo sát, lập Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

3. Hồ sơ Phương án kỹ thuật khảo sát trình thẩm định (Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. 

Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy 

định tại Khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, 

được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị 

thẩm định kiểm tra, xác nhận) 

Số lượng 

bộ hồ sơ    01   bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ 

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



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tên thủ tục 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các 

dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao UBND huyện làm chủ 

đầu tư (Trường hợp thiết kế 2 bước, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Thẩm định: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

+ Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

- UBND huyện phê duyệt  

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ 

sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền 

xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (17 ngày đối với công trình cấp IV, 

27 ngày đối với công trình cấp II, III) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và 

thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(không quá 05 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

- Xem xét dự thảo kết quả: Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo 

kết quả thẩm định/giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào 

phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện 



phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu không đủ điều kiện chuyển lại 

công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (02 ngày) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả 

giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên 

môn, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

- Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

+ Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III;  

+ Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở (Nội dung theo mẫu số 4, Phụ lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) 

2. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. 

Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy 

định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, 

được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị 

thẩm định kiểm tra, xác nhận) , gồm có: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt 

- Thuyết minh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Bản vẽ thiết kế (khổ giấy A3) 

- Hồ sơ dự toán 

- Thuyết minh tính toán kết cấu (Yêu cầu đối với các công trình có kết cấu 

phức tạp) 

- Các thông tin và số liệu về giá, chứng thư thẩm định giá (Yêu cầu đối với 

công trình có mua sắm thiết bị, lắp đặt các cấu kiện có sẵn không có trong 

Công bố của Sở Xây dựng Ninh Bình về giá vật liệu xây dựng lưu thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại thời điểm trình thẩm định và công trình 

dùng vật liệu có tính chất đặc thù) 



- Các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy (Yêu cầu 

đối với Dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục V kèm theo Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020) 

3. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng 

4. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở thuật, gồm có: 

- Bản sao công chứng chứng chỉ năng lực hoạt động của nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

- Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhiệm các 

chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì khảo sát xây dựng. 

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của các cá 

nhân đảm nhiệm các chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì 

khảo sát xây dựng (hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân hết độ tuổi 

đóng bảo hiểm xã hội) 

Số lượng bộ 

hồ sơ 
 01     bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm 
 

Kết quả 

thực hiện 

- Báo cáo thẩm định; 

- Quyết định phê duyệt 

 

 

 

 

 



 

 

Tên thủ tục 
Kiểm tra công tác nghiệm thu trong giai đoạn thi công và khi hoàn 

thành hạng mục công trình xây dựng 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

- Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/ cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 

01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ  (05 ngày đối với dự án đang thi 

công, 17 ngày đối với dự án hoàn thành) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải 

quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công thẩm định kiểm tra thành 

phần hồ sơ và thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký duyệt. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. 

(tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa không quá 02 ngày làm việc 

đối với các dự án trong giai đoạn thi công, không quá 05 ngày làm việc 

đối với các dự án hoàn thành). 

Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (01 ngày đối với dự án đang thi công, 02 

ngày đối với dự án hoàn thành) 



- Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo kết quả thẩm định/ giải 

quyết hồ sơ. 

+ Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

+ Nếu đủ điều kiện thì ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn 

thư phòng làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn chuyển kết quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một 

cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả, lưu hồ sơ 

- Công chức Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, trả kết 

quả cho tổ chức/ cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

- Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong giai đoạn thi công: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tổ chức 

kiểm tra. 

+ Hoàn thành: không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công 

trình xây dựng (theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021) 

2. Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng (theo Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021): 

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 

1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi đầu tư xây dựng (nếu có). 

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng. 

3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ 

quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết 

kế cơ sở. 

4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có). 

5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) 

về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu 

nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi 

trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình 

lân cận) và các văn bản khác có liên quan. 



6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. 

7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 

8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và 

hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 

9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy 

định. 

10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

xây dựng. 

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát 

xây dựng công trình. 

2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 

3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết 

kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được 

phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. 

4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 

5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, 

thiết kế xây dựng công trình. 

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng 

công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). 

3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây 

dựng công trình. 

4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài 

liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng 

nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo 

quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. 

6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận 

hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. 

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, 

thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). 

8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. 

9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì 

công trình. 

10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: 

a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; 

b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; 

c) An toàn môi trường; 



 

 

 

 

 

d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ; 

đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép 

xây dựng); 

e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình 

khác có liên quan; 

g) Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô 

thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của 

dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã 

được thẩm định, phê duyệt; 

h) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). 

12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa 

hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng. 

13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình 

xây dựng. 

14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 

2 Điều 24 Nghị định này (nếu có). 

15. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra 

công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này (nếu có). 

16. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 

Số lượng bộ 

hồ sơ     01  bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả 

thực hiện 
- Thông báo kết quả kiểm tra 



 

 

 

 



Tên thủ tục 

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án do UBND cấp 

xã, quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (Trường 

hợp thiết kế 1 bước) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

- Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 

01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (19 ngày đối với công trình cấp 

IV, 29 ngày đối với công trình cấp II, III) 

-  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công thẩm định kiểm tra thành phần 

hồ sơ và thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải 

quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký duyệt. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ (không 

quá 03 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa). 

- Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại 

ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/ cá nhân. 

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC. Chuyển bộ phận Văn thư làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC 

đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 3: Trả kết quả, lưu hồ sơ 



- Công chức Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, trả kết 

quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

- 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III;  

- 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (tham khảo nội 

dung theo mẫu số 4, Phụ lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) 

2. Các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng, gồm có: 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND xã, thị trấn 

3. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm 

tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm 

định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 55 

của Luật Xây dựng và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng 

quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người 

đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận), gồm có: 

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật 

- Thiết kế bản vẽ thi công (khổ giấy A3) 

- Hồ sơ dự toán 

- Thuyết minh tính toán kết cấu (Yêu cầu đối với các công trình có kết 

cấu phức tạp) 

- Các thông tin và số liệu về giá, chứng thư thẩm định giá (Yêu cầu đối 

với công trình có mua sắm thiết bị, lắp đặt các cấu kiện có sẵn không có 

trong Công bố của Sở Xây dựng Ninh Bình về giá vật liệu xây dựng lưu 

thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại thời điểm trình thẩm định và công 

trình dùng vật liệu có tính chất đặc thù) 

- Các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy (Yêu cầu 

đối với Dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục V kèm theo Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020) 

4. Các hồ sơ, văn bản pháp lý kèm theo, gồm có: 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

- Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng 



5. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật, gồm có: 

- Bản sao công chứng chứng chỉ năng lực hoạt động của nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

- Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhiệm các 

chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, chủ trì khảo sát xây dựng. 

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của các 

cá nhân đảm nhiệm các chức danh chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán, 

chủ trì khảo sát xây dựng (hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân hết 

độ tuổi đóng bảo hiểm xã hội) 

Số lượng bộ 

hồ sơ      01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ pháp 

lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm  

Kết quả thực 

hiện 
- Thông báo kết quả thẩm định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên thủ tục 

Thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 

dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư dưới 15 

tỷ đồng (Trường hợp thiết kế 1 bước) 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Cơ quan 

thực hiện 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đối với các công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật) 

- Phòng Nông nghiệp& PTNT (Đối với các công trình NN&PTNT) 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì 

thực hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 

01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm 

quyền xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (19 ngày đối với công trình cấp IV, 

29 ngày đối với công trình cấp II, III) 

-  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công thẩm định kiểm tra thành phần 

hồ sơ và thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký duyệt. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ (không quá 

03 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa). 

- Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/ cá nhân. 

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC. Chuyển bộ phận Văn thư làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC 

đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 3: Trả kết quả, lưu hồ sơ 



 

- Công chức Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, trả kết 

quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định 

Thời hạn 

giải quyết 

Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

- 07 ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III;  

- 05 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. 

Phí  

Lệ Phí  

Thành 

phần hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật 

2. Các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng, gồm có: 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND xã, thị trấn 

3. Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Hồ sơ trình thẩm định phải 

bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ 

trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định 

tại Khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

và theo các quy định hiện hành của Chính phủ, đúng quy cách, được trình 

bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định 

kiểm tra, xác nhận) 

Số lượng bộ 

hồ sơ 
 01     bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

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

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14;  

- Nghị định số 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; 

Biểu mẫu 

đính kèm 
 

Kết quả 

thực hiện 
- Thông báo kết quả thẩm định 
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