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QUYET D!NH 
Ban hành Quy che^ phôi hçp thi'c hin co die mt cü'a lien thông trong 

thâm dinh thiêt kê co' so', thiêt kê k thut (thiêt kê bàn ye thi công) và cp 
phép xãy th,i'ng dôi vO'i các diy an sü' diing nguôn von khác du'yc dâu tu' 

xãy thi'ng trên dja bàn tinh Hu'ng Yen 

UY BAN NHAN DAN TINH HISNG YEN 

Can ct Ludt T chic chinh quyn cia phrng ngày 19/6/2015; 

Can ct'rLut Ban hành van bOn quyphQmphOp lut ngày 22/6/2015; 

Can cLutXOy dy'ng ngày 18/6/2014; 

Cán ct' Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cz'ta ChInh phzi 
ye' quOn l dic an dá'u tu xáy dmg; Nghj d.inh sO 42/201 7/ND-CT ngày 
05/4/2017 caa ChInh phi ye sil.ra dOi, bO sung rnç5t sO diéu Nghf djnh so 
59/2015/ND-CP ngOy 181612015 cia Chmnh pha ye quOn lj' dit On dOu tc xOy 
dcng; 

COn c Nghj djnh so 46/2015/ND-UP ngày 12/5/2015 ye quOn l chat 
lu'cing và bOo tri cOng trinh xOy dy'ng, 

COn cz2' Quyê't d,inh so' 09/2015/QD-TTg ngO 	 iy 25/3/2015 ca Thz tuO'ng 
Ch[nh pH ye vic ban hOnh Quy ché thu'c hiên co chC rnót ci'ca, co' ché mót 
c/'ca lien thOng tai co quan hành chInh nhO nuO'c 6' d,iaphu'o'ng,' 

On ct Nghj quyét so 19-201 7/NQ-cP ngày 06/02/2017 cOa Chinh phO 
ye tiOp tyc thcc hin nhi?ng nhiém vu, giOi phOp chz'i yêu cOi thin rnOi tru'O'ng 
kinh doanh, nOng cao nOng licc cinh tranh quOc gia nOm 2017, dfnh hzthng dé'n 
Wm 2020; 

Theo d ngh/ cOa GiOm doe SO' XOy c4cng  tQ.i Ta trInh so 69/TTr-SXD ngOy 
02/6/2017. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy che^ phi hpp thxc hin 
ccr chê môt ci'a lien thông trong thâm djnh thiêt ke co' so', thiêt ke ky thuât (thiêt 
kê bàn ye thi công) và Cap phép xây dirng dôi vó'i cac dix an sO' ding nguôn von 
khác duic dâu tu xây dii'ng trên dja bàn tinli Hung Yen. 

Dieu 2. Quyêt dnh nay có hiu lxc thi hành k tü ngày 01/7/2017. 



Diêu 3. Chánh Vànphông Uy ban nhân dan tinh; ThU tru&ng các sâ, 
ban, ngành tinh; CH tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; ChU tich Uy 
ban nhân dan các xã, phung, thj trân vâ các to chUc, cá nhân có lien quan 
chiu trách nhirn thi hânh Quyêt djnh này./.w 

No'! nhân: 	 TM. !~NZ.NHAN DAN TINH 
Nhu diêu , 	 --ICH 
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- Bô My dtrng;  
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- Cic Kiern tra van ban QPPL, B9 Tu phap; 	 - 
, \ 	z); 	- 

- Thuông trire Tiub iiy; 
Thuong tiuc HDND tinh, 	 k.. 	.. 

 -DoanDBQHtinh; 	 . 	

- - Chu t1ch, cac Pho Chu t
.
ch UBND tinh, 

- Länh dao VP UBND tinh; 
- Trung tâin THCB; 
- Luu: VT, KT IQ. 	 Nguyen Van Phong 



UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH HUNG YEN 	 Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

QUY CHE 
Phi hap thirc hin co' ch mt cü'a lien thong trong thm djnh thiêt k co' so', 

thiêt kê k5 thut (thiêt kê bin ye thi công) và cap phép xây dung dôi vó'i các di 
An sfr ding nguôn von khác thrçc dan tu' xây dung trên dja bàn tinh Hung Yen 

(Ban hành kern theo Quyét djnh so 2/1 /20] 7/QD- UBND ngày / /6/2017 
cia Uy ban nhân clan tinh Hung Yen) 

Chu'ong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Dieu 1. Phm vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v thyi gian, trInh tir thirc hi n, giãi quyk theo co ch 
mt ci:ra lien thông giia cac Co quan có lien quan trong vic giài quyêt thii tiic 
hành chinh ye thâm dnh thiêt kê cos, thiêt kê k5.' thut (hoc thiêt kê bàn ye thi 
cong) và cap giây phép xây dirng dôi vó'i du an siir diving nguôn von khác (IA các 
nguôn von không bao gôm von nhà nu'c) dugc dâu tu xây dung trên dia bàn tinh 
Hung Yen. 

Dieu 2. Dôi ttrqng áp diing 

Các co quan du mM (Sá My dung, S& quãn 19 cong trInh xay dirng chuyên 
ngành, Ban Quán 19 các khu cong nghip tinh) thirc hin thu tiic hành chinh ye thârn 
djnh thiêt kê co si, thârn djnh thiêt kê Iq thut (hoc thiêt ké bàn ye thi cOng) và 
cap giây phép xây ding; các sä, ban, ngành tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô; các to chüc, cá nhân có lien quan den dr an sr dung nguôn von khác duçyc dâu 
tu xây dung trén dja bàn tinh Hung Yen. 

Diu 3. Nguyen tc phM hqp 

1. Co' quan du mM có trách nhim tip nhn h6 so, trà kt qua giài quyt, 
dng thi phM hçp vi các Co quan, don vi lien quan dê dê xuât Uy ban nhân dan 
tinh giãi quyt theo ding quy djnh pháp lut. 

2. Bào darn s.r ph 6^i hçip chat che gitta các Co quan hành chinh nhà nithc trong 
giãi quyt cong vic cüa to chü'c, cá nhân. Quy trInh giâi quyêt cong vic theo co 
che^ mnt ci:ra lien thông phãi phi hap vói áp ding h& thông tiêu chuân quàn 19 chat 
lu'gng TCVN ISO 9001:2008 và tang cu'ng u'ng dung cong ngh8 thông tin. 

3. Phân djnh rO thrn quyên, trách nhirn, co che^ phM hçip chat chê gitta các 
Co quan hành chinh tharn gia giái quyêt cOng vic cña to;" chrc, cá nhân theo Co chê 
mnt ctta lien thông. 

4. Ngu'ô'i ding dâu các co'quan hành chinh thirc hin Co ch mnt cira lien thông 
chu trách nhim ye kêt qua, chat 1uçng giãi quyet cOng vic thuc thârn quyn. 



5. Tip thu và kjp thM xi 1 câc phân ánh, kin nghj cüa tô  chirc vâ c6ng dan 
ve cac quy dnh hành chinh theo co chê rnt cira lien thông. 

6. Vic thu phi, 16 phi cña to chñc, cá nhân dugc thic hin theo dñng quy dinh 
cüa pháp 1ut. 

Dieu 4. Ni dung và phu'o'ng th(rc phôi hQ'p 

a) Co quan du rni thirc hin thu tçic hành chinh v6 thrn djnh thit k6 co s, 
thrn djnh thiêt k 1,-,y thi4t (thiêt kê bàn ye thi công) và cap giây phép xây dung klii 
thrn djnh h6 so nu thy can thiêt thi dê nghj các cci quan quàn l nhà nu'âc có 
lien quan dn cong trInh xây dçrng tham gia kiên bang van bàn. 

b) Các co' quan lien quan có trách nhirn ph& hqp vôi co quan du mi trong 
vic tham gia kiên ye các ni dung lien quan den cong trInh. 

Khi tip nhn h6 so ly kin do co quan du mM chuyn dn, cac co quan 
lien quan có trách nhirn, giãi quyêt nhanh nhât trong thii gian quy dnh; huog 
dn hoân thin vâ bO sung ho so' trong truông hçip sau khi thâm djnh ho so không 
dam bào theo yêu câu. 

Dieu 5. Quy trInh tiêp nhin và trã kt qua 

1. Tiêp nhn ho^ so: 

a) Các to^ c1itrc, cá nhân np ho^ so tai B6 ph.n tip nhn và trâ k& qua cüa Co.  
quan dâu rnOi hoc np qua dch vu bu'u chinh. 

b) Cong chirc tiêp nhn ho so tai  B6 phn tip nhn và trà kt qua kim tra 
tinh hop lê, day dü cña ho so: 

- Trung hop ho so không thuc phm vi giãi quyt thi huOng dn de t6 chc, 
cá nhân den co quan Co thârn quyên giâi quyêt. 

- Tri.thng h9p ho^ so chu'a ho p l thi hurng dn cu the theo Mu s 01 ban 
hành kern theo Quyêt djnh sO 14/2015/QD-UBND ngày 19/8/2015 cña Uy ban 
nhân dan tinh Hung Yen ye ban hành Quy djnh thirc hin co chê mt ci:ra, Co ché 
rnt cua lien thông tai co quan hành chinh nhà nuic tinh Hung Yen (sau day vit 
g9n là Quyét djnh sO 14/2015/QD-UBND). 

- Trung hgp ho so hçp 18 thi cOng chuc tip nhn M so nhp vào si theo dOi 
ho so theo Mu sO 02 ban hành kern theo Quyêt djnh sO 14/2015/QD-UBND và 
phn rnêm din tir (nêu có); lp giây tiep nhn ho so và hçn trà kêt qua theo Mu 
so 03 ban hành kern theo Quyêt djnh sO 14/2015/QD-UBND. 

2. Chuyên M so: 

a) Sau khi tip nh.n hO so, cOng chuc 1p phi&i kim soát qua trmnh giài quyt h 
so theo Mu s6' 04 ban hành kern theo Quyêt djnh sO 14/2015/QD-UBND. 

b) Chuyên hO so và phiêu kiêm soát qua trInh giài quy& ho^ so cho phông 
chuyên mOn. Phieu kiêm soát quátrInh giãi quyêt ho so duçic chuyên theo h6 so và 
luu ti B6 phn tiêp nhn và trà kêt qua. 
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3. Giái quyêt h so: 

a) Sau khi tip nhtn h6 so, Co quan du rni chü trI t6 chüc 1y 1cin cüa các 
co quan phêi ho çip bang van bàn, Co quan du'(yc hôi kiên phài trà Rn trong thô'i 
gian quy djnh. 

b) Trên co s& giài quyt M so cüa cac co quan phi hap, co quan du mi thm 
djnh và chuyn kêt qua giài quyêt ho so den B6 phn tiêp nhn và trã kêt qua. 

c) Tnthng h9p h so chi.ra di diu kin giài quy&: Co quan du mi có trách 
nhim trã lai ho so kern theo thông báo bang van bàn và nêu rO 1 do, ni dung can 
bô sung. 

d) Tru?ng hgp ho^ so không diü diu kin giái quyt: Co quan du mi có trách 
nhirn thông báo bang van bàn nêu rO 1 do không giái quyêt ho so. Thông báo 
du(yc nhp vào rnJc trá kêt qua trong so theo dOi ho so. Thai han  thông báo phãi 
trong thai han  giãi quyêt theo quy dnh. 

d) Triing hap ho so qua han  giài quyt: Ho so qua han  thuc trách nhim 
giài quyêt cüa co quan nào thI co quan do phài CO van bàn xin 1i den to chc, cá 
nhân, trong do ghi rO 1 do qua han  và thai han  trã ket qua giri Bô  phn tiêp nhn 
và trâ kêt qua cfia co quan dâu môi. Cong ChIIC B6 phn tiêp nhn và trà kt qua 
nhp so theo dOi ho so và phân mêrn din ti:r (neu Có), thông báo thôi han  trã k& 
qua Va chuyên van bàn xin lOi cu'a CO quan lam qua han  giài quyêt ho so cho t 
chirc, Ca nhan. 

4. Trâ kt qua giài quyt ho^ so: 

Cong chirc tai Bô phn tip nhn và trá kM qua nhp vâo s6 theo dOi h6 so Va 

phn rnêrn din tr (nu có) và thirc hin nhu sau: 

a) CáC ho^ SO dd giài quyM xong: Trà kM qua giâi quyM hô so cho to Ch1'C, Ca 
nhân và thu phi, 18 phi (nu Có); tri.thng ho p tO ChuC, Ca nhân dã däng k nhn kêt 
qua qua dch vu buu chrnh thI vi9C trà kêt qua, thu phi, 16 phi (nêu Có) Va cuoc phi 
duçc thirc hin qua djCh vi.i buu chInh. 

b) Di vâi h o^ so chu'a dCi diu kin giâi quyM: Lien hvó'i tô  chirc, cá nhân d 
yêu Câu bô sung ho so theo thông báo cüa co quan giài quyêt ho so. 

c) Di vó'i M so khOng giãi quyM: Lien h& vi th chirc, cá nhân de^ trã 'ai  h 
so kern theo thông báo không giái quyêt ho so. 

d) D& vi h so qua han  giâi quy&: Thông báo thè'i han  trá kêt qua lan sau và 
chuyên van bàn xin li cüa co quan lam qua han giái quyet cho t6 chüc, Ca nhân. 

d) Di vi ho^ so giâi quyM xong tru'C thi han  trâ kM qua: Lien h6 d6 t 
chi'rc, cá nhân nhQtn kêt qua. 

Trithng hçip to chirc, cá nhân chua dn nhn h so theo giy tip nhn ho' so 
và hen trâ kêt qua thI ket qua giài quyêt ho so duc luu giü tai  B6 phn tip nhn 
Va trà kêt qua. 



Chutmg II 

QUY TRINH PHOI HqP THIJ'C HIEN CAC THU TUC 

Dieu 6. Thãm quyn thâm djnh thit kê cr s&, thit ke^ k5 thuât (hoàc 
thiêt kê bàn ye thi công) và cap giãy phép xay dii'ng dôi vói dij an sfr dung 
nguôn von khác xãy dirng trên ala  bàn tinh. 

1. Thrn dinh thi& U co s 

S& Xây thrng, So' quãn 1 cong trInh xây dirng chuyen ngành thm dljnh thit k 
co' sO' di vói du an dâu tu' xây dung sü dung nguOn vOn khác duçic xây dung trên dja 
bàn hành chInh cüa tinh, gOrn: Ong trInh nhà O' quy mô du'O'i 25 tang có chiêu cao 
khOng qua 75m; cong trInh cOng cong, cOng trInh ãnh huO'ng 16n den cánh quan, môi 
tru?mg và an toàn cüa cong dông cap ii, iii. 

2. Thm djnh thit U k5 thut (hoc thit U bàn ye thi cong) 

SO' Xây dirng, SO' quàn 1 cOng trInh xây dirng chuyên ngành thrn djnh thit 
kê k thut (dOi vO'i thiêt kê 3 buO'c) và thiêt kê bàn ye thi cOng (dôi vO'i thiêt kê 2 
buO'c) cüa các cong trInh siir dung von khác xây dixng trên dja bàn hành chInh cüa 
tinh, gôm: Cong trInh nhà O' quy mô dui 25 tang có chiêu cao khOng qua 75m; cOng 
trInh cong cong, cong trinh xây dxng có ânh hu'O'ng lO'n den cãnh quan, mOi truO'ng 
và an toàn Ong dOng cap II, III, trü cOng trInh do B6 Xây drng, B6 quân 1 cOng 
trInh xây dixng chuyên ngành th.rc hin. 

3. Cp giây phép xây dirng 

a) Uy ban nhân dan tinh phân cp cho SO' My dirng cap giy phép xay dirng 
dôi vO'i các cong trInh (khong bao gôrn các cong trInh üy quyên cho Ban Quân 1 
các khu cOng nghip tinh và nba O' riêng lé) trên dja bàn tinh, gOrn: 

- Cong trInh cap I, cp II; các cOng trInh do Uy ban nhân dan tinh chp thun 
dja diem xây dirng. 

- COng trInh tOn giáo. 

- COng trInh di tIch ljch sir van hóa, cOng trInh tu'qng dài, tranh hoành tráng 
duçic xêp hang. 

- COng trInh quáng cáo. 

- Cong trInh thuc dir an cO vn du tu true tip nuO'c ngoâi. 

- Nhing cOng trInh xây dirng tiêp giáp vO'i mt duO'ng d9c tuyên quôc l, tinh 
1, true duO'ng phô chInh (cO chi gió'i duO'ng dO rnt cat ngang du'O'ng tO' 24m trO' 
len) thuôc dO thi tO' loai V tro' len. 

- Các cOng trInh khác do Uy ban nhân dan tinh quy dnh. 

b) Uy ban nhân dan tinh phân cp cho Ban Quàn 1 cac kbu cOng nghip tinh 
cap giy phép xây dirng dOi vO'i các cOng trInh trong khu cOng nghip (trO' cOng 
trInh tOn giáo, tin nguo'ng, cOng trInh di tich ljch sO' van hóa, cOng trinh tu'ng dài, 
tranh hoành tráng duçic xêp hang). 
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c) Uy ban nhân dan cp huyn cp giy phép xây dung di vâi các cong trInh, 

nhà 6.  riêng lé & do thi, trung tarn cirn xã (bao gôrn Ca cOng trInh nhà ô' do nguô'i 
dan tu xây thuc các du an phát triên do thi, d.r an phát triên nhã 6'), trong khu bâo 
tOn, khu di tIch 1ich sir van hóa; cOng trInh tin ngu'O'ng vâ các cOng trInh kkiác thuc 
dia giói hành chInh do rnInh quân 1, trr các dOi tu'çng quy dinh ti Diem a, Diem 
b, Khoân 3 Diêu nay. 

4. Loti và cap cOng trInh can cii' theo quy dinh tai  Phu 1ic I Nghi dinh s 
46/2015/ND-CP ngây 12/5/2015 ciia ChInh phü ye quàn 1 chat lu'cing và báo trI 
cOng trInh xây dung và Thông tu sO 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cila B My 
dung quy dinh phân cap cOng trInh xây drng và hu'6'ng dn áp ding trong hot 
dng dâu tu xây dçrng. 

Dieu 7. Thm dinh thiêt kê co' sO' 

1. Thành phn h6 s: Theo cOng b6 tti Quyêt dinh s 172/QD-UBND ngày 
13/01/2017 cila Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gOrn: 

a) T6' trInh thrn dinh cüa chü du tu' (theo Mau s6' 01 Phi 1ic II ban hành 
kern theo Nghi dinh sO 59/2015/ND-CP). 

b) Ho s(y thit ke^ co s6', gôrn: Thuyêt rninh và bàn ye thit k6 Co s6'; tài lieu 
khào sat giai dotn lp dr an. 

c) Các van bàn pháp 1: 

- Van bàn chp thun chü tru'o'ng du tu xây dung hoc giy chü'ng nhn dãng 
k dâu tu'. 

- Quyt dinh 1ira chpn phu'ang an thiêt kê kiên trñc thông qua thi tuyn hoäc 
tuyn chon theo quy dinh và phu'o'ng an thiêt Re du'Gc 1ra chçn kern theo (dôi vói 
cOng trInh thuc dOi tu'p'ng quy dinh ti Dieu 15 Nghi dinh sO 59/2015/ND-CP). 

- Quy hotch chi tit t 16 1/500 (hoc ban ye tng rnt bng di vó'i du' an có 
diên tIch nhó hon Sha) ducic cap có thârn quyên phê duyt. 

- Van bàn phê duyt báo cáo dánh giá tác dng rnôi tru'è'ng hoc van bàn xac 
nhn ke^ hoch bão v& rnOi tru'6'ng cia co quan có thârn quyên. 

- Van bàn thOa thun d6 cao tinh khOng (truô'ng ho p thuc di tung phái 
thOa thun chieu cao tinh khOng theo quy dinh ti Diêu 9 Nghi dinh sO 
32/2016/ND-CP ngày 06/5/2016). 

- Các van ban pháp 1 Rhác có lien quan (nu co). 

d) HO^ so nang lj'c cüa các nhà thâu: ThOng tin nang 1i'c cüa nhà thu Rhào sat, 
nhà thâu lap du an, thiet Re co' sO'; chilng chi hành nghe va thOng tin nang lu'c cña 
các chOc danh chü nhiêrn kháo sat, cR6 nhiêrn dO an thiét Re, chü ti'I thiet k&' cña 
nhà than t1iet ie. 

2. So 1u'çng h6 so': 01 b. 



3. Thii gian giái quyêt: 

a) Thi gian thârn djnh: Không qua 20 ngày di vâi dir an nhóm B và 15 ngày 
dôi vó'i dir an nhóm C (bao gôm Ca thi gian 1y kin cüa các Ca quan có lien 
quan và thèi gian thârn tra cüa to chüc tu vn theo yêu cu cia ca quan du mi 
thâm dinh). 

b) Ly kin thm dnh và thrn tra thit k6 cña don vi tu vn theo yêu cu 
cüa co quan dâu rnOi thârn dnh: 

- Trung hgp ho so can lay kiên phic vi cong tác thrn djnh: Th?yi gian có 
van bàn trà Rn cüa co quan có lien quan không qua 07 ngày di Oi dir an nhóm B, 
05 ngày dôi vâi dr an nhóm C. 

- Trung ho p co' quan dâu mOi không dü diu kin thirc hin cong tác thm 
djnh, trong vông 02 ngày kê tr ngày nhn dü ho so hop 1, ca quan dâu môi có van 
bàn yêu câu chñ dâu tu lira ch9n true tiêp to chrc có nàng lirc phü hop theo quy 
djnh de k hop dông thârn tra ph v11 cOng tác thârn  dinh. Thoni gian thirc hiên 
thâm tra không qua 15 ngày dôi voni dir an nhóm B, 10 ngày dôi voni di,r an nhóm C. 
Chü dâu tu có trách nhirn giri kêt qua thâm tra, ho so thiêt kê dA dóng du thm 
tra cho Co quan dâu môi dê lam co son thârn djnh thiêt U. 

c) Co quan chü tri thm djnh tng hgp kt qua thrn djnh gi:ri chü du tu 
hoàn thin và phê duyt du an. 

4. Di vói di an chi yêu cu Ip bàn v rnt b.ng t6ng th: CM du tu' có th 
np ho so thârn djnh bàn v rnt bang tOng the, ho so chap thun phuung an kin tnic 
dông thoni vó'i ho so' trInh thin dnh thiêt kê ca sâ. 

Dieu S. Thim djnh thiêt kê k5 thut, thiêt kê bàn 	ye thi cong 

1. Thânh phn M so: Theo cong bb tai  Quy& djnh so 172/QD-UBND ngày 
13/01/2017 ciia Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gOm: 

a) To' trInh thârn djnh thit ké xây dung (theo Mu s6 06 tai  Phu luc II ban 
hành kern theo Nghj djnh so 59/2015/ND-CP). 

b) Van bàn pháp 1: Quyt djnh phê duyt di an; van bàn phê duyt tiêu 
chun nuOc ngoài (nêu thiêt kê có siT dung tiêu chuân nuonc ngoài); van bàn thârn 
duyt phông cháy, chüa cháy (dôi voni các cong trInh phài thâm duyt phông cháy, 
chUa cháy theo quy djnh ti Nghj djnh so 79/2014/ND-CP); van bàn phê duyt báo 
cáo dánh giá tác dng rnOi trung hoc van bàn xác nhn ke^ hoch báo v8 mOi 
truO'ng cüa co quan Co thâm quyên (theo quy djnh ti Nghj djnh sO 18/201 5/ND-
CP); báo cáo thng hp cüa chñ dâu tu; các van bàn có lien quan. 

c) Tâi 1iu khào sat xây d'çrng, thiêt kê: H6 so khào sat; M so thit U ky thuât 
hoc thit k6 bàn ye thi cOng (thuyêt rninh và bàn ye). 

d) Ho so nàng lirc cüa nhà thâu kháo sat, thit k: Thông tin nàng luc; giy 
phép nhà thâu nuonc ngoài (dôi vâi nhà thâu nu'onc ngoài hott dng tren dja bàn 
tinh); chü'ng chi hành nghê  cfia cac chilic danh chü nhirn khão sat, chü trI thiet kê. 



2. So 1ung h6 so': 01 b. 

3. Thi gian giài quyêt: 

a) Thai gian thm djnh: Kbông qua 25 ngày vó'i cong trInh cp II, cp III va 
15 ngày vói cong trInh con lai,  kê tir ngày nhn diü ho so hap 1 (bao gôm Ca thai 
gian lay kiên cüa các Co quan có lien quan và thai gian thârn tra cUa to chirc tu 
van theo yêu câu cña co quan dâu môi thâm djnh). 

b) Ly kin thrn djnh và thrn tra thit k6 cüa don vi tu vn theo yêu cu 
cüa co quan du rnM thrn dnh: 

- Tnthng hap M so' cn lay kin phçic vii cong tác thârn djnh (dOi vi các d 
an chi lp báo cáokinh tê  k thut hoc chu'a lay kiên cüa 	Co quan có lien quan 
khi thm djnh thiêt kê Co sâ): Thii gian có van bàn trà Ri cüa co quan có lien quan 
không qua 05 ngày. 

- Truing hçrp co quan dAu mi không dü diu kin thirc hin cOng tác thm djnh, 
trong vông 02 ngày kê tir ngày nhn dü ho so hçp .1, co quan dâu rnOi có vn bàn yeu 
cu chü du tu lira ch9n trirc tiêp to chirc có nãng 1irc ph hçip theo quy djnh dê k 
h?p dông thârn tra phc vu cOng tác thâm dijnh. Thai gian thirc hin thârn tra khOng 
qua 15 ngày d 6 vâi cong trInh cap II, cap iii và không qua 10 ngày doi vi cOng 
trInh cp IV. Chü dâu tu có trách nhirn giri kêt qua thâm tra, ho so thiêt kê dâ dóng 
dâu thârn tra cho co quan dâu rnOi dê lam co sO' thârn djnh thiêt U. 

4. CH dâu tu có the dng thO'i gri h6 so trInh thrn djnh thi& k8 dn Co quan 
chuyên mOn ye xay dçng và h s trInh thâm duyt thiê k phOng cháy, chta cháyo  

1 	
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den co quan co thârn quyên thârn duyt ye phOng cháy, chUacháy dê thxc hin 
song hành. Chi dâu tu' CO trách nhim gi:'ri kêt qua thârn duyt ye phông cháy, chta 
cháy den co quan dâu môi de tong hap và thông báo ket qua thâm djnh thiêt U k 
thut, thiêt kê bàn ye thi cong. 

Diu 9. Cp giy phép xây dung dii vi cong trinh không theo tuyn, 
cong trInh thuçIc dy. an 

1. Thành phn ho so: Theo cOng bO ti Quyêt djnh s 1 72/QD-UBND ngày 
13/01/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gôrn: 

a) Truäng hç'p co quan cp giy phép xây dirng không phài là co quan du 
rni thrn dnh thiêt kê, thành phan hO so gOm: 

- Don & nghj cp giy phép xây drng (theo miu ti Phi liic s6 01 Thông tu 
so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô My dirng). 

- Bàn sao mt trong nhüng giy t chirng minh quyn sO' dung dt theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. TruO'ng hp dôi vO'i cOng trmnh xây dirng tram, cot 
phat song tai  Rhu ViIC không thuc nhóm dat có rniic dIch sir dung cho xây dirng, 
khOng chuyen dôi du'c rnic dIch sO' diing dat thI np bàn sao hoc tp tin chia bàn 
ch1p chInh van bàn chap thun ye dja diem xây dirng cüa Uy ban nhân dan cap 
huyn. 



- Bàn sao Quyt dinh du tu; Quyt dinh phê duyt thit k; báo cáo kt qua 
thrn dinh thi& U. 

Bàn cam két cña chii du tu bào dam an toàn cho cong trInh và cong trInh 
lan cn dOi vi cong trInh xây chen, Co tang ham. 

- Bàn kê khai näng lirc, kinh nghim cña t chirc, cá nhan thit k, thm tra, 
kern theo bàn sao chtrng chi hành nghê hot dng xây dung (doi vâi cong trInh theo 
quy dinh khOng phài thâm dinh thiêt kê ti co quan chuyên mOn ye xây dung). 

- Hai (02) b6 bàn ye thi& k dã duçic thm dinh, phê duyt theo quy dinh 
cüa pháp 1ut ye xây dixng. 

b) TnrOiig hop co' quan cap giy phép xây dixng  Id co quan du rni thm 
dinh thit kê, thành phân ho so gôm: 

- Don de nghj cp giy phép xây dçrng (theo mu). 

- Bàn sao rnt trong nhting giy tO' chtrng rninh quyn sü dung dt theo quy 
dinh cüa pháp 1ut ye dat dai. 

- Quyk dinh phê duyt thit k. 

- Bàn cam kt cña chfi du tu bào dam an toàn cho cong trInh và cong trInh 
lan cn di vó'i cOng trInh xây chen, có tang ham. 

2. So lucing M so: 01 b. 

3. ThO'i gian giài quyêt: 

ThO'i gian thirc hin không qua 10 ngày ke^ tir ngày nhn dü ho^ so hcp lé 
(bao gOrn cà thO'i gian lay kiiên cia CáC co quan có lien quan). 

TruO'ng hç'p can lay kiên cüa các quan có lien quan: Trong thO'i gian 02 
ngày kê tr ngày nhn dü ho so hçip 1, co quan cap giây phép xây dçrng sao ho so' 
giri kern van bàn xin kiên tharn gia cüa CáC co quan cO lien quan. Trong thO'i gian 
05 ngày, co quan duqc hôi kiên phâi trà lO'i bang van bàn. 

Diu 10. Cp giy phép xây drng dôi vói cong trInh ton giáo 

1. Thành phn h6 so: Theo cOng bô tai Quyêt dinh s 1 72/QD-UBND ngày 
13/01/2017 cña Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gOrn: 

a) TruO'ng hgp Co quan cap giây phép xây dung khong phài là co' quan du 
rni thâm dinh thiêt kê, thành phan ho so gOm: 

- Don dé nghj cap giây phép xây drng (theo rnâu tai Phii içtc s6 01 Thông tu 
so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B6 xày dirng). 

- Bàn sao mt trong nhU'ng giây 0chirng minh quyn siir dung dt theo quy 
dinh ciia pháp lut ye dat dai. 

- Bàn sao van bàn chap thun ye sir cn thit xây dçrng và quy mO cOng trInh 
cña co' quan tOn giáo theo phân cap. 

- Quyt dinh phê duyt thit k; báo cáo kt qua thrn dinh thi& U. 



- Hai (02) b6 bàn ye thiêt kê dà duqc thârn dnh, phê duyt theo quy djnh 
cüa pháp lut ye xây drng. 

- Bàn cam k& cüa chü dâu tu bâo darn an toàn cho cong trInh và cOng trInh 
lan cn dOi vi cOng trInh xây chen, có tang ham. 

- Bàn kê khai nàng hrc, kinh nghirn cüa to^ chirc, cá nhân thit k, thrn tra, 
kern theo bàn sao chi'mg chi barth nghê boat dng xây drng (dôi vi cong trInh theo 
quy dljnh không phâi thâm djnh thiêt kê tai  co quan chuyên mon ye xây dmg). 

b) Truè'ng h9p co' quan cap giy phép xây dirng là ca quan d.0 mi thrn 
dinh thiêt kê, thành phân ho so gôm: 

- Dan de n9 hi cp giy phép xây dung (theo mu). 

- Bàn sao rnt trong nhüng giy t1 chirng minh quyn sir dung dt theo quy 
djnh cña pháp lut ye dat dai. 

- Quyt djnh phé duyt thit k. 

- Bàn cam kt cüa chü dâu tu bão dam an toãn cho cOng trInh và cOng trInh 
lan cn dôi vi cOng trInh xây chen, có tang ham. 

2. S6^ lu'çing ho so: 01 b. 

3. Thô'i gian giài quyt: 

Thi gian thirc hin khOng qua 10 ngày ke^ ti.r ngày nhn dCi ho^ so' hop 1 
(bao grn cà th?i gian Iy kiên cUa các ca quan có lien quan). 

Truô'ng hcip can lay kiên cüa các quan có lien quan: Trong thO'i gian 02 
ngày U tit ngày nhn dU h6 so hap 1, co quan cap giây phép xây du-n9 sao ho so 
gtri kern van bàn xin kin tham gia cüa các co quan có lien quan. Trong thi gian 
05 ngày, Co quan duçyc hOi kiên phài trà 1è'i bAng vAn bàn. 

Diu 11. Cp giây phép xây dirng dôi vói cong trInh quãng cáo 

1. Thành phn ho so': Theo cong b6 tai  Quyt djnh s6 1 72/QD-UBND ngày 
13/01/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gôrn: 

a) Truô'ng hc'p co quan cp giy phép xây dung không phài là co quan du 
rni thârn djnh thiêt ké, thành phân ho so gôrn: 

- Don d nghj cap giy phép xây dung (theo nilu tai  Phii hic s6 01 Thông tu 
so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 càa B6 Xây dirng). 

- Bàn sao rnttrong nhfrng giy ti chirng rninh quyn sir diing dt theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. Tru'ng hop dôi vi cOng trInh xay dung tai  khu vuc 
khOng thuc nhóm dat có rnic dIch sà dung cho xAy dirng, khOng chuyen di duc 
rnc dIch sr dung dat thI np bàn sao vAn bàn chap thun ye dja dim xay dung 
cüa Uy ban nhân dan cap huyn. 

- Bàn sao Hp dng thuê dt hoc hp dng thuê cong trInh (di vOi tru'ng 
hcip thuê dat hoc thuê cOng trInli dê xây dirng cong trInh quãng cáo). 



- Bàn sao Quyt djnh dâu tu; Quyêt djnh phê duyt thit k; báo cáo kt qua 
thm dinh thit k. 

- Bàn cam kt cña chü du tu bào dam an toàn cho cong trInh và cOng trInh 
lan On dôi vói cong trInh xây chen, có tang ham. 

- Bàn kê khai nàng hxc, kinh nghim cüa t chtrc, cá nhân thik k, thrn tra, 
kern theo bàn sao chirng chi hành nghê hoat  dng xây dimg (dOi vói cOng trInh theo 
quy djnh không phãi thâm djnh thiêt ké tai  co quan chuyên mon ye xây dmg). 

- Hai (02) b6 bàn ye thit kê dã du'Q'c thin dnh, phê duyt theo quy djnh 
cüa pháp lut ye xây dung. 

b) Trixèng ho,  p Co quan cap giây phép xây dirng là co quan du mi thm 
djnh thit k, thânh phân ho so gôm: 

- Don de nghj cp giy phép xây dçrng (theo mu). 

- Bàn sao imt trong nhüng giy to chüng rninh quyn sü' dung dt theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. 

- Bàn sao Hçp dông thuê dthoc hc'p dông thuê cOng trInh (di v&i truè'ng 
hop thuê dat hoc thuê cOng trmnh dé xây dung cOng trInh quàng cáo). 

- Quyt dnh phê duyt thit U. 

- Bàn cam k& cüa chü du tu bào dam an toàn cho cong trInh vâ cOng trInh 
lan ctn dôi vci cOng trInh xây chen, có tang ham. 

2. So lu'gng ho so: 01 b. 

3. ThOi gian giâi quyêt: 

ThOi gian thçrc hin không qua 10 ngày kê tir ngày nhn dü ho^ so hap lê 
(bao grn cà thOi gian lay kiên cüa các co quan có lien quan). 

Tru'Ong hcip can lay kiên cüa các quan có lien quan: Trong thOi gian 02 
ngây U tü ngày nhn dü ho so hçip 1, co quan cap giây phép xây dimg sao h6 so 
giri kern van bàn xin kiên tham gia cua các co quan có lien quan. Trong thOi gian 
05 ngày, co quan du'gc hôi kiên phài trà 16i bang van bàn. 

Diu 12. Cap giy phép xây ding di vói cong trInh theo tuyn 

1. Thành phân ho so: Theo cOng bô tai  Quyêt djnh s 1 72/QD-UBND ngày 
13/01/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Hung Yen, cu the gôm: 

a) Truàrng hp co quan cap giy phép xây d'tmg không phãi là co quan du 
rnéi thrn djnh thiêt kê, thành phân ho so gOrn: 

- Dan d8 nghj cp giy phép xây drng (theo rnu tai Phu Iiic so^ 01 Thông tu 
so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B6 My dirng). 

- Bàn sao rnt trong nhüng giây tO chirng minh quyn sü' dung dt theo quy 
djnh ciia pháp 1ut v6 dt dai hoc van bàn chap thun cüa co quan nhà nuic có 
thrn quyn ve vi trI yà phuo'ng an tuyên. 
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- Bàn sao Quyk djnh thu hM dt cüa co quan nhà nu'c có thtm quyn theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. 

- Bàn sao Quyk dnh du tu; Quy& dnh phê duya thi& k; báo cáo kt qua 
thâm dinh thiêt U. 

- Bàn cam kt cüa chü du tu bào dam an toàn cho cong trInh và cong trInh 
lan cn dôi v&i cong trInh xây chen, Co tang ham. 

- Win kê khai nãng luc, kinh nghirn cüa tO^ chüc, cá nhân thiêt k& thm tra, 
kern theo bàn sao chirng chi hành nghê hot dng xây dimg (dôi vói cong trInh theo 
quy djnh không phài thârn djnh thiêt kê ti co quan chuyên mon ye xây dçrng); 

- Hai (02) b6 bàn ye thit k8 dä duçic thm djnh, phê duyt theo quy djnh 
cüa pháp lut ye xây dçrng. 

b) TruOng hop co quan cap giy phép xây dung là co quan du rrii thm 
djnh thiêt kê, thành phân ho so gôm: 

- Don de^ nghj c.p giy phép xây dung (theo mu). 

- Bàn sao mOt  trong nhting giy t&chirng minh quyn sü ding dt theo quy 
djnh cüa pháp lut ye dat dai. 

- Bàn sao Quyt djnhthu hi dt cüa co quan nhà nuóc có thrn quyn theo 
quy djnh cüa pháp lut ye dat dai. 

- Quy& djnh phê duyt thit k. 

- Bàn cam kt cüa chü d.0 tu bào dam an toãn cho cOng trInh và cong trInh 
lan cn dOi vi cong trInh xây chen, có tang ham. 

2. So lung ho^ so: 01 b. 

3. Thñ gian giài quyt: 

Thèi gian thc hin khong qua 10 ngày k8 tr ngây nhn dü ho^ so hçp 1 
(bao gm cã thO'i gian lay kiên cüa các co quan có lien quan). 

Truông hçp cn 1y kin cüa các quan có lien quan: Trong thii gian 02 
ngày U tir ngày nhn dü hO so hp 1, co quan cap giây phép xây dung sao ho so 
gCri kern van bàn xin kiên tharn gia cüa CáC Co quan có lien quan. Trong thai gian 
05 ngây, co quan dUçYC hOi kiên phái trâ lèi bang van bàn. 

Chu'ong III 

TO CHI5C THVC HIIN 

Diu 13. Trách nhim cüa các co' quan có lien quan 

1. Co quan du rni có trách nhirn niêm yt cOng khai, dy dü, kip thi các 
thu ttic hành chInh lien thông theo quy djnh cüa pháp lut. Bâo dam giái quyêt 
cOng yiêc nhanh chóng, thuân tin cho cá nhân, to chic; vic yêu câu bO sung hO 
so chi du'Gc thuc hiên khOng qua rnt lan trong suôt qua trInh giãi quyêt ho so ti 
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t qua cua co quan dau mol. 



2. Trách nhirn cia các ca quan trrc thuc Uy ban nhân dan tinh: 

a) S& My dçrng: Tharn gia 2  kin di vói các cong trinh ánh hung dn kin 
trtic cánh quan; ye dja diem xây dirng, sr phü hop cáo cong trInh vói quy hoach 
xây dirng dugc phê duyt. 

b) S& Giao thông vn tãi: Tharn gia kin d6i vói các cong trInh ãnh hu&ng dn 
hành lang an toàn giao thông, cOng trInh khOng theo tuyên nárn trén các tuyn tinh lô, 
quôc 16 có quy hotch, ke hoach  nâng cap, cal tao,  mcr rng duông giao thông. 

c) S& NOng nghip và Phát trin nông thôn: Tharn gia kin di vói các cOng 
trInh ânh hithng den phm vi bâo v dê diêu, phm vi bão v& cong trInh thUy l(yi. 

d) S& Tâi nguyen và Môi truô'ng: Tham gia kin di vói các cong trInh thm 
dinh thiêt ke co s&, thiêt ke ky thut hoc thiet ke ban ye thi cOng, cong trinh xin 
cp giây phép xây dixng khi chua hoàn chinh giây t? ye dat dai; ye linh virc dánh 
giá tác dng môi tru?ing, ke hoach  bão v6 mOi truYng. 

d) S& Cong Thu'ong: Tham gia kin d& vii cáo cong trInh ánh huâng dn 
hành lang an toàn luói din, cOng trInh din, các cong trInh cong nghip chuyên 
ngành, cOng trinh dâu khi. 

e) So Thông tin và Truyên thông: Tham gia kin di vOi cáo cOng trInh tram 
thu phát song BTS, cong trInh viên thông, cong trInh truyen hInh. 

g) SO' Ni v: Tham gia kiên di vOi cáo cOng trInh ton giáo, tin nguO'ng. 

h) SO Khoa h9c vâ Cong ngh: Tham gia kin ve^ cOng nvh6 cüa dix an. 

i) SO Van hóa The^ thao vâ Du ljch: Tharn gia kin di vOl cáo cOng trInh 
xay dung trong khu di san van hóa, di tIch ljch sO van hóa, cOng trInh ton giáo, tin 
ngung, Cong trInh tuqng dài, tranh hoành tráng, cOng trInh quáng cáo; cOng trInh 
xay dçrng trong khu virc ánh huO'ng den cánh quan di tIch, cOng trinh van hóa. 

k) Cong an tinh: Tham gia kin ve^ phOng cháy, chta cháy di vOi ho^ so du 
an, thik U khi duc de^ ngh. 

3. Uy ban nhân dan cp huyn, op xä; các phOng ban, don vi trirc thuôc Uy 
ban nhân dan cp huyn, cp xa: Thirc hin tham gia kiên theo pham vi, linh vuc 
quân 1 cOa mIñh khi có d nghj cOa co quan dâu rnôi. 

4. Ca quan du'9'c hói kiên có trách nhim trá lOi bang van ban trong thOi 
han theo quy dnh. Mu qua thOi gian quy dnh, ca quan duc hôi kiên khOng có 
van ban trã lOi thI coi nhu dng ' và phái chju trách nhim v6 linh vixc quán 1 
cña mInh. 

Dieu 14. Khen thu'&ng, k' 1ut 

1. Trách nhiêrn và kt qua thirc hin co' che^ mt oOa, ca ché mt cOa lien 
thông ia mt trong nhOng can cO dánh giá mOe Q hoàn thánh nhim vu cOng tao 
hang nãrn ciTa nguOi dOng dâu cáo co quan dâu rnôi; cáo sO', ban, ngânh tinh vâ can 
b, cOng chOc có lien quan. 
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2. Thfi tru'&ng các s, ban, ngành tinh; ChO tjch Uy ban nhân dan cp huyn, 
cap xä và can b, cong chic hoàn thành tot các nhirn vu ye thuc hiên ccr chê môt 
cüa lien thông duo'c xern xét khen thu'ng hang närn theo quy djnh cña pháp 1ut ye 
thi dna khen thuO'ng. 

3. Co quan, to^ chic, cá nhân có hânh vi vi phm các quy dnh hoc can tr& 
viêc thi'c hin co chC rnt cira lien thông thI tüy theo rnc d6 vi pharn së bj xem xét 
x' 1 trách nhim theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Dieu 15. Trách nhiêrn thi hành 

1. Thu tru'Olig các sO', ban, ngânh tinE; Chfi tch Uy ban nhân dan cp huyên, 
cap xä và các to^ chrc, cá nhân lien quan có trách nhirn thirc hin nghiêm tic Quy 
chê nay. 

2. Trong qua trInh thijc hin nu gp khó khàn, vu'61g rnc phân ánh kip thai 
ye S& My dung dê tong hop, dê xuât, báo cáo Uy ban nhân dan tinE xern xét sira 
dôi, bô sung cho phi hp'p./.rf/ 

TM. U( BAN NHAN DAN TINH 
TICH 

Nguyn Vin Phóng 




