
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ
“CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG” THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ 

VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng 

TT
Mã số  
hồ sơ 

TT HC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời gian 
giải quyết

Địa điểm              
thực hiện

Cách thức 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

01 1.008891
Cấp chứng chỉ 
hành nghề   
kiến trúc

15 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính, trực tiếp 
tại Trung tâm phục 
vụ Hành chính 
công của tỉnh   

02 1.008989
Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc

05 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam) 

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

- Áp dụng theo 
Thông tư số 
112/2020/TT-
BTC ngày 
29/12/2020 đến 
hết ngày 
30/6/2021; 
- Từ ngày 
01/7/2021 trở đi 
áp dụng theo 
khoản 1 Điều 4  
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016.  

03 1.008990 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

Trung tâm 
phục vụ 

- Luật Kiến trúc                      
số 40/2019/QH14                  
ngày 13/6/2019;
- Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Kiến trúc.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=240702
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=240758
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kiến trúc bị 
ghi sai do lỗi 
của cơ quan 
cấp chứng chỉ  
hành nghề

10 ngày
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

Không

04 1.008991
Gia hạn chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

05 1.008992

Công nhận 
chứng chỉ 
hành nghề 
kiến trúc của 
người  nước 
ngoài         ở 
Việt Nam

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

06 1.008993

Chuyển đổi 
chứng chỉ 
hành nghề 
kiến trúc của 
người  nước 
ngoài          ở 
Việt Nam

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

- Áp dụng theo 
Thông tư số 
112/2020/TT-
BTC ngày 
29/12/2020 đến 
hết ngày 
30/6/2021; 
- Từ ngày 
01/7/2021 trở đi 
áp dụng theo 
khoản 1 Điều 4  
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=240759
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=240777
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=240778
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Kỳ, Quảng 
Nam)

07 1.008432

Cung cấp 
thông tin về 
quy hoạch xây 
dựng thuộc 
thẩm quyền 
của UBND  
cấp tỉnh

15 ngày

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ,  Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh

Không 

- Luật Quy hoạch đô thị 
số 30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009;
- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
- Luật số 35/2018/QH14          
ngày 19/11/2018 sửa 
đổi  một số điều của 37 
luật có liên quan đến 
quy hoạch.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1
1.008455

Cung cấp 
thông tin về 
quy hoạch xây 
dựng thuộc 
thẩm quyền 
của UBND  
cấp huyện

15 ngày 
Phòng Kinh 
tế - Hạ tầng, 
Phòng quản 
lý đô thị  cấp 
huyện 

Nộp hồ sơ qua 
mạng trực tuyến 
hoặc qua đường 
bưu điện hoặc nộp 
trực tiếp tại Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả hồ sơ thuộc 
UBND huyện 

Không

- Luật Quy hoạch đô thị               
số 30/2009/QH12                   
ngày 17/6/2009;
- Luật Xây dựng                          
số 50/2014/QH13                    
ngày 18/6/2014;
- Luật số 35/2018/QH14 
ngày 19/11/2018 sửa 
đổi  một số điều của 37 
luật có liên quan đến 
quy hoạch.


