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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện) 

 

A. DANH MỤC  

 

TT Tên Quy trình nội bộ 

1 
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

2 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, 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 giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

3 
Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh - quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

4 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 

5 
Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp) 

6 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

7 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 
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8 

Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

9 

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

10 

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

11 

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 
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B. QUY TRÌNH NỘI BỘ 
 

1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 

Thời gian giải quyết: 

- 10 ngày làm việc đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch 

đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP): 

- 7 ngày làm việc đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm 

dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP) 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ thụ lý hồ sơ, nếu hồ 

sơ đủ điều kiện thì cán bộ thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo 

phòng xem xét, quyết định 

2 giờ làm việc 

Bước 4 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tổ chức thẩm định theo quy định; lập Báo cáo thẩm định 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đối với thẩm 

định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

40 hoặc 64 giờ làm 

việc 

Bước 5 Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 
Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định 2 giờ làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo UBND huyện Xem xét, ký ban hành văn bản (Báo cáo) 4 giờ làm việc 
 

Bước 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lấy số, đóng dấu văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 2 giờ làm việc 

Bước 8 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 56 hoặc 80 giờ làm việc 
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2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, 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 giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ; 

4. Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

5. Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

Thời gian giải quyết:  10 ngày đối với công trình và 8 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ thụ lý hồ sơ 2 giờ làm việc 
 

Bước 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa 
52  hoặc  44 giờ làm 

việc 

Bước 5 Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, 

quyết định 
2 giờ làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo UBND huyện Xem xét, ký ban hành văn bản 16 hoặc 8 giờ làm việc 
 

Bước 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lấy số, đóng dấu văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 2 giờ làm việc 

Bước 8 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 80 hoặc 64 giờ làm việc 
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6. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh - quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

Thời gian giải quyết:  12 ngày làm việc x 8 = 96 giờ làm việc 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

ơBước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn 4 giờ làm việc 

 

 
 

Bước 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

-  Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm 

định, căn cứ nội dung đồ án quy hoạch, có văn bản gửi tổ 

chức hoặc cá nhân trình thẩm định để hoàn chỉnh đồ án 

quy hoạch đô thị.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị hoàn 

chỉnh, cơ quan thẩm định báo cáo nội dung thẩm định với 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định. 

66  giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

Dự thảo văn bản, Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, 

quyết định 
2 giờ làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo UBND huyện Xem xét, ký ban hành văn bản 16 giờ làm việc 
 

Bước 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lấy số, đóng dấu văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 2 giờ làm việc 

Bước 8 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 96 giờ làm việc 
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7. Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 

Thời gian giải quyết:  8 ngày làm việc x 8 = 64 giờ làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn 2 giờ làm việc 

 
 

Bước 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, 

chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên 

quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

42 giờ làm việc 

 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

- Dự thảo văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây 

dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng 

và thông tin khác liên quan đến quy hoạch 

- Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định 

4 giờ làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo UBND huyện Xem xét, ký ban hành văn bản 8 giờ làm việc 
 

Bước 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lấy số, đóng dấu văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 2 giờ làm việc 

Bước 8 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 64 giờ làm việc 
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8. Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp) 

Thời gian giải quyết:  Dự án nhóm C không quá 8 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 8 ngày x 8 = 64 giờ làm việc. 

 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ thụ lý hồ sơ, nếu hồ 

sơ đủ điều kiện thì cán bộ thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo 

phòng xem xét, quyết định 

2 giờ làm việc 

 

 

 

 
 

Bước 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tổ chức thẩm định theo quy định;  

Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và 

thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định các lỗi, 

sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, 

sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 

08 ngày thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc 

thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi 

có yêu cầu. 

50 giờ làm việc 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

Ra thông báo kết quả thẩm định kèm theo hồ sơ bản vẽ 

được đóng dấu, chuyển bộ phận Một cửa 
6 giờ làm việc 

 

Bước 6 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 64 giờ làm việc 

  

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29160
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29160


9. Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Thời gian giải quyết:   

- Không quá 15 ngày đối với công trình cấp III = 120 giờ làm việc 

- Không quá 10 ngày đối với công trình còn lại = 80 giờ làm việc 
 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 giờ làm việc 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn 2 giờ làm việc 

 

Bước 4 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định hồ sơ 

106 giờ hoặc 66 giờ 

làm việc 

 

 

Bước 5 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

Thông báo kết quả thẩm định/điều chỉnh Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở kèm theo hồ sơ thiết kế 

trình thẩm định có đóng dấu thẩm định của cơ quan. 

4 giờ làm việc 

 

Bước 6 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Ban hành văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 2 giờ làm việc 

Bước 7 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 2 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ hoặc 80 giờ làm 

việc 

  

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29161


10. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 

11. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

Thời gian giải quyết:  2 ngày làm việc x 8 = 16 giờ làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện  

Bước 2 Bộ phận Một cửa huyện 

Cán bộ Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả. Ghi vào sổ theo 

dõi hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

2 giờ làm việc 

Bước 3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn 1 giờ làm việc 

Bước 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Tổ chức thẩm định hồ sơ. 4 giờ làm việc 
 

Bước 5 
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

- Dự thảo văn bản  

- Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định 
3 giờ làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo UBND huyện Xem xét, ký ban hành văn bản 4 giờ làm việc 

Bước 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lấy số, đóng dấu văn bản, chuyển bộ phận Một cửa 1 giờ làm việc 

Bước 8 Bộ phận Một cửa Vào sổ theo dõi, trả kết quả 1 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 16 giờ làm việc 

  

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29165
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29165
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29165
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29166
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29166
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=29166


Phụ lục 2 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện) 

 

A. DANH MỤC  

 

TT Tên Quy trình nội bộ 

1 Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn 

2 Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở 

 

  

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=25552
https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=25557


B. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

 

1. Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn 

 

Thời gian giải quyết:  Không quy định cụ thể. 

 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 Trưởng thôn 

Tập hợp đơn và lập danh sách gửi UBND cấp xã nơi có 

nhà ở. 

 

 

Bước 2 UBND xã, thị trấn 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người 

có công với cách mạng của xã, gồm đại diện chính quyền 

cấp xã, đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu 

chiến binh. 

 

 

Bước 3 
Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 

nhà ở cho người có công với 

cách mạng của xã 

tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có 

đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, Ban chỉ đạo 

báo cáo UBND cấp xã xác nhận vào đơn và lập danh sách 

hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn theo mẫu quy 

định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2013/TT-BXD gửi UBND cấp huyện. 

 

 

Bước 4 UBND xã, thị trấn 

Xác nhận của UBND cấp xã vào đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở 

của hộ gia đình người có công và tổng hợp danh sách đối 

tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn. 

 

 

  

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=25552


2. Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở 

Thời gian giải quyết:  Không quy định cụ thể. 

 

Thứ tự 

công việc 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

    

Bước 1 Cá nhân 

Sau khi xây dựng xong phần móng và khung - tường nhà 

ở hộ gia đình người có công nộp hồ sơ tại Bộ phận Một 

cửa xã, thị trấn 

 

Bước 2 Bộ phận Một cửa xã, thị trấn 
Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn trả kết quả, 

chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo UBND xã, thị trấn 
 

 
 

Bước 3 UBND xã, thị trấn 

trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng nếu đúng thì lập Biên 

bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn 

theo mẫu tại Phụ lục số V của Thông tư số 09/2013/TT-

BXD 

 

 

Bước 4 UBND xã, thị trấn 
Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai 

đoạn. 
 

 

Bước 5 Bộ phận Một cửa xã, thị trấn Vào sổ theo dõi, trả kết quả  

 

https://motcua.hanam.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=25557

