
'nh Dñ'c Tho 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VI1' NAM 
THANH PHO A NANG 1Jc 1p - T' do - Hnh phüc 

S: .3A5A'/QD-UBND Dà Nng, ngày .t tháng g näm 2020 

QUYET BNH 
V viêc cong bô b thu tiic hành chInh thuc thãrn quyên 

giãi quyêt cüa So' Xãy dij'ng thành phô D Nng 

CHU T!Cll  UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can c Luçt Td chic chInh quyn djaphwo'ng ngày 16 tháng 9 nàm 2015,' 
Can c Ngh djnh so 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 06 nàm 2010 cia 

ChInh phi ye kiêm soát thzt tic hành chInh; 
Can th Nghj djnh sO 48/2013/ND-CF ngày 14 tháng 5 nárn 2013 cza 

ChInh phi'i sza dOi, bO sung mt sO diêu cza các nghj d,inh lien quan den kiêrn 
soát thi'i tyc hành chInh; 

Can cr Nghj djnh sO 92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 nárn 2017 cia 
C'hInh phi sia dOi, bO sung m5t sO diêu cza các nghj dlnh lien quan den ki&m 
soát thz 4tc hành chInh; 

Can c Thông tu sO 02/20] 7/TT-VPcP ngày 31 tháng 10 nàm 20!  7 ci'ja 

B tru'&ng, chi nhim Van phông chInh phz hu'ó'ng dan ye nghip vi kiêm soát 
thi tyc hànhchmnh; 

Xét dê nghf ca Giám dOc So' Xáy dyng tgi Ta trinh sO: 6048/TI Tr-SXD 

ngày 21 thOng 8 nám 2020. 

QUYET BINH: 

Biu 1. Cong b kern theo quyt dnh nay B thu tc hành chmnh thuc 
thârn quyên giài quyêt cua S& Xây dii'ng thành phô Dà Nàng. 

Biêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k' và thay the 

Quyêt dnh so 2070/QD-UBND ngày 14 tháng 4 näm 2015, Quyêt djnh sO 

548 1IQD-UBND ngày 02 tháng 10 närn 2017 và Quyêt djnhsô 308/QE-UBND 
ngày 10 tháng 01 nàrn 2014 cüa Chu tjch T.JBND thành phô Dà Nàng ye vic 

cong bô b thii tiic hành chInh thuQc thârn quyên giài quyêt cüa So' Xây drng 
thành pho Dà Nang. 

Biêu 3. Chánh Van phOng Doàn di biCu Quoc hi, Hi dông Nhân dan 
và UBND thành phô Dà Näng, Giárn doe SO' Xây dirng; Thu tru'O'ng các so', ban, 

ngânh; UBND các qu.n, huyn co' quan, dan v và các to chrc, cá nhân cO lien 
quan chlu tráeh nhirn thi hânh QuyCt diTh nay.!. 
No'i nhzln: , 41U TICH 
-NhuDiu3; 
- Cue Kiêrn soát TU-IC (VPCP); 
- B Xây ding; 
- Lu'u: VT, SXD, KSTT. 
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THU TVC 
GIAI QIJYET C. 

// c-.:  ., 
(Ban hanh kern theo Quyêz'djn 

Chi 

PIIAN I. ':  

H TI{UQC THAM QUYEN 
NG THANH PHO A NANG 

QD-UBNDngàyJthángtnärn 2020 cia 
:n thànhphô Dà Näng) 

IU TUC HANH CH!NTI 

STT TênThü anh chInh Ma TTHC* 

I Linh vuc Quan ly hoat aong xãy dung 

1 C.p chirng chi hành ngh hoat  dng xây drng hang II, 
III. 

1.007394 

2 Chuyn d& chüng chi hành ngh hoat  dng xây drng 
hang II, III cüa Ca nhân nuc ngoài 

1.007392 

3 Diu chinh, b sung chirng chi nàng 1rc hoat dng xây 
dmg hng II, III (ye lThh vrc hoat  dng và hang) 

1.00739 1 

4 Cp chirng chi nng lirc hoat  dng xây dirng hang II, 
hang III 

1.0073 04 

5 Cp lai  chüng chi nàng lirc hoat dng xây drng hang II, 
III 

1.007357 

6 C.p nãng hang ching chi hành ngh hoat dng xây 
drng hang II, III 

1.007396 

7 Diu chinh, b sung chi.'rng chi hành ngh hoat  dng xây 
dirng hang II, III 

1.007399 

8 C.p 'ai  chirng chi hãnh ngh hoat  dng xây dirng hang 
II, III (doi v9i tru?ng hçip bj thu hi quy djnh tai  diem b, 
c, d Khoán 2 Diêu 44a Nghj dinh so 100/2018/ND-CP) 

1.007401 

9 Cp lai  chüng chi hành ngh boat  dng xây dçrng hang 
II, III (tri.r&ng hqp chüng chi mat, hu hông, hêt han) 

1.007402 

10 Cp lai  chü'ng chi hành nh hoat  dng xay dçmg hang 
II, III do lôi cUa c quan cap 

1.007403 

11 Thrn dinh du ánldi.r an diu chinh hoc thm djnh thi& 
kê ca si/thiêt kê co sô diêu chinh quy djnh tai  Diem b 
Khoan 2, Diem b Khoãn 3, Dim b Khoàn 5 Diêu 10 
cUa Nghj djnh 59 duçic sira dôi bâi Khoán 4 Diêu 1 
Nghj djnh 42 Kho&i 4 Diêu 10 Nghj djnh 59/2015/ND-
CP Khoân 4 Diêu 1 Nghj djnh 42/2017/ND-CP)) 

1.00693 

12 Th.m dinh Báo cáo kinh t - k5 thut/Báo cáo kinh t - 
k5 thut diêu chinh; thit kê bàn v thi công, dx toán 
xây dimg/thiêt ké ban v thi công, dr toán xây d%rng 
diêu chinh cüa Báo cáo kinh tê - k2  thut (quy djnh tai 

1.00693 8 
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2 

Diu 5, Diu 10 Nghj. djnh 59/2015/ND-CP; Khoán 5 
Diêu 1 Nghj djnh so 42/2017/ND-CP 

13 Thm djnh thit k, dr toán xay dçrng/ thit k, dir toán 
xay drng diêu chinh (quy djnh tai  diem b Khoân 1 Diêu 
24, diem b Khoãn 1 Diêu 25, diem b Khoán 1 Diêu 26 
Nghj djnh so 59/2015/ND-CP; Khoãn 9, 10 vâ 11 Diêu 
1 Nghj djnh so 42/2017/ND-CP; Khoán 1 Diêu 9 Nghj 
djnh so 144/2016/ND-CP) 

1.006940 

14 C.p giy phép xây dmg mâi cti v&i cong trInh c.p I, II; 
cong trInh ton giáo; cong trmnh di tIch ljch sir - van hóa, 
tuçing dài, tranh hoành tráng ducic xêp hang; cong trInh 
trén các tuyên, triic dix&ng phô chInh trong do thj; cong 
trInh thuc dir an có von dâu tt.r trirc tiêp ntthc ngoài. 

1.006949 

15 Cp giy phép süa chita, câi tao  di vol cOng trInh cp I, 
II; cOng trInh tOn giáo; cong trInh di tIch ljch s - vAn 
hóa, tuçlng dài, tranh hoãnh tráng ducic xêp hang; cong 
trInh trên các tuyên, triic duông phô chInh trong do thj; 
cong trInh thuc dir an có von dâu ftr trrc tiêp nuOc 
ngoài. 

1.007 145 

16 C.p giy phép di dè'i d& vol cong trInh cp I, II; cong 
trInh ton giáo; cOng trmnh di tIch ljch si:r - vAn hóa, tlxçnig 
dài, tranh hoành tráng duçic xêp hang; cong trmnh trên 
các tuyên, trçic d.thng phô chInh trong do thj; cOng trInh 
thuc dir an có vOn dâu tix trirc tiêp nithc ngoài. 

1.007 187 

17 Diu chinh giy phép xây drng di vol cong trInh cp I, 
II; cOng trInh ton giáo; cong trInh di tIch 1ch sir - vAn 
hóa, tixçing dài, tranh hoành tráng duçic xêp hng; cOng 
trInh trên các tuyên, triic duông phô chInh trong do thj; 
cong trinh thuc dir an có von dâu tu trçrc tiêp nuOc 
ngoài. 

1.007197 

18 Gia han  giy phép xây dng di vol cOng trInh cp I, II; 
cOng trmnh ton giáo; cong trInh di tIch ljch sir - vn hóa, 
ti.rçing dài, tranh hoành tráng duçic xêp hng; cong trInh 
trén các tuyên, tryc duOng phô chInh trong do thj; cong 
trinh thuc d? an có vOn dâu tix trirc tiêp nuOc ngoài. 

1.007203 

19 C.p lai  giy phép xây dirng d& vol cong trInh cAp I, II; 
cOng trinh ton giáo; cOng trmnh di tIch ljch sir - vn hóa, 
t'txçing dài, tranh hoãnh tráng duçic xêp hang; cOng trInh 
trén các tuyên, triic duxng phô chinh trong do thj; cOng 
trInh thuc dir an có von dâu tu trirc tiêp nuOc ngoài. 

1.007207 
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3 

20 C.p giAy phép hoat dng xây drng cho t chirc và cá 
ithân nuOc ngoâi hoat dng xay dçmg tai  Vit Nam thirc 
hin hçp dông cüa dir an nhóm B, C 

1.007408 

21 Diu chinh giy phép ho.t dng xay dimg cho th chüc 
và Ca nhân rnx&c ngoài hoat dng xây diing ti Vit Nam 
thirc hin hqp dông cüa d1r an nhóm B, C 

1.007409 

22 Th.m dinh thit k CY s& (TKCS)- Thm dnh thMt k 
icy thut (TKKT)/Thiêt ké bàn ye thi cong (TKBVTC) - 
Cap phép xay dimg, 3 trong 1 

TTHC däc thix 

23 Cong nh.n hng/công nhn 1i h.ng nba chung cix 1.006873 
24 Cong nhn diu chinh hang nhà chung cir 1.006876 
25 Ban nhà a eli thuôc s&hli'unhànithc 1.007767 
26 Cho thuê nhà i cü thuôc s& htu nba rnthc 1.007766 
27 Cho thuê nhà & sixth viên thuôc s& hliu nhà nu6c 1.007765 
28 Cho thuê, thuê mua nba i xä hôi thuôc sO' hliu nhà ni.rOc 

theo Quyêt djnh so 453 3/QD-UBND ngày 18/8/2017 vâ 
Quyêt djnh so 198/QD-UBND ngày 15/01/2018 cüa 
UBND thành phô Dà N.ng 

TTHC dc thu 

29 Thuê nhà & cong vi thuc thrn quyn quàn 1 cüa 
UBND cap tinh 

1.007763 

30 Thm djnh giá ban, thué mua, the nhà & xä hi ducxc du 
t'cr xay drng theo dir an bang nguôn von ngoài ngân sách 
rthà nuO'c trên phm vi dja bàn tinh. 

1.007762 

31 Lira ch9n chü du tu dir an xay dirng nhà & thi.wng mai 
quy djnh ti Khoàn 2 Dieu 18 Nghj djnh so 
99/2 0 15/ND-CP 

1.00776 1 

32 CMp thi4n chü trirnng du tix d1r an xay d1rng nhà & 
thuc thâm quyên UBND cap tinh quy djnh ti Khoân 6 
Diêu 9 Nghj djnh so 99/2015/ND-CP 

1.007758 

33 Chap thi4n chü triro'ng du tix dir an xây dirng nhà & 
thuc thâm quyên cüa UBND cap tinh quy djnli tai 
Khoan 5 Diêu 9 Nghj djnh so 99/201 5IND-CP 

1.007757 

34 Thu tixc thông báo nhâ O' hinh thành trong tuang lai dO' 
diêu kiên duqc ban, cho thuê mua 

1.007750 

35 Thu tc gia hn sO' hthi nba a ti Viêt Nam cho cá nbân, 1.007748 
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4 

t chirc nirâc ngoài 

III. Linh viyc Kinh doanb bt dng sail Ma TTHC* 

36 Chuyn nhuçng toàn b hoc mt ph.n dr an b.t dng 
san do Thu tixng Chmnh phii quyêt djnh vic dâu ti.r 

1.002643 

37 Chuyn nhixçng toan b ho.c mt ph.n dir an bt c1ng 
san do UBND cap tinh, cap huyn quyêt djnh vic dâu 
tu 

1.002630 

38 Cp mâi chirng chi hành ngh môi giéd bt dng san 1.002572 

39 C.p laj (c.p d&) chüng chi bath ngh môi giài b.t dng 
san 

1.002625 

IV. Linh viyc Giám dnh nhà nlr&c v chat hrçrng cong trInh 
xây ding 

Ma TTHC* 

40 Thu t1ic kim tra cong tác nghim thu dua cong trInh 
su dung dôi vâi các cong trinh trên dja bàn thuc 

trách thim quàn 1 cüa Si Xây dyng, S& quàn 1 cong 
trInh xây drng chuyên ngành, tth các cong trinh thutc 
thâm quyên kiêm tra cüa Hi dông nghim thu Nhà 
niIc các cong trInh xây d'çrng, ca quan chuyên mon ye 
xây dirng tr1xc thuc B Xây dirng và B quân 1 cong 
trInh xay dirng chuyên ngành 

1.002696 

41 B nhim giám djnh vien tix pháp xây dirng di vOi Ca 
nhân khác không thuc thâm quyên cCia BO Xây drng 

2.00 1116 

42 Diu chinh, thay di thông tin cá nhân, tè chirc thirc 
hin giám djnh tu pháp xay dmg do UBND cap tinh dã 
tiép nh.n däng k, cong bô thông tin. 

1.002621 

43 Dàng k cong b thông tin ngi.thi giám djnh tix pháp xây 
dirng theo vçi vic, tO chirc giám djnh tu pháp xay drng 
theo vii vic dOi vói cac cá than, to chüc không thuc 
thâm quyên giãi quyêt cua B Xây dçmg, van phông 
giám djnh tu pháp xây dmg trén dja bàn ducic Uy ban 
nhân dan tinh cho phép hoat dng. 

1.002515 

V Linh vu'c Wit lieu xây thing Ma TTHC 

44 COng b hçp quy sànphm, hang hóa 4t 1iu xây d'çrng 1.006871 

triên DO thi Ma TTHC* 

45 Ly kin cüa các si: Quy hoach kin trüc, Xây dimg, 
VAn hóa The thao và Du ljch dOi vOi các d'ir an bào ton 
ton tao  các cong trInh di tIch cap tinh 

1.002580 
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46 Ch.p thun d.0 tu di v&i cac du an du ti.r xãy dmg 
khu do thi mâi; du an tái thiét khu dO thi; dur an báo ton, 
tOn tao  khu do thi; dir an cài tao chmnh trang khu do thj; 
dir an dâu tu xây dirng khu dO thj hn hcip thuc thâm 
quyén caa UBNID cap tinh 

1.002562 

47 Diu chinh di vai các dci an du tu xây dirng khu do th 
mói; dir an tái thiêt kim do thj; dir an bâo ton, ton tao 
khu do thj; dir an cái tao chinh trang khu do th; dir an 
dau tu xây dirng khu do thj hn hp thuOc thâm quyên 
chap thun cüa UBND cap tinE 

1.002526 

VII. Linh vtrc Ha tang k5? thut Ma TTHC* 
48 C.p gi.y phép chat h., djch chuyn cay xanh 1.002693 
49 Cp phép d.0 ni chiu sang cong cong TTHC d.c thu 

VL1L Linh vtrc Quy hoach xy du'ng, kién truc Ma TTHC> 
50 Th6 djnh, phê duyt d an, d an diu chinh quy 

hoach chi tiêt cüa dir an dâu tu xay dimg cOng trInh theo 
hInh thirc kinh doanh thuc thâm quyên phé duyt clia 
UBND thành phô Dà Nàng 

TTHC dc thu 

51 Thm djnh, phé duyêt nhiêm vu, nhiêm vi diu chinh 
quy hoach chi tiêt thuc thm quyên phé duyt cüa 
UBND thành phO Dà Nàng 

TTHC dc thu 
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PHAN II. 

NQI DUNG Till] TVC HAMI CIIINH THIJOC THAM QUYEN GIAI 
QUYET CUA SO XAY DUNG THA]NH PHO nA NANG 

I. LINH VUC QUAN LY HOJAT BQNG XAY DuNG 
1. Cp chirng chi hãnh ngh hot dng xây diyng hng II, III 
a) Trinh ttrthtrc hiên: 
- Ca nhan de nghj cap lan dau chimg chi hành nghê hot dng xây dirng hang II, 
hang III gfxi 01 b ho sci theo quy djnh qua mng trirc tuyên hoc qua durng buu 
din hoc np trirc tiêp tai  S& Xây dipig; 
- Trong thai han  05 ngây kê tir ngày nhn &rc ho so, S& Xây dçrng thông báo 
mt lan bang van ban ti cá nhan dê nghj cap chirng chi hânh nghê hoat dng 
xay dirng tnthnghçip hôso không day dii hoc không hçp 1; 
- Co quan Co thâm quyên cap chüng chi hành nghê có trách nhim to chirc sat 
hch cho cá nhân dê nghj cap ch't.'mg chi hành nghé. TruO'ng hcTp cá nhân conhu 
cau däng k sat hach  truc9c khi np ho so dê nghj cap churng chi hành nghê thI 
g1ri t khai dang k sat hach  theo miu tai  Phii lic II Nghj djnh nay den co quan 
có thâm quyên cap chirng chi hành nghê. Vic sat hach  dixc tiên hành djnh kS' 
hang tháng hoc dt xuât do thu trix&ng Co quan cap chfrng chi hành nghê quyêt 
dinh; 
- Ni dung sat hach  bao gm phn câu hOi v kinh nghim ngh nghip và phn 
câu hOi ye hen th'rc pháp lut. Trithng hcip Ca nhân có chüng chi hành nghê cap 
theo quy djnh cüa Lut Xây dirng näm 2003 con thai han  si:r diving thI khi tham 
dr sat hach  duc min ni dung ye kin thic chuyên mon dôi vâi 1mb virc hành 
nghê ghi trén chimg chi. Kêt qua sat hach  duçc b luu trong thai gian 06 tháng 
kê tir ngày sat hach  dê lam can cü cap chñng chi hành nghê; 
- Trong thii h?n  20 ngày kê tü ngày nhn dñ ho so hçip l, S& Xây dirng/TO 
chüc xa hi nghê nghip dâ di.rçic cOng nhn có trách nhim cap chirng chi hành 
nghê hoat  dng xây dçmg. 
b) Cách thfrc thirc hin: 
- Np trrc tiêp tai  Trung tam Giám djnh chat luçmg xây dxng — 109 Lê Sat, 
phthng Hôa Cu?mg Nam, qu.n Hâi Châu, thành phô Dà Nàng (Dang k3 sat 
hach); 
- To tiêp nhn và Trâ kêt qua Sâ Xây dirng, Trung tam Hành ChInh thànhphô 
Dà Nàng, so 24 Trãn Phü, phthng Thach Thang, qun Hái châu, thành phô Dà 
Näng (Sau khi có két qua sat hch);Np trrc tuyên;Np qua buu chInh cong Ich. 
c) Thành phn, so Itrçrng hi) so': 01 b 
- Don dê nghj cap chüng chi hành nghê theo mâu tai  Phçi 1ic I Nghj djnh so 
100/2018/ND-CP; 
- K& qua sat hach  d.t yéu c.0 trong tru&ng hqp dà sat hach  trrnc ngày np hi) 
so de nghj cap chüng chi hành nghê; 
- 02 ãnh màu cO 4 x 6 cm có nên mâu tràng chân dung cüa ng'irOi dê nghj duçic 
chiip trong thô'i gian khOng qua 06 tháng; 
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- Van bang do co s dào tao  hp pháp cp phñ hp vâi ioai,  hang chüng chi d 
ngh cap. Doi voi van bang do co' so' diao tao  nuoc ngoai cap, phai la ban ducc 
hgp pháp hóa länh si.r theo quy djnh và phâi có bàn djch sang tiêng Vit du?c 
cong chüng, chüng thirc theo quy djnh cña pháp 1ut Vit Narn; 
- Các quyêt dnh phân cOng cong vic (giao nhim vi) cüa to chrc cho Ca nhân 
ho.c van bàn xác nhn cüa dai  din theo pháp 1ut cüa chü dâu tir ye CC Cong 
vic tiêu biêu ma cá nhân dä hoàn thành theo ni dung kê khai. Ngui k xác 
nh.n phâi chu trách nhim ye sçr trung thirc cüa ni dung xác nhn. Trung hcp 
cá nhan hành nghê dc 1p thi phài có hçip dng va biên bàn nghim thu các 
cong vic thrc hin tiêu biêu dã kê khai. 
d) Thi hn giäi quyêt: 20 ngày, ké tr ngày nhn diü hO so hçip 1. 
d) Dôi tu'qng thc hin thu tiic hành chInh: Cong dan Vit Nam, nguèi Vi@ 
Nam djnh cu nuó'c ngoài, ngtthi nithc ngoài hoat  dng xây dirng hop pháp tai 
Vit Nam. 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hành: S Xây dmg thành phê Ba Nàng 
g) Kêt qua thiyc hin thu tiic hành chInh: Chirng chi hành nghê hoat dng xây 
dirng hang II, III 
h) PhI, 1 phi (nk có): 
- L phi cap chirng chi hành ngh: 3 00.000 dng (theo quy dijnh tai  Diem a 
Khoàn 1 Dieu 4 Thông tu so 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 ciia B Tài 
chinh quy djnh mirc thu, chê d thu, np 1 phi cap giây phép hoat  dng xây 
dimg.) 
- Chi phi sat bach:  450.000dlluqt sat hach  (theo quy djnh tai  Quyet djnh sO 
9701QD-BXD ngày2l/9/2017 cüa B tnr&ng B Xây dimg). 
i) Ten mãu do'n, man tè' khai: Phii lc I Nghj djnh sO 100/2018/ND-CP; 
k) Yêu cu, diêu kiin thrc hin thu tiic hành chInh (nu co) 
- Diéu kin chung dó'i vái cá nhán xin c4 ching chi hành nghê 
+ Co dü nàng 1c hành vi dan sir theo quy dnh ciia pháp 1ut; có giây phép cu 
trü hoc giây phép lao dng tai  Vit Nam déd vO'i nguèi nuóc ngoài và ngixè'i 
Vit Nam djnh cu a nuóc ngoài. 
+ Co trInh d dai  hoc thuc chuyên ngành phü hqp, có thai gian kinh nghim 
tham gia cong vic phui hop vOi ni dung dê ng cap chüng chi hành nghe tr 04 
nàm trO' len dOi vói chIrng chi hàrth ngbê hoat  dng xây dirng hang II; 
+ Co trInh d chuyên mon phii hop, có thai gian kinh nghim tham gia cOng 
vic phii hop vO'i ni dung dê nghj cp chrng chi hành nghê tir 02 nam tra len 
dôi vó'i cá nhân có trInh do dai hoc; tir 03 nàm tth lêndOi vói cá nhân có trInh do 
cao dãng hoc trung cp dôi vai chang chi hành nghê hoat dng xây dirng hang 
III. 
- Diéu kin riêng dói vài tig li'nh vcc ã'é nghi xin cap chz.ng chi hành nghê 

(1) Ca nhân hành nghe khào sat xây dirng 
- Hang II: Ba lam chü nhim khào sat xây d1mg thuOc linh virc dê nghj cap 
ching chi It nht 01 dir an ta nhóm B tra len hoc 02 dr an tr nhóm C tra len 
hoc It nht 02 cong trInh tir cp II tr len hoc 03 cOng trInh tr cap iii trô len. 
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- Hang III: DA tham gia khão sat xay dirng thuOc ilnh vrc d nghi cp chüng chi 
It nhât 02 d an tü nhórn c hoc 02 dv an có yeu cau 1p báo cáo kinh tê - 
thuât trà 1n hoäc It nhât 02 cong trInh tr cap III tró len hoc 03 cong trInh tir 
câplVtthlên. 
(2) Ca nhân hành nghe thiêt ke quy hoach xâydrng 
- Hang II: Dã lam chü nliiêm hoAc chü tn thiêt kê b mOn chuyên ngành It nhât 
o 1 d an quy hoach xây dvng thuc thâm quyn va dä du?c Uy ban nhân dan 
cap tinh phê duyt hoc ,02 diô an quy hoach xay dimg thuc thâm quyên và dlã 
du9'c Uy ban nhan dan cap huyn phê duyt. 
- Hang III: Dã tham gia thiêt ké b mon chuyên ngành It nhât trong 01 do an quy 
hoch xây dirng thuc thâm quyn vâ dã di.rc Uy ban nhan dan cap tinh phê 
duyt hoc 02 diô an quy hoach xay dmg thuôc thâm quyên và dã &ryc Uy ban 
nhan dan cap huyên phêduyt. 
(3) Ca nhan hành nghê thiêt ké xay di.rng cOngtrinh 

- Hang II: Dã lam chü nhim hoc chii trI thiêt kê, thâmtra thiêt kê phân vic 
thuc linh virc die nghi cp chig chi hành nghê cüa It nhât 01 cOng trInh tir cap 
II trO' len hoc It nEat 02 cOng trinh tIr cap III tró' lênhoàc dãtham gia thiêt kê, 
thâm tra thiêt kê phân vic lien quan dn ni dung die nghj cap chñng chi hânh 
ngh cüa It nhât 03 cong trInh tr cap II tr len cñng loai vi cong trInh die nghj 
cap chig chi hành nghê. 

- Hang III: Eâ tham gia thiêt kê, thâm tra thiêt kê phân vic thuc lTnh vrc die 
A 9 S , P d A 9 S IS A ngh cap chixng chi hanh nghe cua it nhat 03 cong trrnh tu cap III tra len hoac 05 

cong trInh tr cap IV tr& len cüng '°ai vó'i cong trInh die nghi cap chthig chi hành 
nghe. 
(4) Ca nhan hành nghe giám sat thi cong xây dirng 
- Hang II: Ba lam giám sat tnr&ng hoAc chi huy tru'àng cOng trumg hoc chü trI 
thiêt k xay dvng phn vic thuôc ITnh vuc die nghj cap chirng chi hanh nghê cña 
it nhât 01 cong trInh tir cap II trO len hoAc 02 cong trInh tü' cap III trà len cüng 
ba1 vói cong trInh de nghj cap chng chi hânh nghe. 
- Hang III: Ba tham gia giám sat thi cOng xay dmg hoc tham gia thiêt kê xay 
dmg hoac thi cong xây dirrng phan viêc thuc lTnh virc die ngh cap chñng chi 

S A P A A S S A IS A 9 9 A hanh nghe cua it nhat 01 cong trinh tu cap III tro len hoac 02 cong trinh tu' cap 
IV trà len cing ba1 vo'i cong trinh. d nghj cap chi'ng chi hành ngh. 
(5) Ca nhãn hành nghe djnh giá xây dmg 
- Hang II: Ba chü trI thvc hin mt trong các cong vic quán 1 chi phi dâu tu 
xay dirng cüa It nhât 01 di an tr nhóm B hoc 02 dv an tir nhóm C tr len ho.c 
01 cOng trInh tir cap II hoc 02 cOng trInh ttr cap III tth len. 
- Hang III: Ba tham gia thvc hiên môt trong cac cong vic quãn l chi phi drâu tu' 
xay dirng cüa ft nhât 01 d an tr nhóm C hoc 02 dv an cO yêu câu 1p Báo cáo 
kinh tê - k thu.t dâu tu xây dçmg tth len hoc 01 cOng trInh tr c.p III tri len 
hoäc 02 cOng trInh tir cap IV trO' len. 

(6) Ca nhân hánh ngh quán 1 dr an 
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- Hang II: Dã lam giám dc quán 1 dr an cüa 01 di.r an tr nhóm B.hoc 02 dr 
an tux nhóm C cüng 1oi tr len hoAc có mt trong ba loai ching chi hànli nghê 
(thiêt kê xây dirng hang II; giám sat thi cong xây dmg hang II; djnh giá xây 
dirng hang II) và da tham gia quán 1 dir an cüa It nhât 01 dir an tr nhóm B hoc 
02 d's an tir nhóm C hoäc 03 du an có yêu câu lap báo cáo kinh tê - k5' thuât 
cing 1oi tr& len. 
- Hang III: Dã tham gia quán 1 dr an cüa it nhât 01 dr an tir nhóm C cüng loai 
tr& len. 
1) Can cfr pháp 1 cüa thu tic hành chInh: 
- Lut Xây dirng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Quoc hi; 
- Nghj dnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 ciia ChInh phü ye quán l dr an 
diâu tu xay dmg cong trinh; 
- Nghj dinh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 cüa ChInh phü ye sira dOi, bô 
sung môt sO diêu cüa Nghi djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh 
phü ye quail i dir an dâu tu xay dirng; 
- Nghj djrih 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 nàm 2018 cña ChInh phü ye sfra 
dôi, bô sung, bãi bO mt sO quy djnh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc các 
lTnh vrc quàn 1 nhà niróc cüa B Xây drng; 
- Thông tu so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/20 18 cüa Bô trithng B Xây dimg 
hrnng dn mt sO ni dung ye chirng chi hành ngh hot dng xây dirng, chüng 
chi nàng 1,rc hot dng xay drng va quán I nba thâu nithc ngoài ho.t dng xây 
dimg ti Vit Nam. 

MAU B€IN, TO KHAJ 
PHULUCE 

(Kern theo lVghf d/nh so' 100/20 18/ND-CP ngày 16/7/2018 cza Chlnh phz) 
CONG BOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 

1Jc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

.........., ngày tháng nám 
JJN BE NGHJ 

CAP CIIIGNG CIII HANH NGHE HOT BONG XAY DuNG 
KInh gri: (Ten co' quan có thá'm quyn) 

1. H va tên  
2. Ngày, tháng, nàm sinh:  
3. Quoc tich:  
4. So Chñiig minh thu nhân dânIH chiêu!CCCD: .ngày cap' noi cap... 
5. Dja chi thuô'ng trtii:  
6. So diên thoai: Dia chi Email:  
7. Don vj cong tác:  
8. TrInh d chuyên mon (ghi r6 chuyên ngành, h dào to):  
9. Thi gian kinh nghim lien quan dn iThE virc d nghj chuyn dOi chrng chi 
hànhnghê: näm. 
10. SO chtrng clii hành nghê dia duçic cp (nu có): 
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S Chng chi: . ngày c.p .noi cp:  
Linh vrc hoat  dng xây dimg:  
11. Qua trInh hoat diông chuyên mon trong xây dung': 

STT 

Thôri gian 
cong tac 
Tzc tháng, 
nám den 

tháng, nàm) 

Don vj cong tad 
Hotdngdc 

1p 
(Ghi rô ten don 
vj, so' din thoai 

lien he) 

Kê khai kinh nghim thiyc hin cong 
viêc tiêu biêu 

Ghi 
chü 

1. Ten D án!công trInir  
Nhóm dr ánIC.p cong trinir 
Loai cong trInh.  
Chiirc danhINi dung cong vic thrc 
hiên  
2  

2 

ë ngh cap chtrng chi hành righê hoyt dng xây dijng v&i ni dung nhu' 
sau: 
Linh vuc hành ngh:  

Cap lan dau, nang hang 
riCâp1ii 
L do dê nghj cap lai  chirng chi: 
o IDiêu chinh, bô sung 
Tôi xin chju trách nhim ye toàn b ni dung dan nay vâ cam két hành nghê 
boat dng xây dimg theo dung ni dung ghi trong chirng chi thrçic cap và tuân 
thñ các quy dinli  cüa pháp 1ut có liOn quan./. 

NGU'OI LAM DcIN 
(I<vàghir6hQ, ten) 

1}Ong yeu cu kê khai trong tri.rôiig hçrp d nghj cp iai  chüng chi do chñng 
chi cü hOt han  s dyng/hu hông/bi mat 

2. Chuyn di chfrng chi hành ngh hot dng xãy dng hng II, III cüa Ca 
nhân nwyc ngoài 

a) TrInh ti.r thirc hiên: 
- Ca nhan gui ho sa die nghi cap chuyên dOi chüng chi hành nghe hoat  dtng xây 
dirng qua mng trrc tuyOn hoc dung biru din hoc np trixc tiOp tai  Si Xây 
dimg; 
- Trong thai han  05 ngày k tr ngày nhn ducic h sa, S Xây drng thông báo 

A A 9 P P A A A F A A m9t Ian bang van ban trn ca nhan de ngh cap chung chi hanh nghe hoat dl9ng 
xay dirng tmng hçp ho sa khOng day dü hoc khOng hçip 1. 

Hang: 
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- Trong th?xi hn 25 ngày k ttirngày nhn dü h s hçTp 1, S Xây dirng có trách 
nhim cap chirng chi hành nghê hot dng xây dirng. 
b) Cách thfrc thirc hiên: 
- Np trirc tiêp ti To tiêp nhn và Trá kêt qua S& Xây dimg, Trung tam Hành 
ChInh thành phô Ba Näng, so 24 Trân Phñ, phumg Thch Thang, qun Hài 
châu, thành pho Ba Nàng; 
- Np trçrc tuyên; 
- Np qua biiu chInh cong Ich. 
c) Thanh phan, so hrçrng ho so': 01 bp. 
- 02 ãnli màu cô 4x6cm có nên mâu trng chân dung cüa ngui die nghj duçc 
chiip trong thai gian không qua 06 tháng; 
- Bàn sao van bang diu'c dào tao, chüng chi hành nghê do ca quan, to chc nuó'c 
ngoài cap a dLrgc hçip pháp hóa lãnh six, djch ra tiêng Vit và duçic cOng chi'xng, 
chi'ng thirc theo quydijnh cüa pháp 1ut Vit Nam; 
- 13cm die nghj chuyên dioi chüng chi hành nghê theo mu ti Phii lic III Nghj 
djnh so 100/2018/ND-CP. 
- Bàn sao có ching thc hoc tp tin chira ánh màu chiip tr bàn chInh ho.c bàn 
sao, xuât trmnh bàn chInE die dOi chiu giây t hcrp phap ye cix trü hoc giây phép 
lao dng do ca quan Co thâm quyên cüa Vit Nam cap theo quy djnh. 
d) Tho'i hn giãi quyêt: 25 ngày, kê tr ngày nhn âü ho six hcrp 1. 
di) IJôi tirqng thiyc hin thu tiic hành chInh: Ca nhân ngui nithc ngoài hot 
dng xây dmg hcip pháp ti Vit Nam. 
e) Co' quan giãi quyêt thu tyc hành: S& Xây drng thành phô Ba Näng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tyc hãnh chInh Chirng chi hành nghe ho.t dng xây 
dirng hang H, III. 
h) PhI, 1 phi: 
L phI cap chüng chi hành nghê: 15 0.000 ding (theo quy dijnh ti Diem b Khoàn 
1 Diêu 4 Thông tu sé 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cña B Tài chInE quy 
dnh miircthu, chê d5 thu, np l phI cap giây phép hoat  dng xây dcrng). 
i) Ten mu do'n, mâu to' khai: Phii luc III Nghi. djth so 100/2018/ND-CP. 
k) Yen can, diêu kin thiyc hin thu tyc hành chinh: Không 
I) Can cfr pháp 1cña thu tijc hành chInh: 
- LuQt Xây dirng sO 50/2014!QH13 ngày 18/6/20 14 cüa Quoc hi; 
- Nghj dinh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phü ye quàn 1 dir an 
dâu tu xay dmg cOng trInh; 
- Nghj djnh42/2017/20171ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô 
sung mt so diu cña Nghi diinh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cña ChInh 
phü ye quail 1 dr an diâu tu xây dirng; 
- Nghj dnh 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 nàm 2018 ci:ia ChInh phñ ye süa 
dOi, bô sung, bäi bó mt so quy dinh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc các 
lTnh vrc quãn l nhà nuâc cüa B Xây drng; 
- Thông tu s 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cüa B tri.râng Bô Xây dimg 
hthng dan mt sO ni dung ye chü'ng chi hành nghê hott dng xây dirng, chirng 
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chi nãng liic hott dng xay dmg và quân 1 nhà thu nithc ngoài hot dng xây 
dimg t.i Vit Nam. 

MAU DN TO KHAI 

PHU LIJC III 
(Kern theo Nghf dinh so' 100/2018/NE)- CF ngày 16/7/2018 cza Chlnh phi) 

CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA \T1T NAM 
Dc Ip - To' do - Hiuh phüc 

, ngày......tháng......närn 
D(1NBENGHI 

CHUYEN DO! CIII1JNG CIII IIANH NGHE HOiT BONG XAY DIXNG 
KInh giri: (Ten co' quan Co thá'm quyn,) 

1. Hp Va ten: 2  Ngày, tháng, nàm sinh:  
3. Quôc tich:  
4. H5 chiêu so: ngày cap: noi c.p:  
5. So diên thoai: .6. Dia chi Email:  
7.Danvjcôngtác:  
8. TrInh d chuyên mon (ghi râ chuyên ngành, h dào tgo):  
9. Thôi gian kinh nghim lien quan dn 1inh vçrc dê nghj chuyên dôi chñ'ng chi 
hành nghê (nàm, tháng):  
10. Ch(rng chi hânh ngh s ngày cp noi c.p:  
LTnh virc hot dng xây drng  
ii. Qua trInh hoat dlông chuyên mon trong xây dtrng: 

STT 

Th?ri gian cong 
tác 

(Tii' tháng, nám 
de tháng, 

nam) 

Don v! cong tad 
Hotdngdc 

1p 
(Ghi r6 ten dun 
vf, sO' diên thOai 

lien hé 

Kê khai kinh nghim th'c 
hin cong vic tiêu biêu Ghi chü 

1. Ten Dir ánlcông trinh  
Nhóm dir án1cp cong trInh:... 
Loi cong tr1nh  
Chirc dan1i/Ni dung cong vic 
thLrchiên:  
2.  

2 

Be nghj chuyên dOi chtng chi hành nghê hot dng xy dirng vói các ni 
dung sau: 
Linh vrc hot ding: Hang:  
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Tôi xin chju trách nhim v tInE chInE xac. cüa các nôi dung kê k.hai nêu trên và 
cam ket hành nghê boat  dng xay dung theo dung ni dung ghi trong chig chi 
durc cap và tuân thà các quy dljnli. cüa pháp 1ut có lien quan.I. 

NGU'OI LAM DI5N 
(Kj5 và ghi r& hQ, ten) 

3. Diêu chinh, b sung chfrng ch nàng 1irc hot dng xây dirng hang II, III 
(ye Iinh vljc hot tng Va hng) 
a) Trinh tir thirc hiên: 
- To chirc dê nghj diêu chinh, bô sung ni dung chirng chi nàng 1rc hang II, 
hang III gui 01 b ho so theo quy djnh qua mng trirc tuyn hoc qua du?mg bi.ru 
din hoc np trrc tiêp tai  S Xây dirng; 
- Trong thô'i han  05 ngày ke tr ngày nhân dugc ho so, S& Xây dmg thông báo 
mt lan bang van bàn ti to chiirc dê nghj c.p chcrng chi näng 1irc truàng hçp ho 
so khOng day dñ hoc khOng hçTp 1; 
- Trong thai han  20 ngày k tir ngày nhn dü h sohp 1, S Xây dimg có trách 
nhim cap chñiig chi näng hrc. 
b) Cách thfrc thtrc hiên: 
- Np trirc tiêp tai  To tiêp nhn và Trã kêt qua S Xây dirng, Trung tam Hànb 
ChInh thành pho Da Nãng, so 24 Trân Phi'u, phiRng Thach Thang, qun Hài 
châu, thành phô Ba Nàng; 
- Np trrc tuyên; 
- Np qua buu chInE cong Ich. 
c) Thành phn, s 1ung h so': 01 b. 
- Chimg chi hành ngh hoc kê khai ma s chumg chi hành nghê trong tru&ng 
hgp dã duiçic cap chüng chi hành nghê diuoc cap theo quy djnh cña Lut Xây 
drng nàm 2014 cña các chirc danE yêu c.0 phãi có chü'ng chi hành nghe; các 
van bang dLr?c dào tao  cüa cá than tham gia thirc hin cong vic; 
- Van bang hoc chcrng chi bi duong, dào tao  chuyên mOn nghip viii phü hqp 
cña cOng nhan k5 thut (dOi vó'i t chüc dê nghj cap chüng chi nàng 1ic thi cong 
xây dirng). 
- Hcip dOng và biên bàn nghim thu hoàn thành các cong vic tiêu biêu dä thirc 
hin theo ni dung kê khai; 
- Dan dê nghj cap diêu chinE, bô sung chung cM nàng 1?c  theo mâu tai  Phu 1iic 
V Ngh djnh so 100/20181ND-CP; 
- Quyêt dinE cOng nh.n phông thI nghirn chuyên ngành xây drng cua tO chuc 
ho.c hçip dông nguyen tàc ye vic lien kêt thirc hin cong vic thI nghim phiic 
vii kháo sat xây dirng vó'i phông thI nghim chuyên ngành xay dirng xây dirng 
duoc cOng nhân (dOi vó'i tO chuc dê nghi cap chimg chi nàng içrc khào sat xây 
drng). 
- Chñ'ng chi nàng içrc dã dugc co quan có thm quyn cp. 
d) Thô'i hn giãi quyêt: 20 ngày, kê tir ngày nh.n dñ ho so hçTp 1. 
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d) IMi ttrçng thi1rc hin thu tiic hãnh chInh: To chüc (không bao grn doanh 
nghip, HTX) 
e) Co quan giãi quyêt thu titc hành: So Xây dirng thànb phô Ba Nàng 
g) Kêt qua thic hin thu titc hành chinh: Chxng chi nàng 1irc hoat dng xây 
dmg hang II, hang III. 
h) PhI, 1 phi: L phi c.p chüng chi nãng 1irc: 500.000 dông (theo quy dnh tai 

Diem b Khoãn 1 Diêu 4 Thông tu sO 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cüa 
BO Tài chInh quy dnh mirc thu, chO d thu, np 1 phi cap giây phép hoat  dng 
xây dirng). 
I) Ten mu don, mâu tô khai: Phu luc V Nghi djnh so 100/20181ND-CP; 
k) Yen cau, theu kiçn thiyc hiçn thu tic hanh chinh: Khong 
1) Can cü pháp 1cüa thu tiic hành chInh: 
- Lu.t Xây dmg sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cüa Quoc hi; 
- Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cOa ChInh phü ye quán 1 dçr an 
dâu tu xây dirng cong trinh; 
- Nghj djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Ngh dijnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh 
phü ye quân 1 d1r an dâu tu xây dung; 
- Ng dijnh 100/20181ND-CP ngày 16 tháng 7 nãm 2018 cüa ChInh phü ye sira 
dôi, bô sung, b.i bô mt so quy dnh ye thOu kiin dâu ti.r kinh doanh thuc các 
linh vrc quãn 1 nba nuo'c cüa B Xây dirng; 
- Thông tu so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cüa B tm&ng BO Xây dmg 
huó'ng din mt so ni dung vO chig chi hành nghê hott ctng xây dirng, c•hng 
chi näng lirc boat  dng xây drng và quàn 1 nba thâu nuó'c ngoài hoat  dng xây 
dimg tai  Vit Nam. 

MAU DON, T KIIA! 
PHU LUC V 

a
. . I. -, 

BO SUNG VAO NGHT D]IN}1 SO 59/2015/ND-CP NGAY 18 THANG 6 NAM 
2015 CUA cHiNH PHU 

(Kern theo Nghf d'jnh so' ]00/2018/ND-cP ngày 16 tháng 7 nàm 2018 c?a ChInh 
phi) 

TEN TO CH1C B NGHL CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CAP DOc lap - Ttr do - Hanh phüc 

CHUG CII! NANG LVC 

ngày  tháng nàm 

DON BE NGH! 
ckp CHUNG CII! NANG LC HOeT DQNG XAY D1)G 

KInh gri: (Ten co' quan cO thO'rn quyn) 
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1. Tên.t chtrc:  
2. Dia chi tru s chInh:  
3. S diiên thoai: Sé fax:  
4. Email Website:  
5. Nguôi diai din theo pháp 1ut:  
Ho và ten: Chirc vu:  
6. Giây chi'rng nhn dàng k kinh doanhlQuyet dnh thânh 1p 
so: Noicâp Ngay cap:  
7. Ngânh nghê kinh doanh chInh:  
8.Mâ so chiig chi nàng lirc (neu có):  
So Ch(mg chi: ngày cap noi cap:  
Linh vrc hott dng xay dimg:  
9. Danh sách cá nhân chü nhim, chñ tn, cá nhan có yeu câu ye chrng chi hânh 
nghê và cá nhân tham gia, cong nhân k thu.t (nêu co) có lien quan cUa to chirc 
a) Danh sách cá nhân chü nhiêm, chü tn, cá nhân có yeu câu ye chüng chi hành 
nghê: 

STT Ho và ten Vi trI/Chfrc danh S chfrng chi 
hành ngh 1  

Din thoi 
lien h 

1 
2 
3 

b) Danh sách cá nhân tham gia, cong nhan k5 thut lien quan den linh vrc c.p 
ch(mg chi: 

STT Ho và ten Vi tri/chfrc danh 
TrInh do 

chuyên mon 
Biên thoai 

lien he 
1 
2 
3 

10. Kinh nghim hoat  dng xay dimg lien quan den linE virc dê ng cap chüng 
chi: 

STT 

Ni dung hot dng xây ding 
(Ghi ró [inh vy'choqt d5ng và 
vai trd: nhà thdu chInh, nhà 

tháu phy, tang thcu,...) 

Thông tin cong 
trinh 

Chil du fir 
(Ten chi ddu 
tit, so din 

thogi lien h 

Ghi 
chñ 

1 Ni dung cong vic thire hin: ('Ten c4c an/cong 
trinh; nhóm c4c 
an; logi, cap cong 
trinh; vi Sri xáy 
dyng) 

2 
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11. Kê khai may móc, thi& bi 'dó'i v&i to' chic thi cong xdy dy'ng, to ch'c k.háo 
sátxâv du 

STT 

Loai may 
móc, thit 
b1 phic vi 

thi cOng 

S 
hrçrng 

Cong 
sut 

Tinh 
nang 

Ntró'c 
, 

san 
xuat 

Nãm 
., 

san 
xuat 

S& h&u ella 
to chfrc hay 

di thuê 

Chat 11r9'ng 
sfrding 
hin nay 

1 
2 

Be nghj cap chfrng chi näng bye hot dng xây diyng vói ni dung nhtr sau: 
LTnh virc hoat  dng: Hang:  

Cap lan dâu, diêu chinh hang 
iCâp1i 

L do die nghj cap lai  chü'ng chi:  
o Diêu chinh, bô sung 
(Ten tO chi'c) chju trách nhim v tInh chInh xác dlla các ni dung kê khai nêu 
trên Va cam kêt hoat dng xay dmg theo ding ni dung ghi trong chiirng chi 
diucc cap và tuan thu các quy djnh cña pháp Iu.t có lien quan./. 

BAI DIEN THEO PHAP LUAT 
UA TO CH11C 

(Kj, hQ và ten, dóng dá'u) 

'Di vói chi'mg chi hành ngh drcic cp theo quy dnh cia Lust Xây dirng närn 2014, s 
chi'mg clii hành nghe can kê khai day dü theo khoãn 6 Diêu 44 NghI djnh nay. 
4. Cap chfrng chi nàng lire hot dng xây dçrng hng II, III 
a) TrInh tiithirc hiên: 
- Bithc 1: To chirc die ngh cap lan dâu chirng chi nàng 1c hang II, hang  III giri 
01 b ho so theo quy djnh qua mng trrc tuyên hoc qua diung bu'u din hoc 
np trirc tiêp tai  Sâ Xây dmg; 
- Buôc 2: Trongthi han 05 ngày kê tr ngày nhn du?c  ho so', S Xây dirng 
thông báo môt lan bang van bàn tói to chirc die nghj cp chu'ng chi nàng hrc 
tnrông hp h so' khOng dy dü hoàc khOng h?p  lê; 
- Buôc 3: Trong thôi han  20 ngày kê tll ngày nhn dill h so' hçip 1, Si Xây dimg 
có trách nhim cap chüng chi nàng 1irc. 
b) Cách thfrc thirc hiên: 
- Np trVc tiêp tai  To tiép nhan vâ Trà kêt qua Sä Xây dimg, Trung tam Hành 
ChInh thành phO Dà Nng, s 24 Tr.n Phll, phung Thach Thang, qu.n Hãi 
châu, thành pho Ba Nang; 
- Np tnrc tuyên; 
- Np qua biru chinh cong Ich. 
c) Thllnh phân, s hrç)'ng ho so': 01 bO 
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- Dan dê nghj cap chrng chi nàng luc boat  dng xay drng theo mu tai  Phii 1ic 
VNghj djnh so 100/2018/ND-.CP; 
- Quy& djnh thành Ip to chirc trong tnxng hçip có quyt dnh thành Ip; 
- Quyêt djnh cong nhn phông thI nghirn chuyên ngành xây drng ciXa to chiXc 
ho.c hçip dông nguyen the ye vic lien kêt thc hin cOng vic thI nghim phtc 
vu khào sat xây drng vói phông thI nghirn chuyên ngành xây dirng xây drng 
duc cong nhân (dôi vói to chiXc d ngh cap chiXng chi nàng 1irc khào sat xây 
dimg); 
- Chfrng chi hành ngh hoc kê khai ma s chiXng chi hành ngh trong truJng 
hçip da duçic cap chmg chi hành nghê duac cap theo quy djnh ciXa Lut Xây 
dirng nãm 2014 cüa các chiXc danh yêu cau phài có chiXng chi hânh nghe; các 
van bang thrçc diâo tao  cüa cá nhân tham gia thyc hin cong vic; 
- Van bang hoäc chg chi bôi dixong, dào tao  chuyên mon nghip vi phñ hçp 
cüa cong nhan k' thut (dOi vói t chiXc dê nghj cap chiXng chi nang 1irc thi cong 
xây dung); 
- Hçip dOng và biên bàn nghim thu hoàn thành các cong vic tiêu biêu dã thirc 
hin theo ni dung kê khai. 
d) Thoi hn giãi quyét: 20 ngày, k tr ngày nhn diü ho so hgp 1. 
d) Bôi ttrçrng thirc hin thu tiic hành chinh: To chiXc (không bao gôm doanh 
nghip, HTX) 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hành: S Xây drng thành phô Ba Nng 
g) Kêt qua thijc hin thu tiic hành chInh: Chrng chi nãng lirc hoat dng xây 
drng hang II, hang III. 
h) PhI, 1 phi: L phI cap chiX'ng chi näng llrrc: 1.000.000 diong (theo quy djnh tai 
Diem a Khoàn 1 Diêu 4 Thông tu so 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cña 
B Tài chInh quy dijnh mirc thu, chê do thu, np 1 phi cp giây phép hoat  dng 
xây dirng.) 
i)Tên mu don, mu to khai: Phu luc VNghi djnhsê, 100/20181ND-CP; 
k) Yeu cau, dieu kiçn thrc hxçn thu tic hanh chrnh 

2. ,. 2 , . .2 , 
a,) Dzeu kzn chung doi voi to chu'c xin cap chu'ng chi nang ly'c: 

To chirc tham gia hoat  dng xây dimg phài là doanh nghip theo quy djnh cña 
Luat Doanli nghip hoc to chirc có chiXc nàng hoat  dng xay dimg thrgc thành 
1p theo quy djnh cüa pháp 1ut va dáp iXng các yêu câu cii the diôi vói trng lTnh 
virc hoat  dng xây drng. 
b) Diéu kin riéng d4i vó'i tImg loi tá chic xin cap ch&ng chi nàng ly'c: 

(1) TO chic khão sat xây dimg 
-Hang II: 
+ Ca nhân dam nhân chiXc danh chü nhiêm khào sat có chmg chi hành nghO 
khào sat xây dimg ttr hang II tr& len phñ hap yo'i linh virc di nghj cp chmg chi 
nãng lirc. 
+ Ca nhân tham gia thuc hin khào sat có chuyên môn, nghip vi phñ hap vói 
loai hInh khào sat xây dirng dàng k cap chiXng chi nAng 1irc. 
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+ D thrc hin khão sat xây drng It nh.t 01 dr an tr nhóm B hoc 02 dr an t& 
nhóm C hoc 03 dir an có yêu cau 1p Báo cáo kinh tê - k thut trô' len hoc 01 
cong trInh tr cp II hoc 02 cong trinh tü cap iii tth len cüng loai  hinb kháo sat. 
-HngIII: 
+ Ca nhân dam nb.n chirc danh chñ nhim kháo sat có chng chi hành nghê 
kháo sat xây dirng tr hang  III tth len phü hap vói lInE vrc die nghj cap chimg chi 
nãng 1rc. 
+ Ca nhân tham gia thirc hiên kháo sat có chuyên môn, nghiêp vi phü hap vói 
loai hmnh kbão sat xay dimg dang k2 cap chñng chi näng Irc. 
(2) To chirc l.p quy hoach  xay dirng 
-HngII: 
+ Ca nhân dam nhân chrc danh chi nhiêm dO an quy hoach,  chü tn các b mOn 
kiên trüc - quy hoach,  kinh tê dO thj va các chuyên ngành h. tang k' thut khác 
, a , , p , , a S p cua do an quy hoach co chuiig chi hanh nghe tu hang II tra len phu hap vrn 1mb 

virc chuyên mon dam nhn. 
+ Dã thc hin 1p It nhâtOl do an quy hoach  xây drng thuc thm quyên và dã 
duac Uy ban nhan dan cap tinh phê duyt hoc 02 do an quy hoach  xây dmg 
thuc thâm quyên và diä duqc Uy ban nhân dan cap huyn phé duyêt. 
-HngIII: 
Ca than dam nhân chilic danE chü nhiêm, chü trI CaC b mOn kiên true - quy 
hoach, kinh tê do thj và các chuyên ngành h tang k5' thut khác cña do an quy 
hoach có chu'ng chi hành nghê tr hang III trâ len phñ hap vri 11th c chuyên 
mon dam nliân. 
(3) T chiirc thit k xây dirng cOng trInh 
-Hangil: 
+ Ca nhân dam nhn chüc danh chü nhiêm thiêt kê xây dirng, chü trI các b mOn 
thiêt kê có chirng chi hành ngh tr hang II tr& len phü hap voi lInE we chuyên 
mon dam nhân. 
+ Ca nhan tham gia thixc hiên thiêt kê có chuyên môn, nghip vi phñ hap vói 
11th vuc, loai cong trInh dàng k Cap chüng CIII nàng 1irc. 
+ Ba thtrc hiên thiêt kê, thâm tra thiêt kê It nht 01 cOng trInh tr cap II tr len 
hoc 02 cOng trInh tr cap III tru len cñng loi. 
-Hang III: 

+ Ca nhân dam than chuc danh chü nhiêm thiêt kê xây dirng, chü trI các b mon 
thiêt kê có chá'ng chi hành ngh tü hang  III tr& len phü hap vói 11th c chuyên 
mOn dam nhãn. 
+ Ca nhân tham gia thirc hin thit kê có cbuyen môn, nghip vii phi hap vâi 
llnh virc, loai cOng trInh dang k cp chImg chi näng 1irc. 
(4) TO chUc tir vn quãn 1 dr an 
-HngII: 
+ Ca nhân dam nEn cht'rc danE giám dOe quân I dir an có chüng chi hành nghe 
quán 1 dtr an tr hang II trô len phü hap voi loai d an dãng k cap ch(rng chi 
nàng 1rc. 
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+ Ca nhan phu trách cac linh viic chuyên mon phài có chirng chi hành ngh tr 
hang II tth len phü hçp vth cong vic dam nhn. + Ca nhân tham gia thirc hin 
quân 1 dir an có chuyên môn, nghiêp vi phü hcip vói cong vic dam nhn và 
loai dir an dàng k cap chrng chi nàng 1irc. 
+ Dã thçrc hin quàn 1 dir an It nhât 01 dtr an tr nhóm B trâ len hoc 02 dr an 
tr nhóm C càng loi tr6 len. 
-Hang III: 
+ Ca nbân dam nhQn chtrc danh giám dc quàn 1 dix an có chimg chi hành nghê 
quân 1 dr an tr hang III tr len plià hçTp vói 1oi dir an dläng k cap chtmg chi 
nàng 1rc. 
+ Ca nhân phii trách cac linh vrc chuyên mon phài có chirng chi hành nghe hr 
hang III trô len phü hy'p vi cong vic dam nhn. 
+ Ca nhân tham gia thixc hin quàn 1 du an có chuyên môn, nghip vii phü hçTp 
vri cong vic dam nhn va 1oi dir an dàng k cap chirng chi näng lirc. 
(5) To chirc thi cong xây dimg cong trlrth 
-HngII: 
+ Ca than dam nhn chirc danh chi huy tm&ng cOng trixè'ng phài diü diêu kin là 
chi huy tru&ng cOng trueing tir hang II tr& len phü hgp voi linh vrc chuyên mon 
dam nhân. 
+ca than ph trách thi Cong lTnh virc chuyên mon có trinh d dai  h9chotc 
diàng nghê phü hçrp vó'i cOng vic dam nh.n và thi gian côngtác It nhât 01 näm 
doi vó'i trInh d dai hoc, 03 nàm doi vi trInh d cao dang nghê. 
+ COng nhân k5 thut thrc hin các cong vic thi cong có vn bang hoc chg 
chi bOi duông, dào to chuyên mOn nghip vi phñ hçip vi ni dung dAng k cap 
chiing chi nãng 1irc. 
+ Co kha nàng huy dng dñ sO luçing may móc, thiêt b chü yêu dáp 1rng yêu câu 
thi cong xay dirng cac cong trInh phii hgp vó'i Cong vic tham gia dam nhn. 
+ Ba trirc tiêp thi cong Cong viêc thuc hang mic cOng trInh chInh lien quan den 
ni dung dê nghj cap chñng chi cüa It nht 01 cOng trInh hr cap ii tr& len ho.c 
02 cOng trInh tü cap iii tth len cilng 1oi. 
-Hang III: 
+ Ca nhân dam nhn chüc danh chi huy truOng cong trumg phài dü diêu kin là 
chi huy tru&ng cOng trithng tü hang III tth len phü hcip vói linh virc chuyên mon 
dam nhän. 
+Cá nhân phii trách thi cOng 1Tnh vrc chuyên mOn có trIrth d cti h9c hoc cao 
dàng nghe phü hçip vi cOng vic dam nhn. 
+ COng nhân k thut pht1 trách các cOng vic thi cOng có van bang ho.c chimg 
chi bOi duöng, dào t?o  chuyên mOn nghip vi phü hçrp vói ni dung dang k3' cap 
chirng chi nang Ic. 
+ Co khã nàng huy dng dü so lucing may móc, thiêt bj chü yêu dáp img yêu câu 
thi cOng xây dirng cong trinh phi hcip vi cOng vic tham gia dam nhn. 
(6) TO chc giám sat thi cOng xây dirng 
-HngII: 
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+ Ca nhân dam nhn chic danE giám sat tru&ng eo chirng chi hành ngh giárn 
sat thi cong xây dung tir hng II tth len, giám sat viên có chimg chi hànli nghê 
giám sat thi cong xây dirng phii hçp voi 1oi cong trInh dang k' cap chüng chi 

nng1iic. 
+ Dã giárn sat thi cong xây dng cUa It nhât 01 cong trInh tir cap II ho.c 02 cong 
trinh t cap iii tr len càng 1o.i cOng trinh dAng k cap chñ'ng chi n.ng 1irc. 
-HngIII: 
Ca nhân dam nhQn ehirc danh giám sat truö'ng có chirng chi hành nghê giám sat 

thi cong xây d%mg tir hang III trO' len, giám sat viên có chüng chi hành nghê 
giám sat thi cong xây dimg phü hçip vói 1oti cOng trIrth däng k cap chirng chi 
nàng lirc. 
1) Can cfr pháp 1cüa thu tijc hành chInh: 
-Lu.tXây drng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Quôc hi; 
- Nghi, dljnh so 

59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChIrth phü ye quãn 1' dr an 

dâu tu xây dmg cong trInh; 
- Nghj djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cCia ChInh phñ ye süa dôi, ho 

sung rnt so diêu cüa Ngh djnh so 5912015/ND-CP ngây 18/6/2015 cüa ChInh 

phü ye quãn 1 dir an dâu tu xây drng; 
- Nghi. dinh 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 näm 2018 cüa ChInE phü ye süa 

• A I P. A • • A • A A • A 

dioi, bo sung, bai bo m9t so quy dnh ye dieu kiçn dau til krnh doanh thu9c cac 
linh v1rc quàn l nhà nuàc cña B Xây dirng; 
- Thông tu s 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 ciia B tru&ng Bô Xây dirng 
huâng dn mt sê ni dung v chng chi hành ngh ho.t dng xây dirng, chiTing 

chi nàng Fyc hot dng xay ding Va quân 1 nha thu nuâc ngoài hot dng xây 

dng ti Vit Nam. 

MAU BON, T KHAI 

PHU LUC V 
a 1

• I I s_s 

BO SUNG VAO NGH DINH SO 59/2015/ND-CP NGAY 18 THANG 6 NAM 
2015 CTJACHINHPH1J 

(Kern theo Nghj djnh so' 
100/2018/ND-CT ngày 16 tháng 7 nàm 2018 cza ChInh 

ph 

TEN TO CH1YC BE CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT 

NGHT CAP NAM 
CH1NG CIII NANG Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

LVC 

 ngày tháng nám 

DON oE NGHJ 
cAp CHNG CHI NANG LIfC HOT BONG XAY DuNG 
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KInh gi:ri: (Ten cci quan có tMm quyn) 

1. Ten to chüc:  
2. Dia chi tru s chInir  
3. Sôdiiênthoai: SO fax:  
4. Email Website:  
5. Nguèi dti din theo pháp 1u.t:  
Ho và ten: Ch(rc vu:  
6. Giây chig nhan  dãng k kinh doanhlQuyêt dijnh thành 1p 
so: Naicâp Ngàycâp:  
7. Ngành nghe kinh doanli chInh:  
8.Mã sO chrng chi näng 1iic (neu có):  
So Chirng clii: ngây cap noi cap:  
Linh vrc hoat  dIng xây dirng:  
9. Danh sách cá nhân chü nhiêm, chü trI, cá nhân có yêu câu ye ching chi hành 
nghê và cá nhân tham gia, cong nhan k thuat nu co) có lien quan ciia to chirc 
a) Danh sách cá nhân chü nhim, chü tn, cá nhan có yêu câu ye chüng chi hành 
nghO: 

STT H và ten Vi trI/ChIrc danh 
S chIrng chi 
hành ngh 1  

Din thoi 
lien h 

1 
2 
3 

b) Danh sách cá nhân tham gia, cong nhan k5 thut lien quan dn lTnh vrc cp 
chtthg chi: 

STT Ho và ten Vi trI/chfrc danh 
TrInh do 

chuyên mon 
Diên thoai 

lien h 
1 
2 
3 

10. Kinh nghim hot dng xay dirng liOn quan dOn linE virc dO nghj cap chi.img 
chi: 

STT 

Ni dung hot dng xây dyng 
(Ghirö lnhvchoitdngvà 
vaz tro: nha thau chin/i, n/ia 

tháu phy, tOng thu,...) 

Thông tin cong 
trinh 

Chü du tir 
'Tên chitdOu 
tu', so thçn 

thoi lien h) 

Ghi 
chu 

1 Ni dung cong vic thc hin: (Ten dl! an/cong 
trInh, nhóm dr 
án, loai, cap cOng 
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trinh, .vi trI xáy 
dy'ng) 

2 

11. Ké khai may móc, thit bj (dó'i vái to' chi'c thi cOng xOy dig, to' chz.c kháo 
sct xdy dyi'zg) 

STT 

Loai may 

móc, thiêt 
bi phiic vi 

thi cong 

So 
hrqng 

Cong 
sut 

- 
Tinh 
nang 

Nu'ó'c 
, 

san 
xuat 

Nám 
., 

san 
xuat 

S& hun cüa 
to chfrc hay 

di thuê 

Chat 1 
sfrding 
hin nay 

1 
2 

jJë ngh cap chung chi nàng 1'c hot dng xây dipig vói ni dung nhtr san: 
LThE vrc hott ctng: Hang:  
o Cap lan dâu, diêu chinh hang 
o Câp1i 
L do dê nghj cap lai  chig chi:  
o Diêu chinh, bô sung 
(Ten tO cht'c) chiu  trách nhim ye tInE chInh xac cüa các ni dung kê khai neu 
trên và cam kêt hott dsng xây dirng theo drñng ni dung ghi trong chüng chi 
dixc cap và tuan thu các quy dinh cüa pháp luat  có lien quan./. 

DAI DIEN THEO PHAP LUAT 
CUA TO CI11JC 

(K,j, hQ và ten, dóng dá'z) 

'Dii vói ching chi hânh ngh thrcyc cp theo quy djnh cüa Luat Xây dmg 11am 2014, s 
chi'mg chi hành nghê cn ké khai day dü theo khoãn 6 Diêu 44 Nghi dnh nay. 

5. Cp 1i chtrng chi nàng Iirc hot dng xãy diyng hng II, III 
a) TrInh ttrthirc hiên: 
- To cht'rc die nghj cap lai  ni dung chng chi nàng 1c hang II, hang III giri 01 
b ho so' theo quy dijnh qua mang  trirc tuyen hoc qua du'mg buu din ho.c np 
trrc tiêp tai  S& Xây di.rng; 
- Trong thi han  05 ngày k tir ngày nhaii duc h so', So' Xây dmg thông báo 
mt lan bang vAn bàn tâi tO chi'ic die nghj cap chu'ng chi näng 1i.rc truo'ng hgp ho 
so' không dray drü hoc không hop l; 
- Trong tho'i han  10 ngày kê tr ngày nhn dü ho so' hçrp 1, So' Xây dirng có trách 
nhiêm cap chirng chi nàng 1rc. 
b) Cách thfrc thtrc hiên: 
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- Np trixc tip ti T tip nh.n va Trã kt qua S Xây dirng, Trung tam Hành 
ChInh thârth phô Dà Näng, so 24 Trân Phii, phi.thng Thch Thang, qun Hal 
châu, thành phô Dà Nàng;Np trirc tuyn;Np qua buu chInh cong ich. 
c) Thanh phan, so Iu'çrng ho so': 01 bo. 
- Dm dê nghj cap chà'ng chi nãng hrc hot dng xay dmg theo mâu ti Ph tçic 
V Nghj dijnh so 100/2018/ND-CP; 
- Bàn sao có chirng thc hoc tp tin chira ành màu chirip tr bàn chlnh hoc bàn 
sao, xuât trInh bàn chInh dê dôi chiêu chüng chi näng lirc dã dirçic cap, truèng 
h bj mat chg chi nàng 1c thI phái có cam kt cüa tO chc dê nghj cap 1i. 
d) Thi hn giãi quyêt:10 ngày, kêtLrngàynh.n dñhO sohqp1. 
d) Dôi ttry'ng thic hin thu tiic hành chInh: To chirc (khong bao gôm doanh 
nghip, HTX) 
e) Co' quan giãi quyêt thu tiic hành: Sà Xây dmg thành phô Ba Nàng 
g) Két qua thic hin thu tc hành chInh: Chimg chi nàng 1c hot dng xây 
dirng hang II, hang Ill. 
h) PhI, 1 phi: L phI cap chi'ng chi näng 1rc: 500.000 dOng (theo quy dnh ti 
Diem b Khoãn 1 Diu 4 Thông tu sé. 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cüa 
B Tài chInh quy djnh mirc thu, chê d thu, np 1 phi cap giây phép hot dng 
xâydrng). 
1) Ten mâu do'n, mu to' khai: Phi,i 1iic V Nghj dijnh sO 100/2018/ND-CP; 
k) Yen cãu, diêu kiin thirc hin thu tiic hãnh chInh: Không 
1) Cn dr pháp 1 cila thu tiic hành chinh: 
- Lut Xây di.mg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cüa Quôc hi; 
- Ng dnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phñ ye quàn 1 dr an 
dâu ta xay dimg cong trInh; 
- Ngh djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü ye sira diOi, bô 
sung rnt s diêu cña Nghj djnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChIrth 
phñ ye quàn 1 dr an diâu tix xây drng; 
- Nghi dinh 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 nàm 2018 cüa ChInE phii ye siTra 
dOi, bô sung, bãi bó mt s quy djIIh v diu kin dâu tu kinh doanh thuc các 
lTnh vçrc quân 1 nha nuóc cüa Bt Xây dmg; 
- Thông tu so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 càa Bô tru&ng B Xây dçmg 
hithng dn mt s nOi  dung ye chiTrng chi hành nghê hot dng xay dmg, chiTrng 
chi nàng 1i.rc hot dng xây dung va quãn I nhà thâu nuâc ngoài hot dng xây 
dimg ti Vit Nam. 

MATJ DON, TO KiIAI 

PHU LUC V 
BO SUNG VAO NGHI DINH SO 59/2015/ND-CP NGAY 18 THANG 6 NAM 

2015 CUA CHINI-1 PHU 
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(Kern theo Nghf d/nh so' 100/2018/ND-CP ng4v 16 tháng 7 nárn 2018 cz2a ChInh 
phñ) 

TEN TO CHIC BE CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT 
NGHI CAP NAM 

CHUNG CHI NANG Bc 1p - Tçr do - Hnh phñc 
L1JC 

ngày tháng nàm 

BONBENGHI 
CAP CHIXNG Cm NANG LIXC HOAT BONG XAY DING 

KInh gfri: (Ten cc' quan có thd'rn quyn) 

1. Tênt chirc:  
2. Dia chi tru sà chInh:  
3. S diiên thoai: So fax:  
4. Email Website:  
5. Ngithi dai  din theo pháp 1ut:  
Hovâtên: .Chiircvu:  
6. Giây chñng nhn diàng k kinh doanhlQuyêt dinh thành l.p 
so: Naicâp Ngàycâp:  
7. Ngành nghe kinh doanh chInh:  
8. Ma so chiig chi näng 1rc (nêu có):  
SôChngchi: ngàycâp naicâp:  
Li'nh vçxc hot dng xây drng:  
9. Danh sách cá nhân chü rthim, chü trl, cá nhân có yêu cu ye chüng chi bath 
ngh và cá nhân tham gia, cOng nhân k' thuât (nêu co) có lien quan cüa to chtrc 
a) Danh sách cá nhan chü nhim, chfi trI, cá than có yêu câu ye chü'ng chi hành 
nghê: 

STT Ho và ten Vi trIlChtrc danh S chfrng chi 
hành ngh 1  

Bin tho3i 
lien h 

1 
2 
3 

b) Danh sách cá nhân tham gia, cong nhan k thut lien quan dn lTnh virc cp 
ching chi: 

STT Ho và ten Vi trI/chfrc danh TrInh do 
chuyên mon 

Then thoai 
lien h 

1 
2 
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3 

10. Kinh nghim hot dng xây dimg lien quan den iTnE virc d nghj c.p chi'rng 
chi: 

STT 

Ni dung hoyt dng xây dirng 
(Ghi r6 linh viccho4lt dng và 
vai trô: nhà thdv chinh, nhà 

tháuphy, tong tháu,...) 

Thông tin cong 
trInh 

Chñ du tu' 
(Ten chi dâu 

tu, so din 
thoai lien h 

Ghi 
chü 

1 Ni dung cong vic thixc hin: (Ten c4t' an/cOng 
trmnh, nhóin du' 
an, loai, cap cong 
trInh, vj fri xáy 
dy'ng) 

2 

11. Kê khai may moe, thiêt bj (dói vó'i to chi'c thi cOng xây dung, tO c/nc khOo 
sat xdy dyng) 

STT 

Loai may 

móc, thiet 
bj phiic vi 
thi cong 

So 
hrqng 

Cong 
sut 

TInh 
nang 

Nu'O'c 
., 

san 
xuat 

Nàm 
., 

san 
xuat 

S& hfru cüa 
to chfrc hay 

di thuê 

Cha t lUVI 
sfrding 
hin nay 

1 
2 

Be ngh cap chfrng chi nàng h'c hot dng xãy drng vói ni dung nhff sau: 
LTnh vrc hot dng: Hang:  

Cp lan dâu, diêu chinh hing 
Cap 1i 

L do dê nghj cap 1i chüng cM:  
o Diêu chinh, bô sung 
(Ten tO chi'c) chju trách nhim ye tInh chinh xác cüa các ni dung kê khai nêu 
trên Va cam két hot dtng xay drngtheo dang ni dung ghi trong chng chi 
dxc cap và tuân thu các quy djnh cña pháp luat  có lien quan./. 

BAI DIN THEO PHAP LUIT 
CUA TO CHTYC 

(Kj, hQ và ten, dóng dá'u) 

'Di voi chüng chi hành ngh duo'c cp theo quy dijnh cüa Lust Xây dirng nàm 
2014, sO chirng chi hành ngh can kê khai day du theo khoân 6 Diêu 44 Nghj 
djnh nay. 
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6. Cap nng hng chfrng chi hành ngh hot dng xây di'ng hng II, III 
a) TrInh ttrthtrc hién: 
- Ca nhân dê nghi cap nâng hang  ching chi hânh nghê hot dng xay drng hang 
II, hang III gñi 01 b ho so theo quy drjnh qua mang trirc tuyên hoc qua dmg 
buu din ho.c np trirc tiêp t?i S& Xây dirng. 
- Trong thô'i han  05 ngày ké tü' ngày nhn duc ho so, S Xây dimg thông báo 
mt lan bang vAn ban tói cá nhân de ngh cap chüng chi hànli nghê hoat dOng 
xay dimg tru'rng hçip ho so không day dü hoc không hcp 1. 
- Co quan có thâm quyên cap chtng chi hânh nghê Co trách nhim to chc sat 
hch cho cá nhân dê nghj cap chcmg chi hành nghê. Trithng hçp cá nhân conhu 
cau dang k sat hach  truó'c khi nôp h so d nghj cap cht'rng chi hành nghê thI 
gui t khai dAng k sat hch theo mu tai  Phii lic II Nghj djnh nay diên Co quan 
có thâm quyn cp chirng chi hành nghê. Vic sat hach  duçc tiên hành dnh kSr 
hang tháng hoc dt xuât do thi trithng ca quan nâng hang chrng chi hành nghê 
quyêt dljnh. 

- Ni dung sat hach bao gôm phân cau hOi v kinh nghiem nghe nghip và phân 
cau hOi ye kiên thirc pháp 1ut. Trithng hcp cá nhân có chüng chi hành nghê cap 
theo quy dijnh cüa Lut Xây dçrng nAm 2003 con thO'i han  sir diing thI khi tham 
d1x sat hach  dxçc mien ni dung ye kiên thic chuyên mon dôi vO'i lTnh vrc hànli 
nghê ghi trén chirng chi. Kêt qua sat hach  dixçc báo 1uu trong thôi gian 06 tháng 
kê tir ngây sat hach  die lam cAn cir xét nâng hang chüng chi nAng hrc hành nghe. 
- Trong thôi han  20 ngày kê tr ngày nhn dü ho so hgp l, Sâ Xây drng/TO 
chic xã hi nghê nghip dA dugc cong nh.n có trách nhim cap nâng hang 

I 1% - chmig clii hanh nghe hoat dçng xay drng. 
b) Cách thfrc thrc hin: 
- Np trirc tiêp tai  Trung tam Giám djnb chat lucmg xay drng — 109 Lê Sat, 
phithng Hôa CuOng Nam, qun Hài Châu, thành phO Dà NAng (Ding k sat 
hach); 

- To tiêp nhin và Trã kt qua SO' Xây dçrng, Trung tam Hành ChInh thànhphô 
Dà N.ng, so 24 Trn Phii, phumg Thach Th.ang, qun Hâi châu, thành phô Ba 
N&ig (Sau khi có ké qua sat hach); 
- Np triic tuyên; 
- Np qua bu'u chInE cOng ich. 
c) Thành phân, so lirqng ho so': 01 b. 
- TO' khai diAng k3" sat bach  cap chUiig chi hành ngh boat  ding xây dirng theo 
mu tai  Ph lc I Nghj dijnh s 100/2018/ND-CP; 

•1 ., • A 9 A - 02 anh mau co 4 x 6 cm co nen mau trang chan dung cua ngucn die ngh durc 
chiip trong thO'i gian không qua 06 tháng; 
- Két qua sat hach dat yêu c.0 trong tnIg hp dA sat hach  truóc ngày np ho 
so die nghj cap chi'ng chi hành nghe; 
- VAn bAng do co sO' dào tao  hçp pháp Cap phñ h vói loai,  hang chüng chi die 
nghj cap. Dôi v6i vAn bang do co sO' diào tao  nixO'c ngoài cap, phài là bàn dLrqc 
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hçp pháp hóa lãnh sr theo quy djnh và phài có bàn dich  sang ting Vit dixçc 
cong chirng, chüiig thirc theo quy dljnh cña pháp 1ut Vit Nam; 
- Các quyêt djnh phân cong cong vic (giao nhim vi) cüa to chüc cho cá nhân 
ho.c van bàn xác nhn cüa dai  din theo pháp 1uQt cña chü dâu tu ye các cong 
vic tiêu biêu ma cá nhan diã hoàn thành theo ni dung kê khai. Nguôi k xác 
nhn phài chju trách nhim ye sir trung thirc cia ni dung xác nhn Trithng hcrp 
Ca nhân hành ngh dc 1p thI phài có hcip dlông và biên bàn nghim thu các 
cong vic thc hin tiêu biêu dã kê khai; 
- Chüng chi hànhnghe dã dixçc CG quan có thâm quyên cap; 
- Dm d ng cap chüiiig chi barth nghê theo mâu t?i  Phi hic I Nghj diiih so 
100/2018/ND-CP. 
d) Thô'i hn giãi quyêt: 20 ngày, k tr ngày nh.n dü h sa hcp 1. 
d) Dôi ttrqng thrc hin thñ tijc hành chInh: Cong dan Vit Nam, nguè'i Vit 
Nam djnh cu i nu'ó'c ngoài, ngrthi nithc ngoài hoat dng xây drng hçp pháp ti 
VietNam. 
e) Co quan giãi quyêt thu tic hành: Sà Xây dimg thành phô Ba Nàng 
g) Két qua thirc hin thñ tiic hành chInh: Chfrng chi hành nghê hot dng xây 
dirng hang II, III. 
h) Phi, 1 phi: 
- Chi phi sat hach:  450.000 dông (theo quy djnh tai  Quyêt diinh s 970/QD-BXD 
ngày 21/9/2017 cfia B tnthng B Xây drng). 
- L phi cap chirng chi hành ngh: 300.000 dông (theo quy djnh tai  Diem a 
Khoãn 1 Diêu 4 Thông tu sO 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cüa B Tài 
chInh quy diinh mirc thu, chê d thu, np 1 phi cap giây phép hoat  dng xây 
dçrng). 
i) Ten mãu don, mâu to' khai: Phii liic I Nghj djnh so 100/2018/ND-CP; 
k) Yêu cu, diêu kiên thtrc Iiin thu tic hãnh chinh: Không 
1) Can cfr pháp 1cfla thu ttic  hành chInh: 
- Lust Xây dimg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Quôc hi; 
- Nghj djnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü ye quân 1 dçr an 
dâu tu xây dirng cong trInh; 
- Nghj djnh42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cña Chinh phi'r ye sfra dôi, bô 
sung rnt so diêu cCia Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 c1ia ChInh 
phü ye quãn 1 dir an dâu tu xây dmg; 
- Nghj dnh 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 näm 2018 cüa ChInh phñ ye sfra 
dôi, ho sung, bâi bó mt so quy diinh ye diu kin dâu tu kinli doanh thuOc các 
linh vrc quail i nha nuc cüa B Xây dirrng; 
- Thông tu so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cüa B trithng B Xây dimg 
huóng dan mt s ni dung ye chüirg chi hành nghê hoat dng xay dirng, chirng 
chi nàng 1irc boat  dng xay dirng và quail i nhà thâu nuic ngoài boat  dng xây 
drng tai Viet Nam. 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



28 

MAU IK1N T KIIAI 

PHIJ LVC  I 

(Kern theo Nghf dnh so' 100/2018/ND-CP ngày 16/7/2018 ci?a (7i.Inhphi 

CQNG HOA xA 1101 CH1J NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phIic 

.........., ngày tháng nám 

D(NDENGHI 
CAP CHI5NG CIII 1JAN11 NGHE HOiT BONG XAY DuNG 

KInh gi:ri: (Ten cci quan Co thá'rn quyn) 

1. Hovàtêw  

2. Ngày, tháng, nàm sinh:  

3. Quc tich:  

4. S Chithg minh thi.r nhân dânfE1 chiuICCCD: .ngày cp .....noi c.p... 
5. Dja chi thithng trñ:  

6. S diên thoai: Dia chi Email:  

7. Dan vj cong tác:  

8. TrInh d chuyên mon 'ghi rô chuyên ngành, h dào tgo):  

9. Thôi gian kinh nghim lien quan dn 1mb virc d ngh chuyn dii chrng chi 
hànhnghê: nàm. 

10. S chñng chi hành ngh cia duqc cp (nu có): 

S Chüng chi: .ngày cp nai c.p:  

LTnh c hot ding xây drng:  

11. Qua trInh boat dng chuyên mon trong xây dimg': 

STT 

Thô'i gian 
- cong tac 

(Tii tháng, 
nám den 

tháng, näm) 

Don vj cong tad 
Hotdngdôc 

1p 
(Ghi rô ten don 
vi, so diên thoai 

lien he,) 

Kê khai kinh nghim thirc hin cong 
viêc tiêu biu 

Ghi 
chü 

1. Ten DLT ánlcOng trmnh  

Nhóm d ánICp cOng trinlv  
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Loai cong trInh  

Chirc danIifNi dung cong vic thirc 
hiên  

2 

2 

Be nghj cp chü'ng chi hành ngh hoit dng xây drng v&i ni dung nhtr 
san: 

LInE virc hành ngh: Hang:  

Cp 1.n du, nâng hang 

u Cp 1.i 

L do d nghj cp 1?i  chirng chi:  

Diu chinh, b sung 

Tôi xin chiu trách nhiêm v toàn bô nôi dung don nay và cam kt hanh ngh 
hot dng xay drng theo dung ni dung ghi trong chüng chi dugc cap và tuân 
thu các quy dijnh cña pháp 1ut có lien quan./. 

NGUI LAM B11N 
(Kvàghir5hQ, ten) 

1 I(Ong yeu cu kê khai trong tnr&ng hop d nghj cp lai  chüng chi do chñng 
chi ci:I hêt han  sü diing/hu hônglbi mat 

7.Biêu chinh, b sung chfrng chi nàng 1ii'c hot dng xây dng hng II, III 
(ye hnh vv'c  hot dçng va hng) 
a) TrInh tir thirc hiên: 
- TO chüc dê nghi diu chinE, b sung ni dung chfrng chi nàng 1rc hang II, 
hang iii gui 01 bô ho so' theo quy dinE qua mng trirc tuyên hoc qua throng buu 
din hoc np trirc tiêp tai  S& Xây dimg; 
- Trong thoi han  05 ngày kê ttr ngày nhan duo'c ho so', S& Xây drng thông báo 
mt 1n bang van ban toi tO chuc dê nghi cap chthig chi nàng 1irc trithng hqp ho 
so' khOng day dñ hoc không hçrp 1; 
- Trong thô'i han  20 ngày kê tü ngày nhân dü h so hçp 1, Sâ Xây dçmg có trách 
nhim cap chü'ng chi nàng 1c. 
b) Cách thu'c thu'c hiên: 
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- Np trirc tip ti T tip nhn và Trá kt qua S& Xây dirng, Trung tam Hânh 
ChInh thành phô Ba Nng, so 24 Trân Phi, phrng Thach Thang, quân Hãi 
châu, thành phô Ba Nàng; 
- Np triic tuyên; 
- Np qua biru chInh cong Ich. 
c) Thành phân, so hrçrng ho sos: 01 b. 
- Chñ'ng chi hành nghê hoc kê khai mA sO cht'rng chi hành nghê trong trithng 
hcip dA duçic cap chimg clii hành nghê duçic cap theo quy djnli cüa Luât Xây 
drng 11am 2014 cüa các chCrc danh yeu câu phAi có chñ'ng chi hàrth nghê; các 
vAn bang dt.rçc dào to cña cá than tham gia thrc hin cong viêc; 
- VAn bang hoc chirng clii bôi di.rong, dAo to chuyên mOn nghip v phñ hçp 
ciia cOng nhân k thut (doi voi tO chrc d nghj cap chi.rng chi nAng 1rc thi cOng 
xay dirng). 
- HçTp dlông và biên ban nghim thu hoàn thành các cOng vic tiêu biêu dA thrc 
hin theo ni dung kê khai; 
- Dn d nghj cp diu chinh, b sung chng chi nAng lvc theo m.0 ti Phi 1iic 
VNghj djnh so 100/2018/ND-CP; 
- Quyêt djnh cong nhn phông thI nghim chuyên ngAnh xây dçmg cüa tO chüc 
hoc hcip dong nguyen tc ye vic lien ket thirc hin cong vic thI nghim phiic 
viii khAo sat xây d%rng vó'i phông thI nghim chuyên ngAnh xây dirng xây drng 
duoc cOng nhân (dOi vói to chirc dê nghj c.p chiimg chi nAng 1irc khAo sat xây 
dirng). 
- Chñng chi nAng 1rc dA duçc c quan có thâm quyên cAp. 
d) Thô'i hn giAi quyêt: 20 ngày, k tir ngày nh.n dü ho s hc'p 1. 
d) DOi ttrçrng thrc hin thu tc hành chInh: To chirc (khong bao gôm doanh 
nghip, HTX) 
e) Cr quan giãi quyt thñ tiic hAnh: S Xây dirng thành ph BA N.ng 
g) Kêt qua thrc hin thu tic hAnh chInh: Chirng chi nAng Ic hott dng xây 
di.mg htng II, hang III. 
h) PhI, 1 phI: L phI c.p chrng chi nAng 1rc: 5 00.000 dIng(theo quy djnh ti 
Diem b Khoan 1 Dieu 4 Thong tu so 172/2016/TT-BTC ngay 27/10/2016 cua 
B Tài chInh quy djnh mirc thu, ch do thu, np 1 phi cap giây phép hoat dng 
xây dirng). - 
i) Ten mu &rn, mAu tô khai: Phu luc V Nghi djnh s 100/2018/ND-CP; 
k) Yeu cau, theu kiçn thirc hiçn thu tiic hanh chinh: Khong 
1) CAn ci? pháp 1y cüa thñ tic hành chInh: 
- Lut Xây dirrng so 50/2014/QH1 3 ngày 18/6/2014 ci1a Quôc hi; 
- Nghj dijnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü ye quAn 1i dr an 
dâu tu xây dimg cOng trinh; 

Nghj djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInE phü ye s1ra dôi, bô 
sung rnt sO diêu cüa Nghj dijnh so 59/2015/NB-CP ngày 18/6/2015 cña Chirth 
phi:i ye quAn l di.r an dâu tiz xây dmg; 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



31 

- Nghj dinE  100/2018/ND-CP ngày 16 thang 7. nAm 2018 cüa ChInh phü v sfra 
dôi, bô sung, bãi bô mt so quy dinh ye diéu kin dâu tu kinh doanh thuc các 
linE vrc quãn 1 nhà nuó'c cüa B Xây ding; 
- Thông tu so 0812018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cña B tnthng B Xây dirng 
hróng dan mt sO ni dung ye chüng chi hành nghê hot dng xây drng, ching 
chi nàng 1irc hot dng xây dmg và quãn 1 nhà thâu nuc ngoài hott dng xây 
dimg ti Vit Nam. 

MAU DON, TO KLIAI 

PHU LUC V 
BO SUNG VAO NGHII DNH sO 59/20 15/ND-CP NGAY 18 THANG 6 NAM 

2015 CUACHINHPHU 
(Ken? theo Ngh/ djnh so' 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 nárn 2018 cz.a ChInh 

p1'm) 

TEN TO CH1i'C BE CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT 
NGH! CAP NAM 

CHUNG CIII NANG Bc p  - Tir do - Hnh phñc 
LU'C 

 ngày tháng nám 

DON BE NGH! 
cAp CHUNG CIII NANG LV'C  HOAT DQNG XAY D1)NG 

KInh giri: (Ten co' quan có thO'm quyn) 

1. Têntô chi'rc:  
2. Dia chi tru s& chInh:  
3. S diên thoai: S fax:  
4. Email Website:  
5. Ngui di din theo pháp 1u.t:  
Ho và ten: Chirc vu:  
6. Gi.y chüng nhn dàng k kinh doanhIQuyt dinh  thàrih 1p 
so: Naicâp' .. Ngàycâp:  
7. NgànE nghê kinh doanh chinh'  
8.Mã so chirng cM nàng içxc (nu có):  
So ChIrng chi: ngây cap noi cap:  

Linh virc hot dng xay dimg:  
9. Danh sách Ca nhân chü nhim, chü tn, Ca nhân Co yêu cu v chü'ng chi hành 
nghe và Ca nhan tham gia, cong nhân k thuat (neu co) có lien quan cña to chirc 
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a) Danh sách Ca nhân chü nhim, chil tn, Ca nhan có .yêu c.0 v chüng chi hành 
nghê: 

STT H9 và ten Vj trI1Chác danh S chfrng clii 
hành nghê' 

Din thoi 
lien li 

1 
2 
3 

b) L)anh sãch Ca nhãn tham gia, cong nhân k thut lien quan dn 111Th vrc c.p 
cht'rn chi: 

STT Ho và ten Vi trI/chfrc danh TrInh do 
chuyên mon 

Diên thoai 
lien h 

1 
2 
3 

10. Kinh nghim hoit ding xây dirng lien quan den llnh vrc d nghj cp chüng 
cM: 

STT 

Ni dung hot dng xây drng 
(Ghi r6 linh vchoat dQng và 
vai trd: nhà tháu chInh, nhà 

thcuphy, tOng thu,...) 

Thông tin cong 
trinh 

Chü du ttr 
(Ten chi dáu 

tu', so din 
thou lien h 

Ghi 
chñ 

1 Ni dung cOng vic thc hin: ('Ten dt an/cong 
trinh, nhórn dy' 
án, loai, cap cOng 
trinh, vi trI xây 
dig) 

2 

11. Kê khai may moe, thiêt bj 'dOi vói to chtc thi cOng xdy dy'ng, tO' chi'c khOo 
sat xay dmg) 

STT 

Loai may 
móc, thiet 
bj phiic vii 
thicông 

s o 
hrqng 

Cong 
sut 

TInh 
nang 

Nir&c 
., 

san 
xuat 

Näm 
san 

, 
xuat 

SO' hfru cila 
to chfrc hay 

dithuê 

Chat hrçrng 
sfrding 
hin nay 

1 
2 

De ngh cap chirng chi nàng 1irc hot dng xay dirng vO'i ni dung nhff sau: 
Linh vi,rc hoat dng: H.ng:  
El Cap 1n diâu, diieu chinh hang 
o Cap lai 
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L do d nghj cp 1?i  chüng chi:  
u Diêu chinh, ho sung 
(Ten to ch'c) chju trách nhim ye tInh chfnh xác cüa các ni dung kê khai nêu 
trên Va cam kêt hoit dng xây dimg theo ding ni dung gbi trong chñ'ng chi 
duçc cap vâ tuân thu các quy dinh cña pháp 1ut có lien quan.!. 

DI DIleN THEO PilAP LUAT 
CUA TO CHEJ'C 

(Ky, hQ và ten, dóng dO'u) 

'Bed vi chirng chi hành ngh dsuçic cp theo quy dinE  cüa Lut Xây drng nám 
2014, so chirng chi hành nghe can kê khai day dñ theo khoán 6 Diêu 44 Nghj 
djnh nay. 

8. Cap 1ii chtng chi hành ngh hoit dng xây thyng hung II, III (ded vói 
trthrng hçrp bi thu hôi quy dinh tai dim b, c, d Khoän 2 Thea 44a Nghj d1nh 
so 100/2018/ND-CP) 
a) TrInh tLr thtrc hiên: 
- Sau 12 tháng, kê tr ngày có quyêt djnh thu hôi chü'ng chi banE nghê do giá 
mto giây th trong ho so' dê nghi cap chü'ng chi hânh nghê; cho thuê, cho muon, 
thuê, muçn hoc cho ngui khác sü diing ching chi hành nghê; sña chüa, tây 
xoa lam sai 1ch ni dung chü'ng chi hânh ngh& cá nhân dê ngh cap 1i chü'ng 
chi hanh nghe hot d9ng xay dirng hang II, III gui 01 bç ho so' theo quy dinh  qua 
mtng trrc tuyên hoc qua dithng buu din hoc np tryc tiêp ti S& Xây digig; 
- Trong thi h.n 05 ngày kê tx ngày nhân duçc ho so', S Xây th.rng thông báo 
mt lan bang van ban ti cá nhan d nghj cap 1i chüng chi banE nghê hoat  dng 
xay dirng trisàng hcp hôso' không day dü ho.c không h l; 
- Co quan có thâm quyên cap chthig chi hành ngh có trách nhim to chuc sat 
hch cho cá nhân die nghj cap chü'ng chi hành nghê. Trumg hçip Ca nhân cónhu 
câu dang k sat hach truó'c khi nôp ho so' die ng cp ching chi hânh nghê thI 
g1r1 th khai dáng k sat hch theo miu t.i Phi lye II Nghj dijnh 100/201 8/ND-CP 
den co' quan co tham quyên cap chü'ng chi hành nghê. Vic sat hch duc tiên 
hanh dnh ky hang thang hoac d9t xuat do thu trumig co' quan dieu chmh, bo 
sung chñ'ng chi hành nghê quyêt djnh; 
- Ni dung sat hch bao gôm ph.n câu hói v kinh nghim nghê nghip và phân 
câu hôi ye kien thtrc pháp lut. Tru?ing hcip cá nhan có chüng chi hành nghê cap 
theo quy dnh cua Lut Xây dirng nAm 2003 con thô'i hn sir ding thi khi tham 
dir sat hch dtiqc mien nôi dung ye kiên thuc chuyên mon dôi vi linE virc hành 
nghê ghi trén chñ'ng chi. Ked qua sat hch duc bão luu trong thôi gian 06 tháng 
ké tr ngày sat h?ch  die lam can cu xét diiêu chinh, b sung ching chi nàng lc 
hành nghe; 
- Trong thvi hin 20 ngày k tiir ngày nhn dü ho so hçp 1, Sâ Xây dimg có trách 
nhim cap 1i chüng chi hành ngh hot dng xay dirng. 
b) Cách thirc thwc hiên: 
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- Np trirc tip. tai  Trung tam Giám djnh cht lucmg xây dmg — 109 Lê Sat, 
phixông Hôa CLthng Nam, qun Hãi Châu, thành phO Dà Nang (Dang k2 sat 
hach); 
- T tip nhn và Trà két qua S& Xây drng, Trung tam Hành ChInh thànhphô 
Ba Nng, sO 24 Trân Ph, phumg Thch Thang, qun Hài châu, thành phô Ba 
Nng (Sau khi co kêt qCia sat hch); 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua bru chInh cong Ich. 
c) Thành phân, s ltrçvng h so': 01 b 
- Dan dê nghj cap lai  chirng chi hành ngh hot dng xây dirng theo mu tai  Phi 
1iic I Nghj djnh so 100/20181ND-CP; 
- T? khai diang k sat h?ch  cap chmg chi hành nghê hoat dng xay dimg theo 
mu tai  Phiri liic I Nghj djnh so 100/2018/ND-CP; 
- 02 ânh màu c 4 x 6 cm có nên màu tràng chân dung cña ngtthi d nghj duçc 
chyp trong thôi gian không qua 06 tháng; 
- Van bang do co s dào to h9p pháp cap phü hp vi loai, hang chüng chi die 
nghj cap. BOi vâi van bang do co s dào t.o nuâc ngoài cap, phài là bàn dsixgc 
hcrp pháp hóa lãnh sr theo quy djnh và phâi có bàn djch sang tiêng Vit diiçc 
cong chüng, chirng thc theo quy dnh cüa pháp lut Vit Nam; 
- Các quyêt dijnh phân cong cong vic (giao nhim vii) ciia to chirc cho cá nhân 
hoc van bàn xác nhan  cña di din theo pháp 1u.t cüa chü dâu tu ye các cong 
vic tiêu biêu ma cá nhan dà hoàn thành theo ni dung kê khai. Ngithi k xác 
nhn phài cMu  trách nhim ye sr trung thc cña ni dung xác nhn. Tru&ng hçip 
cá nhân hành nghê dc 1p thI phái có hcp dông và biên bàn nghim thu các 
cong vic thc hin tiéu biêu diã kê khai; 
- Kêt qua sat hach  dt yêu cu trong truè'ng hçp dã sat h.ch trtthc ngày np h 
so die ng cap chrng chi hành nghê. 
d) Th'i hn giãi quyêt: 20 ngày, ké tr ngày nhn dü h so hcTp 1. 
di) Dôi tiro'ng thi4rc hin thu tiic hành chInh: Cong dan Vit Nam, nguè'i Vit 
Nam dnh cu nithc ngoài, nglxôi nuóc ngoài hot d5ng  xay dmg hçp pháp tti 
Viêt Nam. 
e) Co' quan giãi quyêt thu tçLc hành: S& Xây dçrng thành phô Ba Näng 
g) Kêt qua thic hin thu tijc hành chInh: Cháng chi hành nghe ho.t dng xây 
drng hang II, III 
h) PhI, 1 phi: 
- Chi phI sat hch: 450.000 dông (theo quy dn1i ti Quyêt djnh sO 970/QD-BXD 
ngày 21/9/2017 cüa Bô tru'O'ng B Xay dçrng). 
- L phi cap chi'rng chi hành nghê: 300.000 dông (theo quy djnh tai  Diem b 
Khon 1 Diêu 4 Thông tu sO 172/201 6/TT-BTC ngày 27/10/2016 cüa B Tài 
chInh quy djnh mirc thu, chê d thu, np 1 phi cap giây phép hot dng xây 
drng). 
i)Tên mâu do'n, man tb'khai: Phii lic I Nghj drjnh so 100/2018/ND-CP; 

A A A A A ? A k) Yen can, dieu kien thi'c hiçn thu tiic hanh chinh: Khong 
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1) Can cfr pháp 15 cüa thu tiic hành chinh: 
- LuQi Xây drng so 50/2014/QH13 ngây 18/6/2014 cüa Quôc hi; 
- Nghj dnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chirth phü ye quân 1 dir an 
dâu tu xây dimg cong trInh; 
- Nghj djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phii ye süa drôi, bô 
sung rnt so diêu cUa Nghj dijnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh 
phü ye quàn 1 dir an diâu tix xây dirng; 

MAU JJON TO KHAI 

PHU LUC I 

(Kern theo Algh/ d/nh so' 100/2018/ND-C'P ngày 16/7/2018 czta Chinhphi,) 

CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

.........., ngày.....tháTzg nám 

BaNBENGHI 
CAP CH1J'NG CIII 1JAN11 NGHE HOAT BONG XAY DIfNG 

KInh gt'ri: (Ten cci quan Co thá'm quyn,) 

1. Hovàtên  

2. Ngay, thang, näm sinh:  

3. Quc tich:  

4. S Ching minh thu nhân dânIH chiu!CCCD: .ngày câp noi cap... 

5. Dja chi thumg tni:  

6. S diên thoai: .Dia chi Email:  

7. Don vj cong tác:  

8. TrInh d chuyên mon (ghi rô chuyên ngành, he dào tao,):  

9. Thôi gian kii± nghim lien quan dn lTnh vijc d nghj chuyn di chi:rng chi 
hành nghe: näm. 

10. S chüng chi hành ngh dâ dsuçic c.p (nu có): 

S Chimg chi: .ngây cp .noi cap:  

LTnh vrc hoat dng xay dmg:  

11. Qua trinh ho?t dng chuyen mon trong xây dirng1 : 

STT Thbi gian Don v  cong tad Kê khai kinh nghini thirc hin cong Ghi 
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cong tác 
(Tic thcing, 
nám den 

tháng, nám) 

Hotdng dc 
lap 

(Ghir6 ten dan 
vf, so din thogi 

lien he) 

vic tiêu biêu chil 

1. Ten Dir ánlcông trInir  

Nhóm dr ánICp cong trinir..... 

Loai cOng tr1nh  

Chrc danhINi dung cong vic thrc 
hiên  

2  

2 

D nghj cp chfrng chi hãnh ngh hot ng xãy dirng v&i ni dung nhu' 
sa U: 

Linh vrc hành ngh: Hang:  
E Cp 1n du, nâng hang 

Cp Iai 

L do d nghj cp lai  chig chi:  

u Diu chinh, b sung 

Tôi xin chju trách nhim v toàn bô ni dung dcm nay vâ cam kt hânh ngh 
hoat dng xy dirng theo dIing ni dung ghi trong chimg chi duçc cap và tuân 
thu các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan./. 

NGTJOI LAM JJN 
(Kj và ghi rO hQ, ten) 

1}Ongyêu cu ke khai trong trumg hçp d nghj cp lai  chirng chi do chimg 
chi cfl hêt han  sü' dçing/hu hóng/bi mat 
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9. Cp 1i chfrng chi hành ngh hoat dng xy ding hng II, III (trwô'ng 
hçrp chtrng chi mat, hr hông, hét hn) 
a) Trinh trthiic hin: 
- Ca nhân de nghi cap lai  chüng chi hânh nghê hoat dng xây dimg hang II, hang 
III giri 01 b ho so' theo quy dsjnh qua mang trVc tuyên hoc qua dithng buu din 
hoc np trirlc tiêp t?i  S Xây dirng. 
- Trong thi hn 05 ngày ké tr ngày nhn duçic ho so', S& Xây dirng thông báo 
mt lan bang van bàn to'i cá nhan dê ng cap chñ'ng chi hành nghe hoat dtng 
xây dmg trumg hçTp ho so không day dü ho.c không hp 1. 
- Dôi vó'i tru&ng hgp cap Iai  chüng chi hành nghê hoat  dng xây dçrng hang II, 
III do bet han,  co quan có thâm quyên cap chü'ng chi hành nghê có trách nhim 
to chrc sat hch cho cá than dê nghj cap chimg chi bath nghê. Truàng hqp cá 
nhân có nhu câu dàng k sat hach  tru'ó'c khi nôp hO so die nghj cap chrng chi 
hành nghe thl gi1i to' khai diäng k sat hach theo m.0 tai  Phii liic II Nghj djnh nay 
den co' quan có thâm quyn cap chng chi hành nghê. Vic sat hch thrgc tiêri 
hành diinh kr hang tháng hoc dt xut do thu truO'ng co' quan diOu chinh, bô 
sung chü'ng chi hành nghe quyêt duh. 
- Ni dung sat hach  bao gOm phân cau hOi ye kinh nghim nghê nghip và phân 
cau hói v kiOn thüc pháp lut. Tri.thng hçip cá nhân có chng chi hành nghe cap 
theo quy djnh cüa Lut Xây dimg näm 2003 con thai han  si'r diing thI khi tham 
dr sat hach dirc mien ni dung v kin thü'c chuyOn mon di vó'i lTnh vrc hành 
nghê ghi trén chüng chi. Kêt qua sat hach  du9'c bào luu trong tho'i gian 06 tháng 
kê tr ngày sat hach  die lam can cü xét diiêu chinh, bô sung chñng chi nàng lirc 
hànhnghe. 
- Trong tho'i han  10 ngày kê to' ngày nh.n dü ho so' hqp 1, S Xây dimg có trách 
nhim cap chig chi hành nghê hoat  dng xay dimg. 
b) Cách thiic thu'c hiên: 
- Trung tam Giám dijnli chat lucmg xây dimg Dà Nng — 109 phuo'ng HOa CuO'ng 
Narn, qun Hâi Châu, thành phô Ba Nàng (Bang k sat hach); 
- To tiêp nhn và Trà kêt qua So' Xây dimg, Trung tam Hành ChInh thànhphô 
Ba Näng, so 24 Trân Pha, phiro'ng Thach Thang, qun Hài châu, thânh phô Ba 
Nàng (Sau khi co kêt qua sat hach); 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua bu'u chInh cong Ich. 
c) Thành phân, s Itrqng ho so': 01 bO. 
- Don die nghj cap chirng chi hành ngh hoat  dng xay drng theo mâu tai  Phi 
1c INghj djnh so 100/2018/ND-CP; 
- 02 ãnh màu cc 4 x 6 cm có nn màu tràng chân dung cüa ngtthi die nghj duçic 
chip trong tho'i gian không qua 06 tháng; 
- Bàn sao có chu'ng thrc hoc tp tin chia ành màu chip to' bàn chInhhoc bàn 
sao, xuât trInh bàn chinh die di chiêu chñ'ng chi hành nghe dai duçc cap, truo'ng 
hp bi mat chü'ng chi hành ngh thl phãi có cam ket cüa nguo'i die ng cap lai; 
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- Th khai dãng k sat hach  cp chrng chi hânh ngh hoat  dng xây dirng theo 
mu tai  Phii 1ic I Nghj djnh so 100/201 8/ND-CP dOi vó'i vic cap 1i chüng chi 
hành nghê hoat  dng xây drng hang II, III do hêt han; 
- Kêt qua sat bach dat yêu câu trong trtthng hp dã sat hach  tru'ó'c ngày np ho 
so dê nghj cap chü'ng chi hành ngh (di vó'i truOng hqp cap lai do hét han). 
d) ThOi hn giãi quyêt: 20 ngày, kê tr ngày nhn dii ho so hçp 1. 
d) Dôi tirçYng thirc hin thu tiic hành chInh: Cong dan Vit Nam, ngithi Vit 
Nam djnh ci.r & nu&c ngoài, ngithi rnrâc ngoài hoat dng xay dimg hçp pháp tai 
Viêt Nam. 
e) Co quan giái quyêt thu tiic hành: S& Xây drng thành phô Ba Nàng 
g) Két qua thirc hin thu tiic hành chInh: Cht'mg chi hành nghê hoat  dng xay 
dmg hang II, III 
h) PhI, 1 phI: 
- L phi cap chirng chi hành nghê: 150.000 dông (theo quy dnh tai  Diem a 
Khoãn 1 Diêu 4 Thông tu so 172/2016/TT-BTC ngây 27/10/2016 cUa B Tài 
chInh quy djnh mc thu, chê d thu, nôp 1 phi cap giây phép hot dng Kay 

dçrng); 
- Chi phi sat bach: 450.000 dông (theo quy ctjnh tai  Quyt djnh so 970/QD-BXD 
ngày 21/9/2017 cüa B trtthng B Xây dirng). 
i) Ten mãu do'n, mâu to. khai: Phu luc I — Nghi djnh 100/2018/ND-CP. 

A A S A A 9 F A k) Yeu cau, dieu kiçn thirc hiçn thu tiic hanh chinli: Khong 
1) Can cir pháp Icña thu tiic hành chInh: 
- LutXây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cña Quôc hi; 
-Nghj dijnh so 5912015/ND-.CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phü ye quän I dir an 
dâu tu xây dirng cong trInh; 
- Nghj djnh42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phfi ye sra dOi, bO 
sung môt so diêu cña Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh 
phü ye quãn 1 dr an dlâu tu xây dimg; 
- Nghj djnh 100/20181ND-CP ngày 16 tháng 7 nàm 2018 cña ChInh phü ye süa 
diôi, bô sung, bãi bO mt so quy djnh v diiêu kiên dâu tu kinh doanh thuc các 
11nh virc quãn 1 nba rnrâc cña B Xây dçmg; 
- Thông tu' so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cña B tnr&ng B Xây dmg 
hirng dan mt so ni dung ye chCrng chi hành ngh hot dng xây dmg, chñ'ng 
chi nàng 1c hoat drng xay dçrng va quãn 1 nlià thâu nuóc ngoâi hoat dng xây 
dirng tai  Vit Nam. 

MAU DUN, TO KHAI 
PHU LIJC I 

(Kern theo Nghi d/nh so' 100/2018/ND-.C'P ngày 16/7/2018 cia ChInhphi'i) 
CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

, ngày tháng nám 
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D()NDENGHI 
CAP CHNG CIII HKNH NGHE HOAT DQNG XAY DI1J'NG 

KInh g1ri: (Ten ca quan có thd'm quyn,) 
1. Hçvãtên  
2. Ngay, tháng, näm sinh:  
3. Quc tich:  
4. S Chirng minE thu nliân dânlHô chiu/CCCD: ngày câp nai cap... 
5. Dja chi thithng trü:  
6. So diên thoai: - Dia chi Email:  
7. Dan v cong tác:  
8. TrInh d chuyên mOn (ghi P5 chuyên ngành, he dào tao,):  
9. Thi gian kinh nghim lien quan den lTnh virc dê ngh chuyên dOi ching chi hành 
nghê: näm. 
10. SO chixng chi hành nghê d duçyc cap (nu có): 
So Chü'ng chi: .ngây cap nai cap:  
Linh virc hoat dng xây drng:  
11. Qua trInli hoat dng chuyên mon trong xây dung': 

STT 

Th?ci gian 
cong tác 

'Tz tháng, 
näm dn 

tháng, nám) 

Don v cong tad 
Hot dçng dQC 
(Ghi r5 ten do'n vi, 
so' dién thoai lien 

he) 

- 

Kê kliai kinh nghim thirc hin cong vic 
tiên biu 

Ghi 
chü 

1. Ten Dr ánlcông tr1nh  
Nhóm dr an/Cap cong trinir  
Loi cong tr1nh  
Chixc danhfNi dung cong vic thrc 
hiên  
2  

2 

Be nghj cap chfrn chi hãnh nghé hot dng xây dirng vó'i ni dung nhtr sau: 
Linhvrchànhnghe: Hang:  
ii Cap lan dãu, nâng hang 
üCapli 
L do dê nghj cap 1i chirng chi:  
ii Diêu chinE, bô sung 
Tôi xin chju trách nhiêm ye toàn.bô nôi dung dan nay và cam kêt hãnh nghê hot dng 
xay drng theo dung nOi  dung ghi trong chü'ng chi dric cap và tuân thñ các quy djnh 
cüa pháp lut có lien quan./. 

NGTJI LAM BN 
(vàghir5hQ, ten) 

'KhOngyêu cu kê khai trong tmng hcrp d nghj cp li chirng chi do chüng 
chi cfl hêt han sir dingihu hông/bi mat 
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10. Cap 1ti chfrng chi hành ngh hot dng xãy dijng hang II, III do lôi cüa 
co' quan cap 

a) TrInh tu'thtrc hiên: 
- Ca nhân dê nghj cap lai  chüng chi hành nghê hoit dng xây dirng hang II, hang 
III bj thu hoi chg chi hành nghê hoat dng xay dirng do lôi cña ca quan cap có 
nhu câu cap lai chü'ng chi hành ngh boat dng Kay dirng, np dan dê nghj cp 
Iai chrng chi hành nghê hoat dng xay dmg cüa cá nhan hang  II, III và bàn gôc 
chg chi hành nghê cho ca quan ra quyt djnh thu hôi chñng chi trong thô'i han 
05 ngày, kê tir ngây nhn duqc quyêt dinh thu hôi theo quy dinh qua mang trirc 
tuyên hoc qua ththng buii din ho,c nôp trrc tiêp tai  S& Xây dimg. 
- Ca quan có thâm quyên thu hôi chirng chi hàrih nghê có trách nhim cap lai 
ching clii hành nghê trong thôi han  05 ngày, kê tr ngày nh.n duçic chixng chi 
hành nghê bj thu hôi. 
b) Cách thfrc thirc hin: 
- Np trirc tiêp tai  To tiêp nhn và Trà két qua Sà Xây drng, Trung tam Hành 
ChInh thành phô Dà Nang, so 24 Tr.n Phñ, phumg Thach Thang, qun Hãi 
châu, thành phô Dà Nang;Np trçrc tuyên;Np qua bu'u chInh cong Ich. 
c) Thành phan, so ltr9'ng ho so': 01 b. 
- Dan die ngh cap chimg clii hàrth nghê boat  dng xây dmg theo mâu tai  Phi 
luc I Nghi djnh so 100/2018/ND-CP; 
- Bàn gôc chüng chi hành nghe boat  dng xây dirng cüa Ca nhân hang  II, III. 
d) ThO'i hn giái quyêt: 05 ngày kê tr ngày nhin dü hO sa hp 1. 
di) Dôi ttrçrng thrc hin thu tic hãnh chInh: Cong dan Vit Nam, ngui Vit 
Nam djnh cu nthc ngoài, ngixôi nuó'c ngoài boat  dlng xây drng hçp pháp tai 
Viêt Nam. 
e) Co' quan giãi quyêt thñ tiic hành chInh: S Xây dimg thành pho Dà Nàng. 
g) Két qua thrc hin thñ tc hành chInh: Chimg chi hành nghê hoat dng xay 

dçmg hang II, hang III 
h) PhI, 1 phi: KhOng có 
I) Ten mu do'n, mu to' khai: Phu 1iic I - Ngh djnh 100/2018/ND-CP 

A • . A • A .7 S F F. k) Yen can, dieu kiçn thiyc hiçn thu tiic hanh chrnh: Khong 
1) Can cfr pháp 15 cüa thu tyc hành chInh: 
- Lust  Xây dirng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa QuOc hi; 
- Ngh dljnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phà ye quail 1 dr an 

du tu xay dng cong trInh; 
- Ng d1jrih42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cña ChInli phü v stra dôi, bô 
sung mQt so diu ca Ngh djnli sO 59120151ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh 
phü ye quãn 1 dix an dâu tu xay dirng; 
- Nghj. dijnh 100/2018/ND-CP ngày 16 tháng 7 näm 2018 cüa ChInh phü ye sira 
dôi, bô sung, bãi bó mt s quy djnE. ye diiêu kin du tu kinh doanh thuOc  các 
lTnh wc quân 1 nba rnthc cüa B Xây dçrng; 
- Thông tu so 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 cña B tru&ng B Xây dirng 
hithng dn mt sO ni dung v chng chi hành nghê boat dng xây dirng, chirng 
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chi näng lvc hort dng xây drng va quàn 1 nhà thu nuóc ngoài hoit dng xây 
dirng t?i  Vit Nam. 

MAU D€N TO IU1AI 

PHULUCI 

(Kern theo Nghi dinh so' 100/2018/ND-CF ngày 16/7/2018 cia C'hInh phz.) 

CONG HOA xA HQI cirf NGHIA VIET NAM 
]Jc 1p - Tip' do - Hnh phñc 

.........., ngày tháng náin 

BaNDENGHJ 
CAP CH1NG CHf IIANH NGHE HOT DQNG XAY DI1J'NG 

KInh giri: (Ten cci quan cO thm quyn) 

1. Hç vàtên  

2. Ngày, thang, näm sinh:  

3. Quc tich:  

4. S Chüiig mirth thu nhân dân/Hô chiuICCCD: ngày cp nai c.p... 

5. Dja chi thumg trñ:  

6. S diiên thoai: Dia chi Email:  

7. Dan v cong tác:  

8. TrInh c1 chuyên mon (ghi r6 chuyên ngành, he dào to):  

9. Thè'i gian kinh nghim lien quan dn lTnh vixc d ngh chuyn di chi'ng clii 
hàrth nghe: näm. 

10. S ching chi hành ngh dã diuçic c.p (nu có): 

S Chirng chi: .ngày c.p .nai cp:  

Lrnh vrc hot dng xay dirng:  

11. Qua trInh hort dng chuyên mon trong xây dimg': 

STT 

Thiri gian 
cong tác 

(Tz tháng, 
nám 

tháng, nàm) 

Do'n v cong tad 
Hot dng dc 

1p 
(Ghirô ten dan 

Vi so thçn thoai 
lien hé) 

Kê khai kinh nghim thiyc hin cOng 
vic tiêu biu 

Ghi 
chñ 

1. Ten Dr ánlcOng trmnh  

Nhóm di.r ánICp cong trInlr 
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Loai công trinh  

Chiirc danh!Ni dung cong vic thirc 
hiên  

2  

2 

D nghj cp chfrng chi hành ngh hot dng xãy drng vi ni dung nhtr 
sau: 

LTnh vyc hành ngh: .Hang:  

Cp 1n dâu, nâng hang 

u Cp la 
L do d nghj cp 1i chi'xng chi:  

E Diu chinh, bè sung 

TOi xin chju trách nhim v toân bO ni dung dan nay và cam kt hanh ngh 
hoat dng xây dirng theo dung ni dung ghi trong chig chi dugc cap và tuân 
thu các quy djnh cña pháp 1u.t có lien quan.I. 

NGIRfl LAM D€N 
(Kjvàghiróhp, ten) 

'Khôngyêu cu kê khai trong trung hcTp d nghj cp lai chñng chi do chirng 
chi cfl hOt han su dng/hu hOng/bj mat 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



43 

11. Thm .dinh dtr án/du' an diu chnh hoãc thâm dinh thiêt ké &r 
s&/thiêt ké co s& diêu cMnh (quy d1nh ti Diem b Khoãn 2, Diem b Khoän 3, 
Dim b Khoãn 5 Diu 10 Nghj dnh  s 59/2015/ND-CP thrçrc sfra dôi bói 
Khoán 4 Diêu 1 Ngh djnh so 42/20171ND-CP, Khoãn 4 Diêu 10 Nghj dnh 
59/2015/ND-CP, Khoãn 4 Diêu 1 Ngh djnh s 42/2017/ND-CP) 

a) TrInh tir thirc hiên 
Buc 1. Nguôi dê nghj thâm drjnh chuân bj day dü và np ho so tai  To 

tiêp nhn và trã ho so cña Sä Xây dimg. 
Buc 2. S& Xây dmg tip nhn h so ti To tiêp nhn và trá ho so: 
- Kiêm tra su diy diü, tInh hap 1 cüa h so trInli thârn dnh; yêu câu bô 

sung, hoàn thin nêu ho so chua day dü, chua hap 1; ghi Phiêu biên nhQ.n, trong 
do có daydü các thông tin theo quy dnh Va ngày hçn trâ kêt qua. 

- Ho so trInh thâm djnh d.rac trã lai cho ngithi dê nghj thâm djnh khi bj tr 
chôi tiêp nhn trong các trung hap sau: 

+ TrInh thâm dijnh không dñng vOi thâm quyên cüa Si Xây dirng; 
+ Không thuc dôi tucmg duoc yêu c.0 phài thm djnh theo quy djnh cña 

pháp 1ut ye xây drng; 
+ Ho so trinh thâm djnh không dam bào ye tIuh pháp 1, không dam báo 

ye ni dung trInh thâm djnh hoc không hap 1 theo quy djnh t.i Khoân 2 Diêu 6 
Thông tu so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây dmg. 

Buâc 3. S& Xây dçrng thc hin kiêm tra ho so 
- Trong thoi hn näm (05) ngày lam vic, S Xây dçrng xern xét, có van 

bàn yêu câu bô sung ho so trInh thâm dinh den ngui dê nghj thârn djnh (neu 
can) hoäc trã lai ho so thâm djnh cho ngui dê nghj thâm djnh trong các tnrOng 
hap diã nêu tai Buàc 2. 

- ,Trong th0i hn hai mi.roi (20) ngày ke tir ngày nh.n duçic yêu câu thâm 
dnh, nêu nguôi dê nghj thâm djnh không thrc hin vic bô sung ho so thi Si 
Xây dirng dmg vic thâm djnh, ngiIri d nghj thâm dnh trinh thâm djnh 1i khi 
Co yêu câu. 

Bixâc 4. SâXây dmg thirc hin thâm djnh, vic thm djnh duçic thirc hin 
sau khi nh.n dü ho so' hçip 1 theo quy djnh 

a) To chüc lay 'r kiên (neu có): Trong thi gian 05 (nàm) ngày lam vic kê 
tr ngày nhn khi da ho so hap l, SO Xay dimg xem xét, có van bàn lay kiên 
caa CáC co quan, to chic có lien quan. ThOi han  tham gia kiên cüa co quan, to 
chrc có lien quan den dçr an dâu tu xây dmg không qua: 

- 15 (muOi lAm) ngày dôi vOi dir an nhórn B; 
- 10 (mtrOi) ngày dôi vó'i di,r an nhóm C. 
b) Thuc hiên thâm dinE. 
- Tru&ng hap 1: SO Xây dimg trirc tip thrc hin thâm dnh thI tiêp tiic 

thuc hiên BuOc 5. 
- Tru?mg hap 2: SO Xây dirng yëu cu chü du tu lua chpn to chiirc, cá 

nhân thc hin Cong tác th.m tra theo quy djnh t?i  Khoân 7 Diêu 10 Ngh djnh. 
so  59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 thI thixc hin nhu sau: 
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+ Trong thi gian 5 (nàm) ngày lam vic k tr khi np h so hap I, Si 
Xây dmg có vAn ban thông báo cho chü drau tu các ni dung can thâm tra dê chñ 
diu tix truc tiêp 1ira ch9n và k kêt hap dông vó'i to chiirc, cá nhân có dü diiêu 
kin nAng 1rc phü hap cia dAng k)2 cong khai trén trang thông tin din t1r cña B 
Xây dmg, Sà Xây d%rng d chü dâu tu k hap dong thâm tra phiic vii cOng tác 
thâm djnh. 

+ Thô'i hn thrc hin thâm tra: 15 (muôi lam) ngày dOi vói dr an nhóm B; 
10 (mu'ôi) ngày dOi vi dir an nhorn C. 

+ Sau khi có két qua thâm tra, chü dâu tu' có trách nhiêm kiém tra, dánh 
giá vA giri két qua thâm tra cho S Xây dirng d lam co s xem xét, phic vi 
cong tác thâm dijnh. 

+ Sau khi hoàn thành, tiêp tiic thuc hin theo Bu'Oc 5. 
Buóc 5. S& Xây dirng tong hap kin cüa cac co quan, tO chüc có lien 

quan ye cac ni dung cüa dir an dâu ttx xay d%rng, kêt qua thâm tra cüa tO chrc, 
ca nhan tharn tra (neu co) va 1p van ban de ngh su'a doi, bo sung va gui tra ho 
so cho chü dlau tu dê diieu chinh nêu hè so khOng dâmbão theo quy dijnh. Thi 
gian trâ ho so chum nhât 02 (hai) ngày truóc hn trã kêt qua theo thi gian giái 
quyêt. 

Buoc 6. Si Xây drng ra VAn ban thông báo kêt qua thâm dijnh dçr an dâu 
tuxây dung. 

Bixórc 7. Chü dau tu nhan VAn bAn thông báo kêt qua thâm djnh dv an drâu 
tu xay drng ti To tiêp nhn vA trA h so; np 1 phi theo quy djnh. 

b) Cách thfrc thirc hiii 
- Np trrc tiêp ti To tiep fthn và TrA kêt quA S Xây dçrng, Trung tam 

Hành ChinE thành phO DA NAng, s 24 Trân Phü, phu&ng Thch Thang, qun 
HAi châu, thAnh phô BA Nng; 

- Np trlrrc tuyên; 
- Np qua bun chInh cong ich. 
c),  ThAnh phn, so lirçrng ho so': To' trInh thm djnh và danh Mic h so 

trInh thâm cljnh theo quy dinE ti Mu sO 01 Phu 1iic II cüa Ng djnh sO 
5 9/20 15/ND-CP. 

- S h.rçmg h so: Mt (01)bô h so' gc; truo'ng hap cn 1y kin phi 
hap cua cac co' quan, to chuc co lien quan, So Xay dvng  se yeu cau nguoi trrnh 
thâm djnh bô sung ho so dôi vó'i nhfing ni dung lay kiên. 

d) ThOi gian giAi quyêt 
- 30 (ba mu'oi) ngày dOi vo'i dir An nhórn B, kê to' ngAy nhn khi dü ho so 

hoplé; 

- 20 (hai mu'oi) ngày dôi vói dix An nhórn C, kê to' ngày nhn khi dii ho so 
hciplê. 

ci) Dôi tixçrng thiyc hin thu tVc  hAnh chInh: To cho'c. 
e) Co' quan thiyc hin thu tiic hành chInh 
- Co quan trvc  tiêp thrc hin TFHC: So' Xây dimg thành phô E)à Nang. 
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- Co quan phôi hçp (nu co): Co quail, to chirc có lien quan ye các. ni 
dung cüa dir an dâu to xây dimg theo quy dijnh hin hành 

g) Kêt qua thirc hin thu tic hành chInh: Van ban thông báo kêt qua 
thâm dljnh di,r an dâu to xây dirng. 

h) Phi, L phi: Theo rnrc thu quy djIIh ti Diêu 4 Thông to so 
209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 c.Oa B Tài chInh. 

i) Ten, mâu do'n tô khai: T?y trInh d nghj thâm dijnh dr an dâu to xây 
dirng (Kern theo). 

k) Yêu câu, diêu kin thire hiên thu tc hãnh chInh: can crthâm quyên 
thârn dinh duac quy dinh tai Diem b Khoàn 2, Diem b Khoán 3, Diem b Khoán 
5 Diêu 10 Nghj djnh so 59/2015/ND-CP duçc sira dôi bO'i Khoãn 4 Diêu I Nghj 
dinh so 42/2017/ND-CP, Khoãn 4 Diêu 10 Nghj djnh 59/2015/ND-CP, Khoân 4 
Diêu 1 Nghj dinE sO 42/2017/ND-CR 

I) Can cfr pháp 1cüa thu tic hành chInh 
- Lut Xây dirng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cüa Quoc hi; 
- Lut Xây drng so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cüa Quoc hi; 
- Nghj djnh so 5 9/20 15/ND-CP ngày 18/6/2015 ciia ChInh phü ye quân 1 

d an dâu tu xay drng; 
- Nghi dinh so 46/2015/ND-Cp ngày 12/5/20 15 cña Chinh phü ye quail 1 

chat lucrng và bào frI cOng trInh xay dirng; 
- Thông to so 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B truâng B Xây 

dirng quy djnh v phân cap cong trInh xay dimg và huóiig dn áp dt.ing trong 
quàn l hot ding diâu tu xây drng; 

- Thông tu so 18/2016/TT-BXDngay 30/6/2016 cña B trithng B Xây 
dimg quy djnh chi tiêt va hixó'ng dan môt sO nôi dung ye thâm djnh, phê duyt 
dir an và thiêt kê, d? toán xây dtrng cong trInh; 

- Thông to sã 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tro&ng B 
tnthng Tài chInh ye viêc quy dsinh mrc thu, chê d thu,nop, quãn 1 và sir ding 
phi thâm djnh dr an dau tu xay drng, phi th.m djnh thiêt kê co sâ; 

- Quyêt di-ih sO 12/2020/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Uy ban nhân dan 
thành phO Da Näng ye vic ban hành Quy djrih mt sê ni dung ye quail i dan 
.tu và xay dmg trên dja bàn thàuh ph Dà Nng. 
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MAU DON, TO KBAI 
MusO1 

(Ban hành kern theo Nghj a7nh so 59/2015/ND-CP ngày ]8/6/2015c1'tci Chinh 
phi) 

TEN TO CH1C CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hnh phñc 

S:  , ngày thang nám 

TOTRINH - 
Thm dnh dir an du ttr xãy dirng 

Kmnh g1ri: SOr Xây dirng thành phô Dà Nãng 
Can cir Lut Xây dmg ngày 18 thang 6 nàm 2014; 
Các can cir pháp 1 khác có lien quan  
(Ten to chic) trInh S Xây dmg th.m djnh dir an dâu tu xây dirng (Ten dir an) 
vo'i các ni dung chinE sau: 
I. THÔNG TIN CIIIUNG DIX AN (CONG TRiNII 
1.Tênduán:  
2. Nhóm dán:  
3. Loi và cap cong trInh:  
4. Nguôi quyêt dinh dâu tu:  
5. Ten thu dâu tu Va các thông tin d lien h (dja chi, din thoi,...):  
6. Dia diem xây dung:  
7. Giá trj tong müc dâu tu:  
8. Nguôn vOn dâu tu:  
9. Thi gian thirc hin:  
10. Tiêu chuân, quy chuân áp diing:  
11. Nba thâu 1p báo cáo nghiên ciru khá thi:  
12. Các thông tin khác (nêu có):  
II. DANH MUC HO SO GII KEM BAO cAo 
1. Van bàn pháp l 
- Quyet djnh phê duyt chü truong du tixxây dimg cong trInh (doi vi dii an sr 
ding von du tu công) hoc van bàn chap thun chü trumg dâu tu xây dimg 
hoc giây chüng nhn dang k d.0 tu (dôi vói dr an sü diing von khác); 
- Quyet djnh hra chn phucmg an thit kê kiên trOc thông qua thi tuyên ho.c 
tuyên chon theo quy dinh va phuong an thiêt kê duqc 1ira chçn kern theo (nôu 
có); 
- Quyt dnh 1ira ch9n nhà thâu l.p dii an; 
- Quy hoch chi tit t)' l 1/500 (quy hoch 1/2000 diôi vói khu cong nghip quy 
mô trên 20 ha) duac cap có thâm quyên phê duyt hoic giây phép quy hoach  cüa 
du an; 
- Van bàn th.m duyt hoc kin v giái pháp phông cháy chtra cháy, báo cáo 
dánh giá tác dng môi triiông cüa ca quan có thm quyên (nêu có); 
- Van bàn thóa thun d cao tinE khOng (neu có); 
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- Cáo van bàn thông tin, s lieu v h t.ng k thut do thj; 
- Cáo van bàn pháp 1 khác có lien quan (neu co). 
2. Tài lieu khão sat, thiêt kê, tong mirc du tt.r (dir toán) 
- Ho sokháo sat xây dirng phçic vi 1p dci an; 
- Thuyêt minh báo cáo nghien ciru khá thi (bao gOm tong mcrc diau tu hoc dir 
toán); 
- Thiêt kê cci si bao gôm bàn v và thuyêt minh. 
3.Hosonanglccüacácnhathu 
- Thông tin nãng 1irc cüa nhà thâu khào sat, nhà than 1p dirT an, thiêt kê cci s&; 
- Ch(rng clii hành nghê va thông tin nàng llrTc  cüa cac chCrc danh chü nhim kháo 
sat, chü nhim dO an thiêt kë, chñ tn thiêt kê cüa nhàthâu thiOt kê. 
(Ten to chirc) trhih S& Xây dvng  thâm djnh dirt  an dâu tir xây drng dir  an dâu tu 
xây rng (Ten dix an) vói các ni dung nêu trên./. 
No'i nhin: BM DIN TO CIIU'C 

- Nhu trén; (Ky, ghi r6 hQ ten, cht'c vy và dóng dáu) 
- Urn. 

Ten ngirb'i di din 
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12. Thm dinh Báo cáo kinh t - kthuãt/Báo cáo kinh t - k3 thuât 
diu chinh; thiêt k ban ye thi công, diy toán xây drng/thiêt ké ban ye thi 
công, dr toán xây ding diêu chInh cila Báo cáo kinh tê - k thut (quy t1nh 
ti Diêu 10 Nghj djnh so 59/20151NB-CP, Khoãn 5 Diêu 1 Nghj dlnh so 
42/2017/ND-CP) 

a) TrInh tir thtrc hiên 
Buâc 1. Nguèi die nghj thâm dijnh chuân b dray dii vâ np ho so tai  To 

tip nhn Va trá ho so cüa S Xay dmg. 
Buic 2. S& Xây dirng tiêp nhn ho so tai  To tiêp nhin và trá ho so: 
- Kiêm tra sir dray dñ, tInh hop lê cña ho so trinh thârn djnh; yêu câu bO 

sung, hoàn thin nêu ho so chua dày din, chira hop 1; ghi Phiêu biên nhn, trong 
do có day dü các thông tin theo quy dijnh và ngày hn trà kêt qua. 

- Ho so trInh thâm dnh duoc trà lai cho nguèi die nghj thâm djnh khi bj tir 
chôi tiêp nhn trong các trLthng hgp sau: 

+ TrInh thâm djrth không dñng vfd thâm quyên cüa Si Xây drng; 
+ Không thuôc dOi tuçmg druçc yêu cau phâi thâm djnh theo quy dnh cña 

pháp 1ut ye xây dimg; 
+ Ho so trInh thâm djnh không dam báo ye tInh pháp 1, không dam bào 

v nii dung trInh thâm dnh hoc khOng hop l theo quy dijnh tai  Khoàn 2 Diêu 6 
Thông tu sO 18/201611T-BXD ngây 30/6/2016 cña B Xây dirng. 

Buc 3. S Xây drng thrc hin kiêm tra ho so 
- Trong thai han  nàm (05) ngày lam vic, S Xây di.rng xern xét, có van 

ban yêu câu bO sung ho so trInh thâm djnh den ngLrô'i die nghj thâm dijnh (nêu 
can) ho.c trâ li ho so thâm dijnh cho ngithi die nghj thâm djnh trong các trLrO'ng 
hop dã nêu tai  Buc 2. 

- Trong thi han  hai rnucxi (20) ngày k tir ngày nhn duç'c yêu cu thm 
dijnh, nêu ngu'ri die nghj thâm dlnh  không th.rc hin viêc bô sung ho so thi Sâ 
Xây di.rng drng vic thâm dnh, ngui die nghj thâm dijnh trInh thâm djnh lçti khi 
Coyeucau. 

Buâc 4. SâXây dutig thrc hiên thâm dnh, vic thâm djnh diuçic thrc hin 
sau khi nhn dü hôso hop 1 theo quy djnh 

a) To chüc lay kiên (nêu cô): Trong thO'i gian 05 (närn) ngày lam vic kê 
tiir ngày nhn khi du ho so hop l, S& Xây dmg xem xét, có van bàn lay ' kiên 
cia CáC co quan, tO chirc có lien quan. ThOi han  tham gia kiên cüa co quan, tO 
chirc có lien quan den báo cáo kinh tê k thu.t dâu ur xây drng cOng trInh 
không qua 10 (muôi) ngày lam vic. 

b) Thuc hiên thâm dinh 
- Trurng hop 1: S Xây dirng trixc tiêp thirc hin thâm djnh thi tiêp tiic 

thuc hién Buc 5. 
- Trung hop 2: Sâ Xây drng yêu câu chü dâu tu lira ch9n to chirc, cá 

nhân thuc hin cong tác thâm tra theo quy drjnh tai  Khoân 7 Diêu 10 Nghj dijnh 
s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 thi thrc hin nhu sau: 
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+ Trong thai gian 5 (nm) ngày lam vic k tr khi np h so hcip 1, S& 

Xay di;rng có van bàn thông báo cho chü dâu tu các ni dung can thâm tra dë chii 
dâu tu trirc tiêp tya 0h911 và k kêt hqp dông vo'i t chirc, cá nhân có dü diôu 
kin nàng l\rc phà hçp d diàng k cong khai trên trang thông tin din tir cüa B 
Xây drng, S& Xây drng dê chi:i dâu tir k' h'p diông thâm tra phiic vii cong tao 

thâmdlnh. 
+ Thi han thrc hin thâm tra: 10 (mui) ngày. 
+ Sau khi có kêt qua thârn tra, chü dau ttr có trách nhim lciêm tra, dánh 

giá và gri lct qua thârn tra cho S& Xây dçmg d lam co s xem xét, phy.c vii 
cong tao thâm djnh. 

+ Sau khi hoàn thành, tiêp t\lc thi.rc hin theo Buâc 5. 

Buc 5. S Xây dmg tng hçp kiên cüa các Co quan, to chrc có lien 
quan ye cáo ni dung cüa báo cáo kinh t k5 thuQt dâu tu xây d\rng côngtrInh, 
kêt qua thâm tra cüa tO chirc, cá nhân thâm tra (nêu co) và 1p van bàn dê nghj 
sira dOi, bô sung và gri trà ho so cho chü dâu ti.r dê diêu chinh nêu ho so không 
dam bào theo quy djnh. Thôi gian trà ho so chQm nhât 02 (hal) ngày lam vic 
truc hn trà kêt qua theo thôi gian giài quyêt. 

Bithc 6. SO Xây dng ra Van bàn thông báo kêt qua thâm dijnh báo cáo 
kinh tê k5 thut dâu tu xây dmg cong trinh. 

Buôc 7. Chü dâu tu nhn Van bàn thông báo kêt qua thârn dnh báo cáo 
kinh té k thu.t dâu tu xay di.mg cong trInh ti TO tiêp nhn và trà ho so; np l 

phi theo quy djnh. 
b) Cách thfrc thc hin 
- Np trrc tiêp ti TO tip nhn và Trà kt qua S& Xây ding, Trung tam 

Hành ChInh thành phô Dà Nng, so 24 Trn Phü, phuèng Thch Thang, qun 
Hâi châu, thành phô Ba Näng; 

- Np trirc tuyên; 
- Np qua bixu chInh cong Ich. 
c) Thành phân, s lu'9'ng ho so': Th trInh thâm djnh và danh Mic ho so 

trinh thâm djnh theo quy djnh ti Mu sO 04 Phii hic II cüa Nghj djnh sO 

59/20151ND-CP. 
- Sé ltrçmg h sa: Mt (01) bô h so gc; trtr?mg hcrp c.n ly kin phi 

hcip ci'ia cáo co quan, tO chirc có lien quan, SO' Xây drng së yêu câu nguO'i trInhi. 

thâm djnh bô sung ho so doi vói nhthig ni dung lay kiên. 

d) Thôi gian giãi quyh: 12 (muôi hai) ngày, ice tr ngày nhn khi dü hO 

sohqp1. 
d) DOi ttrqng thc hin thu tic hành chInh: To chirc. 

e) Co' quan thiyc hin thu tc hành chInh 
- Co quan tructip thçrc hin TTHC: SO' Xây dng thành phô Dà Nàng. 
- Co quan phôi hçp (nu có): Co quan, to chirc có lien quan ye cáo ni 

dung ciia báo cáo kinh te k5 thut dâu tu xay dirng cong trInh theo quy dnh hin 

hành. 
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g). Két qua thic hin thu tiic hãnh chInh: Van bàn thông báo kt qua 
thâm djnh báo cáo kinh tê k thut ctau tu xay dimg cong trInh. 

h) Phi, Lé phI: 
- Lê phi thâm dinh báo cáo kinh tê k thuât: theo mirc thu quy djnh ti 

Diêu 4 Thông tu so 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cia B Tài chInh. 
- PhI thâm djnh thiêt ké BVTC - dir toán: theo müc thu quy djnh tai  Diéu 

4 Thông tu so 210/2016/TT-BTC ngày 10/1 1/2016 cüa B Tâi chinh. 
i) Ten mu do'n, tr khai: To trInh dë nghj thâm djnh báo cáo kinh tê k 

thut dâu tu xäy dirng cong trInh (Kern theo). 
k Yêu cu, diêu kiên th'c hiên thu tile hành chInh: can cir thâm quyên 

thâm djnh duyc quy djnh tti Diu 10 Nghi djnh sO 59/2015/ND-CP Khoàn 5 
Biêu 1 Nghi djnh so 42/2017/ND-CP. 

1) Can cfr pháp 13cüa thu tklc  hành chInh 
- Lut Xây dçmg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cña QuOc hi; 
- Lut Xây dimg so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cüa Quôc hi; 
- Nghi drnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phU ye quàn I 

dçr an diâu tu xay drng; 
- Ngh djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 ciia Chinh phü ye quân 1 

chat ltrcTng và bão trI cong trinh xây drng; 
- Thông tusO 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B truOng B Xây 

dimg quy djnh ye phân cap cOng trInh xay dirng và huong dan áp diing trong 
quán 1 hot dng dlâu ti.x xây dimg; 

- Thông tu sO 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B truOng B Xây 
dirng quy djnh chi tiêt va htràng dan mt so ni dung ye thâm diñh, phê duyt 
dir an và thiêt kê, di,r toán xây dmg cong trInh; 

Thông tu sO 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tnrô'ng B Tài 
chInh ye viêc quy djnh mirc thu, chê do thu, nôp, quán 1 và sir ding phi thâm 
dinE dir an dlâu tu xây dimg, phi thâm dnh thiêt kê cci sO; 

- Thông tu sO 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B truô'ng Bô Tài 
chInh ye vic quy djnh mic thu, ché d thu, np, quàn 1 và sO ding phi thâm 
djnh thiêt k k thut, phi thâm diinh du toán xay dirng; 

- Quyt dijnh so 12/2020/QD-UBND ngay 11/5/2020 cOa Uy ban nhân dan 
thanh pho Da Nang ye vic ban hanh Quy dnh m9t so npi dung ye quan ly dau 
tix và xay dirng trén dja bàn thành phô Dà Nng. tu
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MAU JJON, TO KHAI 
Mu s 02 

(Ban hành kern theo Nghf dfnh so' 59/2015/ND-CP ngàv 18/6/2O15cz.a ChInh 
phz) 

TEN TO CHTYC CONG HOA xA HQI CI]iJ NGHIA VIT NAM 
IWc Ip - Tiy do Hnh phic 

So:  ngày tháng nám ..... 

TO TRINH 
Thm djnh Báo cáo kinht - k5 thut du tu' xây thrng 

KInh gt:ri: Si Xây drng thành ph Dà Ning 

Can cir Lut Xây dimg ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

Các can cü pháp 1 khác có lien quan  

(Ten t chic) trInh S& Xây dimg th.m djnh thit k (thit k k5 thut/thit k 
ban ye thi cong) và dir toán xay dirng cong trInh 

I. THÔNG TIN CHUNG D AN (CONG TRIINH) 

1. Ten cOng trinh:  

2. Loti, cp, quy mô cong trInh:  

3. Ten chü d.0 tu và các thông tin d lien h (dija chi, din thoi,...):  

4. Dja dim xây dirng:  

5. Giá trj dir toán xy dirng cOng trInh:  

6. Ngun vn d.0 tu:  

7. Nba th.0 l.p thik k va dr toán xay dirng:  

8. Tiêu chu.n, quy chun áp diing:  

9. Các thông tin khác có lien quail:  

II. DANH MVC  HO SO G111 KEM BAO CÁO 

1. Van ban pháp l 

- Quy& dnh phê duyt chñ trixang du tu xay dimg cOng trIrth (di vói dir an sir 
diing von dâu tu công); 

9 A A • A A • A - Van ban phe duyet danh mic tieu chuan rnxic ngoai (neu co); 

- Van ban thm duyt phông chay chta cháy, báo cáo diánh giá tác ding môi 
trung ci:ia c quan có thâm quyên (neu có); 

- Báo cáo tng hqp cüa chü du tu; 
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- Va các van bàn khac có lien quan. 

2. Tài lieu kháo sat xây drng, thit k, di toán 

- H so khão sat xay drng; 

- H so thit k thit k bàn ye thi cong bao gm thuyt minh và bàn ye; 

- Di,r toán xay dimg cong trmnh déi vi cong trInh str dyng vn ngân sách nba 
nthc, von nba nuóc ngoài ngân sách. 

3. H so näng lvc ci:ia các nhà th.0 

- Thông tin nàng lirc cüa nba thu khão sat, nhà thu thit k xây dmg cong 
trinh; 

- Giy phép nba thu nuóc ngoài (nu có); 

- Chimg chi hành ngh cia cac chtic danh chü nhiêm khão sat, chü nhim d an 
thiêt kê, chü tn thiêt ké cña nhà thâu thiêt kê (bàn sao có chü'ng thirrc); 

(Ten tê, chic) trInh S Xây dirng thm dnh thit k và dr bàn xay dirng cong 
trInh (ten cong trinb) v&i cac ni dung nêu trên./. 

No'inhân: 
- Nhu trên; 
- Luu. 

DJ DIEN TO CH1YC 
(Kj, ghi rö hQ ten, chtc vt và a'óng dá'u) 

Ten nguôi di din 
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13. Thm djnh thit k, dir toán xây dipig/ thit k, dtr toán xâydiyng 
tliêu chinh (quy dinh tai diem b Khoãn 1 Diêu 24, diem b Khoãn 1 Diêu 25, 
diem b Khoãn 1 Diêu 26 Ngh dinh s 59/2015/ND-CP; Khoãn 9, 10 và 11 
Diêu I Nghj d1nh so 42/2017/ND-CP; Khoãn 1 Diêu 9 Nghj djnh so 

144/2016/ND-CP) 
a) TrInh tir thirchiên 
Bu6c 1. Ngui die nghi thâm diinh chuân bj day dü và np ho so ti To 

tiêp nh.n và trã ho so cüa S& Xây ding. 
Buóc 2. Sà Xây drng tiêp nhn ho so tiTô tiêp nhn và trâ ho so: 
- Kiêm tra sir d.y dü, tInE hap 1 cüa ho so trInh thârn dnh; yêu câu bô 

sung, hoàn thin nêu ho so chua dày dü, chua hap 1; ghi Phiêu biên nhn, trong 
do có dsây diü các thông tin theo quy djnh vâ ngày hçn trâ kêt qua. 

- Ho so trInh thâm dijnh duçic trâ lai  cho nguOi die nghj thâm drjnh khi bj tr 
chôi tiêp nhQtn trong các truông hgp sau: 

+ Trtnh thâm djnh không diing vó'i thâm quyên cüa S Xây dirng; 
+ Không thuc dôi tucmg dLrçYc yêu cau phài thâm dijnh theo quy djnh cña 

pháp 1ut ye xây drng; 
+ Ho so trinh thâm dinh không dam bào ye tInh pháp 1, không dam bào 

ye ni dung trInh thm dinh hoàc không hop 1 theo quy dljnh t?i  Khoàn 2 Diêu 6 
Thông tu so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây dimg. 

Buc 3. So Xây drng thc hin kiêm tra ho so 
- Trong th&i han  näm (05) ngày lam vic, SO Xây dirng xem xét, có van 

bàn yêu cau bô sung ho so trInh thâm djnE dn nguèi die nghj thâm djnh (nêu 
can) hoac trã lai ho so thâm djnh cho nguO'i die nghj thâm djnh trong các trithng 
hop dã nêu tçti BuOc 2. 

- ,Trong thOi han  hai mimi (20) ngày kê tr ngày nhnduqc yêu câu thâm 
dinh, neu nguOi d nghj thm dijnh không thixc hin vic bô sung ho so thI SO 
Xây dmg dmg vic thâm djnh, nguOi d nghj thâm dinE trinh thâm dijnh iai khi 
cóyêucâu. 

Buórc 4. SO Xây dirng thirc hiên thâm dinE, vic thâm dnh diuçc thirc hin 
saukhinh.ndOhô so hop 1theo quydjnh 

- To chOc lay kiên: Trong thOi gian 05 (nàm) ngày lam vic kê tir ngây 
nhn khi dO hO so hop l, SO Xây dçrng xem xét, có van bàn lay kiên cOa các 
co quan quán 1' nhà nixOc có thâm quyên ye moi trirOng, phong chông cháy no 
và các ni dung khac theo quy djnh cOa pháp 1ut. ThOi han  có van bàn thông 
báo kêt qua thâm djnE cOa Co quan quàn 1 nhà ntr6c cô thâm quyên theo quy 
dinh cOa pháp lut chuyên ngành nhi.rng không vuçrt qua: 

± 20 (hai mimi) ngày diOi vOi cong trInh cap I theo phân quyên tai  Nghj 
dinh sO 144/2016/ND-CP; 

+ 15 (muOi lam) ngày dôi vOi cOng trmnh c.p ii, cap III; 
+ 10 (muii) ngày d& vOi các cong trInh con lai. 
- Thirc hiên thâm dimE 
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+ Trithng hçip 1: S& Xây thrng trrc tip thuc hin th.m djnh thI tip tue 
thut hiên Buc 5. 

+ Trithng hcip 2: S&Xây dimg yêu cau chü dâu tu 1ira ch9n to chirc, cá 
nhan thc hin cong tác thâm tra theo quy dinh ti Khoàn 7 Diêu 10 Nghj dnh 
so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 thI thrc hin nhu sau: 

++ Trong thô'i gian 5 (näm) ngày lam vic kê tr khi np ho so hcip 1, S& 
Xây drng có van bàn thông báo cho chü dâu tu cac npi dung can thâm tra dê chü 
diau tu tric tiêp 1ra ch9n và k3 kêt h'p dông vó'i to chirc, cá nhân có dü diêu 
kin näng 1rc phü hcip dã dàng k cong khai trén trang thông tin drin tà cña B 
Xây dirng, S& Xây dirng dé chü dau tu k3 hçp dng thâm tra phiic vii cong tác 
thâmdinh. 

++ Thi han  thçrc hin thâm tra: 20 (hai rnLro'i) ngây dôi vó'i cong trmnh Cap 
I theo phân quyên t?i Nghj djrth so 144/2016/ND-CP; 15 (rnuôi lam) ngày dôi 
vo'i cong trInh cap Ii, Cap III; 10 (rnuô'i) ngáy dôi vOi các cong trInh con 1i. 

++ Sau khi có kêt qua thâm tra, chü dau ttr có trách nhiêm kiêm tra, danh 
giá va g1ri kêt qua thâm tra cho Sâ Xây dirng dé lam co s xem xét, phiic vii 
cOng tác thâm djnh. 

++ Sau khi hoàn thânh, tiêp t11c thuc hiên theo Bthc 5. 
Buc 5. Si Xây dçrng tOng h kiên cüa các co quan, tO chi'rc có lien 

quan ye các nOi dung cüa thiêt kê và dr toán cOng trInh, kêt qua thâm tra ci:ia tO 
chirc, cá nhan thâm tra (nêu có) và 1p van bàn de ngh sfra dôi, bô sung và g1ri 
trã ho so' cho chü du tu die diêu chinh nêu ho so' không darn bão theo quy djnh 
Thai gian trã ho so' chm nEat 02 (hai) ngày trixc hn trà kêt qua theo th?ii gian 
giái quyêt. 

Buó'c 6. Sâ Xây dimg ra Van bàn thông báo kêt qua thâm dijnh thiêt kê d 
toán xay dirng cOng trInh 

Brnc 7. Chü du tu' nhn VAn bàn thông báo kêt qua thâm dijnh thiêt kê 
dir toán xây dimg cong trInh tii To tiêp nh.n và trã ho so; np I phi theo quy 

nh. 
b) Cách thfrc thrc hin 
- Np trirc tiêp ti TO tiêp nhn vâ Trã kêt qua S Xây dirng, Trung tam 

Hành ChInh thành phô Ba Nãng, sO 24 Trân Phü, phuOng Thtch Thang, qu.n 
Hái châu, thành phô Ba NAng; 

Np trrc tuyên; 
- Np qua bu'u chInh cong Ich. 
c) Thành phn, so ltrçrng ho so': T trInh thâm djnh và danE Mic ho so 

trInh th.m dnh theo quy dinh t?i Mu sO 06 Phi 1iic II cña Nghj dijnli sO 
59/2015/ND-CP. 

- S lucmg h s: Mt (01) b h so' g6c; trl.r&ng hçip cn 1y kin pMi 
hçip cüa các co quan, tO chrc có lien quan, S Xây dimg s yêu câu nguO'i trmnJa 
thâm dijnh bO sung ho so dOi véd nhthg ni dung lay kién. 

d) Thri gian giãi quyêt 
- Trong trumg hçp không thuê to chrc tu van, cá nhan tham gia thâm tra: 
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+ 28 (hai mtroi tam) ngây dôi vo'i cong trinh cap i theo phân quyên ti 
Ngh dnh so 144/2016/ND-CP, kê tr ngáy nhn khi dü ho so' h9p 1; 

+ 21 (hai rnu'oi môt) ngây dôi vó'i cong trInh cap II, cap III , kê tIr ngày 
nhân khi dü ho so hop 1; 

+ 14 (muè'i bôn) ngây dOi vi cac cOng trInh con lai, kê ti1r ngày nhân khi 
dühO so hop 1. 

- Trong trung hop có thuê to chüc tu vn, Ca nhân tham gia thâm tra: 
+ 24 (hai rniioi bOn) ngây dôi vói cOng trinh cap i theo phãn quyên ti 

Nghj djiIh sO 144/2016/ND-CP, kê tir ngày nhn khi dñ hO so hop I; 
+ 18 (rnu'ri tam) ngây dôi voi cOng trinh cap ii, cap ni, Re tr ngày nhn 

klii dCi hO so' hop lé; 
-- 12 (muèi hai) ngày dôi vOi CC Cong trinh cOn Iai,  ké tir ngày nhn khi 

dO ho so' hop lê. 
d) Dôi tffQrng thirc hin thu tic hành chinh: To chirc. 
e) Co quan thirc hin thu tic hành chInh 
- Co quan trrc tiêp thc hin TTHC: S0 Xây drng thành phô Dà Näng. 

Co quan phôi hop (neu có): Co quan, tO chrc có lien quan Ye CC ni 
dung cüa thiêt kê dçr toán xây dirng cOng trinh theo quy djnE. hin hanh. 

g) Kêt qua thl!c hin thñ tic hành chInh: Van ban thông báo kêt qua 
thâm dijnh thiêt kê d toán xay dimg Cong trInh. 

h) PhI, L phi 
Phi thârn dnh thiêt ke BVTC - dix toán: theo mic thu quy djnh tal  Diêu 4 

Thông tLr so 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 ct:ia B Tài chInh. 
i) Ten man do'n, t?r khai: TO' trInh d nghj thâm djnh thiêt kê dir toán xây 

drng cong trinh (Kern theo). 
k) Yêu cu, diêu kién thyc hin thu tiic hành chInh: can cO' thâm quyên 

thâm dIiIIh du'qc quy djnh tai diem b Khoãn 1 Diêu 24, diem b Khoàn 1 Diêu 25, 
diêinb Khotn1 Diêu 26 Nghj dnh so 59/2015/ND-CP; Khoân 9, 10 và 11 Diëu 
1 Nghj djnh so 42/2017/ND-CP; Khoãn 1 Diêu 9 Nghj djnh sO 144/2016,D-
CP. 

1) Can dr pháp 1cña thu tc hành chInh 
- Lut Xây dmg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cña Quôc hi; 
- LuQt Xây drng so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cüa Quoc hi; 
- Nghj drjnh so 59/2015/ND-CP ngây 18/6/2015 cüa ChInh phñ ye quàn 1 

dr an dau tiz xay dmg; 
- Nghj djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 cüa ChInE phü ye quán 1 

chat luçmg và bâo trI cOng trinh xây dçrng; 
- Nghj dsjrih s 144/2016/ND-CP ngày 01/11/2016 ciia ChInh phfi quy 

dijnh mt SO CO chê d,c thu v d,u tu, tài chInh, ngân sách và phân cap quân 1 
dOi vO'i thành phô Ba Nng; 

- Thông tixsô 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B trlx&ng B Xây 
dirng quy dnh ye phân cap cong trinh xây dmg và huó'ng dan áp diing trong 
quán 1' hott dng dâu tu xây dirng; 
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- Thông ti.r s 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cia B trirâng B Xây 
drng quy djnh chi tiêt và hr&ng dan mt so ni dung ye thâm djnh, phê duyt 
d? an và thiêt kê, di.r toán xây dirng cong trmnh; 

- Thông tix sO 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cña B triithig Tài 
chInh ye vic quy djnh mirc thu, chê d thu, np, quãn I và sfr ding phi thâm 
dinh thiêt kek thut, phi thâm drih dir toán xay dirng; 

- Quyêt djnh so 12/2020/QD-UBND ngày 11/5/2020 ca Uy ban nhân dan 
thành phô Ba Nng ye vic ban hành Quy djnh mt sO ni dung ye quân 1 dâu 
tu Va XY dimg trên dja bàn thành phô Ba Nàng. 

MAU D€N, TO KHAI 

Mâu s 03 
(Ban hành kern theo Nghi dinh so' 59/20]5/ND-CP ngày 18/6/2OI5cia Chinh 

phi) 
TEN TO CHC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& , ngày thOng näm 

TO TRINH 
Thâm dlnh  thit k xây dirug vã dr toán xây ding cong trInh 

Kirth giri: Sâ Xây dpng thành phô Ba Näng 
Can cir Lust Xây drng ngày 18 tháng 6 nam 2014; 
Các can cüpháp 1y khác có lien quan. 
(Ten chü dâu tir) trmnh S Xây dimg thâm dnh thiêt kê (thiêt kê k5 thut/thiêt ke bàn 
ye thi cong) và dçr toán xây thing cong trinh 
I. THÔNG TIN CHUNG DT AN (CONG TRtNH) 
1. Ten cong trInh:  
2. Cap cong trInh:  
3. Thuc dir an: Theo quyêt dinh dâu tu ducc phê duyt  
4. Ten thu dâu tu Va các thông tin dê lien h (di:a chi, din thoai,...):  
5. Dja diem xây dung:  
6. Giá trj dir  toán xây dirng cong trinh:  
7. Nguôn von dâu tu:  
8. Nhà thâu 1p thiêt kêvà dir toán xãy dmg:  
9. Tiêu chuân, quy chuân áp diing:  
10. Các thông tin khác có lien quail:  
II. DANH MVC  HO SU GTJ KEM BAO CÁO 
1. Van bàn pháp 
- Quy& ctjnh phe duyt dir  an dâu tu xây drng cong trinh; 
- Ho so thiêt ké co s6 duc phê duyt cüng dir  an dâu tir xây drng; 
- Van bàn phê duyt danh miic  tiêu chuân nuàc ngoài (nêu co); 

- Van ban thâm duyt phOng cháy chUa cháy, báo cáo dánh giá tác dng mOi trithng 
cüa co quan có thâm quyén (neu co); 

- Báo cáo tong hcTp cüa chü dâu tu; 
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Các vAn bàn khAc có lien quail. 
2. Tai 1iu khAo sAt xây dirng, thit k, du toAn: 
- Ho so khAo sat xây drng; 
- Ho so thiêt kê k5 thuat/thiet kê bàn v thi cong bao gôm thuyêt mirth và bàn ye; 
- Dr toAn xày dirng cong trInh dOi vâi cong trinh sir dyng von ngân sách nhà nuó'c, 
von nhA nuóc ngoài ngân sách. 
3. Ho so nAng 1irc cüa cAc nhà thu: 
- Thông tin nAng 1rc cUa nhA thAu khAo sAt, nhA thu thi& kê xay dirng cOng trInh; 
- Giây phép nhA thâu nuó'c ngoài (nu cO); 
- Ching chi hanli nghe efia cAc chirc danE chü nhim khAo sat, chü nhim dO An thiêt 
kê, chã trI thiêt ké cüa nhA thAu thiêt kê. 
(Ten to chiTrc) trinh SO' Xây dirng thm dinh thit k vA dir toán xây drng cong trInh 
(ten cOng trIrth) vâi cAc ni dung nêu trên./. 
Noi nhân: JJAJ DIN TO CHU'C 
-. Nhix trên (Kj5, ghi r6 hQ ten, chi'c v và dóng ddu) 

14. Cp giy phép xãy dirng m&i di voi cong trInh cp I, II; cong trInh ton 
giáo; cong trInh di tich 1ch sfr - vAn hóa, tu'ç'ng dài, tranh hoành tráng thryc 
xêp hng; cOng trInh trên các tuyên, tric dwong phO chInh trong dO thj; 
cong trInh thuc diy an có von tâu tu' triTe  tiêp ntro'c ngoài. 
a) TrInh tir thffc hiên: 
- Chà dau tunp 02 b ho so dê nghj cap 1i giây phép xay dimg cho co quan có 
thâm quyên cap giây phép xay dirng. 
- Co quan. có thâm quyên cap giây phép xay dirng có trách nhim tiêp nh.n hO 
so cña to chirc, cá nhan de nghi cap giây phép xay dmg; kiêm tra ho so; ghi giây 
biên nh.n dôi vó'i trithng hçp ho so dáp ng theo quy djnh ho.c hithng dan die 
chr dAu tu hoàn thin ho so diê,i vâi trixè'ng hçrp ho so không dáp irng theo quy 
dnh; 
- Trongthôi hn 07 ngày lam vic k tir ngày nhn dirçic h so', Co quan có th.m 
quyên cap giây phép xay dimg phài to chc thm djnh hO so, kiêm tra thi.rc da. 
Khi thâm dijnh hO so, co quan có thm quyên phAi xác djnh tài lieu con thiêu, tài 
Iiu không dung theo quy djnh hoc không dñng vó'i thirc tê die thông báo rnt 
lan bAng vAn bàn cho chü dau tu bô sung, hoàn chinh ho so. Tnx&ng hçp hO so' 
bô sung chira dláp rng dLrgc yeu cau theo van bàn thông báo thi trong thô'i hn 
05 ngày lam ViC, co quan có thâm quyên có trách nhim thông báo bang vAn 
bàn huó'ng d.n cho chü dàu tu tiêp tVc  hoàn thin ho so. Chñ diâu tu Co trách 
nhim bo sung, hoàn thin ho so theo vAn bàn thông báo. Trumg hçip vic bô 
sung ho so vn không dáp ü'ng duoc các nôi dung theo thông báo thi trong thai 
han 03 ngày lam vic, Co quan Co thâm quyên có trách nhim thông báo den chñ 
diâu tir ye l do không cap giây phép; 
- CAn cir quy rno, tInhchât, loai cOng trInh va dja diem xay dirng cong trinh Co 
trong ho so die nghj cap giây phép xây dçrng, co quan có thâm quyên cap giây 
phép xay dirng có trAch nhim diôi chiêu các diiêu kin theo quy dinh ti Lut 
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Xây dirng d g1ri van bàn 1y kin cüa các co quan. quãn 1 nhà rnió'c v nMng 
linh virc lien quan den cong trInh xay drng theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
- Trong thi gian 12 ngày dôi vo'i cong trInh và nhà riêng lé kê tr ngây rihan 
dugc ho so', các co quan quán 1 nhà nuó'c du?c  hôi kiên có trách nhim trà 1è'i 
bang van bàn ye nhu'ng ni dung thuc chtc nAng quán l cüa minh. Sau thô'i 
h?n trên, nêu cac co quan nay không có kiên thI duzçic coi là dã diOng và phái 
chiu trách nhiëm ye nliftng ni dung thuc chic nang quán 1 cüa mlnh; Co quan 
cap giáy phép xay dimg can cii' các quy djnh hin hành die quyêt dijnh vic cap 
giây phép xây dirng; 
- Ké tfr ngày nhn din hO so hgp 1, co quan có thâm quyên cap giây phép xây 
dmg phài xem xét hO so die cap giây phép trong thô'i gian 28 ngày dôi vó'i 
trithng hçp cap giây phép xay dirng, bao gôm cà giây phép xây drng có thi han 
vàtrong thai gian 15 ngây dOi vó'i nha riêng lé. Truông hp'p ho so có van bàn 
thâm dirih thiêt kê xay dmg thè'i han  cap phép xay dimg 14 ngày. Tnr&ng h 
den th&i han  cap giây phép nhu'ng can phài xem xét them thI co' quan cap giây 
phép xây dmg phãi thông bao b.ng van bàn cho chü dâu tir biêt 1 do, diOng thè'i 
báo cáo cap có thâm quyên quân 1 tnxc tiêp xem xét và chi diao thrc hiên, 
nhu'ng không dLr ic qua 10 ngày kê tir ngày hêt han  theo quy dnh. 
b) Cách thfrc thtrc hiên: 
- Np trirc tiêp tai  TO tiêp than và Trá két qua SO' Xây drng, Trung tam Hành 
ChInh thành phô Dà Nàng, so 24 Trân Phñ, phu'O'ng Thach Thang, qun Hãi 
châu, thânh phO Dà Nang; 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua buii chInh cong Ich. 
c) Thành phân, so lirçrng ho so': 02 b. 
* Dói vâi cong trInh khOng theo tuyên.' 
- Don die nghj cap giây phép xây dirng theo mu tai  Phii liic sO 1 Thông tu sO 
15/201 6/IT-BXD; 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chip chIrth mt trong nhflng giy tO' chüiigminh 
quyên sir dyng dial theo quy djrth cña pháp luat  ye dat dial. TruO'ng hp dôi vO'i 
cong trInh xay dmg tram,  ct phát song tai  khu vçrc không thuc nhóm dat có 
miic dIch sü diing cho xay dimg, khOng chuyên diOi dux'c mic dich sO' diing dat 
thI np bàn sao hoc tp tin chO'a bàn chiip chInh van bàn chap thuan v dja 
diem xay dirng cua Uy ban nhan dan cap huy9n; 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chiip chInh hai b bàn ye thiêt kê k5 thuthoic 
thiêt kê bàn ye thi cOng duc phe duyt theo quy dijnh cfia pháp 1u.t ye xây ,' dirng, moi b9 gom: 
+ Bàn ye mt bang vj trI cong trInh trên lô diât t lê 1/100 - 1/500, kern theo so 
d vj tn cong trInh; 
+ Bàn ye các mat bang, các mt dnng va mat cat chü yêu cüa cOng trInh, t' 1 
1/50 - 1/200; 
+ Bàn ye m.t b.ng móng t l 1/100 - 1/200 và m.t ct mOng t' l 1/50, kern 
theo so do diâu nOi vó'i h thông ha tang k5' thuât ye giao thông; cap rnrâc; thoát 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



59 

nithc mi.xa, nuó'c ban; xi:r 1 rnxócthài; cp din; thông tin. lien 1c; các h thng 
h tang k thut khác lien quan den cong trInh 1 1/50 - 1/200. 
* Dói vài cong trInh theo tuyên trong dO th/: 
- Dan dê nghj cap giây phép xay dmg theo mu ti Phiri 1irc so 1 Thông tu so 
15/2016/TT-BXD; 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chip chInh mt trong nhüng giy tô chirng mirth 
quyên sr diing dat theo quy djnh cña pháp lu.t ye dat dai hoc van bàn chap 
thu.n cüa Co quan nhà nuóc Co thâm quyên ye vj trI va phuang an tuyen. 
- Bàn sao ho.c tp tin cha bàn chrp chInh Quyt djnh thu hôi dat càa co' quan 
nhà nuâc có thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai; 
- Bàn sao hoc tp tin chra bàn chçip chInh hai b bàn ye thiêt ke k thuthoc 
thiêt ké bàn ye thi cong du?c  phê duyt theo quy djnh cña pháp 1ut ye xây 
dimg, rnOi b gôm: 
+ So dO vi tn tuyn cOng trInh tT l 1/100 - 1/500; 
+ Bàn ye m.t bang tOng the ho.c bàn ye binh drô cong trInh t' 1 1/500 - 1/5000; 
+ Bàn ye cac mtt c.t ngang chü yêu cüatuyên cong trInh t' l 1/50 - 1/200; 
+ Riêng dôi vó'i cOng trmnh ngâm phái bô sung them: 
Bàn ye các m.t cat ngang, các mt cat dcc the hin chiêu sâu cong trInh tT 1 
1/50 - 1/200; 
So d du ni vó'i h thêng h tng k5 thut ngoài cong trInh t l 1/100 - 1/500. 
* DOi vó'i cOng trInh ton giáo: 
Ho so de ngh cap giây phép xây dirng gôm cac tài lieu nhi,r di vi cong trInh 
không theo tuyên nêu trên và bàn sao hoc tp tin chira bàn chirp chInh van bàn 
chap thu.n ye si.r can thiêt xay dmg và quy mô cOng trInh cüa co quan quãn l 
nhà rnxâc ye tOn giáo theo phân cap. 
* COng trInh tz2g dài, franh hoành tráng: 
- Don dê nghj cp giây phép xay drng theo mu t.i Phii liic so 1 Thông tu so 
15/2016/TT-BXD; 
- Bàn sao hoc tp tin chi.Tra bàn chirip chInh mt trong nhu'ng gi.y t ch'ng mirth 
quyên sir dirng dat theo quy djnh cña pháp lu,t ye dat drai; 
- Bàn sao hoc tp tin chra bàn chçtp chInh giây phép ho.c van bàn chap thun 
cüa co quan quãn 1 nhà nuó'c ye van hOa, di tIch ljch sir theo phân cap; 
- Bàn sao ho.c tp tin chira bàn chiip chmnh hai b bàn ye thit k k5' thuthoc 
thit kê bàn ye thi cong ctugc phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye xây 
dirng, rnOi b gOm: 
+ So do vj trI cong trinh t' I 1/100 - 1/500; 
+ Bàn ye m.t bng cOng trInh t' 1 1/100 - 1/500; 
+ Bàn ye các m.t dig, các mat cat chñ yeu Cong trinh t l 1/50 - 1/200. 
* Di vO'i cOng trInh quáng cáo: 
- Don de nghj cap giây phép xay dmg theo quy dsjnh tai  Phir liic sO 1 Thông ti.r 
sO 15/2016/TT-B)W; 
- Bàn sao ho.c tp tin chcra bàn chimp chInh mt trong nhfi'ng giây t chgminh 
quyên sir ding diât theo quy dnh cüa pháp 1ut ye dat dai. Tri.thng hgp dOi vói 
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cong trInh xay dimg ti khu vçrc khOng thuc nhóm dt co mic diIch sü diing cho 
xay drng, khOng chuyên dôi dLrçlc mc dIch si:r dyng dat thi np bàn sao hoc 
tp tin chCra bàn chçip chInE van bàn chap thun ye dja diem xây dirng cüa Uy 
ban nhân dan cap huyen; 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chip chInE hçip dlông thuê dat hoc hçp dông 
thuê Cong trInh dOi voi truô'ng hçp thuê dat ho.c thuê cong trInh dê xây dçrng 
côngtrInhquángcao; 
- Bàn sao hoc tp tin chtra bàn chip chInh hai b bàn v thiêt kê k5 thu.t hoc 
thiêt ke bàn v thi cOng duçc phê duyêt theo quy djnh cüa pháp lut ye xây 
dung, mOi b gôm: 
+ DOi vói trixè'ng hçp cong trinh xay dmg mti: 
Sa do vj trI cOng trInh tr 1 1/50 - 1/500; 
Bàn ye mt bang cong trInh t'1 1/50 - 1/500; 
Bàn ye m.t cat móng và m.t cat cong trInh t l 1/5 0; 
Bàn ye các mt dUng chInh cong trInh tr l 1/50 - 1/200; 
+ DOi vó'i tnrông hap biên quàng cáo dixie gän vào cong trInh dã dixcic xây dirng 
hcippháp: 
Bàn ye kêt câu cUa b pn cOng trInh ti vj trI gàn biên quáng cáo t' 1 1/5 0; 
Bàn ye các m.t dUng cong trmnh có gAn biên quáng cáo t 1 1/50 - 1/100. 
* Dói vâi cong trInh cia các Cu' quan ngoi giao và tO chz,-c quOc té: 
HO sa dê nghj cap giây phép xay dmg dôi vi cOng trInh cUa các co quan ngoi 
giao, to chUc quôc té và ca quan rnróc ngoài dâu tu ti Vit Nam duçic thirc hin 
nhu di vo'i Cong trInh khOng theo tuyen va các diu khoán quy djnh cUa Hip 
djnh hoc thOa thun dâ thiac k kêt viii ChInh phU Vit Nam. 
* Tru&ng hap thiêt ke xây drng cUa cOng trInh dã di.xçic Ca quan chuyen mOn ye 
xay di.mg thâm djnh, cac bàn ye thiêt kê quy djnh nêu trên là bàn sao hoc tp tin 
chUa bàn chiip cac bàn ye thiêt kê xay drng dã duo'c co quan chuyên mon ye 
xay drng thâm dijnh. 
* Dôi vO'i cOng trinh xáy dy'ng theu giai dogn 
- DOi voi cOng trInh không theo tuyên: 
Doi v6i cOng trinh cap dc bit, cap I nêu chU dâu tu có nhu câu thI có the dê 
ngl4 cap giây phép xay dirng theo hai giai doan. HO so' gOm: 
+ Dan dê nghj cap giây phép xây dirng theo mâu tti Ph lye so 1 Thông ti.r sO 
15/2016/TT-BXD; 

+ Bàn sao hoc tp tin chUa bàn chp ehInh mt trong nhüng giy ti chCrng 
minh quyên sU dçing drât theo quy djnh cUa pháp 1ut ye dat dai. Truông hap dôi 
vó'i cong trInh xay dirng tram, ct phát song tai  khu vrc không thuôc nhóm dat 
có miic diIch sU' diing cho xay dçmg, khOng chuyên dôi duçic miic dIch sU' dung 
dat thI nQp bàn sao hoc tp tin chüa bàn chp chinE van bàn chap thun ye dja 
diem xay drng cua Uy ban nhan dan cap huy9n; 
+ Bàn sao hoc tp tin chira bàn chp chInE hai b bàn ye thiêt ke k5 thuthoc 
thiet kê bàn ye thi cOng duçic phê duyt theo quy dijnh cUa pháp lu.t ye xây 
drng, moi b9 gom: 
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Giaidoanl: 
Bàn v mt bng Cong trInh trên lô dat t' 1 1/100 - 1/500, kern theo so do vi trI 
cOngtrInh; 
Bàn ye mt bang móng l 1/100 - 1/200 và mt cat móng t3 l 1/50, bàn ye 
mt b.ng, mt ct chInh cüa phân cong trInh dsa duçic phê duyt trong giai doan 
1 t3 l 1/50 - 1/200 kern theo so diô du ni voih thông h. tng k thut, gôm: 
Giao thong, thoát nuâc rnua, xir l nuác thai, cap rnthc, cap din, thông tin lien 
lac t lê 1/100 - 1/200. 
Giaidoan2: 
Bàn ye các m.t bang, các mt di.rng và mt cAt chInh giai doan 2 cña cong trInh 
t' 1 1/50 - 1/200; 
- DOi vói cOng trInh theo tuyên trong drô thj: 
Vic phân chia cOng trinh theo giai doan thc hin do chü dau tu xác djnh theo 
quyt dnh d.0 tir.H so gm: 
+ Dan dê nghi cap giây phép xay dirng theo mâu tai Phu liic 1 Thông tii so 
15/2016/TT-BXD; 
+ Bàn sao hoc tp tin chtra bàn chiip chInh mt trong nhung giy ti chrng 
minh quyên sir digig dat theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai hoc vAn bàn 
chap thun cüa co' quan nhà niiic có thâm quyên ye vj trI Va phirong an tuyên; 
+ Bàn sao hoc tp tin chñ'a bàn chup chInh Quyêt drjnh thu hôi diât cüa co quan 
nha niróc có thâm quyên phân dat thuc hin theo giai doan  hoc cã dir an theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai; 
+ Bàn sao hoc tp tin chia bàn chiip chInh hai b bàn ye thiêt kê k5 thuthoc 
thiêt kê bàn ye thi cOng &wc phê duyt theo quy djnh cña pháp 1ut ye xây 
dirng, môi b gôm: 
So dO vj trItuyên côngtrInht l 1/100 - 1/500; 
Bàn ye mt bAng tong th hoc bàn ye bInh d cOng trInh t 1 1/5 00 - 1/5000; 
Các bàn ye theo tñng giai dioan: 
Bàn ye các mt cAt ngang chñ yêu cüa tuyên cong trInh theo giai doan  t' 1 1/50 
- 1/200; 
DOi vói cOng trInh ngâm yêu cu phài có bàn ye các mt ct ngang, CáC mt cat 
d9c the hin chiêu sâu cong trInh theo trng giai doan  t l 1/50 - 1/200; 
So do dâu nôi vói h thông h tng k5.thut theo trng giai doan  t' 1 1/100 - 
1/500. 
- Trung hcp thik k xay drng cüa cong trInh diã dugc co' quan chuyên mOn v 
xay du'ng thâm diinh, các bàn ye thiêt k quy djnh nêu trên là bàn sao hoc tp tin 
chiira bàn chup CáC bàn ye thiêt kê xay dimg dã duqc co quan chuyên mon ye 
xây d,rng thâm djnh. 
*Dôj Vàjdw á fl  

- Dan d nghj cap giây phép xay dimg theo mu tai  Phii 1iic so i Thông tu so 
15/2016/TT-BXD. 
Bàn sao hoc tp tin chüa bàn chiip chInE mt trong nhttng giây t? chCrng mirth 

quyên sü dçtng dat theo quy djnh cüa pháp 1ut ye diât dai. 
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- Bàn s,ao hoc tp tin chña bàn chip chInh hai b bàn ye thit k k5 thut hoc 
thiêt kê bàn ye thi cong các cOng trinh xây dirng diã du?c  phê duyt theo quy 
djnh cüa pháp lust ye xây dimg, mi b gôm: 
+ Bàn ye tOng mt bang cña dir an hoc tOng mt bang tmg giai don cüa d an 
t'1ê1/100-1/500; 
+Bàn ye mt bang t1rng cong trInh trên lô dat t' 1 1/100 - 1/500, kern theo sa 
do vj trI cong trInh; 
+ Bàn ye các mt ding vâ các m.t cat chInh cña t11ng cOng trInh t l 1/50 - 
1/200; 
+ Bàn ye m.t bng móng t) l 1/100 - 1/200 và m.t ct móng t 1 1/50 cña tüng 
cong trInh kern theo so' dO dâu nôi vó'i he thông thoát nu'ó'c mua, xir 1 niic thai, 
cap nuc, cap din, thông tin lien lac t' l 1/50 - 1/200. 
Trtthng hçp thiêt kê xây dmg cüa cong trInh dã duçc Ca quan chuyên mon ye 
xây dimg thârn djnh, các bàn ye thiêt ke là bàn sao hoàc tp tin chira bàn chp 
các bàn ye thiêt kê xây drng diã dlixçic Ca quan chuyên mon ye xây dirng thâm 
dijnh. 
- Bàn sao hoc tp tin chña bàn chiip chInh quyêt djnh phe duyt dir an dâu tu 
xây dirng cOng trinh. 
* Dó'i vó'i nhà a riêng lé 
- Dan de nghi cap giây phép xây dirmg theo mâu ti Phi li.ic so 1 Thông tu' so 
15/2016/TT-BXD. 
- Bàn sao hoc tp tin chtira bàn chiip chInE mt trong nh&ng giy te chñng minh 
quyn sir diing dat theo quy djnh cña pháp 1u.t ye dsât dai. 
- Bàn sao hoc tp tin chtra bàn chiip chInh hai b bàn ye thiêt kê k thuathoc 
thit kê bàn ye thi cOng duçc phê duyt theo quy djnh cüa pháp luat ye xay 
dmg, mi b gôm: 
+ Bàn ye m.t bang cong trInh trên lô dat t' 1 1/50 - 1/500 kern theo so' do vj trI 
cong triflE; 
+ Bàn ye mt bng các tang, các mat drimg và mt cat chInE cüa cong trinh ti 1 
1/50 - 1/200; 
+ Bàn ye mt b.ng móng t l 1/50 - 1/200 và mt c.t rnóng t) 1 1/50 kern theo 
so' d dau nOi h thông thoát niiâc mua, xir 1 nucc thai, cap nuó'c, cap din, 
thông tin t' l 1/50 - 1/200. 
Trumg hcTp thit kê xây dmg cüa cong trInh diã dLrçc ca quan chuyên mon ye 
xay dimg thâm djnh, các bàn ye thiêt kê là bàn sao hoc tp tin chira bàn chiip 
các bàn ye thiêt k xây dmg dsä duçic ca quan chuyên mon ye xây dirng thâm 
djnh. 
- Déii vó'i cOng trinh xay chen có tang ham, ngoài các tài 1iu quy djnh nêu trên, 
ho so con phãi bô sung bàn sao hoc tp tin chira bàn chp chinh van bàn chap 
thun bin pháp thi cOng móng càa chü du tu dam bào an toàn cho cong trInh 
Va cong trInh lan cQn. 
- Dôi vOi cOng trInh xây dirng có cOng trinh 1in k phài có bàn cam kt cña chü 
du tu bâo dam an toàn di vói cOng trinh 1in k. 
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c)Thôiiin giãi quyêt: 28 ngày; dOi vó'i nhà ô,  riêng lé 15 ngãy. 
d) Dôi ttry'ng thirc hin thu tVc  hành chInh: Cong dan Vit Narn, Nguôi Vit 
Narn dinh cu.ö' nuó,c ngoài, Nguèi nuâc ngoài, Doanh nghip, Doanh nghip Co 

vOn dâutu' nu'âc ngoài, TO chirc (k.hông bao gOm doanh nghip, HTX) 
e) Ccr quail giãi cjuyêt thu tic hành: S Xây drng. 
g) Kêt qua thuc hiên thu tue hãnh chInh Giây phep xây dung (cap mo'i) 

h)Phi, 1 phI:Công  trInh khác nhà 0 riêng lé: 100.000 dong/1 giây phép; Nhà 
riêng lé: 50.000dong/1 giây phép 
i)Tên mu doE mâu tO khai (dIn/i kern ngay sati thá tile) Don dê nghi cap giây 

phép xâydirmg theo m.0 tü Phii 1ic so i Thông tu sO 15/2016/ Fl -BXD; 

K) Yêu cãu, diêu kin thc hin thu tue hành chInh: 
1. Phü hp vói trI và tOng rnt b.ng cOa dçr an dã duc co quan nhà nuóc có 
thârn quyên chap thun bang van bàn. . 
.2. Bâodàm an toàn cho cong trInh, cOng trInh lan c.n Va yêu câu ye bão v rnôi 

trithng,phông, chOng cháy, no; báo dam an toàn h tang k5' thu..t, hành lang bào 
v cong &lnh thus' hi, dê diêü, nàng luo'ng, giao thông, khu di san van hoá, di 
tIch 1ch sñ' - van hóa; báo darn khoáng each an toân den cOng trInh dê cháy, no, 
dc hi Va cong trInh quan tr9ng có lien quan den quôc phOng, an ninh. 
3. Thiêt kê xây .drng cong trinh dã duçic tharn dinh, phê duyt theo quy djnh ti 
Diêu82 cüa Lu.t Xây di.rng. 
4. Ho so dé nghj cp giây phép xây dirng phü hp vói trng 1oi giây phép theo 
quy dinh.. 
1) Cãn..cfr pháp 1cüa thu tc hành chInh: 
- Lut Xây drng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cfia Quôc hi; 
- Nghj. djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cña ChInh phü ye quán l dr an 
dâu tu.. xây dirng cong trInh; 
- Nghi dinh 42/2017/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 cua Chinh phu ye sua dOi, bô 
sang mt sO diêu cua Nghj dinh s 59/20l5D-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh 
phü ye .quân 1 dr an dâu tu' xây dirng; 
- Thông tu' sO 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ciia B tru'&ng B Xây dimg ye 
Hu'O'ng dan vê:.câp giây phép xây dng; 
- Quyêt djnh sO 45/2018/QD-UBND, ngày 27/12/20 18 ciia UBND thành phO Dà 
Näng v/v Ban hành quy djnh chi tiêt rnt sO ni dung ye cap giây phép kay drng 
trén dabànthành phô Ba N..ng; 
- Ngh quyêt so 57/2016/NQ-HBND ngây 08/12/2016 cüa Hi dông nhân dan 
thành pho Dà Nàng v/v Quy dinh rni.rc thu, chê d thu, np, quãn l và sr diing 
1 phi cap giây phép xay dirng trên da bàn thành phô Ba Nang; 

MAIJ DO'N, TY KHAI 

MAU JJON BE NGHI CAP GIAY PHEP. XAY DNG 
(Ban hàñh kern theo Phzi l.ic s1 Thông tts 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 czia 

Bç5 Xôy dicng) 

I'. 
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CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip - Tiy do - Hih phüc 

roN nE NGHI CAP GIAY PHEP xA DUNG 
(Sic dung cho cong trznh Khong theo tuyen/Theo tuyên trong dO thi/ Tu'o'ng daz, Iranh hoanh 

trOng/QuOng cáo/Nhà a ring lé/Si'ia chi?a, cái tio/ Theo giai doçin cho cong tri,'th khOng theo 
tuyln/Theo giai dogn cho cOng trInh theo tuyên trong dO thf/Dzc án/Di d&i c5J2g trInh 

KInh g1i: So' Xây dng thành phO Dà Nng 
1. Thông tin ye thu dãu ttr: 
- Ten chü dâu tu (ten chü ho): 
- Ngua'i di din:  
- Dia chi lien he:  
- So nhâ: Duo'ng/phO Phtxo'ng/xa  
- Quanfhuyen Tinhlthàni-i phô:  
- So then thoai:  
- Dia chi email  

Chirc vu (nu có): 

- SO nhà: Duo'ng/pho 

3. Thông tin cong trInh: 
- Dia clii emai1  
- SO then thoai:  
- Qu.nJhuyen Tinhlthành phO:  

- Dja diem xây dçrng  
-. LO dat so:  Diên tIch m2  
- Tai so nhà: Du&ng/pho  
- PhixO'ng/xa . QuânThuyen  
-Tinh,thànhphO:  
4. Ni dung dê ngh cap phép: - 
4.1. Dôi vói cong trin/z klzông t/zeo Euyên: 
- Loai cOng trInh: . Cap cOng trmnh  
- Din tIch xây thing: m2. 
-Côtxâydirng:  m 
- Tong diên tIch san:  
k9 thut, tOng h'cng, turn). 
- Chiêu cao cOng trInh: m (trong do ghi rö chiêu cao cOc tang hOrn, tang tren mat 
tOng h't'ng, turn). 
- So tang: (ghi rO sO tOng hOrn, tang trên rnt dOt, tOng k2 thuat, tOng in'ng, turn) 
4.2. Dôi vó'i cong trInh theo tuyen trong dO thj: 
- Loai oOng trmnh: " Cap cOngtrmnh:  
- Tong chiêu dâi cong trInh: - rn ('ghi râ chiêu dài qua tfcng khu vic dc th qua 
ticng d,ia giO'i hành chinh xa, phir&ng, cjuOn, huyên, tinh, thànhphO). 
- COt cüa cOng trinh: .rn (ghi rO cOt qua tfcng khu vc,). 
- Chiêu cao ti'nh không cua tuyên m ('gin ía chzêu cao qua cac khu vu'c) 
- Do sâu cong trrnh m (gin rã do sOu qua tu'ng khu vicc) 
4.3. D6i vó'i cong trInh ttcQ'ng dài, tranh hoành tráng: 

Chñcu(nucO)  

2. Thông tin Ye to crnrc noc ca nhan thrçYc üy quyên np ho so' (neu có): 
Ten tO chc ho.c cá nhân thrGc üy quyên 

- Nguo'i dti din:  
- Dia chi lien he: 

Phuo'ng/xa  

m2  (ghi rö diên tIch San các tang hdrn, tang trên mat dat, tdng 
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- Loi cong trInh:  Cp cOng trjsih:  
- Din tich xây dimg: m2. 
-COtxâydmg: m 
- Chiêu cao cOng trinh: m 
4.4. Dôi vó'i cong trinh quáng cáo: 
- Loai cOng trInh: Cap cOng trInh:  
- Din tIch xây dmg: m2. 
-COt xay drng: m 
- Chiêu cao cong trmnh: m 
- Ni dung quáng cáo:  
4.5.Dti vó'i cong trInh n/ia ó• riêng lê: 
- Cap cOng trInli:  
- Din tIch xay dirng tang i (tang trt): m2. 
- TOng din tIch san: m2  (trong do ghi rö din tIch san các tOng hOrn, tOng trên rnt 
dct, tang k9 thut, tOng li'i'ng, turn). 
- Chiêu cao cOng trInh: m (trong do ghi rö chiêu cao các tOng hOrn, tang trên rnt 
dOt tang li'cng, turn). 
- So tang: (trong dO ghi rO sO tOng hOrn, tOng trên mt dOt tOng k9 thitçt, tOng li'cng, turn) 
4.6. Dôi vói trwöng hçip cOi tao, sü'a chü'a: 
- Loi cOng trmnh:  Câ cOng trinh:  
- Din tIch xây dirng tang i (tang trt): m. 
- Tong din tIch san: rn2  (ghi rO din tIch san các tOng hOrn, tOng trên mt dot, tOng 1c9 
thuat, tOng 1icng, turn,). 
- Chiêu cao cong trInh: m (trong dO ghi rO chiêu cao cOc tOng hOrn, tOng trên m)t dOt, 
tOng h'rng, turn). 
- So tang: (ghi rO sO tOng hOrn, tOng trên rnt dOt, tOng k5 thuat,  tOng lthig, turn) 
4.7. Dôi vO'i trtrO'ng hçrp cap t/ieo giai dozn c/to cong trInh không t/zeo tuyên: 
-Giaidoanl: 
+ Loai cOng trInh:  Cap cOng trmnh:  
+ Din tIch xay chrng: m2. 
+COtxâydrng: m 
+ Chiêu sâu cOng trInh: m ('tInh ti cOt xOy di'ng,) 

Giai doan 2: 
+ TOng diên tIch san: m2  ('ghi ro din tIch san các tOng hOrn, tOng trên mt dOt, tOng k5 
thuat, tOng h't'ng, turn,. 
+ Chiêu cao cong trInh: m (trong do ghi rã chiêu cao các tOng hOrn, tOng trên rnt dot, 
tcng h'ng, turn). 
+ So tang: ... (ghi rO sO tOng horn, tOng trên mt dOt, tOng J thuçt, tOng h'rng, turn) 
4.8. Di vái tru'àng hop cap theo giai doçm c/to cong trInh theo tuyên trong dO thj: 
- Loi cOng trInh:  Cap cOng trinh:  
- TOng chiêu dài cOng trmnh theo giai do.n: m (ghi r5 chiêu dài qua ticng khu vttc dc 
thit, qua tfrng djci giói hành chInh xã, phuàng, qun, huyen, tinh, thành phO). 
- Cot cña cOng trmnh: m (qua các khu vt!c  theo tIrng giai doçin) 
- Chiêu cao tinh khOng cüa tuyên: m (ghi rO chiêu cao qua cOc khu vc theo tüng giai 
doan). 
- D sau cOng trInh: m 'ghi rO d thu qua cOc khu vcc theo tirng giai doçzn) 
4.9. DIi vOi tru'&ng /içip cap c/to Dr an: 
-Têndi.xán:  
+ Dä ducyc: phê duyt, theo Quyêt djnh sO: ngày  
- GOm: (n) cOng trInh 
Trong dO: 
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+Công trInh so (1-n): tên cong trInh 
* Loi cong trinh:  Cap cOng trInh:  
* Các thông tin chü yOu cüa cOng trinh:  
4.10. Di vó'i trw?mg /içip di diii cong trinlz: 
- COng trinh can di ckyi: 
- Loi cong trinh:  Cap cOng trInJ-i:  
- Din tIch xây dmg tang 1 (tang trt): m2. 
- Tong din tIch san: 

m2. 
- ChiOu cao cOng trInh: 

m2. 
- Dia diem cong trIn.h di di dOn:  
- Lô dat so:  Diên tIch m2. 
- T?Li:  Dtnmg:  
- Phuông (xã) Quân (huyn)  
- Tinh, thành phô:  
-SOtâng:  
5. Don vj hoc ngu*i chü nhiêm thiêt kê:  
- Ten dcm vi thiOt kO:  
- Chü'ng clii nãng lic hoat dng xay dmg (neu có): So  Cap ngày  
- Ten chü nhiêm thiOt kO:  
- Ching clii hành nghO cá nhdn so: do Cap ngày:  
-Diachi:  

fliOn thoai:  
- Giây phép hành nghO sO (neu có): cap ngày  
6. D kiOn thri gian hoàn thãnh cong trInh:  tháng. 
7. Cam kêt: Tôi xin cam doan lam theo dung giây phOp duoc cap, neu sai tOi xin hoàri toàn 
chiu trách ithiêm và bi xir l theo quy dnh cüa pháp 1ut. 
Gi'ci kern theo Dun nay các tài lieu: 
1 
2- 

ngày ......tháng nàrn . ..... 
Ngu'Oi lam don/Dai din chü dâu hr 
Jc)5, ghi rO hotên, dóngdOu(nêuco) 

Lu )2: T chñc hoc cá nhân duoc iy quyn np h so phài ghi dÀy d thông tin v chO dÀu tr ithu 
yOu câu t?i Mc I cOa Don dO nghj cap phép xây drng Va chju hoàn toãn trách nhiêrn vO tInh chinh 
xác càa thông tin nay 

15. Cp giy phép sü'a chfl'a, cãi tio di vó,i cong trInh cp I, II; cOng trInh 
ton giáo; cOng trmnh di tIch Ijch s1r - van hóa, tuong dãi, tranh hoãnh tráng 
du'o'c xp hng; cOng trInh trên các tuyên, triic du'ô'ng phO chInh trong do 
thy; cong trInh thuôc dir an có von dãu tu' trirc tiêp nu'ó'c ngoài. 
a) Trinh tu' thtrc hiên: 

Chii dâu hi np 02 b ho sGdê nghj cap giây phép sira chti'a, câi tao cong trInh 
cho co quan có thâm quyên cap giây phép xây drng; 
- Co quan cO thâm quyên cap giây phép xây dirng có trách nhiêm tiêp nhân h 
so cia t chc, Ca nhân dê nghi cap giây phép sra ch&a, cãi to cong trInh; kiêm 
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tra hè so'; ghi gi.y biên nhn di vci tru?Yng hciph so dáp irng theo quy djnh 
hoc huing dan dê chü dâu tu hoàn thin ho so' dôi vii truèng hcip ho so khOng 
dáp irng theo quy djnh; 

Trong thai hn 07 ngày lam vic kê tr ngày nhn diuçc ho so', co quan co thâm 
quyên cap giây phép si:ra chüa, câi to cong trInh phài to chirc thâm djnh ho so', 
kiêm tra thi.rc dia. Khi thâm dinh ho so, cci quan có thâm quyên phâi xác djnh tài 
lieu con thiêu, tài 1iukhông diling theo quy dinh hoc không dung vi thirc tê dê 
thông báo mt lan bang van bàn cho chü dâu ti.r bô sung, hoàn chinh ho so. 
Trumg hçip ho so bO sung chu'a dáp irng ducic yêu câu theo van bàn thông báo 
thI trong thai han 05 ngày lam ViêC, co quan có thârn quyên có trách nhim 
thông báo bang van bàn huo'ng dn cho Chu dâu tu tiêp tic hoàn thin ho so'. 
Chii diâu tu có trách nhim bo sung, hoàn thin ho so' theo van bàn thông báo. 
Trumg hçp vic bô sung ho so vn không dáp irng dUçYC các ni dung theo 
thông báo thI trong thai han 03 ngay lam ViC, CO quan CO thâm quyên Co trách 
nhim thông báo den chñ dâu tu ye 1 do không cap giây phep; 
- Can C11 quy mô, tInh chat, loai Cong trInh và dja diem xây dimg cOng trInh có 
trong ho so die ngh cap giây phép xaydirng, Co quan có thâm quyên cap giay 
phép xây dng có trách nhim dôi chiêu các diêu kin theo quy djnh tai  Lut 
Xây dirng die giri van bàn lay kiên cña CC co quan quàn l nhà nu'c ye nhthig 
linE vuc lien quan den cong trInh xây dirng theo quy djnh cua pháp 1ut; 
- Trong thai gian 12 ngày dôi vO'i cong trInh và nhà 6' riêng lé kê tux ngày nhn 
duoc ho so, CáC co quan quàn l nba flUGC d1u9'c hOi kiên Co traCh nhim trà lOi 
bang van bàn ye nhthg ni dung thuc chiC nang quàn l cña mInh. Sau thO'i 
han trên, nêu CáC CO quan nay khOng có kiên thI duc coi là dã dông và phài 
chiu trach nhirn ye nhUng nôi dung thuc chi,c nãng quànl cüa mInh; co quan 
cap giây phép xây drng can Cu cac quy djnh hin hành die quyêt djnh vic cap 
giây phép sira chüa, cal tao  cong trInh; 
- Kê tr ngày nhn dü h so' hgp lê, co quan co thâm quyên Cap giây phép slra 
chüa, cal tao  cong trIrth phài xem xét ho so die cap giây phép trong thai gian 28 
ngày dOi vói truang hgp cap giây phép xây dirng, bao gôm Ca giây phép xây 
dmg có thai han,  giây phép xây dung diêu chinE, giây phép di dài và trong thai 
gian 15 ngày dôi vO'i nha 6' riêng lé. Truang hgp hO so có van bàn thâm djnh 
thiêt ke xay dirng thai han  cap phép xây dimg 14 ngày. Tnr6'ng hgp den thai hn 
cap giây phép si:ra cha, cal tao cOng trInh nhung Can phài xem xétthêm thI 
quan cap giay phép sua chüa, cài tao  cOng trInh phài thông báo bang van bàn 
cho chu dâu tu' biêt l do, dông thai báo CáO cap có thâm quyên quàn l trirc tiép 
xem xét và chi dao  thrc hiên, nhimg khOng &rgc qua 10 ngày ke tr ngày hêt han 
theo quy djnh. 
b) Cách thfrc thurc hiên: 
- Np tric tiêp tai  TO tip nhn và Trà két qua Sa Xây dirng, Trung tam Hành 
ChInh thành phô Dà Nng, sO 24 Trãn Phi, phu?mg Thach Thang, qun Hài 
châu, thành phô Dà Nang; 
- Np trirc tuyên; 
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- Np qua bu'u chInh cong Ich. 
c) Thành phân,sô hrçrng ho so': 02 b. 
- Don dê nghi cap giây phép sira chü'a, cái tao  cOng trInh theo mâu tai Phu luc s 
1 Thông tu sO 15/2016/TT-BXD. 
- Bàn sao hoc tp tin chi.ira bàn ch.ip chInh mt trong nh&ng giây tè' chi'ng minh 
ye quyên sO' hi3'u, quán 1, siir diing cOng trInh, nhà 6' theo quy dijnh cüa pháp luât 
hoc bàn sao giây phép xay dirng dã dixçic co' quan nha nu'O'c có thâm quyên c.p. 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chiip chInki bàn ye hin trang cüa b phân, hang 
miic cong trInh sa chü'a, cal tao dä dugc phê duyt theo quy djnh có t' lê tu'ong 
img vo'i t' 1 cac bàn ye cia ho so de ng cap phép sfra chü'a, cái tao va ành 
chp (10 x 15 cm) hin trang cong trIrth vâ cOng trInh lan cn trithc khi si,ra 
chta, cãi tao. 

- Doi vo'i các cOng trinh di tIch lich s1r, van hóa và danh lam, thang cânh dã duo'c 
xép hang, thI phâi có bàn sao ho.c tp tin chüa bàn chiip chInh van bàn chip 
thun cüa co quan quân 1 nhà nuo'c co thâm quyên theo phân cap. 
d) Thb'i hn giãi quyêt: 28 ngày; dOi vói vó'i nhà 6' riêng ìé 15 ngày. 
d) Dôi tirçrng thic hin thu tiic hành chInh: COng dan Vit Nam, Ngix6'i Viêt 
Nam djnh cu 6' nuó'c ngoâi, Ngu6'i nithc ngoài, Doanh nghiêp, Doanh nghiêp có 
vOn dau tu' nuo'c ngoâi, TO chirc (khOng bao gôm doanh nghip, HTX) 
e) Co' quan giài quyêt thñ tic hành: SO' Xây dimg thành phô Ba Nang. 
g) Kêtquã thirc hin thñ tc hành chInh: Giây phép xây dirng kern theo h so' 
thiêt ké trInh xin cap giây phép xây dirng có dóng dâu cña co' quan có thm 
qüyên cap giây phép xây dirng tai no'i tiêp nhn ho so. 
h) Phi, 1 phi (neu có): Cong trmnh khác nhà 6' riêng lé: 100.000 dông/1 giy 
phép; Nhâ 6' riêng lé: 50.000 dông/1 giây phép. 
i) Ten mâu do'n, mâu tO' khai (dinh kè,n ngay sau I/in 41c): 
k) Yêu câu, diêu kiên thirc hiên thu tue hành chInh: 
- Phii hop vó'i vj trI vâ tong m.t bang cña dir an dã dLrgc co' quan nhà nu'ó'c có 
thâm quyên chap thuân bang van bàn 
- Bào dam an toân cho cOng trInh, cOng trInh lan cn và yêu câu ye báo ye mOi 
tru6'ng, phông, chông cháy, nO; bâo dam an toàn ha tang k thuât, hành lang bão 
v cong trInh thus' lo'i, de dieu, näng lung, giao thOng, khu di san van hoá, di 
tIch lich si. - van hóa; bâo dam khoàng cách an toân den cOng trinh d cháy, n& 
dC hi và cOng trInh quan trpng có lien quan den quOc phOng, an ninh. 
- Thiet ke xay dung cOng trmnh dã duçc thâm dnh, phê duyêt theo quy dinE tai 
Diêu 82 cña Lu.t Xây dimg. 
- 110 de nghj cap giây phép xây dirng phfi hop vó'i tirng loai giây phép theo 
quy djnFL 
1) Cn cfr pháp 1)cüa thu tiic hành chInh: 
- Lut Xây dirng sO 50/2014/QH13 ngãy 18/6/2014 cüa QuOc hi; -. 
- Nghi dinE sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phü ye quàn I dr an 
dâu tu xay dmg cOng trinh; 
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- Nghj dnh42/20.17/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 cña ChInh phü v süa di, b 
sung mt sO diêu cüa Ngh dn1i so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 ci1ia ChInh 
phü ye quân 1 dir an dâu tu xây dirng; 
- Thông tu sO 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 cüa B traO'ng B Xây dirng v 
Hithng dn ye cap giây phép xây dng; 
- Quyêt dnh sO 45/2018/QD-UBND, ngày27/12/2018 cña UBND thành phO Ba 
Nang v/v Ban hành quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye cap giây phép xây dung 
trên dja bàn thành phô Ba Nàng; 
- Nghj quyêt sé 57/20161NQ-HBNID ngày 08/12/2016 cüa Hi dong nhân dan 
thành pho Ba Nang v/v Quy djnh mñc thu, chê d thu, np, quàn 1 và sir diing 
1 phi cap giây phép xây dirng trên dja bàn thânh pho Ba Nang; 

MAU DOTN, TO KHAI 
(Don d nghj cp giy phép sra cha, cài tao  cong trInh theo mu tai  Phii 1ic s 
1 Thông tu sO 15/2016/TT-BXD, xem tai  thii tiic sO 14). 

16. Cp giy phép di dôi di vó'i cong trInh cp I, II; cOng trinh tOn giáo; 
cong trInh di tIch 1ch sfr - van hóa, tuqng dài, tranh hoanh tráng du'yc xêp 
hing; cong trinh trên các tuyên, trijc duô'ng phô chInh trong dO th; cong 
trinh thuc diy an có von dâu tr trii'c tiêp nu'&c ngoài. 
a) TrInh ttr thirc hiên 
- Chü dâutu flop 02 b ho so dê nghj cap lai  giây phép xây dirng cho co quan có 
thâm quyên cap giây phép xay dirng. 
- Co quan có thâm quyên cap giây phép xây dirng có trách nhim tiep nhn ho 
so ciia tO chirc, Ca nhân dê nghj cap giây phép xây dimg; kiêm tra ho so; ghi giây 
biên nhn dOi vi truèng hçp hO so dáp irng theo quy djnh hoc hixóng dn d 
chü dâu tu hoàn thiOn ho so dôi vii truàng hpp hO so khOng dáp img theo quy 
dinh; 
- Trong thai han  07 ngây lam vic ktr ngày nhn duc h so, Co quan có thm 
quyên cap giây phép xây dçmg phâi tO chic thâm djnh ho so, kiêm tra thu'c dia. 
Khi thâm dinE ho so, co quan có thâm quyen phài xác djnh tài Iiu cOn thiêu, tài 
1iu không dñng theo quy djnh hoc không dñng vOi thirc tê de thông báo mt 
lan bang van bàn cho chü dâu tu hO sung, hoàn chinE hO so. Trung hçip ho so 
bO sung chua dáp ii'mg dugc yêu câu the?  van bàn thông báo thl trong thOi han 
05 ngày lam vioc, Co quan có thârn quyên cO trách nhim thông báo bang van 
bàn huong dn cho chii dâu tu tiêp tc hoàn thin ho so. Cha drâu tu có trách 
nhim bô sung, hoàn thin ho so theo van bàn thông báo. TruOng hpp vic bô 
sung ho so yân kliOng diáp irng diuçic các ni dung theo thông báo thI trong thi 
hn 03 ngày lam vic, co' quan có thâm quyên có trách nhim thông báo den chfi 
dâu tu' l do không cap ,giay phép; 
- Can cü' quy rno, tInh chat, loai cong trinh và dja diem xây drng cong trinh Co 
trong ho so dê nghj cap giây phép xây dmg, Co quan có thâm quyen cap giây 
phép xay dirng có trách nhim dOi chieu các dieu kin theo quy djnh tai  Lut 
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Xây drng d gfri van bàn 1y kin cüa các cci quan quán 1 nhà niic .v nhthg 
111± vic lien quan den cOng trInh xay dijng theo quy dnh cña pháp lut; 
- Trong thô'i gian 12 ngày dôi vó'i cOng trInh và nhà 0' riêng lé kê tr ngày nhân 
duoc ho so', các co quan quàn 1 nhà nu0'c dugc hOi kiên có trách nhiêrn trà lè'i 
bang van bàn v nhmg ni dung thuc chirc nàng quân l cña mInh. Sau thè'i 
han trên, neu các Co quan nay khOng có kien thI duçc coi là dà dông 32 và phài 
chiu trách nhim ye nhfi'ng ni dung thuôc chirc näng quàn 132 ciia mInh; Co' quan 
cap giây phép xây drng can c các quy djnh hin hành dê quyet djnh viêc cap 
giâyphépxây dung; 
- Ke tr ngày nhn dü ho so hc'p 1, co quan có thâm quyên cap giây phép xay 
dirng phài xem xét ho so' de cap giây phép trong th0'i gian 28 ngày dOi vó'i 
trithng hop cap giây phép xay dvng,  bao gôm câ giây phép xây dirng có th0'i hn 
vàtrong th0'i gian 15 ngày dOi v0'i nhà 0' riêng lé. Tnr0'ng hop ho so có van bàn 
thâm dlnh thiêt ke xây dirng thè'i h.n cap phép xây dirng 14 ngày. Tru'O'ng hop 
den thôi hn cap giây phép nhmg can phãi xem xét them thI co quan cap gi.y 
phép xây drng phâi thông báo bang van bàn cho chü dâu tu biêt 132 do, dng thO'i 
báo cáo cap có thâm quyén quàn 132 trlrrc tiép xem xét và chi dao thc hiên, 
nhung không di.rçc qua 10 ngày kê tir ngày het h?n  theo quy djnh. 
b) Cách thfrc thirc hin 
- N5p trirc tiêp tti To tiêp nh.n và Trà kêt qua S0' Xây dmg, Trung tam Hành 
ChInh thành pho fJà Nng, so 24 Trân PhÜ, phu&ng Thch Thang, quân Hal 
châu, thành phô Dà Nang; 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua bun chInh cong ich. 
c) Thành phân, so hxç'ng ho so': 02 b. 
- Dcm die nghi cap giây phép di dO'i cOng trInh theo mâu ti Phii 1iic sO 1 Thông 
tix so 15/2016/TT-BXD. 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chp chInh mt trong nhtthg giây t0' chi.rng minh 
quyên sr dung drât theo quy dljnh càa pháp lut ye dat dai noi cong trInh së di dà'i 
den va giây to' hop pháp ye quyên so' hthi cOng trInh theo quy djnh cüa pháp luât. 
- Bàn sao hoàc tp tin chi,ra bàn chiip chInE bàn ye tong mt bang, noi cong trInh 
sé duo'c di dO'i tó'i t32 lë 1/50 - 1/500. 
- Bàn sao hoc tp tin chra bàn chip chInh bàn ye mt bang móng t32 1 1/100 - 
1/20 0, mat ct móng t32 1 1/50 ti dja diem cOng trInh së di d0'i tâi. 
- Bàn sao hoàc tp tin chü'a bàn chiip chInh báo cáo kêt qua khâo sat dánh giá 
chat luo'ng hin trng cüa cong trInh do tO chic, cá nhân cO di diêu kiên nàng 
luc thuc hiên. 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chiip chInh phuong an di d0'i theo quy dinh ti 
Khoán 5 Eiêu 97 Lut Xây di.rng 2014. 
- Tru0'ng hop thiêt kê xây drng cüa cOng trInh dã &rçyc co quan chuyên mon ye 
xây drng thm dinE, các bàn ye thiet k quy dn1i ti Khoàn 3, Khoán 4-Dieu 
nay là bàn sao ho.c tp tin chira bàn chiip các bàn ye thiêt k xây dirng dã duç'c 
Go' quan chuyên mOn ye xay dmg thâm dnh. 
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d) Thô'i han giãi quyt: 28 ngày; dôi vói vi nhà ó riêng lé 15 ngày. 
d) Bôi tirç'ng thiyc hin thu tic hành chInh: Cong dan Vit Nam, Nguèi Vit 
Nam djnh Cu i nuó'c ngoâi, Ngui nuóc ngoâi, Doanh nghip, Doanh nghiêp có 
von dan tu nuóc ngoài, To chrc (không bao gôm doanh nghiêp, HTX) 
e) Co' quan giãi quyêt th tiic hành: S& Xây dmg thânh phô Dà Nang. 
g) Kêtquã thirc hin thu tuc hành chInh: Giây phép xây dimg kern theo hO so' 
thiêt kê trInh xin cap giây phép xay drng có dóng dâu ciia co' quan có thâm 
quyên cap giây phép xây dirng ti no'i tiêp nhn ho so'. 
h) PhI, 1 phi (nêu có): Cong trInh khac nhà riêng lé: 100.000 dOng/1 giây 
phep; Nhà i riêng lé: 5 0.000 dông/1 giây phép. 
i) Ten mãu do'n, mâu to' khai: 
k) Yêu câu, diêu kin thirc hiên thñ tl?c  hành chInh (nêu có): 
1) Can cfr pháp 1cüa thu tizc hành chInh: 
- Lut Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cña QuOc hi; 
- Nghi djnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 ciia ChinE phü ye quân 1 dir an 
dâu tu' xãy dirng cOng trmnh; 
- Nghj djnh 42/2017/2017/Nf-CP ngày 05/4/20 17 cfia ChInh phñ ye sua dOi, bô 
sung rnt sO diêu cüa Ngh djnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh 
phñ ye quãn 1 dir an dâu tu xay dirng; 
- Thông tu' sO 15/2016/TT-BXiD ngày 30/6/2016 cüa B truO'ng B Xây dçrng ye 
Huó'ng dan ye cap giây phép xây dtrng; 
- Quyêt diinh sO 45/2018/QD-UBND, ngày27/12/2018 ctia UBND thânh phô Ba 
Nang v/v Ban hành quy dinh chi tiêt mt sO ni dung ye cap giây phép xây dirng 
trên dja bàn thành phO Ba Nng; 
- Nghj quyêt sO 57/2016/NQ-HBND ngày 08/12/2016 cüa Hi dOng nhân dan 
thành pho Ba Nng v/v Quy dinE rnñ'c thu, chê d thu, np, qun 1 và sü ding 
1 phi cap giây phép xây dirng trên diia bàn thành phô Ba Nàng; 

MAU DO'N, TO KHAI 
(Don d nghj cp giy phép theo mu ti Ph 1pc sé 1 Thông tu s 15/2016/TT- 
BXD, xem tai thu tic so 14). 

17. Biêu chinh giy phép xy dung dOi vó'i cong trInh cap I, II; cong trInh 
ton giáo; Cong trInh di tIch ljch sfr - van hóa, tu''ng dài, tranh hoãnh tráng 
du'ç'c xêp hang; cong trInh trCn các tuyên, triic dtrô'ng phO chInh trong do 
thi; cOng trInh thuôc dii' an có von dãu tu' tryc tiêp nu'&c ngoài. 
a) TrInh tir thixc hiên: 
- Chñ dâutu np 02 b ho so' dê ngh dieu chinh giây phép xây dirng cho co 
quan Co tham quyên diêu chinh giy phép xây drng. 
- Co quan có thâm quyên diêu chinh giây phép xay dirng có trách nhiin tiêp 
nhn hO so' cüa tO chiirc, cá nhân dê nghj diêu chinE giây phép xây drng; kiêm 
tra ho so'; ghi giây biên nhan di vO'i trurng hçp ho so' dáp ñT1g theo quy djnh 
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hoc hung dn d chii du tir hoãn thin hè so' dôi vi trirè'ng hop he) so không 
dápirng theo quy dnh. 
-. Kê tiir ngây nhân drugc ho so', co quan Co thâm quyên diêu chinh giây phep xay 
drng phâi to chi.rc thâm djnh ho so, kiêm tra thrc dja. Khi thâm dinh ho so', co' 
quan có thâm quyên phài xác djnh tài 1iu con thiêu, tài 1iu không dàng theo 
quy djnh hoc không dung vó'i thirc tê dê thông báo mt lan bang van bàn cho 
chü dâu tii bo sung, hoàn chinh ho so. TnrO'ng hop ho so' bô sung chua dáp üng 
dLrGc yêu cau theo van bàn thông báo thI co' quan cO thâm quyên có trách nhiêm 
thông báo bang van bàn huóng dan cho chii dâu tu' tip tic hoân thin he) so. 
Chü du tu có trách nhim bô sung, hoàn thin ho so theo van bàn thông báo. 
TruO'ng hop vic bô sung ho so van không diáp i'mg dirçic các ni dung theo 
thông báo thI co'quan có thâm quyên có trách nhim thông báo diên chü dI,u ti..r 
ye i do không cap giây phép. 
-. Can cir quy mô, tInhchât, l°ai  cOng trInh và dja diem xây dung cong trInh có 
trong he) so dê nghj dieu chinh giây phép xây drng, co quan có thâm quyn cp 
giy phép xây dimg có trách nhim dOi chiêu các diêu kin theo quy dinh d giri 
van bàn lay kiên ciia các co quan quân 1 nhà mró'c ye nhthig linh vrc lien 
quan den cOng trInh xây dirng theo quy dnh càa pháp lu,t. 
- De)i vó'i cOng trmnh kê tr ngày nhn duo'c ho so', các Ca quan quân 1 flEa nu'o'c 
du'o'c hOi kiên có trách nEim trã 161 bang van bàn ye nhthig ni dung thuôc 
ch'c nãng quãn l cüa mInh. Sau thai han  quy dnh, nêu các Co quan nay không 
có kin thi dugc coi là dà dung vâ phài chjn trách nhim ye nhthig nôi dung 
thuôc chüc nàng quàn 1 ciia mInh; co quan cap giây phép xây dung can cir các 
quy djnh hin hành d quyêt djnh vic dieu chinE giây phép xay dung. 
b) Cách thfrc thire hiên: 
- Np trirc tiêp tai  To tiêp nhn và Trá kêt qua S& Xây dirng, Trung tam Hàrth 
ChInE thành phô Ba Näng, sO 24 Trân Phñ, phu?mg Thach Thang, quan Hâi 
châu, thàrth phô Ba Nàng; 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua bun chinh Cong Ich. 
c) Thành phân, so lu'crng hO so': 02 b. 
- Dói vó'i cong trInh.' 
+ Don die ngh diêu chmh giây phép xây dmg theo mall tai  Phi 1iic so 2 Thông 
tu so 15/2016/TT-B)W; 
+ Bàn chInh giây phép xây dmg dã cttrçic Cap; 
+ Bàn sao hoc tp tin chua bàn chip chInh bàn ye thiêt kê mt bang, mt dung, 
mt ct b phn, hang  miic cOng trIrth die nghj diéu chinE t lê 1/50 - 1/200; 
+ Bàn sao hoc tp tin chira bàn chiip chInh van bàn phê duyt diêu chinh thit 
kê ciia ngi.xOi có thâm quyên theo quy dnh kern theo Bàn kê khai diu kieanang 
lirc cüa tO chirc, Ca nhân thiêt ké dOi vó'i tru'6ng hop thiêt kê không do cd quan 
chuyen mon v xây dimg thâm djnh hoc Báo cáo kêt qua thâm dinh thit k 
dieu chinh cüa co' quan chuyen mOn ye xây dirng theo quy dinE cüa pháp luât v 
xây drng. 
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- Dói vó'inhà 6 rièng lé. 
+ Don d ngh. diêu chinh giây phép xây drng theo mâu ti Phi 1ic sO 2 Thông 
tu so 15/2016/TT-BXID; 
+ Bàn chInh giây phép xây dirng dä duçic cap; 
+ Bàn sao ho.c tp tin chira bàn chup chInh bàn ye thiêt ké mt bang, mt dirng, 
mt cat b phn, hang mc cong trInh dê nghj diêu chinh t' l 1/50 - 1/200. DOi 
vó'i trnông hçip yêu câu phài duo'c Co quan chuyên mon ye xây drng thâm djnh 
thI phâi np kern theo báo cáo ket qua thâm djnh thiêt kê; 
- TruO'ng hç'p thiêt kê xây dimg cña cong trInh dã dugc co' quan chuyên mOn ye 
xây dung thâm dinh, các bàn ye thit ke quy djnh nêu trên là bàn sao hoc tp tin 
chira bàn chip các bàn ye thiet ke xay dmg da dLrc co' quan chuyên mon ye 
xây dirng thârn djnh. 
- Ni dung giây phép xây dmg diêu chinh du'çc ghi trrc tiêp vào giây phép xây 
dung dã cap hoàc ghi thành Phu luc riêng và là b ph.n khong tách rO'i vó'i giây 
phép xây dirng dã diugc cap. 
d) ThO'i hn giãi quyêt: 28 ngày; dôi vó'i vi nhà 6' riêng lé 15 ngày.. 
d) Dôi ttrqng thçrc hin thu tiic hành chinh: Cong dan Vit Narn, Ngu6'i Vit 
Nam djnh cu 6' nuc ngoài. 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hành: S6' Xây dirng thành phô Dà Nàng. 
g) Kêt qua thy'c hin thU tic hành chInh: Giây phép xay dirng kern theo hôso' 
thiêt ke trInh xin cap giay phép xây dimg có dóng dâu cua Co quan Co thâm 
quyên cap giây phép xây dirng t?i  no'i tiêp nhn ho so. 
h) PhI, 1 phi (nêu có): 10.000 dOng/1 giây phép. 
i) Ten mâu doii, mâu to' khai: 
k) Yen can, diêu kin thirc hin thU tue hành chInh (néu có): 
1) Can cfr pháp 1'cfla thU tiic hành chInh: 
- Lut Xây dimg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cUa Quôc hi; 
- Nghi dinh sO 59/20151ND-CP ngày 18/6/2015 cUa ChInh phü ye quán 1 dir an 
dâu tu xây dt.rng cong trInh; 
- Nghj djnh 42/2017/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 cUa ChinE phü ye sUa dOi, bô 
sung rnt so diêu cUa Ngh djnh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cUa ChInh 
phU ye quàn l dir an dâu tu xây drng; 
- Thông tu sO 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 cña B tru6'ng B Xây dirng ye 
Huàng dn ye cap giây phép xay drng; 
- Quyêt dinh so 45/2018/QD-UBND, ngày27/12/2018 cUa UBND thành phô Dà 
Nàng v/v Ban hành quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye cap giây phép xây dimg 
trên dja bàn thành phO Dà Nàng; 
- Nghi quyêt sO 57/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 cua Hi dông nhân dan 
thành pho Dà Nng v/v Quy dinh mUc thu, chê d thu, np, quán 1 và sr dçing 
lê phi cap giay phép xay dung trên dia bàn thành phô Dà Nang; 

MAU BON, TO' KHAI 
PHU LIIJC sO 2 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



74 

(Ban hành Ithm theo Thông tu' s: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tliáng 6 nám 2016 
cza B5 Xáy dg) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Bic 1p - Tiy do - Hinh phñc 

BaN BE NGHI BIEU CHfNH/GIA HAN/CAP LAI 
GIAY PHEP xA DUNG 

(Si'r ding cho: Cong trinh/Nhà a riêng lé) 
KInh gui:  
1. Ten chfi diâu tu (Chü hô)  
- NguO'i di din:  Chirc vii:  
- Dia chi lien hê  
- S nhà Dithng (phO) Phrông(xã)  
- Qu.n (huyn) TinE, thânh ph&  
- Sé diiên thoai  
- Dia chi emai1  

nôp hO sa (nêu có): 

Ekrèng/phO Phumg/xa  
- Qun1huyên Tinhlthânh phé:  
- So diên thoai:  
- Dia chiernai1  
3. DiaDiêm xây dmg:  
- Lô dat so: Diên tIch .m2. 
-Ti:  Duông:  
- Phuong (xã) Qun (huyn)  
- TinE, thânh phô  
4. Giây phép xây dirrng dä ducic c.p: (s ngày, co' quan cap) 

Ni dung Giây phép: 

5. Ni dung d ngh Diu chinh so vói Giy phép dã duçic cp (hoác 1)5 do d 
nghf gia hzn/cdp liz): 

6. Dan v hoc ngthi chii nhim thit k:  
-Ten dcinvithietke:  
- Chtrng chi nàng 1i.rc hot dng xay dirng (nêu có): So Cap ngày  
- Ten chü nhiêrn thiêt kê:  
- Chung chi hânh nghe cá nhân so: do  Cap ngây:  
- Dia chi  
-Diênthoai:  
- Giây phép hành nghe sO (nêu co)'  cap ngày  

.z. Inong tin ye tO chuc hoc Ca nhân &rcic iiy quyén 
- Ten to chi.rc hoäc cá nhân duoc üy quyên  
- Ngithi di din:  
- Dia chi lien he:  
-SOnhã:  

Chiirc vu (nu có): 
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7. Dir kin thôi gian hoàn thành Cong trInh theo thit k Diu chinElgia han  
thang. 
8.,  Cam kêt: Tôi xin cam doan lam theo dñng giây phép Diêu chirih dugc cap, 
neu sai tôi xin hoân toàn chju trách nhim và bj x1r 1 theo quy djnh cña pháp 
1ut. 
Gi'ci kern theo Doi'i nay ccc tài lieu: 
1- 
2- 

ngày......tháng  nárn 
Ngu*i lam do'n/Di din chü dãu tu' 
Kj5, ghi rô hQ ten, dóng ck2u (nêu co) 

Lu'u 2: To chCrc hoc cá nhân duoc uy quyn np h so phâi ghi d.y thi thông tin v chü du tir nhu' 
yêu cau tai  Mçic I cfia Do'n dê nghi cap phép xay dirng và chju hoàn toàn trách nhim ye tInh chinh 
xác ciiia thông tin nay 

18. Gia hn giy phép xãy diing di vó'i cong trInh cp I, II; cong trInh ton 
giáo; cong trInh di tIch Ijch sill' - van hóa, tu'o'ng dãi, tra,nh hoành tráng dIFQ'C 
xêp hng; cOng trInh trên cac tuyên, tnc du'ô'ng phO chInh trong dO thj; 
cOng trInh thuc dy' an có vOn dan tir trirc tiêp nu'ó'c ngoãi. 
a) TrInh tu' thu'c hiên: 
- Chi'i dâu tu np 02 b ho so' dê nghj gia han, cap lai  giây phép xay dmg cho co' 
quan có thâm quyêncâp giây phép xây dirng. 
- Sau khi nh.n dill ho so' hcip 1, co'quan có thâm quyën cap giây phép xây dirng 
có trách nhiêm xem xét gia han  giây phép xây dxng ho.c cap 1.i giây phép xây 
dçrng. 
b) Cách thfrc thu'c hen: 
- Nôp truc tiêp tai To tiêp nhan và Trá kêt qua S& Xây dimg, Trung tarn Hành 
ChInh thành pho Dà Nàng, so 24 Trân Phñ, phumg Thach Thang, qun Hâi 
châu, thành phô Dà Nang; 
- Ntp trixc tuyên; 
- Np qua bun chInh cong Ich. 
c) Thành phân, sO lu'9'ng hO so': 02 b. 
- Dan dê nghj gia han  giây phép xây drng theo mu tai  Phii 1iic sO 2 Thông tu sO 
15/2016/TT-BXD. 
- Ban chInh giây phép,xây dirng dä du'çc cap. 
d) Thèi hn giãi quyêt: 05 ngày. 
d) Jôi tu'o'ng thu'c hin thu tic hành chInh: COng dan Vit Nam, Nguè'i Vit 
Nam djnh cu' 6' nuó'c ngoài, Nguè'i nuóc ngoài, Doanh nghip, Doanh nghip có 
vOn dâu tu nuóc ngoài, TO chirc (khOng bao gOm doanh nghip, HTX), TO chi.rc 
nuócngoài. 
e) Co' quan giãi quyêt thñ tic hành: Sâ Xây diing thành phO Dà Nàng. 
g) Kêt qua thi'chin thu ti,ic hành chInh: Giây phép xây dirng di.rcic gia han. 
h) PhI, lê phi (nêu có): 10.000 dong/1 giay phép. 
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I) Ten mâu do'n, mu tr khai: 
k)Yêu cu, diu kiên thirc hin thñ tiic hành chInh (nu có): 
1) Can cfr pháp Icüa thu tiic hành chinh: 
- Lut Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cüa Quôc hi; 
- Nghi dnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phii ye quán 1 du' an 
dâu ttr xây dirng cOng trInh; 
- Thông tu' so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B tru&ng Bô Xây thing ye 
Hung dn ye cap giây phép xay di.rng; 
- Quyet dljnh so 45/2018/QD-UBND, ngày27/12/2018 cüa UBND thânh phô Da 
Nng v/v Ban hành quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye cap giây phép xây dimg 
trên diia bàn thânh phô Ba Nàng; 
- Nghj quyêt sO 57/2016/NQ-HDNID ngày 08/12/2016 cña Hi dOng nhan dan 
thành pho Ba Nàng v/v Quy djnh mi'xc thu, chê d thu, nôp, quàn 1 vâ sfr dçing 
1 phi cap giây phép xay dirng trên dja bàn thành phO Ba Nang; 

MAU BUN, TQ KHAI 
(Don d nghi gia hn Giy phép xây dimg côngtrInh theo mu ti Ph1ri 1ic s 2 
Thông tu' s 15/2016/TT-BX]I, xem tai thñ tue so 17). 

19. Cap 1i giây phép xay dtrng dôi vó'i cong trInh cap I, II; cOng trmnh tOn 
giáo; cong trinh di tIch ljch sü' - van hóa, twyng dài, tranh hoành tráng duoc 
xp htng; cong trInh trên các tuyên, triic thrô'ng ph chInh trong dO thi; 
cOng trInh thuic di,r an có von dâu tu' triyc tiêp ntthc ngoài. 
a) TrInh tu thu'c hen: 
- CIIñ dâu tu'nôp 02 b ho so' de nghj cap 1i giây phép xây dmg cho co' quan có 
thâm quyên cap giây phép xây dirng. 
- Sau khi nhn dü ho so hcip I, co' quan có thâm quyên cap giây phép xay dung 
có trách nhiêm xem xét cap 1i giây phép xây dirng. 
b) Cách thfrc thu'c hiên: 
- Np trirc tiep ti To tiêp nhn và Trâ kêt qua S& Xây dmg, Trung tam Hành 
ChInh thành phô Ba Nng, sO 24 Trân Phü, phumg Thach Thang, quân Hái 
châu, thành phô Ba Nng; 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua biru chrnh cOng Ich. 
c) Thành phan, so lu'9'ng ho so': 02 bti. 
- Don dê nghi Cap 1i giây phép xay dirng theo mâu tai Phii lye so 2 Thông tix so 
15/2016/TT-IBXD. 
- Bàn chinh giy phép xây dmg dã diuçic cp (di vói tri.thng hap bi ráCh, nat). 
d) ThOi htn giãi quyet: 05 ngày. 
d) BOi tirçrng thirc hiên thu tiic hành chInh: Cong dan Viêt Nam, Ngu'ô'i Viêt 
Nam djnh Cu y nuó'c ngoài, Ngtrèi flUó'C ngoài, Doanh nghiêp, Doanh nghiêp có 
vOn dâu tn' nuo'c ngoài, To chiirc (khOng bao gOm doanh nghiêp, HTX), TO chrc 
nuó'c ngoài. 
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e) Co quan giãi quyt thu tiic hành: S& Xây drng thành phDà Nng. 
g) Kêt qua thiyc hin thu tic hành chInh: Giây phép xây dirng du'cc cap 1i. 
h) Phi, 1 phi (nêu có): 10.000 dông/1 giây phép. 
i) Ten mâu do'n, mâu to' khai: 
k) Yêu cãu, diêu kin thii'c hin thñ tic hành chinh (nêu có): 
1) Can ctr pháp 1cüa thu tlic hành chInh: 
- Lut Xây dmg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Quôc hi; 
- Nghj dijnlTl so 59/20151ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye quán 1 dir an 
dâu tLr xây dirng cong trInh; 
- Thông ti.r so 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cña B tnr&ng B Xây di.rng ye 
Hiró'ng din ye cap giây phép xây drng; 
- Quyt djnh so 45/2018/QD-UBND, ngày27/12/2018 cüa UBND thãnh phO Ba 
Nãng v/v Ban hành quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye cap giây phép xây dirng 
trên dja bàn thành pho Dà Náng; 
- Ngh quyêt so 57/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 cfta Hi dOng nhân dan 
thành phô Ba Nàng v/v Quy dinh mñ'c thu, chê d thu, np, quàn l và sfx diing 
l phi cap giây phép xây dmg trên dja bàn thành phô Ba Näng; 

MAU BON, TO' KilAI 
(Do'n di ngh cp 1i giy phép cOng trinh theo m.0 tai  Phi 1iic s 2 Thông tu s 
15/2016/TT-BXD, xem ti thñ tic sO 17). 

20. Cp giy phép hoit dông xây dung cho to chfrc Va cá nhn nu'ó'c ngoài 
hoit ding xây diyng ti Vit Nam thirc hin hç'p dOng cüa dii' an nhóm B, C 
a) TrInh tu thirc hiên: 
•-Buó'c 1: Trong thi hn 05 ngày lam vic, kê tr ngày nhan  thrçic hO so', SO' Xây 
dirng có trách nhim xem xét ho so'. Truo'ng hp hO so' không dung, khOng dü 
theo quy dinh phái thông báo và huOng dn mt lan bang van ban cho nhà thâu 
biêt dê bô sung, hoàn thin ho so'. 
-BuO'c 2: Trong thO'i gian 18 ngày, kê tir ngày nhn duçic ho so' hgp 1 theo quy 
diinh, SO' Xây dirng xem xét va cp giây phép hot dng xay drng cho nhà thâu. 
TruO'ng hgp hO so' khOng dO. Diêu kin theo quy djnh dê dugc cap giây phép hoat 
dng xây dirng thI co' quan cap phép phài thông báo bang van bàn cho nhà thâu 
biêt. 
-BuO'c 3: Giây phép hot ding xây dtrng cap cho nhà thâu là to chuc diiçic quy 
djnh theo mâu tai Phu luc so 5 và cho nhà thâu là cá rthân theo mâu tai Phu luc 
sO 6 cña Thông ti.r so 14/2016/TT-BXD. 
-BuO'c 4: Nhà thâu có trách nhim ntp l phi khi nhn giây phép hot dng xây 
drng theo quy djnh cña B Tài chInh. 
b) Cách thfrc thirc hiên: 
- Nôp trirc tiêp ti TO tiêp nhn và Trã kêt qua S& Xây drng, Trung tarn Hành 
ChInh thânh phO Ba Nang, sO 24 Trân Phñ, phu'o'ng Thch Thang, qun Hái 
châu, thành phO Ba Nang; 
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- Np trirc tuyên; 
- Np qua bu'u chInh cong Ich. 
c) Thành phân, s lu'qng hO so': 01 b, 
- Dm dê nghi cap giây phép hot dông xây drng duo'c quy djnh theo mu tai 
Phii 1iic so 1 cña Thông tu so 14/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 cüa Bô Tru&rig 
B Xây di.rng. 
- Bàn sao ho.c tp tin chira bàn chirip màu van bàn gôc CO djnh dng ành hoàc 
dinli dng khac (*.pd van bàn ye kêt qua dâu thâu hoc quyêt djnh chon thu 
hoc hçp dông giao nhn thâu hçp pháp. 
- Bàn sao ho.c tp tin chiira bàn chiip màu van bàn goc có djnh dng ành hoàc 
djnh dng khac (* .pdf) giây phép thânh Ip (hoc giây chlrng nhn dàng k kinh 
doanh càa tO chirc) và chimg chi hânh nghê (neu co) cüa nithc, no'i ma nhà thu 
nuoc ngoài mang quOc tch cap hoc noi ma nhà thâu dang thuc hin dii an cp. 
- Tp tin chira bàn chiip màu van bàn gOc có dIjIIh dng ành hoc dinh dng khac 
(*.pdf biêu báo cáo kinh nghim hoat dng xây dmg lien quan den Cong viêc 
nhan thâu theo mâu tai Phu luc sO 2 cüa Thông tu sO 14/2016/TT-BXD va báo 
cáo tong hp ket qua kiêrn toán trong 3 nàm gân nEat (dOi vO'i trithng h nha 
thâu nhân thuc hin gói thâu thuôc dOi tuçmg không bat buôc phãi áp diing theo 
quy djnh cña pháp 1ut ye dâu thâu cüa Viêt Nam). 
- Bàn sao hoc tp tin chira bàn chip màu van bàn gOc có djnh dng ành hoäc 
dinE dng khác (*.pdf) hgp dOng lien danhvO'i nhà thâu VietNam hoàc hçp 
dOng vó'i nhà thâu phii Vit Nam (co trong ho so' d? thâu hoc hO so chào thu), 
trong dO xac djnE rO phân vic ma nhà thâu Vit Nam thçrc hin. Trithng hap khi 
dii thâu hoäc chpn thâu chua xác djnh dup'c thâu phi, khi dê nghj cap giy phép 
hoat dong xay dirng phài CO hap dông vO'i thâu phi Vit Nam kern theo van bàn 
chap thuân ciia chi dâu tu và bàn sao Giây dang k2 kinh doanh cüa nhà thâu phu 
VietNam. 
- Giây ày quyên hap pháp dôi vo'i ngi..ro'i không phái là ngithi dai din theo pháp 
lu.t ciia nhà thâu theo mâu tai  Phii liic so 3 ciia Thông tu' so 14/2016/TT-BXD. 
- Tp tin chira bàn chiip màu van bàn gôc có djnh dng ành hoàc dinE dang khác 
(* .pdf) quyêt djnh dâu tu dr an hoc giây chñ'ng nhn dâu tu hoc van bàn ch.p 
thuân chñ tnuong du tu'. Dan de nghi cap giây phép hoat dng xây dmg du'pc 
lam bang tiêng Vit. Giây phép thành 1p hoc giây chthg nhn dàng k kinh 
doanh cüa nu'ó'c ngoài phài du'çic hap pháp hóa lãnh sr, tro' tnuo'ng hap Diêu uO'c 
quôc tê ma Vit Nam và các nu'Oc có lien quan là thânh viên CO quy dinh v 
min trr hap pháp hóa lanE slrr. Các giây to', tài lieu nêu bang tieng nuO'c ngoài 
phâi du9'c djch ra tiêng Vit và bàn djch phâi dLr9'c cOng chñ'ng, chà'ng thuc theo 
quy djnh cüa pháp lut Vit Nam. Dôi vi hO so dê nghj cap giây phép hoat 
dông xay diing phát sinh trong crng mt nàm thl ho so' không can thiêt phài bao 
gOm các tâi lieu nêu ti gch dâu dông 3, 4 - Muc c nêu trên. 
d) Thri hn giái quyêt: 18 ngày. 
d) Dôi ttrçrng thic hin thu tiic hành chInh: Doanh nghiêp, Doanh nghip có 
vn dâu tu nuóc ngoài, TO chirc (khOng bao gOm doanh nghiêp, HTX). 
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e) Co quan giãi quyt thu tue hành: S& Xây dmg thành ph Dà Nng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tiic liành chInh: Giây phép hot dng xây dirng cüa 
to chirc, cá nhân là nhà thâu nuc ngoài hot dng xây dirng ti Vit Nam. 
h) PhI, lê phi (nêu có): 2.000.000 dOng. 
i) Ten mâu doii, mâu to' khai: 
k) Yêu câu, diêu kin thçrc hin thu tiichành chInh (nêu có): 
- Yêu câu hoc diêu kin 1: Phái cong bô thông tin trên Trang thông tin din tir 
cüa B Xây dirng va S Xây dimg theo phân cap 
- Yu câu hoc diêu kin 2: Tnthng hgp cac gói thâu thutc dôi tucmg bat buôc 
áp dung theo quy dinh ciia pháp luât ye diâu thâu ciia Vit Nam, nhà thâu nuóc 
ngoài phái dam báo diêu kiên dã có quyêt djnh trng than hoc duc chçn thâu 
- Yêu câu hoc diêu kin 3: Trung hçip dôi vói gói thâu thuc dôi ttrcmg không 
bat buc áp dmg theo quy djnh pháp 1ut ye dâu thâu cña Vit Nam, nhà thâu 
nuó'c ngoài phái dam bâo các diêu kin sau: 
+ Ba có quyêt dinh trâng thâu hoc dixçic chçn thâu cüa chü dâu tu'; 
+ Co dü diêu kiên näng 1rc phü hcTp vOi cong vic nhn thâu theo quy djnh cña 
pháp 1ut ye xây dijng. 
- Yêu cau hoàc diêu kiên 4: Nha thâu nuic ngoài phài lien danh vó'i nhà thâu 
Vit Nam hoäc si:r diing nhà than phii Vit Nam, trr trumg hcip nhà thâu trong 
nuó'c khOng dii näng 1iic tham gia vào bat k cong vic nào cüa gói thâu. Khi 
lien danE hoc sr dçtng nhà thâu Vit Nam phâi phân djnh rô ni dung, khOi 
lucmg Va giá trj phân cOng viêc do nhà thâu Vit Nam trong lien danh; nhà thâu 
phi Vit Narn thirc hin. 
- Yêu cau hoc diiêu kin 5: Nba thâu nuó'c ngoài phâi cam kêt thirc hien day dü 
các quy dinh cña pháp luât Vit Nam có lien quan den hot dng nhn thâu ti 
VietNam. 
1) Can cfr pháp 1 ella thu tic hành chInh: 
- Lut Xây dimg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 cua QuOc hi; 
- Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInE phü ye quàn 1 d.r an 
dâu tu' xây dimg cong trInh; 
- Thông ttr so 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 cña B tru&ng B Xây dmg ye 
Hu'&ng dan ye cap giây phép hoat dông xây dimg và quàn 1 nba thâu nuó'c 
ngoài hot dng xây dimg tai  Vit Nam; 
- Thông tu' 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 c1ia Bc Tài chInh ye huâng dan 
chê dO thu, nôp va quàn l si:r dung 1 phi trong linE virc xây dirng. 
- Quyet dinh sO 45/2018/QD-TJBND, ngày27/12/2018 cüa UBND thành phO Ba 
Nàng v/v Ban hành quy dnh chi tiêt mt so nôi dung ye cap giây phép xây dirng 
trên dja bàn thành phô Ba Nàng; 

MAU DON, TO KHAI 
Phii Iijc so 1 

(Ban hành kern theo Thông tic so 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cza Bó XOy 
c4cng) 
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Bo BE NGHI CAP GJAY PREP HOAT BONG xAY DTYNG 
(Di vi nhà thâu là to chc) 

Van bàn s:  , ngày.... thing.... nàm.... 
KInh giri: Co quan chuyén mon thuôc B Xây dirng 

(Ho.c ông Giám dOe SO Xây drng) 

Tôi: (Ho ten) Chtrc vu: 
Dic üy quyên cfia ông (bâ): theo giây iy quyên: (kern theo don nay) 
Dai diên cho: 
Dja clii däng k2 t?i chInh quôc: 
SO diên thoai: Fax: E.majl: 
Dja chi van phông di diên tai  Vit Nam (nêu có): 
SO diên thoai: Fax: E.majj: 
Cong ty (hoàc Lien danh) chüng tôi dä dugc chü dâu tu' (hoc thâu chInh, tnr6ng 
h9p là thâu phii lam don) là: . thông báo thàng thâu (hoàc duo'c 
chçn thâu) dê lam thâu chinh (hoc thâu phi) thrc hin cong 
vic . thuc Din an  tai , trong thi gian 
tr  den  
Chüng tOi dê nghj Co quan chuyên mOn thuc B Xây dinrng Ni.thc Cong hôa Xã 
hi Chü nghia Vit Nam (hoc So' Xây dinmg ....) xét cap Giây phép hot dng 
xay dirng cho Cong ty chüng tôi dê thinrc hin vic thâu nOu trên. 
Ho so glri kern theo gOm: 
Các tài lieu duac quy djnhtai Diêu 4 ciia Thông tu nay. 
Nêu ho so cña ching tOi can phài bô sung hoc lam rO them ni dung gI, xin báo 
cho ông (bà) có dja chi ti Viêt Nam so then 
thoai Fax Email  
Khi duçc cap Giây phép ho?t  d5ng xây di.rng, ching tOi xin cam doan thuc hiên 
day dü các quy djnh trong Giây phép và the quy djnh cña pháp Iu.t Vit Nam có 
lien quan. 

Thay mt (hoàc thira ñy quyn)  
(Kg, ghi rO hp ten, chirc v Va dóng du Cong ty) 

21. Biu chinh giy phép hoit t1ng xãy di.rng cho to chü'c Va cá nhn nu'ó'c 
ngoài hott dng xây di'ng tii Vit Nam th'c hin hqp dng cüa dir an 
nhóni B, C 
a) TrInh tif thixc hiên: 
Sau khi dixo'c cap giây phép hot dng xây dlnrng, nêu có nhüng thay dOi v ten, 
dia chi cia nhà thAu, thay dOi các dOi tác trong lien danh hoc nhà thâu phu hoäc 
các ni dung khác dã ghi trong giây phép hot dng xây dimg dugc cap, nhà 
thâu nuóc ngoài phâi np ho so den So' Xây di.rng dê dup'c xem xét diêu chinh 
giây phép hot dng xây drng dã cap. 
b) Cách thui'c thu'c hiên: 
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- Nôp truc tiêp tai T tip nhan vâ Trá kêt qua S Xây dirng, Trung tam Hành 
ChInh thânh pho Dà Nàng, so 24 Trân Phñ, phuà'ng Thach Thang, qun Hâi 
châu, thành phô Ba Nang; 
- Np trirc tuyên; 
- Np qua bLru chInh cong fch. 
c) Thành phân,sô Iu'ç'ng ho so: 01 bô. 
- Don dê ngh j  diêu chinh giây phép hot dng xây dirng dugc quy djnh theo mâu 
ti Phirt 1iic so i cüa Thông tu' so 14/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 ciia B 
Tru&ng B Xây dmg. 
- Các tài 1iu cht'mg minh cho nhttng ni dung dê nghj diêu chinki. Các tài 1iu 
phài dugc djch ra tiêng Vit và duçc chirng thirc theo quy djnh cüa pháp luât 
VietNam. 
d) Thôi hn giài quyêt: 18 ngày. 
d) Dôi ttrcYng thirc hin thu tic hành chInh: Cong dan Vit Nam, Doanh 
nghip, To chirc (không bao gôm doanh nghip, HTX). 
e) Co quan giãi quyt thu tiic hành: S Xây drng thành phô Ba Nng. 
g) Kêt qua thiyc hin thu tiic hành chinh: Giây phép hot dng xây dirng ciia 
nhà thâu nuic ngoài diu'çic diêu chinh. 
h) Phi, 1 phi : KhOng Co 

i) Ten mâu don, mâu to' lthai: 
k) Yêu câu, diêu kin thi!c hin thu tiic hành chinh (néu có): Nhà thâu dã 
duçcc cap Giây phép hot dng xây dung ti Vit Nam có nhimg thay dôi ye ten, 
dia chi cüa nba than, thay dOi các doi tác trong lien danh hoc nba thâu phii hoc 
cac ni dung khác dä ghi trong giây phép hot dng xây dirng duçc cap 

1) Can cü' pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
- Luât Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 c1ia Quôc hi; 
- Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cia ChInh phü ye quán 1 dr an 
dâu tu xây drng cOng trInh; 
- Thông tu sO 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B tru'ing B Xây dirng ye 
Humg dan ye cap giây phép hot dng xây dirng và quàn 1 nhà thâu ntric 
ngoài hoat dng xây dirng ti Vit Nam; 
- Thông tu 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 ciia B Tài chInh ye huóng dan 
chê d thu, np và quán 1 sir ding 1 phi trong 1mb vrc xây dimg. 
- Quyet dinh sO 45/2018/QD-UBN1J, ngày27/12/2018 cña UBND thành phô Ba 
Nng v/v Ban hành quy djnh chi tiêt rnt sO ni dung ye cap giây phép xây drng 
trên dja bàn thành phô Ba Näng; 

MAU IXIN, T KHAI 

(Ban hành kern theo Thông tu s 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây 
drng) 

DON BE NGHI DIEU CHIN}1 GIAY PHEP HOAT BONG XAY DTG 
Vànbáns&  ,ngay....tháng.... närn.... 
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KInh giri: Co quan chuyên mon v xay drng (B Xây thmg) 
(Hoäc Ong Giám dOc SO' Xây dirng  

TOi: (Ho ten) ChO'c vu: 
Duoc ñy quyên cO'a Ong (bà): theo giây ñy quyên: (kern theo don nay) 
Dai diOn cho: 
Dia chi dàng k ti chInh quOc: 
So diên thoai: Fax: E.mail: 
Da chi van phOng di din ti Vit Nam: 
SO din thoai: Fax: E.mail: 
COng ty (hoc Lien danh) chüngtoi dã th.rcic co' quan chuyên mOn thuôc Bô Xây 
dimg (SO' Xây dirng) cap giây phép hoat diông xay dung 
s , ngày   dê thrc hiên gói thâu  
thuôc du an  Be nghj Diêu chinE giây phép hoat dng 
xay dtrng dä cap vo'i ni dung:  
L2 do dê nghi Diêu chinE:  
Chiiing tOi dê nghj Co quan chuyén mOn thuc Bô Xây dmg (hoäc SO' Xây drng 
..) xét Diêu chinh Giây phép hot dng xây di.rng dã cap cho Cong ty chüng tOi 

vó'i ni dung nêu tren. 
HO so' gO'i kern theo gOm: 
1- Bàn sao Giây phép hoat dng xây drng dã di,rgc cap 
2- Bàn sao cac van bàn chü'ng minE cho ni dung Diêu chinE 
3- Van bàn chap thun cfia chü dâu tu (thâu chInE tnrO'ng hc'p nhà thâu d nghi 
Diêu chinh là thâu ph) 
Neu hO so' c1ia chñng tOi can phãi bô sung ho.c lam rO them nôi dung gI, xin báo 
cho ông (bà) .... có dja chi ti Viêt Nam  sO diên 
thoai Fax.. E.mail  
Khi diu'c cap Giây phép hot dng xây dimg Diêu chinh, ching tôi xin cam 
doan thirc hin dray dñ các quy drjnh trong Giây phép và cac quy djnh cña pháp 
1ut Vit Nam có lien quan. 

Thay mt (hoc thra iiy quyn)  
(K, ghi rO h9 ten, chtirc vu và dóng dâu COng ty) 

22. Thm djnh thit kê co' so' (TKCS)- Thrn djnh thit k k thut 
(TKKT)/Thiêt kê ban ye thi cong (TKBVTC) - Cap phép xây dii'ng, 3 trong 
1 (TTHC dc thñ) 
a) TrInh tu' thtrchiên 
Bu'O'c 1: Nguô'i dê nghi thâm djnh chuân bj day dü ho so can thâm dmnh nop tai 
To tiêp nEn và trâ kOt qua cüa SO' Xây dirng (thànhphán ho so' giao nop xem tai 
Mzzc 3 cz'ia Quy trInh nay),' 
To tiêp nhn và trà kOt qua sau khi kiêm tra thành phân hôso darn báotheoquy 
dnh thi viêt Biên nhân ho so (trong do phái yêu câu Chñ dâu tu cung cap dna chi 
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email và s din thoai d lien 1c và Biên nhn. ghi cii th thai gian trà Van bcn 
thông báo ké't quc tharn dinh thié't ké' co so, thai gian trà Van ban thông bOo ke't 
quO thOrn djnh thiêt ké 1c5)  thut/ thiét Ice ban ye' thi cOng và thèi gian trà GiOy 
phépxOydy'ng) 
Buâc 2: Thirc hin thâm dnh thiêt kê co so' (18 ngày) 

a) Trong thai han  07 ngày kê tir ngày tiêp nhn ho so,SO' Xây di.rng xem 
xét, g1ri yêu cau chinh si:ra, bO sung ho so thiêt kê Co so' den Chñ dâu tu' bang 
van bàn hoc bang Biên bàn lam viêc. Sau thôi han  trên, nëu SO' Xây dirng 
không có yêu câu bo sung, hoàn chinh ho so, ho so dugc xem là day dü. Trong 
thai han  05 ngày kê tñ' ngày rthn du'o'c yêu cau bô sung, hoàn chinh ho so, neu 
Chü dâu ti.i không thirc hin vic bô sung hO so' thI SO' Xây dirng dung thâm 
dinli, trà toàn bô ho so cho chñ dâu ti,r bang van bàn, kêt thüc quy trIrth. 

Dông thO'i, trong thai han  07 ngOy kêtur ngày tiêp nhn ho so, So' Xây 
dmg có trách nhim tong hçp các ni dung can hOi kiên turcác co quan có lien 
quan (nêu xét thây can thiêt) theo quy djnh tai  Khoân 6 Then 10 Nghj dijiih so 
59/2015/ND-CP, gun van bn den CáC co quan có lien quan dê thirc hin vic lay 

kiên. Thai han  có kiên ye nhng ni dung có lien quan trên khong qua 07 
ngày. Nêu qua thai han,  các co quan, don v có lien quan khong Co kiên trá 10'i 
bang van bàn thi du9'c xem nliu' dâ chap thun ye thu tiriC, ni dung xin ' kiên Va 
chju trách nhim ye linh Vrc quán 1 cuia mInh. 

b) Sau khi n1in du9'c kin trâ 16i bang van bàn cuia các co quan CO lien 
quan: 

+ Truang hçp CaC co quan, don vj có lien quan khOng thông nhât ye các ni 
dung lay kiên cüa d? an; trong thai han  03 ngOy, SO' Xây dimg ban hành van 
bàn tong hçp nhttng ni dung can hoàn thin, bO sung và trá ho so ye To tiêp 
nhan và trà kêt qua, kêt thüc quy trInh. 

+ TruO'ng hçrp CáC co quan, don vj Co lien quan thông nhât vO'i cac ni dung 
lay kiên cuia dir an, SO' Xây dirng ban hânh Van bOn thông báo két quO thOrn 
dinh thiét kê cci sO' trongthO'i han  18 ngOy ke tur ngày tiêp nhn ho so. 

c) Trithng hgp thiêt ke co sO' chua dam bào diêu kin phê duyt và triên 
khai nhthig buóc tiêp theo, trong thai han  18 ngOy ké tn ngày tiep nhn hO so, 
SO' Xây dimg ban hành VOn ban thông bOo két qua thOrn djnh thiét Ice cci sà, 
trong do thông báo den Chü dâu tin nh&ng ni dung can diêu chinh, bO sung dam 
bâo cho vic phe duyt dir an dâu tu' và trien khai nh&ng buO'c tiêp theo theo quy 
dinh, trá ket qua xnOng To tiêp nhân và trà kêt qua cña So' Xây dmg và ket thñc 
quy trInh xu I O' buóc thâm djnh thiêt ke co sO'. 

d) TnrO'ng hop thiêt ke co sO' dam bão diêu kin phê duyt và triên khai 
nhüng buO'c tiêp theo, trong thO'i han  18 ngày k tun ngày tiêp nhn ho so, SO' 
Xây dung ban hành VOn bOn thông bOo két quO thOrn dfnh thiét Ice cci sO', trà van 
bàn xuOng To tiêp nhn và trâ ket qua, dong thO'i scan van bàn, gfni qua email 
cüa Chü du tu', d nghj Chü dâu tu' ra Quyet djIIh phé duyt din  an trong vông 2 
ngOy (Quyet dinh phé duyt din  an theo mâu 04 Phlri liic  1 Thông tu sO 
18/201 6/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây drng) 
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Nêu trong yang 2 ngày, Chü dâu tu không cung cap Quyt dnh phé duyêt 
dir an, So Xây drng së ban hành Van bàn thong báo két qua thOrn dinh thit ke' 
ca s& kt thüc quy trInh theo nhu mvc  b nêu trên. 

Buó'c 3: Thçrc hin Thârn dnh TKKT/TKBVTC (25 ngày)- Cp giây phép 
xaydirng(7ngay)nhusau: 

a) Trong thai hn 07 ngày kê to' ngày tiêp nhn Quyêt djnh phê duyêt du an 
ciia Chü Du ti.r, So' Xây dtrng xem xét, g1ri yêu câu chinh sira, b sung h so' 
den Chü dâu ti.r bang van bàn hoc bang Biên bàn lam vic. Sau thai han trên, 
nu So' Xây dmg không có yêu câu ho sung, hoàn chinE ho so', ho so' duo'c xem 
là dy dü, dam báo yêu câu. 

+ Trong thai hn 05 ngày kê to" ngày nhn duçc yêu cau bô sung, hoàn 
chinE h so', nêu Cho' dâu tu không thrc hin bô sung ho so', So' Xây drng dmg 
thm djnh, trà hO so' cho cho' dâu tu bang van bàn và kêt thñc quy trmnh. 

b) TruO'ng hp'p ho so' dam bào diêu kin thâm djnh nhu'ng chua dam bâo 
yêu cau dê cap phép xay dung, trong thOi htn 25 ngày kê to' ngày tiêp nhn 
Quyt dljnh phê duyt dr an cüa Cho' Dâu tu, SO' Xây drng ban hành VOn bàn 
thông bOo két quO thOrn d/nh, trong do thông báo cho Cho' dâu tu nhü'ng nôi 
dung can diiêu chinh, bô sung dam bâo cho vic Cap phép xay di.rng theo quy 
djnh và kêt thüc quy trInh xo' 1 6' buó'c thâm djnh thiêt kê. 

c) TruO'ng hcTp ho s dam báo diêu kin thârn dijnh và cap phép xay drng, 
trong thai hn 25 ngày kê to' ngày tiêp nhn Quyêt dnh phé duyêt du an cña 
Cho' Dâu tu, So' Xay dirng ban hành VOn bàn thông bOo kêt quO thOrn d/nh, trã 
van bàn xuông To tiêp nhn Va trákêt qua, dOng thai scan van bàn, go'i qua 
email cfia Cho' dâu tu, dê nghj Cho' dâu tu ra Quyêt dnh phe duyêt h so' thit kê 
dã duçc thâm dnh trong vông 2 ngày (Quyêt dijnh phê duyt Thiêt k theo mu 
05 Phii liic 1 Thông tu' so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 co'a Bô Xây drng) 
Sau khi nhn dixgc Quyêt dnh phê duyt ho so' thiêt kê cüa Cho' dâu tu', trong 
thai hn 32 ngày kê to' ngày tiêp nhn Quyêt djrth phê duyt du an cña Cho' Dau 
tu', SO' Xây dirng tiên hanh tho' tiic câpphép xây dimg, trá kt qua là GiO'yphép 
xOy chmg xuông to tiêp nEn và trà kêt qua dam bào thai gian,theo Giây Bin 
nhn; kêt tho'c quy trInh thâm djnh và cap phép xay dirng. Nêu trong vOng 2 
ngày, Chfi dâu tu khOng cung cap Quyêt djnh phé duyt hO so' thiêt kê, SO' Xây 
dmg s trã VOn bàn thông bOo kOt quO thOrn d/nh kêt thñc quy trInh theo nhu 
muc b nêu trên. 
Bu'O'c 4: Cho' dâu tu' nhn Van bàn thông báo két qua thârn djnh TKCS, 
TKKT/TKBVTC và Giây phép xây dmg ti To tiêp nhn và trà ket qua; nôp lê 
phI theo quy djnh. 
b) Cách thfrc thiyc hin: - Np trixc tiep ti To tiêp nhn và Trâkêt qua So' Xây 
dirng, Trung tam Hành ChInE thành phO Dâ Nàng, sO 24 Trân Pho', phu'&ng 
Thch Thang, qun Hai châu, thành phO Dà Nng; 
- Np trirc tuyén; 
- Np qua bu'u chinE cOng Ich. 
c) Thành phn, sO lu'ç'ng hO so': (xem chi tiêt tmg ni dung tho' tuc). 
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3.1 Dê nghj thm djnh thit k Co s 
- Tè' trInh thâm djnh theo quy djnh tai Mâu so 01 Phi 1ic II cüa Nghj dinh so 
59/20151ND-CP. 
a) Van bàn pháp 1: 

Quyêt dijnh phé duyêt chñ tnrlmg dâu tu hoàc van bàn chap thuân chit truog 
dâu tu xây drng hoc giây chtrng nhân dàng k dâu ti.r (01 bàn sao cong chirng); 
- Quyêt diinh hra chpn phrnmg an thiêt ké kiên trñc thông qua thi tuyên hoc 
tuyên chon theo quy dljnh và phucmg an thiêt kê dsuçc 1ra ch9n kern theo (01 bàn 
sao cOng chimg) (nêu co); 
- Quyêt dlnh 1ia ch9n nhà thâu 1p dr an (01 bàn sao); 
- Quy hoach chi tiêt tT 1 1/500 dir9'c cap có thâm quyên phé duyêt hoàc giây 
phép quy hoach  cña dr an (nêu co) (01 bàn sao cong chñ'ng); 
- HO so pháp 1 ye dat dai theo quy djnh (01 bàn sao cOng chthig). 
- Van bàn thârn duyt hoc kiên ye giài pháp phông cháy chi'a cháy; báo cáo 
dánh giá tác dng mOi tru'ô'ng hoc cam két báo v môi trtrèng cüa co quan có 
thâm quyên (nêu co) (01 ban sao cOng chñ'ng) 
- Báo cáo thâm tra Thiêt kê co sO' (01 bàn goc)(neu cO) 
- Van bàn thOa thun d cao tinh không (nêu có) (01 bàn sao cong ching); 
- Các van bàn thông tin, sO 1iu ye h tang k thuât diô thj (nêu có); 
- Các van bàn pháp 1 khác cóliên quan (nêu co). 
b) Tài 1iu khào sat, thiêt ké, tong miTrc dau tix: 
- Ho sokháo sat xây dirng phiic vii 1p dirr an (01 b gOc); 
- Thuyêt rninh báo cáo nghien ciu khà thi (01 b gOc); 
- Thiet ke co' sO' bao gôm bàn ye (02 b goc) và thuyêt rninh TKCS (01 b gOc). 
- Báo cáo ket qua kiêrn djnh chat krng cOng trInh (dôi vO'i cong trmnh sñ'a ch& 
cal tao,  thuôc dOi t1rng phài kiêrn dinh chat lugng cOng trInh truó'c khi thâm 
djnh thiêt kê) (01 bàn gOc) 
- Mt dia CD chira ho so' thiêt ke (djnh dng Autocad), bàn sao các ho so có lien 
quan nêu trên 
c) H so näng u riC ciia các nhà thu: 
- Thông tin näng uric  cüa nha thâu khào sat, nhà thâu 1p dirr an, thit kê co sO', 
(01 bàn sao cong chñ'ng); 
- Thông tin ye driêu kin nàng 1rc hành nghê cüa to chüc tLr van thârn tra; ho so 

nàng lirrc chii nhiêrn, chü tn các bô mon cüa ho so' thâm tra (01 bàn sao cong 
chirng) (nêu co); 
- Chimg chi hành nghe và thông tin näng 1c cüa các chirc danh chñ nhim khào 
sat, chà nhiêm d an thiêt kê, chü tn thiét kê cüa nhà thâu thiêt kê (01 bàn sao 
cong chimg). 
3.2 HO so dé nghi thâm dinh Thiêt kê k thuât/ Thiêt kê bàn ye thi cong và cap 
Giây phép xây dirng: 
- TO' trInh thm dirih theo rnu cüa SO' Xây drng tai  Quyêt djnh so 120/QD-SXD 
ngày 19/4/2019. 
a) Van bàn pháp 12: 
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- Quyt djnh phê duyt chü trLrcmg du tu hoc van bàn chp thuân chi truong 
du tu'xây dirng hoc giây chng nhn däng k dâu tu (01 bàn sao cong chig); 
- Quyêt djnh 1ra chçn phuo'ng an thiêt kê kiên trñc thông qua thi tuyn hoäc 
tuyên chon theo quy djnh và phuong an thiêt kê dup'c ha chon kern theo (01 bàn 
sao Cong ching) (nêu có); 
- Quyet djnh 1ra chpn nhà thâu 1p dir an (01 bàn sao); 
- Quy hoch chi tiêt t' l 1/500 dugc cap có thâm quyên phê duyt hoc giy 
phép quy hoch cña di.r an (nêu co) (01 bàn sao cong chig); 
- Ho so pháp i ye dat dai theo quy djnh (01 bàn sao Cong chü'ng). 
- Van bàn thâm duyt hoc kiên ye giái pháp phông cháy chü'a cháy; báo cáo 
danh giá tác d&5ng môi tru'mg hoc cam kêt báo v môi truYng cüa co quan Co 
thrn quyên (01 bàn sao cong cht'ng) 
- Báo cáo thâm tra thiêt kê k thu.t/ bàn ye thi cOng (01 bàn gOc) 
- Quyêt dljnli phê duyt dr an dâu tu kern theo ho so' TKCS duç'c thâm diI±, phê 
duyt (01 bàn sao) (nêu có); 
- Van bàn thâm djnh TKCS cua CO quan có thâm quyên (01 bàn sao) (nêu co) 
- Van bàn thóa thuân d cao tTnh khOng (nêu co) (01 bàn sao cOng chimg); 
- Van bàn bàn cam kêt cüa ChU dâu tu bào dam an toàn cho cOng trInh và cOng 
trInh lien kê (neu Co cOng trInh lien kê) (01 bàn goc) 
- Các van bàn thông tin, so Iiu ye h. tang k thut do thi (nêu có); 
- Hp dOng tLr van thâm tra k ket giU'a Chii dâu tu và don vi tu van th.rn tra (01 
bàn sao); 
- Các van bàn pháp l khac co lien quan (nêu có). 
b) Tài 1iu khào sat, thiêt kê, tOng mtc dâu tu': 

Thuyêt minh thiêt ke (01 b gOc); 
Các bàn ye thiêt kê k thut/ thiêt kê bàn ye thi cOng (02 bô gôc), 

- Chi dan k thut (01 b gôc); 
- Ho scikhào sátxây dirng có lien quan (01 b gOc); 
- Thuyêt minh báo cáo nghiên ciru khà thi (nêu co) (01 bàn sao); 
- Báo cáo kêt qua kiêm djnh chat lu'çmg cOng trInh (dôi vi cong trInh sira cha 
cài tao, thuc dOi tuo'ng phái kiêm dfrih chat luqng cOng trInh tru'âc khi thâm 
diinlh thiêt ke) (01 bàn goc). 
- Mt dia CD: cht'ra file dü 1iu pháp l và hO so thiêt k xây dirng cong trInh 
(a'jnh dzngAutocad và PDF) 
c) HO so nang 1irc cüa các nba thâu: 
- Ho so ye diêu kin nàng lirc hành nghê cña các tO chtrc khào sat và tu van thiêt 
kê có lien quan; h so nàng [tic chñ nhirn, chü tn khào sat, chü trI các b mOn 
ciiahô sothiêt kê (01 bàn sao có cOng chimg); 
- Ho so ye diêu kin nàng 1rc hânh nghê cüa to chi.rc tu van thâm tra; ho so' nàng 
1irc chi:i nhim, chü trI các b mOn cüa hO so' thâm tra (01 bàn sao cOng chñng); 
- Chirng chi hành nghê và thông tin nàng Iirc cüa các cht'zc darth chá nhim khào 
sat, chñ nhiêrn d an thiêt kê, chü trI thiêt ké cüa nhà thâu thiet kê (01 bàn sao 
cOng chti'ng). 
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d) Thri gian giãi quyêt: 50 Ngày 
Liru : TruOng hçp Chü diâu tu chi dê nghj thâm djnh TKCS: 18 ngây (thai gian 
xir 1 ho so dtric tInh tIi ngày Chfi dâu tu np ho so ti TO tiép nh.n và trâ kêt 
quãSXâydirng). 
TruO'ng hçip Chii diâu tu chi dê nghj thâm dnh TKKT/TKBVTC và câpgiây 
phép xây dirng (32 ngày) (thai gian xü 1 ho so duçc tInh tr ngày Chñ dâu tu 
np ho so ti To tiêp nJi.n và trà kêt qua SO' Xây dirng). 
d) Dôi tu'o'ng thy'c hin thu tçtc hành chInh: To chi1rc, Ca nhân triên khai dir an 
xay drng trên dja bàn thành phô Ba Nng. 
e) Co' quan giãi quyêt thu ttc hành chInh: SO' Xây dirng thành phô Ba Nàng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tiic hành chInh: 
- Van bàn thông báo kêt qua thâm djnh thiêt kê; 
- Van bàn trà ho so (nêu không dt yêu câu) 
- Giây phép xay dtmg. 
h) Mâu do'n, tO' khai: 

phi: 
- Thâm dnh TKCS: Theo quy djnh ti Biêu 4 Thông tu so 209/2016/TT-BTC 
cüa B Tài chInh Quy djnh mirc thu, ché d thu, np, quail i và si1 diing phi 
thârn djnh dir an dau ti.r xay dirng, phI thâm djnh thiêt kê CO SO 
- Thâm din1i TKKT/TKBVTC dà thâm tra: KhOng thu 1 phi 
- Cap phép xây dirng: Cong trInh khác nba & riêng lé: 100.000 dong/1 giây phép; 
Nhâ 6' riêng lé:50.000 dong/1 giây phép. 
k) Yêu cau, diêu kin thii'c hin thu tçic hành chInh: 
- Phui hçp v6'i quy djnh cüa Lut Xây dçrng nám 2014; phñ hgp v6'i: mic dIch s'.r 
dng dat, quy hoch chi tiêt xây dmg, quy hoch be mt giO'i hn d cao chuO'ng 
ngi v.t hang không, quy chê quán 1 quy hoach, kiên triTic do thi, thiêt kê dO thi 
dugc co quan nhà nuO'c có thâm quyên phê duyt, quy dnh ye cap giây phép 
trên da bàn thành phô; 
- Cong trInh dugc thârn dinE trên CO SO' dOi chiêu vói CáC chi tiêu quy hoch kiên 
trüc dä du'gc CO quan có thâm quyên ye quy hoch phê duyt. Tnraiug hp có 
thay diOi rnt trong cac chi tiêu Chlnh: rnt d xây drng, sO tang, cOng nàng sir 
diing cOng trInh, khoãng 1ài, tang sO h.rçmg Carl h (dlôi vO'i Cong trìnhcó Ch1JC 
näng 6') thI ChiTi dau tu Co trách nhim lien h vol SO' Xây dirng de diêu chinh 
CáC chi tiêu truO'c khi lam thñ tuc thm dinE thiêt kê xây dirng. 
- Barn bâo an ninh quOc gia, an toàn cong trInh và cOng trmnh lan can, bâo v 
môi tru'è'ng, phong chOng cháy nO, h tang (giao thOng, thu lçi, din, nu'O'c, vien 
thông, náng 1ung), khu di san... 
- HO so thiêt kê xây dung phài duo'c tO chi.c, cá nhân có dñ diêu kin nàng 1irc 
thuc hin theo quy djnh. 
- Boi vói cac cOng trInh, dir an vi phm trt tix xây dirng thI vic xiTr 1 vi phm 
và cap giây phép xây dçrng cOng trinh, di an thirc hin theo dñng phân cap và 
diTing quy djnh cüa pháp luât. Truaiig hçip vu'çrt thâm quyên phài báo cáo UBND 
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thâ ph xern xét, quyt djnh (th 1 vi pham truóc khi xem xét thrn di- cp 
phép xây dirng) 
- Truèng hcp dê nghj thâm dljnh cong trinh cái tao, süa chüa: EOi vói cOng trInh, 
hang mic cOng trInh, b phn cOng trInh xây dng có dâu hiêu nguy him, 
khOng dam bâo an toàn cho khai thác, sfr dimg thI c quan cap thâm dinli chi 
giãi quyêt khi cOng trInh xây dirng dã duçic tO chirc có dü diêu kiên nàng ltrc 
theo quy djnh diánh giá, kiêm djnh chat h.rcing cong trInh lam co' so' thiêt k cãi 
tao, sira cha cong trinh. 
- Chü du tu chu trách nhim ye tInE chInE xác, trung thirc trong viêc cung cp 
cac l°ai  giây tO' hcrp pháp ye dat dai, nhà & và tài san khác gàn lien vo'i dat theo 
quy dinE và cac tài lieu khác có lien quan cüa dr an khi thtrc hin th tyc thrn 
dinE thit kê xây dirng. 
1) Can th pháp 1y cüa thu tiic hành chInh 

- Luât Xây dirng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14 ci.ia Quôc hi; 
- Lu.t Dâu tu sO 67/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cfia Quoc hôi 
- Nghj djnh 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChinhphU ye quân 1 dtr 

an dâu tu' xây dirng; 
- Nghi dlnh  sO 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 ciia ChInh phü ye quàn 12 

cht lucing và bào tn cOng trInh xây dirng; 
- Nghi djnh sO 42/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 ciia ChInh phü V sira 

dOi, bO sung môt so dieu Nghj djnh sO 59/2015/ND-CP, 
- Nghj dlnh.  sO 144/2016/ND-CP ngày 01/11/2016 cüa Chinh phu Quy 

dinh môt s co' chê dcthñ ye dâu tix, tài chInE, ngân sách và phân cap quán l 
dOi vO'i thành phô Dà Nang. 

- Nghj djnh sO 53/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 cüa ChInE phi quy dinE 
cac Jloai giây tO' hgp pháp ye dat dai de cap giây phép xây dimg. 

- Thông tu sO 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2015 cUa B tru'&ng Bô Xây 
drng ye huO'ng dan cap phép xây drng. 

- Quyet djnE so 45/2018/QD-UBND ngày 27/12/2018 cia Uy ban nhan 
dan ThànE phô Ba Nàng ye Quy djnh chi tiêt rnt sO ni dung ye cap giây phép 
xay dirng tren dja ban thành phô Ba Nàng. 

- Thông tu sO 209/201 6/TT-BTC ciia B Tâi chInh Quy djnh miTxc thu, che 
do thu, nôp, quân l và sü' dung phi thâm dinh dir an dâu ttr xay dirmg, phi thm 
dinE thit k co' so' 

- Nghj quyêt sO 57/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 cüa Hi dOng nhan 
dan thành phO Ba Nng v/v Quy djnh mic thu, ché d thu, np, quân 1 và sir 
diing l phi cap giây phép xây dirng trên dja bàn thành phô Ba Nàng; 

MAU DON, TO' KHAI 
Mu so 01 

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
DQc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S:  ngày  tháng  na/n  
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TOTRINH 
Thâm d!nh  thiêt kê co'sô' 

KInh gCri: (Co quan chü trI thârn djnh) 
Can cir Lut Xây dung ngày 18 tháng 6 nãm 2014; 
Các can cir pháp l' khác có lien quan  
(Ten to chá'c) trInh (Ca quan chO tn thâm djnh) thâm djnh dir an dau tu xây dirng (TOn df an) vol các 
ni dung chinh sau: 
I. THÔNG TIN CIIIJNG DTI AN (CONG TRINBI 
1. TOn dir an:  
2. Nhórn duán:  
3. Loi và cap cong trInh:  
4. NguOi quyOt djnh dàu tu:  
5. TOn chO dâu tu và các thông tin dO lien h (dja chi, din thoai, email,  )  
6. Da diOrn xay dirng:  
7. Giá trj tong rnCrc dâu tLr:  
8. Nguôn von dâu tn:  
9. ThOi gian thirc hin:  
10. TiOu chuân, quy chuân áp dicing:  
11. Nba thâu l.p  ban cáo nghiOn ciru khá thi:  
12. Các thông tin khác (nOu có):  
II. DANH MTJC HO SJ GTJTI KIEM BAO cÁo 

1.VànbãnphápI: 
- QuyOt djnh phO duyt chü trirong dâu tu xây dmg cong trInh (dôi vói dr an si dvng  von dâu tu 
cOng) ho.c van bàn chap thun chü tru'ang dâu tu xây dirng hoc giây chrng nhn däng k' dâu tu (dôi 
vói dir an sir diing vOn khác); 
- QuyOt dlnh lirra chpn phuang an thiOt kO kiOn trOc thông qua thi tuyOn hoc tuyOn ch9n theo quy dnh 
và phuang an thiOt ke duçc lira ch9n kOm theo (nOu co); 

- QLlyOt djnh 1ra chon nhà thâu 1p dr an; 
- Quy hoach chi tiOt ti lê 1/500 (quy hoach 1/2000 dôi vói khu cong nghip quy mô trOn 20 ha) ducic 
cap có thâm quyên phO duyt hoc giây phép quy hoachcaa dr an; 
- Van bàn thâm duyt hoc ' kiOn ye giài pháp phông cháy chEja cháy, báo cáo dánh giá tác dng môi 
truOng cOa ca quan có thâm quyOn (nOu có); 
- Van bàn thda thuân dO cao tinh khOng (nOn co); 

- Các van bàn thông tin, so 1iu vO h tang 1c thu.t do thj; 
- Các van bàn pháp l khác có lien quan (nOu co). 

2. Tài lieu khào sat, thiOt kê, tong müc dan tis (dr toán): 
- Ho so khào sat xây drng phic vp Ip dr an; 
- ThuyOt minh báo cáo nghiOn ci'ru khá thi (bao gOm tong mi.'rc dâu tu hoc dir toán); 
- Thit kO co s& bao gôm bàn ye vá thuyOt minh. 
3. Ho sri nàng 1rc càa các nhà thâu: 
- Thông tin nang lrc cOa nhà thâu khào sat, nba thâu 1p dir an, thiOt kO co so; 

- Chimg chi hành nghê và thông tin nàng 1irc cfia các ch(rc danh chO nhim khào sat, chci nhim do an 
thiOt k, chü trI thiêt kO cOa nhà thâu thiêt kO. 
(TOn to chii'c) trinh (Ca quan chO trI thâm djnh) thâm djnh d,r an dâu Pr xay dirng (TOn dir an) vO•i các 
ni dung nOu trOn./. 

DAT DIIN TO CII(JC 
No'i nh/In: (Kj, ghi r5 ho ten, chi't'c v1 và dóng dd'u,) 

- Nhu trOn; 
- Luit. 

Ten nguO'i di din 

TEN TO CHC 

Mu s 02 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 
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So:  • ngày. tháng nàm 

Ta TR!NH 
v/v Thm dinh Thit k ccr s& (TKCS)- Thit k k5 thuât (TKKT)/Thjt k 

ban ye thi cOng (TKBVTC)- Cap giây phép xây dirng 

KInh gfri: (Ca quan chii tn thm dinh) 
Can cir Lu.t Xây dmg ngày 18 tháng 6 näm 2014; 
Các can cir pháp 1 khác Co lien quan  
(Ten to chüc) trinh (Ca quan chñ tn thâm djnh) thâm dnh dir an dâu tu xay thmg (Ten du an) 
vó'i các nOi dung chInh sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG DLf'AN (CONG TRINH) 
1. Tênduán:  
2. NhOm dirán:  
3. Loi và cap cOng trInh:  
4. Ngui quyOt djnh dâu tu:  
5. Ten chü dâu tix  
- Dia chi  
- So then thoai lien he  
- Dja chi email:  
6. Da diem xây dirng:  
7. Giá trj tong mrc dâu tu:  
8. Nguôn von du tu:  
9. Thñ gian thirc hin:  
10. Tiêu chuân, quy chuân áp dicing:  
11. Nhà thâu 1p báo cáo nghiOn cñ'u khà thi -TKCS  
12. Nhà thâu lap TKKT/TKBVTC  
13. Dan vi thâm tra thiêt kê: 
- Thiêt kê ca sy (neu co)  
- ThiOt kê K5 thuât/Thiêt kê BVTC  
14. Các thông tin khác (neu có):  
II. DANH M1JC HO SO GTI KEM BAO CÁO 
1.Vänbânphapl: 
- Quyêt dnh phê duyt chü tnrcxng dâu tix xây dirng cOng trinh ho.c van bàn chap thuân chü 
trixang dâu tu' xây dirng hoäc giây chüng nhn däng k' dâu tu; 
- Quyêt dinE lira ch9n phuong an thiêt kê kiên trüc thông qua thi tuyên ho.c tuyOn ch9n theo 
quy djnh và phuong an thiêt ke duyc ilra chn kern theo (nêu có); 
- Quyet dinh lra chon nha thâu 1p dçr an; 
- Quy hoach chi tiêt t' 1 1/500 diiçc cap có thãm quyên phê duyt hoc giây phép quy hoach 
cüadu an (nOu có); 
- Ho so pháp 1' ye dat dai cO lien quan den dir an. 
- Van bàn thâm duyt ho.c kiên ye giài pháp phông cháy chtta cháy; báo cáo dánJi giá tác 
dng mOi tnrOng hoäc cam kêt baa v mOi tnrOng cüa co quan CO thâm quyn di vOi 
TKKT/TKBVTC; 
- Báo có thm tra thit k TKKT/TKBVTC. 
- Hcp dOng thârn tra thiêt ke gita Chü dâ tix Va dan v tu' van thâm tra 
- Van bàn bàn cam kêt cüa chü dâu tu báo dam an toàn cho cOng trmnh và cOng tninh liOn k 
(nêu có cong trinh lien kO) 
- Van bàn thOa thuân dO cao tinh khOng (nêu có); 
- Các van bàn thông tin, so lieu ye ha tang k thut dO thi (nOu cO); 
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- Các van ban pháp 1' khác có lien quan (nêu co). 
2. Tâi 1iu kháo sat, thiêt kê, tong mtrc dâu tu:s 
- Ho so' khão sat xây dmg; 
- Thuyêt minh báo cáo nghiên ciiru khá thi; 
- Chi dan k thuât 
- Thiêt kê ca so, TKKT/TKBVTC bao gôm ban ye và thuyêt minh. 
- Báo cáo kêt qua kiêm djnli chat hxçmg cong trInh (neu cong trInh thuc dOi tuçxng phái kiêrn 
dinh tnrOc khi thârn djnh- cap phép xây dmg) 

01 dia CD chira ho so' thiêt kê (dnh dang autocad), ban sao các ho so' có lien quan 
3. HO so' näng lrc cüa các nba thâu: 
- Thông tin näng 1irc cüa nhà thâu kháo sat, nba thâu 1p dr an, thiêt kê co sO; 
TKKT/TKBVTC 
- Chimg chi hành ngh và thông tin nang 1rc cüa các chüc danh chü nhim kháo sat, chü 
nhiêm do an thiêt kê, chU trI thiêtkê cüa nha thâu thiêt kê. 
- Thông tin ye näng lixc dcm v thâm tra thi& k 
- Tiy thuc quy mô, tInh chat, loqi cong trInh và d/ct diem xáy c4cng cong rrInh, h so' thOrn 
dinh- cOp giOy phép xOy dirng cn phái có cOc tài lieu khOc theo quy djnh tqi Mc 2- Diu 4 
cia Quyét dnh sO 45/2018/QD-UBNDngày 2 7/12/2018 cia UBND thành phO Ban hành quy 
djnh chi tiét m5t sO ni dung v cOp giOyphép xOy 4rng trên d/a bàn thànhphO Dà Nng 
(Ten tO chrc) trinh (Ca quan chU trI thâm dnh) thâm dinh di,r an dâu tu xây dirng (Ten dix an) 
vOi các ni dung nêu trên./. 

Noi nhân: 
- Nhi.r tren; 
- Lai 

DI DI1N TO CH1XC 
(Kj, ghi rO hq ten, chi'c vi và dóng dO'u,) 

Ten ngirO'i di din 

II. LINII VUC NHA O vA CONG SAN 
23. Cong nhn hng/công nhn 1i hng nhà chung ctr 
a) TrInh hr thu'c hiên: 
BuOc 1: - To ch(rc, cá nhân np ho so' ti B phn tiêp nhn và trà kêt qua so' 

Xây dirng; 
Trong thO'i han 03 ngày lam viêc, k tr ngày tiep nh.n hO so', So' Xây dtrng kiêm 
tra và phâi có van bàn thong,báo die nghi, bô sung các giây tO' nêu cOn thiêu. 
Buó'c 2: SO' Xây drng l.p giây biênnhn hn ngày trã ho so; 
Bu'O'c 3: Trong thO'i hn 15 ngày, kê tix ngày tiêp nhn din ho so, So' Xây dmg tO 
chi1rc kiem tra, thâm djnh ho so và ban hành van ban phân hôi; 
Buóc 4: Trâ kêt qua ti B phn tiêp nhn và trá ket qua. 
Trong thO'i hn 03 ngày lam vic, kê tx ngày ban hành quyêt dIjnh cong nhn 
hang nhà chung Cu, SO' Xây dng cO trách nhiem dàng tài Cong khai thông tin, 
van bàn quyêt dinE trên COng thông tin din t',r cna So' Xây dirng và g1riquyêt 
dijnh nay cho tO chi1rc, Ca nhân die nghj cong rihn hang nhà chung cu' die cOng 
khai cho chii so' hü'u, nguôi si'r diing rthà chung cu biêt. 
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b) Cách thfrc thirc hin: Np ho so trirc tiêp ti.T tip nhn và trá kt qua So' 
Xây dirng, Trung tam Hânh Chinh thánh phô Dâ Ntng, so 24 Tràn Phi, phu'o'ng 
Thach Thang, qun Hài châu, thành phô Dà Näng; 
c) Thành phân, so hrçrng hO so': 01 bô 
- Don dê nghi cOng nhn hng/cong nhn 1i hang nba chung cii' theo miu quy 
dnh ti Phii 1iic so 03 ban hành kern theo Thông tu' so 31/201 6/TT-BXD; 
- Bàn sao có chtrng thirc Giây phép xây dimg nba chung Cu' (diOi vo'i nba chung 
cii thuc din phài có Giây phép xây dung); 
- Bàn sao có chü'ng thrc quyét dljnh phê duyt quy hoach chi tiêt t' lê 1/500 
hoc van bàn chap thun tong mt bang khu virc có nhà chung cii (dOi vó'i 
tnuo'ng h'p không phài 1p  quy hoch chi tiêt t' 1 1/500) kern theo bàn v tng 
mt bang nba chung cii dã dugc co' quan có thâm quyên phê duyêt; 
- Bàn sao có chüng thrc van bàn thâm dnh cüa co' quan có thâm quyn kern 
theo bàn v thiêt kê co so' nhâ chung cii theo quy dljnh cüa pháp luât v xây 
dirng; 

- Bàn sao có cht'rng thi.rc van bàn thông báo kêt qua kiêm tra Cong tác nghiêrn 
thu hoàn thành cong trInh nba chung cu cüa co' quan chuyên mon ye xay dtrng. 
Tnuo'ng hgp nba chung cii du''c nghim thu dua vào sir di.ing tnro'c thO'j diim 
Nghj djn}i so 15/2013/ND-CP ngày 6/2/3013 cña ChInh phñ ye quàn 1 cht 
hu'cmg cong trInh xây drng CO hiu 1i.rc thi hành, nêu khOng có Bàn sao có chirng 
thirc van bàn thông báo kêt qua kiêm tra cOng tác nghim thu hoàn thành cong 
trInh nba chung cii cüa co' quan chuyên mOn ye xây dirng thI có th np các giy 
to' khác thay the nhu: HO so' nghim thu chat huçmg toàn b cong trInki Biên bàn 
nghim thu cong trInh xây dmg hoàn thành, Biên bàn tong nghiêm thu bàn giao 
cong trinh theo quy djnh cña pháp 1ut ti tho'i diem cOng trInh duGc dua vào sir 
diing (quy djnh ti các Quyêt djnh cña B Xây dzng ban hành trong timg thO'i 
diem); 

- Bàn tçr ké khai, dánh giá phân hang nba chung cii cüa tO chrc, cá nhân d nghi 
cong nhn hang nba chung cii theo mâu huórig dan tham khào quy dnh ti phu 
1c s 04 ban hành kern theo ThOngtu sO 31/2016/TT-BXD. 
d) Tho'i hn giãi quyêt: 15 ngày, ke tr ngày So' Xây drng nhân dü hO so'. 
d) B6i tirçing thirc hin thu tl)c hành chInh: Ca nhân, tO chñ'c (chü dâu tu') 
e) Co' quan giãi quyêt thu tiic hành chInh: So' Xây drng TP Dà Nàng. 
g) Kêt qua thçrc hin thu tic hành chinh: Quyet djnh cOng nhân hang nba 
chung cii. 
h) PhI, lê phi (nêu có): KhOng Co. 
i) Ten mu do"n, man to' khai: (Theo biêu mâu ti Phi 1uc sO 3,4 Thông tu 
3 1/2016/TT-BXD 
- Mu don d nghi cOng nhân, cong nhân 1i nba chung Cu.  
- Mu bàn tr ke khai, dánh giá phân hang nba chung cii 
k) Yen cu, diu kiên thu'c hiên thu tiic hành chInh (nêu có): 
- Viêc cOng nhn hng/cOng nbn 1ti hang nba chung cii phài dam báo cac yeu 
câu sau day: 
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+ Co d nghj ctia t chirc, cá nhân theo quy dnh; 
+ Nba chung cu duc xây dirng phñ hcp vó'i quy hoach chi tiêt xây dirng dã 
dugc co quan có thâm quyên phê duyêt; theo dung Giây phép xây dimg duçc 
cap (dôi vó'i tri.rmg hp'p yêu câu phãi có Giây phép xây dmg theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye xây dirng); 
+ Nba chung cu phài darn bâo tuân tha quy chuân k thut quôc gia ye nhà 
chung Cu' và các quy chuân k thut quOc gia khác có lien quan; 
+ Nhà chung Cu diä hoàn thành vic dâu tu xây drng theo dung quy dinh cfia 
pháp 1ut ye nhà , pháp 1ut ye xây dirng và pháp 1ut có lien quan, dä drixç'c 
bàn giao diva vâo sCr ding và không vi phrn các quy dijnh ella pháp 1u.t tai thè'i 
diem np ho sci die ng cong nh.n hang; 
+ Nhà chung ci.r phái khOng thuc din bi, phá do', khOng thuc khu virc dä có 
quyêt djnh thu hôi diât dlla Co quan nhà nuó'c có thâm quyên. 
- Nhà chung Cu' dláp lung day dll các yeu câu duqc nêu tai  diem a mic nay drgc 
phân thành 03 hang nêu dt các tiêu chI nhu sau, die lam co s cho vic cOng 
nh.nhang/cOngnh.n1i hng: 
+ Hang A: ditt tOi thiêu 18 trên tong so 20 tiêu chi theo hu'ó'ng dn tti phi 1iic s 
01 ban hành kern theo Thông tu so 31/2016/TT-BXD. 
+ Hang B: dit tôi thiêu 18 trên tong sO 20 tiêu chI theo hung dan t?i  phii 1ic so 

02 ban hành kern theo Thông tu sO 3 1/2016/TT-BXD. 
+ Hang C: không dt dill tiCu chI die cong nh.n hng A va hang B. 
1) Cn cfr pháp 1 ella thu tiic hành chInh 
- Lu.t Nba O'65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ella Quoc hi. 
- Thông tu so 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 ella B Truông B Xây drng 
Quy dijnh ye phân hang và cong nhân hang nba chung cu. 

MAUD€N,TKHAI 

PHU LUC SO 03 
MAU DO'N DE NGHI CONG NHAN HANG (CONG NHAN LA HANG, CONG NHAN DEu CHIN H 

H,N G) N HA CHU NG C U' 
(Ban hành kern theo Thông tLF sO 31/20161TT-BXD ngay 30 (hang 12 nãrn 2016 cQa B truâng BO )(Oy 

cIng) 

CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIET NAM 
DOc lap - Tii' do - Hanh phik 

aN E NGH! CONG NHAN HANG NHA CHUNG CU' 

Kinh gO'i: So' Xay dci'ng tTnh (thanh phó) ....................... 

COn cO' Luàt Nhà 6' s6 65/2014/QH13; 

COn cr Thông tu' s6 31/2016/TT-BXD ngOy 30 thOng 12 nOm 2016 cOa B tru'o'ng B XOy dc'ng; 

(Ten t chü'c, CO nhOn)......d ngh So' XOy dy'ng xem xét, quyt dnh cong nhn hng nhà chung 
cu' (hoc cong nhân laf, d!Ou chinh hang nhO chung c4 vO'i cac ni dung sau dOy: 

1. Ten t6 ch0'c, cO nhOn d nghi:  

2. ia chi, s6 diên thoai, fax:  
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3. Ten nhà chung cu' ô ngh Cong nhn hang:  

4. a chi nhà chung Cu':  

5. Hang  nhà chung Cu' d ngh! Cong nhn (A, 8, C):  

6. Kern theo van bn d nghj nay CO CC h so'theo quy dlnh tai u 7 Côa Thông tu' s 31/2016/TT 
BXD bao gm: 

a)  

b)  

c)  

d)  

ChUng tOi cam doan va chju trách nhiêrn v tInh xác thç'c ca CáC h so' kern theo, carn kttuân thO 
cãc quy dnh cOa Thông tu' s 31/20161T1-BXD ngay 30 thang 12 närn 2016 cOa 3ô Xãy du'ng vä cac 
quy dnh cOa phàp Iut CO lien quan sau khi du'o'c COng nhãn.I. 

 ngáy .....tháng .... närn  
Di diên t chU'c, cá nhân dê ngh! 

(Kç ghi rö hQ ten; ngu là tó chO'c thI phal ghi them 
chCi'c danh Va dóng dáu) 

PHU LUC sO 04 
MAU BAN ILl' KE KHAI, ANH GIA PHAN HANG NHA CHUNG CU' 

(Ban hành kern theo Thông tu' s3 31/20161rT-BXD ngày 30 thang 12 nãm 2016 cOa B tru-'O'ng Bô Xây 
di,ing) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

TOn nhà chung Cu':  

fa chi nhà chung Cu':  

ChO du tu':  

Dia chi:  

in thoal: ; Fax: ; Email:  

B. BANG TU' KE KHAI, ANH GIA 

Hng nhà chung Cu' ty' clánh giá, d xut Cong nhn: Hang  

STI 

TiOu chi clánh già (neu dii 20 tiêu chI dánh giá tu'o'ng U'ng 
vO'i hng nhã chung cii' dO xuatcong nhn - quy dnh tai 

phu lyc sO 01 hoc phu lyc so 02 ban hành kern theo 
ThOngtu'nay) 

Kt qua tu' dánh gà 

Dat Khongdat 

1 Vitri 

2 DOn s6 theo 
thit kO 

3 

Ghi chu: Ngu'O'i kO khai dãnh gia nhO chung cu' dt hay khOng dat COC tieu chi thi dOnh du X vOo 
phn tu'o'ng O'ng. 
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• ngãy . thãng . näm  
Dal diên to chU'c, cá nhân kê khai, dánh giá 

(K ghi rö ho ten; nu là t chc thi phài ghi them chtTrc danh 
vã dong dau) 

24. Cong nhn diêu chinh hng nhã chung cu 

a) Trinh tir thu'c hiên 
Buàc 1: - To chirc, cá nhân np ho so tai  B phn tiêp nhn và trà kt qua s& 
Xây dixng; 
Trong thôi han  03 ngày lam vic, kê tr ngày tiêp nhn ho so, S Xây dirng kiêm 
tra và phâi có van bàn thông báo die nghj bô sung các giây tè' nêu con thiêu. 
Bithc 2: So Xây dirng l.p giây biên nh.n hçn ngày trã hO so; 
BuOc 3: Trong thè'i han  15 ngày, kê tr ngày tiêp nhn di ho so, SO Xây dimg to 
chixc kiêm tra, thâm djnh ho so và ban hành van ban phàn hOi; 
BuOc 4: Ira kêt qua tai  B phn tiêp nhQ.n và trâ kêtquã. 
b) Cách thfrc thirc hin: Np hO so trirc tiêp tai  TO tiêp nhn Va trá kêt qua SO 
Xây dimg, Trung tam Hành ChInh thành phO Ba Nàng, sO 24 Trân Phü, phu'Ong 
Thach Thang, qun Hài châu, thành phô Dà Näng; 
c) Thành phân, so hrçrng hO so': 03 b 
- Don die nghj diêu chinh hng nhà chung Cu' theo mu quy djnh tai  phçi 1ic sO 03 
ban hânh kern theo Thông tu so 31/2016/TT-BXD. 
- Bàn tr kê khai, dánh giá phân hang nhà chung cu càa tO chirc, ca nhân die nghj 
diiêu chinh hang nhà chung Cu' theo rnu quy dijnh tai  phi.i 1ic so 04 ban hành 
kern theo Thông tu so 3 1/2016/TT-BXD. 
- Bàn sao có cluing thi.rc quyêt djnh cong nh.n hang nhà chung Cu drang cèn thOi 
hang. 
- SO lucmg : 03 bàn chInh 

d) Thrri hn giãi quyêt: 15 ngày, kê tr ngày SO' Xây dirng nhn diii ho so. 
di) DOi tirqng thirc hin thu ttuc hành chInh: Cong dan Vit Narn, to chirc (chü 
dâutu) 
e) Co'quan giài quyêt thñ tiic hành chinh: S&Xây dimg. 
g) Kêt qua thi'c hin thu tiic hành chinh: Quyet djnh cong nhn hang nhà 
chung cu (diä diêu chinh). 
h) PhI, 1 phi (nêu có): Khong có. 
i) Ten rnãu do'n, mâu to' khai 

Fkm die nghj driêu chinh hang nhà chung Cu theo mâu quy djnh tai  phii 1iic sO 03 
ban hânh kern theo Thông ti.r sO 3 1/2016/TT-BXD 
- Bàn tu kê khai, dánh giá phân hang nhà chung cu ca to chñ'c, ca nhân die nghj 
diêu chrnh hang nhà chung Cu' theo mu quy dnh tai  phi 1ic sO 04 ban hành 
kern theo Thông tu' sO 3 1/2016/TT-BXD. 
- Bàn sao có cluing thirc quyêt dnh cong nhn hang nba cluing cu dang cOn thO 

han. 
k) Yêu diu, diêu kin thirc hin thu tuc hành chInh (nêu có): 
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- Viêc cong nhn.diêu chinh hang nhà chung cu phâi dam bão các yeu cu 
sau day: + Co dê nghj cüa to chii'c, Ca nhân theo quy dinh; ± Nhâ chung cu ducc 
xây dmg phi hcTp vó'i quy hoch chi tiêt xây drng dã dupc Ca quan có thâm 
quyn phê duyt; theo dñng Giây phép xây drng duc cap (dOi voi trung hop 
yêu câu phài có Giây phép xãy drng theo quy dnh cüa pháp Iuât v xay dLrng); 
+ Nhà chung cu phâi dam bâo tuân thii quy chuân k thuQt quc gia v nhâ 
chung cii' và các quy chuân k thut quôc gia khac có lien quan; + Nba chung cu 
dã hoàn thânh vic dâu tu xãy dirng theo dñng quy djnh cüa pháp luât ye nhà 0', 
pháp 1ut ye xây dirng và pháp 1ut có lien quan, dã duçic bàn giao duavào sfr 
diing và không vi phm các quy dnh cUa pháp Iut tai thO'i diem nôp ho so 
ngh cong nhn hang; - Nhà chung cu phãi khOng thuc diên bi phá do', không 
thuôc khu virc d có quyêt djnh thu hôi dat cüa Ca quan nhà nixOc có thm 
quyên. 

- Nha chung cu dáp i2rng day dü các yêu câu dLrcYc neu ti diem a muc nay 
duçic phân thành 03 hang néu dt các tiêu chI nhu' sau de lam can cO' cong nhân 
diu chinE hng:+ Hang A: dt tôi thiêu 18 trén tong sO 20 tiêu chI theo huOng 
dn ti phii 1ic sO 01 ban hành kern theo Thông tu' sO 31/2016/TT-BXD. + Hang 
B: dt tOi thiêu 18 trên tong sO 20 tiêu chI theo huO'ng dan t?i  phii 1ic so 02 ban 
hành kern theo Thông tu sO 31/2016/TT-BXD. + Hang C: khOng d?t  dü tiêu chI 
dê cOng n1an htng A và hang B. 

- Quyt djnh cOng nhn hang nhà chung cu chu'a ht thai han theo quy 
dinE. 

I) Can cfr pháp 1 cfla thu tiic hành chInh 
- Lut Nhà 0' 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 càa QuOc hôi. 
- Thông tu 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 cña B Tru'&ng Bô Xây dçrng 
Quy djnh v phân hang và cong nhn hang nhà chung cii. 

iviAu DON, TO' KHAI 
(Don theo mu quy djnh ti phi 1iic sO 03, 04 ban hành kern theo Thông tu' s 
31/2016/TT-BXD, xem ti thu tuc so 23). 

25. Ban nhà 0' cfl thuôc so' hfi'u nhà nu'ó'c 
a) TrInh tu' thu'c hiên: 
Bix0'c 1: Ngithi mua nhà 0' phài np ho so dê ngh mua nhà ti Trung tam Quân 
1 và Khai thác nhà Dà Nang; 
Bu'ó'c 2: Co quan tiêp nhn ho so' có trách nhim tiêp nhn, ghi giây biên nhân 
h so, kim tra ho so và l.p danE sách ngix0'i mua nba 0'. 
Trên co' sO' ho so dê nghj mua nhà 0' cü, SO' Xây dirng tO chirc h9p Hi dong xác 
djnh giá ban nba 0' de xác dinE giá ban nhà 0', quyên sfrdiing diât. Sau khi Hôi 
dng xác dnh giá ban nhà 0' xác dnh giá ban nhà 0', quyên slr dung dat, SO' Xây 
dirng 1p  danh sách dOi tucmg diicic mua nba a kern theo van bàn xác dinE giá 
ban nhà 0' cña H5i dông xác dnh giá ban nhà 0' trInh co quan dai diên chñ sO' 
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hUui nhà xern xét, quyt dinh. Di vi nhà & do B Quc phông dang quán 1 
thI co' quan tiêp nhn ho so dê ngh Hôi dông xác dltnh  giá ban nhà & hpp dê xác 
djnh giá; sau do trInh B Quôc phông ban hành quyêt djnh ban nba & cii; 
Bithc 3: Can cir vào báo cáo cüa Co quan quán 1 nhâ ô', co quan di din chfj s& 
hüu xern xét, ban hành quyêt dnh ban nhà 6' cii, trong do nêu rO dôituvng du'o'c 
mua nhà 6', dja chi nba & &rçYc ban, giá bàn nhà & cii và giá chuyên quyên sir 
diing dat và gtri quyêt djnh nay cho co quan quân l nba 6', dcm vj quán 1 vn 
hành nba & biêt dë phôi h9p thirc hin k kêt hcip dông mua ban nba 6'; 
Buó'c 4: Sau khi nbn quyêt dlinh bàn nhà 6' cii, &mvj quãn 1 vn hành nha & 
thông báo cho ngu&i mua nba biêt thO'i gian cii the dê k kêt hcip dong mua bàn 
nbà&v&icoquanquán1nhà6'. 
b) Cách thfrc thi'c hin: Np ho so trirc tiêp ti Trung tam Quán l và Khai 
thác rihà Dà Näng, so 06 Trân Qu' Cap, phuè'ng Thach Thang, qun Hái châu, 
thành phô Dà Näng; 
c) Thãnh phân, so lu'qng ho so': 01 b. 
-Dmidenghjmuanhà&cii; 
- Bàn sao Giây chimg minh nhân dan hoc The can cu6'c cong dan hoc h chiêu 
dang con giá trj ho.c The quân nhân cija ngi.thi dê nghi. mua nhà 0'; tru0'ng hçp 
là vo' chong thI phài có them bàn sao có chñ'ng thtrc h khâu gia dInh hoc Giây 
dàngkkêthOn; 
- Hçp dông thuê nba & duçic 1p hçp pháp; giây t0' chü'ng minh dãnip dü tiên 
thuê nba 0' và chi phi quãn 1 vn hành nba 6' den th0'i diem np ho so dé ngh 
muanhàO'. 
- Tru6'ng hcp nguOi có ten trong hgp dông thuê nhà 6' dã xuât cành ra ntró'c 
ngoài thi phài có van bàn ñy quyên (có xác nhn ciia co' quan cong chimg hoc 
cht'rng thirc theo quy dijnh) cho các thânh viên khác dimg ten mua nhà 6'; nêu có 
thành vien có ten trong hpp dOng thuê nhà & dã chét thI phài Co giây chü'ng t1r 
kèmtheo. 
- Trong trithng hçrp Co thành viên thuê nba & khu'ó'c tir quyên mua và dtimg ten 
trong Giây chrng nhn thI phâi có van bàn khuó'c tir quyên rnua, khOng drng ten 
trong Giây chirng nhn và cam kêt không có tranh chap, khiêu kin ye vic mua 
bánnhà&này; 
d) Thö'i hn giãi quyêt: khOng qua 45 ngày k tx ngày nh.n dñ hO so' hçp 1. 
d) Doi tu'o'ng thirc hin thu tic hành chInh: COng dan Vit Nam, 
e) Co' quan giài quyêt thu tiic hành chInh:Trung tam Quán l và Khai thác 
nhà TP Da Nàng. 
g) Kêt qua thii'c hin thu tl?c  hành chInh: Quyet dijnh dôi tucing ducic mua nba 
6' cii thuôc s6' hfru nhà nu6'c, 
h) PhI, 1 phi (nêu có): KhOng cO. 
i) Ten mâu do"n, mâu tO' khai: Don d nghj mua nhà & cii, 
K) YCu câu, diêu kiin thi1c hin thu tic hành chInh (nêu có): 
- NguOi d nghj mua nhà & cii phài thuc các dôi tu'çmg dup'c bO tn nba 6' 
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-. Ngui mua nhâ & cücó hcxp dng thuê Va có ten trong hop dng thuê ni-ia 
nay, tru&ng hop có nhiêu thành viên ciing diirng ten trong hop diông thi cac thành 
viên nay phâi thOa thun cir ngirôi di din drng ten dê k hop dOng mua nha 6 
vó'i co quan quan lynhâ 6'; 
- Pa dóng tiên thuê nhà day dñ theo quy dnh trong hop dOng thuê nha 6' va d!óng 
day dü các chi phi quân 1 vn hành nhâ 6' tInh den thô'i diem k2 hop dông mua 
bánnhà&; 
- Phái có don dê nghj mua nhà 6' cQ; 
- Nhà 6' khOng thuc phái khOng thuc din dang có tranh chap, khiêu kin. 
1) Can eli pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
- LutNhà ô so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cüa Quôc hôi. 
- Nghj djnh sO 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2012 Quy djnh chi tiêt và huo'ng dn 
thi hành môt s dieu cüa Lu.t Nhà 6' ciia Chinh phü. 
- Thông tu s 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B5 tnr&ng B Xây di.mg 
Huó'ng din thirc hin mt sO ni dung ciia Lut Nhà 6' va Nghi dinh s 
99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cña ChInh phü quy djnh chi tit và 
hu6'ng dan thi hành mt sO diêu cüa Lut Nhà 6. 
- Quyt djnh sO 3821/QD-UBND ngày 12/7/2017 cüa UBND thành ph Pa 
Nàng ban hành Quy djnh hithng dan trInh tir, thf tiic bàn nhà 6 thuc s6' hü'u nhà 
nuóc cho ngtri dang thuê theo nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/20 15 
cüa ChInh phü trên dja bàn thành phô Pa Nàng. 

MAU D€N, TO KHAI 

PHU LUC SO 12 
MAU DON D NGHI MUA NHA O CU THUOC sd HU NHA iuoc 

(Ban hOnh !thm theo Thong tie so 19/2016/TT-BXD ngv 30/6/2016 cñci Bç3 XOv dtng 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - H?nh phüc 

DON BE NGHI MUA NHA 0 CU THUOC sO H1T3U NHA NU'O'C 
KInh g1ri:  

HQ và ten ngui dê nghjlà:  
CMND (hi chiêu hoc the quân nhân hoc the can cuâc cong dan) 
s cap ngày / / ti  
Ncri6hiêntai:  
H khâu thu'6ng trü (hoc tm trü) so ti:  
Va vq (chng) 1à31: CMND (h chiêu hoc the quân nhân hoäc the 
can cuó'c cong dan) so cap ngày / / ti 

H khu thithng trü tai:  

TOi lam don nay dé ngh  (ghi ten Cu' quan quOn 1j5  nhà 6) giái quyt cho toi 
rnua nhà 6 tai dia chi 
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- Hqp dng thuê nhà sE k2 ngày / / vi din tIch cii th sau: 
- Tong din tIch nhà 6' dang sü ding: m2, trong do: 
+ Dién tIch theo hcp dông thuê nhà: DT nhà m2; DI dat m2  
+ Din tIch närn ngoài hcp dông thuê nhà: DT nhà rn2; DT dat 

m (neu co) 
Diên tIch nhà, dat ngoài hcTp dông nay tôi cia sir dimg lien tic, on dnh và không có 
tranh chip, khiu kin, hin nay cia xây dirng, cãi tao  sfr dung vói hin 
trng  

Kern theo do'n nay là các giy t6' lien quan nhir sau: 
1  
2  
3  
H gia dinh tôi (bao góm các thành viên có ten trong hçip dong thuê nhà a tic dàl8 
tuôi trà len) thông nhât cir ông (bà) , CMND (hO chiêu 
hoc the quân nhân) sO cap ngày I / tai là 
dai din cac thành viên trong hO gia dinh d k hcip dOng rnua ban nhà 6'. Sau khi hoàn 
thành thñ tic mua ban nhà 6', dê nghj co quan có thâm quyên ghi ten các thành viên 
sau vao Giy chirng nhan quyên sir diing dt, quyn s6' httu nhà 6' và tài san khác gn 
lien vài dat, bao gOm: 
Ong (ha) so CMND là  
Ong (bà) so CMND là  
Ong (bà) sO CMND là  

Tôi xin chp hành dy dui'i các quy djnh cüa nhà nii6'c ye mua ban nhà 6' và cam doan 
nhüng l6'i khai trong dwi là dñng sr thrc và hoàn toàn chju trách rthirn tnró'c pháp 
lut v các nOi  dung cia kê khai./. 

(Ghi r5 kern theo dcin nay ia bàn ye' sd dO, vi trI nhà 6', dOt & dé nghi rnua) 

Các thành viên trong hO gia dInh có .........., ngày .......tháng .......nOrn 
ten trong hqp dông thuê nhà 

k Va ghi rO hy tên34 Ngirôi viêt don 
(kj5vàghirOhQ ten) 

Ban ye so' do nhà 6', dat & kern theo do'n dê nghj rnua nhà 6' cü 
VI thj 1: Trtrô'ng hçrp ngtrô'i mua nhà 6' eM có din tIch theo hçrp dông thuê nhà 6' 

Din tIch nhà 6' theo hcp dèng 

Xác nhân cüa Ben cho thuê nhà 6' 
(lç ten, dóng dOu) 

VI d 2: Trii'O'ng hçrp ngu'Oi mua nhà 6' cO cã din tIch theo hQ'p dng thuê và có 
diên tIch n&rn ngoài hqp dông thuê 
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So' dt So' do 
Din tIch nhà i theo hcp dng thuê Diên tIch nhà & nrn ngoài hop 

dông thuë 

Xác nhân ciia Ben cho thuê dôi Chfr k ciia các ho lien kê dôi vol 
vOl din tIch theo hop dong thuê din tich nàm ngoài hqp doug thuê 

nhã 6' 

Xác nhân ciia UBND cp xã 

Diên tIch nm ngoài hop dng ma ông (bà) 

dang si'r ding tai  dija chi s  
hiên 

nay là không CO tranh chap, khiêu kin 
trong sfr diing nhà , dat ó, phü hop vó'i 
quy hoch xây drng nhà & dã ducc Co 

quan cO thâm quyn phê duyt. 
TM. UBND  

(7g ten, dóng dá'u) 
Ghichñ: 
- Trong truO'ng hop ngui mua chi có din tIch nhà theo hop dông thuê nhà 6' thi chi 
sir dung bàn v so' do nhà 6' theo vi dci 1 và chi can cO dóng dâu xác nhân cüa Ben cho 
thuë nhà 6'. 
- Trong tnräng hop ngu6'i mua cócà din tIch ngoài hop dông thuê nhà 6' thI lap so' 
theo vf di 2, trong do phài the hin rOcá din tIch theo hop dng va din tIch ngoài 
hop dng. Ben cho thuê nha 6' dOng dâu xac nhn dôi vO'i din tIch theo hop dng; di 
vOl diên tIch ngoài hop dong thi cO ch[r k xác nhn cüa các hc lin k và CO xác nhân 
cüa UBND cap x noi cO nhà 6' ye din tIch nàm ngoài hop dOng là không có tranh 
chap, khiêu kiên. 
26. Cho thuê nhã ö' cii thuôc sO' hthi nhã nu'óc 
a) TrInh ttr thu'c hiên: 
Bu'o'c 1: NguO'i dê nghj thuê nba & np 02 b hO so tai  Trung tam Quân l vâ 
Khaithácnhà; 
Buó'c 2: Co quan tiêp nhn ho so' có trách nhirn kiêm tra, viêt giây biên nhân he) 
so; truO'ng hop nguO'i np don không thuc dOi tu'cmg diuçic thuê nhào' Cu thi 
phâi có van bàn thông báo cho nguO'i hp ho so biêt rO 1' do; nêu ho so con 
thiêu giây tO' thI co quan tiêp nhn ho so phâi hu'ó'ng dan ngay dê ngu'O'i np he) 
so bO sung giây to'. Trumg hcp don vj quân 1 vn hành nba 6' tiêp nhân hO so 
thi phâi báo cáo S6' Xây dmg xern xét; 
- Trên cci sO' ho so dü diiêu kin tiêp nhn, cci quan quán 1 nba ó' CO trách nhiêm 
kiêm tra, lap to' trinh kern theo dr tháo quyêt djnh phê duyt dOi tugng duo'c 
thuê nhà & cü trinh co quan dai  din chii so' hu quyêt djnh; 
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- Can cur vào dê ngh cüa co' quan quàn 1 nhà &, ca quan di din chü so' hthi 
nba ô xem xét, ban hành quyêt dnh phé duyt dôi tirng th.rp'c thuê nhà 0', sau do 
gfri quyêt djnh nay cho co' quan quàn 12 nba 0' die thông báo cho don v quân 1 
vn hành nhà 0' thirc hin k kêt hap dông thuë nba o'. Tru0'ng hap nba 0' cü do 
B Quôc phOng dang quàn l ma giao thâm quyên quyêt djnh dôi tuqng duct 
thuê nba & cho co quan quail 1 nhà 0' thI co quan nay ban hành quyêt dijnh phê 
duyt dôi tuçing duçic thuê nba a. 
Btró'c 3: San khi có quyêt djnh phê duyt dôi tiiçmg duc thuê nba 0' cü, Trung 
tam Quãn l và Khai thác nba thc hin k lcêt hgp dông vó'i nguO'i thuê nhà 0'. 
* TrInh tr, thñ tiic k hap dông thue nba o' dôi vó'i tri.rO'ng hap quy djnh ti Diem 
c và Diem d Khoàn 2 Diêu 57 cüa Nghj djnh 99/2015/ND-CP duçic thc hin 
nhusau: 
- Tnr0'ng hap ngu0'i dang sir ding nhà 0' nhn chuyên qnyên thuê nhà 0' tnió'c 
ngày 06 tháng 6 nàm 2013, là ngày Nghj djnh so 34/2013/ND-CP ngày 22 tháng 
4 näm 2013 ciia ChInh phü v quãn 1 sCr drng nhà0' thuc so' h&u nba nu0'c có 
hiu lurc thi hành (san day gi chung là Nghj dijnh sO 34/2013/ND-CP) thi ngtRi 
d nghi. thuê nba 0' np 02 b ho so' quy dnh ti Khoán 1 Dieu nàyti dan vi 
quân 1 vn hành nba 0' hoc ti So' Xây dirng (do Uy ban nhân dan cap tinh quy 
djnli). Sau khi tiêp nhn ho so', co quan tiêp nhn ho sacó trách nhim kiêm tra, 
nu hi so hap l thI dang tâi 03 lan lien tiic thông tin ye nba 0' cho thnê trên báo 
cüa dia phuo'ng và trên Cong thông tin din t1r cña don vj mInh; tru0'ng hap So' 
Xây dimg tiêp nhn ho so' thi chuyên cho don v quàn 1 vn hành nba 0' die thrc 
hin vic dràng tin. 
- Sau 30 ngày, ke tr ngày dang tin lan cuôi, nêu không có tranh chap, khiêu kin 
ye nba 0' cho thuê thI don vi quàn l vn hành nba 0' lc5 hap dông vó'i ngu0'i thuê 
và báo cáo So' Xây drng biêt die theo döi, qnàn 1; nên có tranh chap, khiêu kin 
ye nba a nay thI chi thuc hin k hap dông thuê sau khi dã giâi quyêt xong tranh 
chap, khiêu kin; 
- Buó'c 3: TruO'ng hap nguôi diang sur dicing nba a là ngLrO'i nhn chuyên quyên 
thuê nhà 6' tcx ngày 06 thang 6 näm 2013 thl ngu6'i die nghj thuê nba 6' np 02 b 
ho so quy djnh tti don vj quàn l vn hânh nba a hoc ti co quan quán 1 nhà 6' 
(do Uy ban nhân dan cap tinh quy djnh). 
-Tnr6'ng hap co quan quán l' nhà 0' tiêp nhn ho sothI ca quan quãn 1 nhà 6' có 
trách nbim kiêm tra, nêu nhà 0' kliong có tranh chap, khiêu kin thl có van ban 
diong ' v vic chuyên nhuçing quyen thuê và gri van bàn nay kern theo bàn sao 
ho so die nghi thue nba cho don vj quàn 1 vn hành nba o' dethi.rc hink hap 
dOng v0'i ngu6'i thuê; tru0'ng hap don vj quàn l vn hành tiêp nhn ho so thi 
don vj quàn 1 vn barth có trách nhim kiêm tra va báo cáo ca quan quàn l nba 
0' xem xét kiêm tra die có van bàn dOng vic chuyên nhLrcmg quyên thuê tru0'c 
khi thurc hin k kêt hap dông; trud'ng hap co quan quàn 1 nhà 0' khOng dOng 
thl phái cO van bàn trà 16'i rö l do cho nguO'i d nghj thue nba 0' biet. 
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b) Cách .thfrc thki'c hin: Np h so' trrc tiép tai  Trung tam Quân 1 vâ Khai 
thác n}iâ Da Nang, so 06 Trân Qu Cap, phuOng Thach Thang, qu.n Hâi châu, 
thành phO DàNàng; 
c) Thnh phân, so lu'9'ng hO sr: 01 b. 
-Do'ndênghthuênhà&ci; 
- Gi.y tO chimg minh vic sir diing nhà 0'; 
- Bàn sao Giây cht'rng minh thrr nhan dan hoc The can cithc cong dan hoàc ho 
chiêu dang cOn giá trj hoc The quân nhân cüa ngrrO'i có thm dê ng thuê nhà 0'; 
triiOng hcip là vçi chong phâi có them bàn sao CO chimg thirc so h kh.0 gia dInh 
ho.c giây dang k kêt hOn; 
- Bàn sao giây tO chirng mirth thuc diôi tu'çmg drçc min, giâm tiên thuê nhà 0' 
(nêu co). 

d) ThO'i hn giãi quyêt: khOng qua 30 ngày kê tO ngày Co quan tiêp nhân dii h 
so hap lê. 
d) Dôi ttrçrng thtrc hin thu tiic hành chInh: Cong dan Vit Nam 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hãnh chInh: SO' Xây drng, Trung tam Quân 1 
và Kliai thác nhâ Dà Nang. 
g) Kêt qua thiyc hin thu tiic hành chInh: Quyêt djnh dôi tuçmg diuGc thuê nba 
6' cfl thuôc sO' hü'u nhà nuOc. 
h) Phi, lê phi (nêu có): KhOng có. 
i) Ten mu do'n, mu tO' khai: £an die nghi thuê nba ô cü. 
k) Yêu cu, diu kiên thirc hin thu tçic hành chInh (nu có): 
I) Can di' pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
- Lu.t Nba 0' so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ciia Quôc hi. 
- Nghj djnh so 99/20151NE-CPngày 20/10/2012 ciia ChInh phü Quy dinh chi 
tiêt và hrthng dan thi hành mt so dliêu cüa Lu.t Nhà 0'. 
- Thông tu sO 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cfia B tru&ng B Xây dimg 
HuOng dan th?c hin mt so ni dung ciia Lut Nhà 0' và Nghj dinh s 
99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cña ChInh phñ quy djnh chi tit và 
huOng dan thi hành mt sO diêu cüa Lut Nba 0. 

MAU DON, TO KHAI 
PHU LUC SOIl 

MAU EXYN LE NGH! THUE NHA O' CO THUOC SO' HCI'U NHA NLYO'C 
(Ban hänh kern theo Thông tLrs6 19/20161rT-BXD ngay 30/6/2016 cCa 80 )c'äy ding) 

CONG HOA XA HOt CHU NGHiA VIET NAM 
Doe !p - Ty' do - Hnh phüc 

DON DE NGH! THUE NHA 0' CO THUQC SO' HU'U NRA NU'O'C 

Kinh gO'i24: . 
HQ vä ten ngu'ô'i dé nghj25 a:  

CMND (ho chiu hoc the quOn nhãn hoc the can CU'Ô'C Cong dan) 

sO cp ngay I I ti  
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Noi & hien tai: 

H khu thu'&ng trt (hoc t?m  tri:J) sO ti:  

s6 thành viên trong hQ gia dlnh26 ngu'ô'i, bao góm: 

1. Hc và ten.....................................CMND sO là:  

2. Ho và ten: CMND s6 là:  

3. Ho và ten: CMND s6 là:  

4. H và ten: CMND s6  .     là:  

5  

TOi lam don nay d ngh U'çYC gii quyt cho thuê nhà ó' ti a chi 
sc27  
Kern theo o'n nay là các giy tO' lien quan dn nhà 6' nhu' sau28: 

1  

2  

3  

TOi xin chp hãnh dy d cac quy dnh ca nhà nu'O'c v qun Ii', sO' dung  nhà & cO thuc so' hCru nhà 
nu'O'c. TOi cam doan nhG'ng lO'i khai trong do'n là dOng sçi' th'c và hoàn toàn chiu trách nhièm tru'ô'c 
phap lust v cãc ni dung dà ké khai. 

Tôi cam kt nhà 6' dang sO' dung  khOng CO tranh chp, khi&u kien.I. 

Các thành viên trong h gia dinh ks', ghi ., ngày  tháng . näm  
rö hç ten Ngu'&i viêt do'n 

(k'vaghirohptên) 

27. Cho thuê nhà & sinh viên thuôc s& hIha nhñ nu'ó'c 
a) Trinh tir thjrc hiên: 
Bithc 1: Sinh viên có nhu câu thuê nhà a np do'n dê nghj thuê nhà kern theo bàn 
sao giây t chirig minh thuc dôi tucing uu tiên (neu co) theo mt trong các hmnh 

thCrc sau dày: 
- Np ti co' so giáo dc, dào to dang theo h9c; Co sO giáo djc, dào to có trách 
nhim tiêp nh.n dcm, kiêm tra, 1p darth sách sinh viên và gi:ri cho dcm vj quàn 1' 
vn hành nhà 0 sinh viên xem xét, quyêt djnh; 
- Np ti Trung tam Quàn 1 và Khai thác nhà 0 sinh viên sau khi có xác nhn 
cüa co' sO giáo di.ic, dào to dê dup'c xem xét, quyêt djnh. 
Bi.thc 2: Trên co sO danh sách sinh viên np dcm dê nghj thuê nhà 0, Trung tarn 
Quail 1 và Khai thác nhà 0 sinh viên có trách nhiêm kiêm tra và can cir vào so 

luçing nba 0 hin có dê quyêt djnlri dôi tuçlng sinhviên du'cc thuê theo thi.r tir i..ru 
tiên quy djnh ti khoàn 1 Diêu 52 ciiaNgh djnh so 99/2015/ND-CP; 
Buô'c 3: Tri.r0ng hcip sinh viên không dñ diêu kien  thuê nba 0 ho.c co sO giáo 
duc, dào to hoc Trung tam Quán 1 và Khai thác nhà & sinh viên không có dñ 
nhà 0 cho sinh viên thuê thI có trách nhim thông báo bang van bàn nêu rô 1 do 
cho sinh viên biêt. 
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b) Cách thiic thirc. hin: Np h so trirc tip ti Trung tam Quãn 1 vâ Khai 
thác nhà Dà Nng, so 06 Trân Qu Cap, phuo'ng Thach Thang, quân Hal châu, 
thành phô DâNang; 
c) Thành phân, so krç'ng hO so': 01 bô. 
- Don dê nghi thuê nba sinhvien 
- Giây tO' chóng mirth thuc dôi tucmg uu tiên (nêu co) 
d) Thbi hn giãi quyêt: không qua 30 ngày, kê tr ngây nhân diü ho so hp lê. 
d) Di tir'ng thtrc hin thu tic hânh chInh: Hoc sinE, sinE viên 
e) Co' quan giãi quyêt thu tic hành chInh: Trung tam Quân 1 và Khai thác 
nhàDàNàng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tizc hành chInh: Quyêt djnh dôi tl..rong duGc thuê nha 
O' sinh viên thuôc sO' hü'u Nba nuO'c. 
h) PhI, 1 phi (nêu có): Không cO. 
i) Ten mu &ni, mu tO' khai: Mâu don theo Phu inc 10, Thông tLr 19/2016/If.. 
BXD 
k) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tic hành chinh (nu có): Di tuong là 
hoc sinh, sinh viên dang theo h9c tai các co sO' giáo diic dâo tao. 
1) Cn cfr pháp 1 ella thfl tiic hành chInh: 
- LuâtN}ià O' so 6 5/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cUa Quôc hôi. 
- Ngh dinh so 99/2015/ND-CP ngây 20/10/2012 Quy djnh chi tiêt và huó'ng dn 
thi hành mtt so diêu ci:ra Lut Nba & ca ChInh phñ. 
- Thông tn so 19/201 6/TT-BXD ngây 30/6/2016 cña B trn&ng Bô Xây dung 
Huó'ng dn thiic hin mt so ni dung cüa Lut Nhà a vâ Nghi dinh s 
99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInE phñ quy dinE chi tit và 
hu'O'ng dn thi hành mt so diêu cüa Luât Nba O'. 

MAU DOS, TO' KHAI 

PHU Lvc sO 'to 

MAU DON BE NGHJ THUE NHA Y S!NH VIEN 
(Ban hành kern theo Thông tus3 19/2016//T-BXD ngay 30/6/2016 côa B Xay dci'ng) 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip Ti' do - Hnh phUc 

DO'N BANG K' THUE NHA Y SNH VIEN 

KInh gCri22:  

Hp và ten ngu'ô àng k':  

So the sinh vën hoc CMND hoc h chiu hoc the can cuOc Cong dan 

so cap ngay / I ti  
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Hin TOi dang hçc tp ti co' sá' dào tao:  

ia chi cCa co' so' dào t?o:  

Nien khóa hoc:  

TOi lam do'n nay dè nghj: xét duytcho TOi du'çyc thuê nhà 6' tal  

trong thOi gian  

Tôi xtn cam doan nhO'ng l&i khai trong do'n là diing su' thçc và hoàn toàn chju tràch nhim tru'àc phap 
luãt v càc ni dung dà kê khai./. 

 ngày  thang  nãm  
Ngu'O'i viêt do'n 

(kg' va ghi rö hç ten) 

Xác nhn cüa Thu tru'&ng co' s& dao to cüa ngu-'&i dê ngh 
(k2 ten, dáng dâu) 

28. Cho thuê, thuê mua nhà a xä hi thuc so' hü'u nhà niró'c theo Quyêt 
djnh so 4533/QD-TJBND ngày 18/8/2017 và Quyêt djnh so 198/QD-UBND 
ngãy 15/01/2018 cila UBND thinh phO Ba Nàng (TTHC dc thñ) 

a) TrInh tu thuc hiên: 
Bithc 1: Nguôi có nhu câu thuê, thuê mua nhà xã ht5i thuc s& htru nhà nuó'c 
np ho so ti B ph.n Tiêp nhn Va trá kêt qua cüa S Xây dimg 
Biióc 2: Kiêm tra, xác minE và 1p báo cáo dêxuât 
- Môi tnthng hcTp kiêm tra, xác mirth dirgc bô trI 02 can b Phông Quán 1 nhà 
và thj truYng bat dng san cing vO'i can b ciia UBND xã, phung di kiêm tra 
thçrc tê tai  h gia dInh. Kêt qua kiêm tra dugc ghi thành biên ban và có ch.ü k 
cia trng thành viên tham gia. 
- Sau khi tiên hành kiêm tra xong, can b duçic phân cong kiêm tra 1p phiu 
trInh ci the tmg tri.thng hop, ghi rö thông tin chung h gia dlnh, tinE trng nhà 

kiên ci:ia chInh quyên dja phucmg, nguyen vçng cia gia dInE, kiên dê xut 
cüa can bô kiêm tra báo cáo Länh dao S. 
- S Xây dmg len kê hoch de cac thành viên Hi dông xét duyt bô trI thuê nhà 
O x hi di phüc tra ket qua kiem tra, xác minh cña S Xây dirng; sau do 1p 
phiêu trinh dôi vó'i tmg tnrmg hop cii the. 
BuO'c 3: SO' Xây dimg chuân b hO so', báo cáo ra Hi dông xét duyt bô trI thuê 
nha 0' xã hi thành phô xem xét vào cac k' hçp djnh ki hang tháng 
Bithc 4: SO' Xây drng dr thâo Quyet dnh hoc Van ban trá 10'i 
Bithc 5: Trã ket qua cho cong dan 
b) Cách thñ'c thirc hin: Np hO so trirc tiêp ti To tiêp nhn Va trâ kêt qua SO' 
Xây dmg, Trung tam Hành ChInh thành phO Ba Nàng, so 24 Trân Phü, phu0'ng 
Thch Thang, qun flái châu, thành phO Ba Nàng; 
c) Thinh phân hO s gOm: 
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- Dcm dê nghi thuê nhà & xã hôi thuôc s& h&u nhâ nuc theo mu (mzi sá JA 
ciành cho cong dán,); ('mall sO lB dành cho CBCCVC). 
Don phâi có xác nhn cüa lãnh dao  UBND các xã, phir&ng xác nhân v di 
ttrclng, thirc trng nhà ó' vâ diêu kin dê thuê nhà & xã hôi và xac nhân cüa thu 
tru&ng ca quan dang cong tác (dOi vói CBCCVC). KhOng tiêp nhan don khOng 
có xác nhn hoc không dam bào cac yell cau theo quy djnh. 
- Các giây t& kern theo gôm: 
+ H khâu; Chtrng mirth nhân dan; 
+ Quyt djnh tuyên dirng hoc so Bào hiêm xi hi hoc Hop dông lao dông 
(tru&ng hap là CBCCVC); 
+ Các giây to' lien quan khác (nêu co). 

d) ThO'i hin giãi quyêt: 60 ngày ké tI.r ngày nhn dü ho so hap lê. 
d) Dôi tirçrng thirc hin thu tiic hânh chInh: Cong dan Viêt Nam. 
e) Co quan giai quyêt thu tiic hành chInh: SO' Xây dirng TP Ba Nãng. 
g) Kêt qu thirc hin thu tiic hành chInh: Quyêt djnh phê duyêt cña UBND 
thành phO Ba Nng hoc Van bàn trâ lôi cüa SO' Xây drng TP Ba Nng. 
h) PhI, 1 phi (nêu có): KhOng có. 
i) Ten mâu do'n, man to' khai: Theo mâu 

k) Yêu can, diêu kin thu'c hen thu tue hành chinh: 
Doi tuçmg duac thuê, thuê mua nhà O' bao gOm: (1) Ngithi có cOng vO'i cách 
mng theo quy djnh cña pháp lut ye un dãi ngu&i có cong vo'i cách mang; (2) 
NguO'i thu nhp thâp, h nghèo, cn nghèo tai khu vc dO thi; (3) NguO'i lao 
dng dang lam vic t?i  các doanh nghip trong và ngoâi khu cOng nghip; (4) Si 
quan, h si quan nghip vii, h si quan chuyên mOn k thuât, quail nhan chuyên 
nghip, cong nhân trong co quan, dun vj thuc cOng an nhan dan và quân dôi 
nhan dan; (5) Can b, cOng chüc, viên chrrc theo quy dinh cüa pháp luât v can 
b, cong chüc, viên chirc; (6) Các dOituo'ng dà trá lai nha 0' cOng vii; (7) Ho gia 
dInE, cá nhân thuôc din bj thu hôi dat và phâi giãi tOa, phá do' nba & theo quy 
djnh cña pháp 1ut ma chua &rçYc Nhà nuO'c bôi thrr&ng bang nba &, dat 0' dáp 
img các diêu kin sau: 
- Chi,ra có nhà 0' thuôc so' hru cua mInh, chua du'Gc mua, thuê hoäc thuê rnua 
nhâ & xã hi, chua dixçic hithng chInh sách hO trg nhà 0', dat & dró'i moi hlnh 
thirc tai fbi sinh sOng, tru&ng hap dã có nhà & thuc so' hthi cüa mInh thI phái có 
din tIch bInh quân trong h gia dInE dr&i 10m2 sànlngllO'i; 
- Phâi có dàng k thuO'ng trñ t?i  tinh, thânh pho trrc thuc trung uang no'i có 
nhà O' xã hi; tru'Ong hap khOng có dang k thirà'ng trü thI phài có dàng k tarn 
tru tr môt 11am tro' len tai tinh, thành phO nay, 
- DOi v&i các dOi tu'gng (2), (3), (4), (5) nêu trên thI phai thuôc diên khOng phài 
np thu thu nhp thii&ng xuyên theo quy djnh cüa pháp luât ye thuê thu nhâp cá 
nhân; tru'Ong hap là h nghèo, cn ngheo thl phãi thuôc din ngheo, can nghèo 
theo quy djnh cña Thu tLrO'ng ChInE phu. 
* Diêu kin cüa UBND thành phô Ba Nãng: 
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Cong van 5319/UBND-SXDngày 11/7/20 18 cña UBND thànli ph Dà Nng v 
viêc cac dioi ti.rang dã có dat o chua xem xét däng k mua, thuê, thuê mua 
NCXH. 
1) Can cfr pháp 15' ella thu tijc hành chInh: 
- Lut Nhà & so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cña Quôc hi. 
- Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2012 Quy djnh chi tiêt và huó'ng dn 
thi hành mt so diêu cüa Lut Nhà ô cüa ChInE phll. 
- Thông tir sO 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Trtthng B5 Xây dmg 
v/v Huthig dan thirc hin mt sO ni dung cüa Lu.t Nhà 0' và Nghj djnh so 
99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 närn 2015 ci1a ChInE phñ Quy djnh chi tiêt và 
hu0'ngdn thi hànli mt sO diêu cüa Lut Nhà 0'. 
- Quyêt drinh so 4533/QD-UBND ngày 18/8/2017 cña UBND thành phô Dà 
Nng ban hành Quy dinh htthng dan ye trInh tir thu tyc tiêp n1i.n Va xern xét bO 
trI thuê nha 0' xi hi thuôc SHINN trên da bàn thành phO Dà Näng; 
- Quyet djnh 198/QD-UBND ngày 15/01/2018 cfta UBND thành phô Ba Nng 
Vê vic diêu chinE, bô sung mt sO ni dung QD sO 453 3/QD-UBND cüa 
UBND TPBN ban hành Quy djnh huó'ng dan ye trInh tr thu tiic tiêp nhn va 
xem xét bô trI thuê nhà 0' xã hi thuc SHNIN trên dja bàn thành phô Ba Nng; 

COng van 5319/UBND-SXD ngày 11/7/2018 ci:ta UBND thành phO Ba Nng 
ye viêc các dôi tuçmg dã có dat 0' chua xem xét däng k mua, thuê, thuê 
NCXH. 

MAU BUN, TO KHAI 

CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
EDEc 1p - Tir do - 11nh phllc 

Musê. 1A 

    

DO'N BE NGHI THUE CAN HQ NHA O xA HQI 
THUOC SO HYU NHA NIYO'C 

(Mu dành cho cong dan) 

KInh gri: - S0' Xây dçrng thành ph Ba Nng 
- Uy ban nhân dan xã/phu0'ng  

Tôi ten 1à  Sinh nàm  
.CMNID  
Hp và tOn (vci/chng)  Sinh nàrn  CMND. 
So thânh viOn trong h gia dInh:  (thành viOndllng dang k trong SO 
h khâu) 
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Gia dInh thuôc diên (1  

H khu dang k thu6ng trii: To  ...; Phuông  

qun (sénhà duängphé  

NGi hin ti: : TO  ; phuèng qun  

(snha  diuôngph  

Dia chi nhân thu t1n  

S diiên thoai lien lac  

I. TInh trng nhà & hin nay. 
1.Hinangô'nhàthue 
Ghi c'i the: din tich nhà thuê  m2 ; tOng sO nhân kh.0 hin dang 

sng chung trong ngOi nhà  . khâu; tiên thuê nhà d1èng/ 
tháng. 

2. Nlhà cha me ruôt: 
Ghi Cu the: dia chi    ;diên 

tIch nhà r m2 ; dintIch dat ... . m; sOh hin dang a trong 
ciing ngôi nhâ  h; tong so nhân khâu hin dang song chung trong ngOi 
nhà  khâu 

3. Nba cha mc vçi hoc chong: 
Ghi cu the: dia chi ;diên 

tIch nhà 0"  m2 ; din tIch diât &  m2 ; so h hin drang trong 
ciing ngOi nhr h ; tOng so nhân khâu hin drang sOng chung trong ngOi 
nhà  . khâu. 

4. Trong h gia dInE dã timg duçic bO trI cho thuê chung cu chua: 
(Có/Khong) 

5. Khác: 

II. bàn cnh gia dInh hin nay (2)  

(1) Ghi rã: Thitc din chInh sách nhic: thtroiig binh, bénh binh, gia dInh lit si..., gia dinh thuç5c ho 
nghèo, h5 dc bitt  nghèo theo 

(2) Ghi rô: hoàn cánh ban than: ngh nghip, no'i lain viêc, bInh quán thu nhp hang tháng; hoàn cánh 
vc hoc chng, con cal: ngh nghip, no1 lain viêc, blnh quán thu nhp hang tháng; hoàn cánh (cha, 
in?, anh, chj, em...) cza nhüng ngu'ói dang & chung, thu nhp hang tháng 
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Nguyen v9ng cña gia diInh duçcc bô trI & khu vuc, dja bàn 

nà0  
Tôi lam do'n nay dê nghj Qu cap giài quyêt cho gia dmnh tôi . 01 can 

h chung cu dê on dinh cuc sOng. TOi xin chân thành cam cm.!. 

HO so' kern theo: 
- Dan theo mâu; 
- CMND, H khâu gia dInh (photo Cong 
chtng); 
- Giây t nhà, dat lien quan (photo cOng 
chrng). 
- HQp dOng thuO nba có xác nhn cOa tO 
tru'rng (nOu thuO nhà). 

xAc NHN UBND PH1JNG (3) NOI 
DOITTJQNGLAMDOT4COHO 

iuiAu THU'QNG TRU 
(K)5 ten, dóng daXu) 

Xác djnh thông tin cüa thlthOn vá ' kin 
dê xuât cüa dia phucrng (bO trI hoc không 

 

ngày tháng nàm 
Ngu&i viêt dcn 

(K và ghi hQ ten) 

 

To dan ph/thOn noi dôi tirçrng lam 
do'n co h khâu thung trñ (4)  

TO trithng/tru&ng thOn 
(K và ghi rô hQ ten) 

H Ong (bà)  
Dia chi  

     

(3)  UBND x/phii'&ng xác nhn cy th v kin cia T trithng To dOn phc/ Tru&ng thôn vO ghi rO vic 

d xut bá trI hay không ho' trI chung Cu' 

('4) Td tru'&ng T dOn phO'/Tric&ng thOn xOc nhn cy th: h5 gia dInh cO h5 khu thiràng tri; thuc din 
tu'o'ng; hoàn cOnh gia dInh; tinh trQng nhà & hin nay dang & chung, & nhà hay thuê nhà &. 
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b trI chung cu) Thuôc diên i tu'oig  
Hoân cãah gia dInh  TInh trng nba r hin nay 

Mu sé lB 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phñc  
BUN BE NGHT THUE CAN HO NHA O XA HOT 

THUQC S HU'U NHA NTXO'C 
(M dành cho can b cong chc, viên chic 

KInh gui: - S& Xây dçrng thânh ph Dà Nng 
-Uybannhândân 

xä/phumg  

Tôi ten 1à  Sinh nàm  
.CMND  
H9 và ten (vci/chng)  
Sôthành viên trong h gia diinh: (thành viên ci1ng dsàng k trong So h 
khau) 
Gia diInh thuôc diên 
H can bi cong chic 6 : 
côngtác närn 
H khâu dàng k thung trili: TO 

(sônhà  
NGi i hiên tai: : TO  ; phixng 
(sonhà  dixngphO  
Dia chi nhân thu tin•  

S then thoai lien lac 
I. Tlnh trng nhà & hin 
1. Hin dang O'nhàthuë 

(5) 
Ghi rö: Thuóc dién chinh sách nhzc: thlt?g binh, bnh binh, gia dinh lit s7...,• gia dinh thuóc ho 

nghèo, hç5 &c bitt nghèo 

Ghi rö: Thai gian cong tác lien tyc th' tfi 07 nàm tr& len tinh dên th&1 dié'm nop hd sa. 

Sinhnàm  CMND.... 

Thai gian 

qun  
.; Phu'è'ng  

duèng ph  
) 

qun  

) 
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Ohi ci th: din tIch nhà thuê  rn2 ; tng so nhân khu hin dang 
sOng chung trong ngOi nhà  khâu ; tiên thuê nba dOng/ 
thang. 

2. Nhà cham rut: 
Ghi Cu the: dia chi ; diên 

tIch nba r  m2 ; din tIch dat    m2 ; sO h hin dang trong 
crng ngôi nba:  h; tong sO nhân khâu hin dang song chung trong ngOi 
nhà  . kkiâu. 

3. Nhà cham9 vp' ho.c chOng: 
Ghi cu the: dia chi  ; diên 

tIch nhà & m2 ; din tIch dat &  m2 ; sôh hin dang o' trong 
cing ngôi nhà  h; tong sO rthân khâu hin dang sOng chung trong ngôi 
nhà  . khâu. 

4. Trong h gia dInh dã timg dirgc bô trI cho thuê chung cr chi.ra: 
(Có/Khong) 

5. Khác: 

II. bàn cãnh gia dInh hin nay (7)  

Nguyen v9ng c1ia gia dinh duçc b trI 0' khu virc, 
nao 

Tôi lam dcm nay dê ngh Qu cap giài quyêt cho gia dInh tOi 
h chung cu dé on dinh cuc sOng. TOi xin chân thành cam on.!. 
Ho so' kern theo: 
- Don theo mâu; 
- CMND, H khâu gia dinh (photo); 
- So BHXH ho.c quyêt nh tuyên dçing (Pho 
to sao y bàn chInh). 
- Giây tà' nhà, dat lien quan (photo). 
- Hcp dOng thuê nhà có xác nh.n cüa to 
trLrang (neu thuê nlià). 

xAc NHIN UBND PHTXONG (8)  Nifi 
DOITU'Q'NGLAMTRNCOHQ 

Ghi 15: hoàn cành bàn than. ngh nghip, nat lam viéc, binh quán thu nhp hang tháng; s nSm vic frong Ca 

qzian nhà nzc&c (nu là Can b cong ch&c, vién chOc; hoàn cãnh v hoc chng, con cái: ngh nghip, nai lam 
viêc, bInh quOn thu nhâp hang thOng; hoàn cOnh (chci, me, anh, chi, em...) cña nht?ng ngu&i dang ó' chung, thu 

nhap hang thOng 

ngày tháng  
Nguôi viet dcm 

( và ghi h9 ten) 

cilia bàn 

 01 can 

nám 

T dan ph/thôn no'i di tirçYng lam 
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KHAU THIJONG TRU 
(K ten, dóng dd'u,) 

Xác dnh thông tin cia t/thôn và ' kin 
e xuât cüa dia phung (be trI hoc không 

bô trI chung Cu) 

    

do'n co h khu thuô'ng trñ (9)  

To tru&ng/trumg thôn 
(Kvàghir6ho ten) 

H ông (bà)  
Diachi  
Thuc diên dôi tixcing  
Hoàn canE gia dinh  

      

       

      

Tinh trtng nhá hin nay  

      

       

       

xAc NHiN CUA CO QUAN NO! DOI TTfNG CONG TAC 
(R ghi rö hQ ten) 

Ong(Ba)  
Hin cong tác ti b phn'  
Thai gian cong tác tai  don v  

29. Thuê nhã ó' cong vi1 thuc thm quyên cüa UBND thành ph Ba Nng 
a) TrInh tir thu'c hiên: 
Bróc 1: Can b thuc dôi tu'Q'ng duc thuO nhà & cOng vu dê nghj co quan, tO 
chi.rc dang tnrc tiêp quân 1 gñ'i 01 b hO so thuê nhà O cOng vi ti B phan tip 
nhQtn và trà kêt qua cña SO'Xây dirng 
- Biryc 2: S Xây dimg tiép nhân, kiêrn tra hO so' và cap biên nh,n có hen ngày 
trà kêt qua cho ngu'O'i np (tru'O'ng hap np tnrc tiêp). Truè'ng hop he) so chua 
dy dñ, chu'a hap I thI htrâng dan dê ngLrôi np hoân thin ho so'. 
- Buc 3: Giâi quyêt ho so 
+ Trong thô'i hn 10 ngày, ké tn ngây nhn du'p'c dê nghj thuê nhà 0' cong vu, S& 
Xây dijng kiêm tra và có van bàn gü'i Uy ban nhân dan Thành phô xern xét, 
quyt djnh cho thuê nhà 0' cong vi. 
+ Trong thai h?n  10 ngày, kê tir ngây nhn duc van bàn de nghj cna co quan, 
ch(i'c dang tryc tiêp quân 1 ngu'O'i CO nhu câu thuê nba 0' cOng vu, Uy ban nhân 
dan Thành phô ban hành Quyêt djnh cho thuê nhà 0' cOng vii; tru0'ng hap khOng 
dñdiu kin thI phâi có van ban trà lèi nu rO I do. 
+ Uy ban nhân dan Thành phO gü'i Quyét djnh bô trI cho thuê nha 0' cOng vu cho 
don vj quân 1 vn hành nhà 0' cOng via, Ca quan dang trirc tiêp quân 1 nguO'i 
thuê và ngu'O'i ducic thuê nhà 0' cOng vçi (rnOi no'i 01 bàn) dê phOi hp trong viêc 
quân 1, be) trI cho thuê nhà 0' cOng vu. 
+ Can c0' Quyêt drth bO trI cho thuê nhà 0' cOng vi cüa Uy ban nhân dan Thành 
phe), S0' Xây drng có van bàn (kern theo danE sách ngu0'i dLrc bO trI thuê nhà 

('4) UBND xã/phu'ang xác nhn cy th vC kin c6a T tràng T dan pho'/ T'u'àng thôn va ghi r vic d xut 
ho' tui hay khOng ho' fri chung Cu,  

('5) TO trlr&ng TO' dOn phO'/Trir&ng thón xOc nhc2n cy thei' hç5 gia dinh cO h khO'u thicO'ng trz2; thuc din d4 trng,' 
hoàn cOnh gia dIn/i; tin/i trqng nhà 6 hin nay c?'ang 6' chung, 6 nh6 hay thuê n/ia 6 
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) d ngh dun vj quàn 1 vn hành k kt hçp dng thuê nhà cong v trçrc tip 
voi ngu'è'i thuê trong thè'i hn 10 ngày, kê t ngày Quyet djnh có hiu 1xc thi 
hành. Don vj quàn 1 vn hành nha & cOng vçi có trách nhim giri Hgp dng dà 
du9'c hai ben k két cho SO' Xây dirng và co quan quân 1 nguO'i thuê. 
b) Cách thfrc thiyc hin: Np ho so tnrc tiCp ti To tiêp nhn Va trà kt qua SO' 
Xây dirng, Trung tam Hành ChInh thành phô Ba Nng, so 24 Trân Phi,i, phuOng 
Thch Thang, qun Hài châu, thành phO Ba Näng; 
c) Thành phãn, so lu'çrng hO so': 01 bô 
- Don dê nghi thuê nha & cOng vii dà có xác nhn cia co quan dang trixc tiêp 
quàn 1' can bô, cOng chirc ye thic trtng nhà 0'; 
- Bàn sao quyêt djnh bO nhirn, diêu dng, Iuân chuyen cOng tác có xác nh.n cfia 
co quan ra quyêt djnh hoc co quan dang trirc tiêp quân 1 can bô, cOng chirc. 
d) Thô'i hn giãi quyêt: Trong thè'i htn 20 ngày Ice tü' ngày nhn di.\ ho so h9'p 

1 . 
d) DOi tu'çrng thii'c hin thu tktc  hành chInh: 
Theo quy djnh ti khoàn 1 Diêu 32 Luât Nhâ 6 nàm 2014, các dôi tu'çrng sau dày 
nêu dáp rng diü diêu kin quy djnh ti khoàn 2 Diêu 32 Lut Nhà & thI duçic thuê 
nhàO'côngvçi: 
- Can b, cong chute thuc CC Co quan cüa Bang, Nhà nuóc, to churc chInh trj - 
x hi không thutc din quy djnh ti diem a khoán nay du'cic diêu dng, luân 
chuyên den cong tác ti co quan Trung u'o'ng gifl' chuc viu ti.r cap Thur truO'ng và 
t.rong duung trO' len; ducc diêtu dng, luân chuyên den cong tác ti dja phuong 
git chute vi tr Chu tch Uy ban nhân dan cap huyn, Giám doe SO' và tuong 
duro'ng trO' len; 
- Can b, cOng chute thue các co quan eüa Bang, N}ia nuO'c, tO chirc chInh trj - 
xã hi không thuOc din quy djnh ti diem b khoàn nay dirçic diêu dng, Juan 
chuyên den cong tao tti xà viing sâu, vñng xa, vi1ng có diCu kin kinh tê - xä hi 
dàe bit khó khàn, khu virc biên gió'i, hài dão; 
- Giáo viên den cOng tác ti khu vixc nOng thOn, xã yang sâu, viing xa, vñng có 
diêu kiên kinh tê - xâ hi dc bit khó khãn, 1du virc biên gió'i, hài dáo; 
- Bác si, nhân viên y tê den Cong tác ti khu virc nOng thôn, xä vi1ng sâu, vling 
xa, vüng có diêu kiên kinh tê - xã hi dc bit khó khän, khu virc biên giO'i, hài 
dâo; 
- Nhà khoa hoc duac giao chui ti'I nhirn vi khoa hçc và cOng ngh cap quOc gia 
däc bit quan trong theo quy di.nh cña Lut khoa h9c và cong ngh. 
e) Co' quan giãi quyêt thñ tVc  hành chInh: So Xây dçrng thành phO Ba Nang. 
g) Kêt qua thiyc hin thu tic hành chInh: Quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan 
Thành phO v bO trI cho thuê nhà O' cong vii hoc van ban tñ chOi nêu rO l do. 
h) PhI, 1 phi (nêu có): không có 
I) Ten mu do'n, mIu to' khai: Don dê nghj thuê nhâ 0' cOng vi (Phi liic sO 01 
Thông tu so 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 cüa Bô Xây di.rng huO'ng dan 
quàn 1 sur ding nhà O' cong vu). 
k) Yêu cãu, diêu kiên thi•rc hin thu ttic hành chInh: KhOng 
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1) Can cfr phãp 1' cüa thu tiic hành chInh: 
- Nghj djnh so 99/2015/NE-CPngây 20/10/2015 cOa ChInh phü Quy dinh chi 
tiêt và huóiig dn thi hânh rnt sO diêu cüa Lut Nhà ; 
- Thông tu sO 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 cia B tru'äng Bô Xãy drng 
Hung dn quân 1? sfr diing nhâ 6 cong vi 

MAU DON, TO KHAI 

(Ban hânh kern theo Thông tLr so 09/201 5/TT-BXD ngày 29 tháng 12 näm 
2015 ciia B truó'ng B Xây dirng) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Htnh phiic 

DON BE NGHI THUE NHA 0 CONG VU 

KInh g6i:  (*) 

Ten tOi 1à  

Nàrn sinh Quê quán  

CMND s cp ngày ...../ / tai  

Ch 6 hin nay  

Dang 6 thuê E Dang 6 nhà khách n Dang 6 nhO' n 

Hin dang cOng tác ti  

Cht'rc vi: ; phi cap chiirc vii•  

Diên thoai:  Email  

Hin nay tOi chua có nhà 6 (chu'a có nhâ 6' thuc sO' hthi cüa rnInh, chua du'o'c 
rnua, thuê, thuê rnua nhà 6' xã hi) tti noi den cong tác. 

Tôi lam don nay d nghj co quan . xem xét cho tOi du'Q'c thuê nha 6' cOng 
vu và cam doan chap hành day dü các quy djnh cüa Nhà nuâc ye thuê, s6 dung 
nhà 6' cOng vu (SO thành viên trong gia dInh 6' cñng là: ngu'O'i). 

Kern theo dan nay là bàn sao Quyt djnh sO ngày. 
I. . . .1.... ciia  ye vic bô nhirn ho.c/và diêu dng, luân chuyn 
cOng tác. 

TOi cam doan nhung l6'i khai trong don là diiing sr thc và chu trách nhiêrn v 
nhttng l6'i khai cña mInh truO'c pháp 1ut./. 

Xác nhn cña co quan 
quãn 1ngu'ôi dê ngh thuê 

nhà 6' cong vti 

 

ngày .....tháng .....nãm 
Ngu'Oi lam do'n 
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(ye thirc trtng nhà tai da (K và ghi rö h9 ten) 
phu'o'ng noi den Cong tác) 

Ghi chi: (*) Ghi ten co quan dai din chñ s h0u nhà & cOng vii quy djnh ti 
Diêu 5 cüa Thông tu so 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 nàm 2015 cña B 
trtró'ng B Xây dimg. 

30. Thãm djnh giã bàn, thuê mua, the nhà & xã hi du'qc dâu tir xây dng 
theo dir an bang nguôn vOn ngoài ngân sách nhà nir&c trên phm vi dja bàn 
tinh. 
a) Trinh tu' thu'c hiên: 

Ch dâu tu' xây dixng l.p Ho so' phuong an giá theo quy djnh Va giri 01 bàn 
chInh hoc 01 bàn sao có chirng thc cia Co quan có thâm quyên die trInh Uy 
ban nhân dan cap tinh noi có dir an to chñc thâm dnh. Trumg hc'p chü du tu 
dâ hoàn thành xong vic xay dimg rthà a xä hivà dã dugc kiêm toán ye chi phi 
cüa dir an theo quy djnh thI Uy ban nhân dan cap tinh có the can c'.r vào báo cáo 
kiêm toán die thâm djnh giá ban, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà O' xâ hôi cña 
du'án. 
- Uy ban nhân dan cap tinh giao S Xây dung thirc hin vic thâm djnh giá ban, 
giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà & xa hi do chüdâu tu die ngh. 
- Trong th&i htn 30 ngày, kê tà' ngây nhn duçc Ho so hcp 1 die ngh thâm dijnh 
giá cüa chiii dâu tu, co quan ducic giao thâm drnh giá có trách nhim to chc 
thâm djnh và có van bàn thông báo kêt quãthâm dnh cho chü dâu tu', trong do 
nêu rO các ni dung dông vani dung can chinh si:ra (neu co). 
- Can cur van bàn thông báo ket qua thâm djnh, chü dau tu ban hành giá ban, giá 
cho thuê, giá cho thuê rnua nhà & xã hi cña dr an trên nguyen the không dugc 
cao hon giá dä diucrc thâm dijnh. 
b) Cách thfrc thirc hin: Np ho so trVc tiêp ti To tiêp nhn va trà kêt qua s& 
Xây dimg, Trung tam Hành ChInh thành phô Ba Nang, sO 24 Trân Phü, phu&ng 
Thch Thang, qun Hâi châu, thành phô Ba Nàng; 
c) Thành phãn, so lirqng ho so': 01 b 
- Cong van die nghj djnh giá, diêu chinh giá; 
- Phuong an giá; 
- Van bàn tOng hç'p kiên tham gia cüa các co quan lien quan, dinE kern bàn sao 

kiên Cua các co quan theo quy djnh (nêu Có); 
- Van bàn thâm dijnh phuong an giá ciia các co quan có chuc näng thâm djnh 
theo quy dijnh; 
- CáC tài 1iu kháC có lien quan. 
d) Thô'i hun giãi quyêt: Trong thO'i hn 30 ngày ke tr ngày nhn dü hO so hcp 

'. 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



116 

d) DEi tuçrng thirc hin thu tic hãnh .chInh: Cong dan Viêt Narn, Can bô, cong 
chrc, viên chirc, Doanh nghiêp, Doanh nghip có vOn diâu tu ntryc ngoài, T 
chi.Trc (không bao gôrn doanh nghip, HTX). 
e) Co quan giãi quyêt thu tic hành chInh: SO' Xây dung thành ph Dâ Nng. 
g) Kt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Van ban thông báo kêt qua th.m 
djnh du ánjdu an dieu chinh hoäc thâm dinh thiêt kO ccx s&/thiêt k ccx so' dju 
chinli. 
h) PhI, 1 phi (nêucó): KhOng cO. 
i) Ten mu do'n, mâu to' khai: 
k) Yêu câu, diêu kin thirc hin thu tt,ic hành chInh: Không 
1) Can cfr pháp 1 cila thñ tic hành chInh: 
- LuâtNlhà & so 65/2014/QH13 ngây 25/11/2014 cüa QuOc hôi. 
- Nghj dijnh sO 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü ye phát trin 
vàquãn12nhâ&xahoi. 

- Thông tu s 20/2016/TT-BXD ngáy 30/6/2015 cüa Bô Tru&ng B Xây dmg 
Hi.thng din thirc hin mt s ni dung cña Nghj dijnh s' 100/201 5/ND-.CP ngày 
20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü v phát trin và quán 1 nhà & xã hôi 

31. Lira ch9n chui dãu tu' dir an xây diyng nhà 0' thuo'ng mi quy djnh ti 
Khoãn 2 Diêu 18 Ngh dlnh so 99/2015/ND-CP" 
a) Trinh tu' thu'c hiên 
- BuO'c 1: Nhà diâu tur np ho so' tai  To tiêp nhn và trâ kêt qua SO' Xây duiTig; 
- Btró'c 2: Trong thO'i han  03 ngây lam viec kê to' ngây n]aan diuo'c hO so', SO' Xây 
dirng kim tra tinh hç'p 1 cüa ho so'; nêu ho so' khOng ho'plê, SO' Xây drng thông 
báo bng vànbãn cho nhâ dâu tur dê bô sung, hoân chinh; nêu hOso hap 1, SO' Xây 
di.mg gfri Phiêu lay kiên kern theo ho so' den các thánh viên To chuyên gia dtro'c 
UBND thành phô quyêt diinhthành 1p  gôm di din SO' Xây dirng (To tmOng), SO' 
Tài chinh, SO' Ké hoach và Dâu tu, SO' Tâi nguyen và MOi tnr&ng. 
- Bu5c 3,' Trong th&i han  19 ngày ké tiir ngày nMn du'o'c Phiéu lay kin, cac 
thành viên To chuyên gia tiên hành xem xét, dánh giá theo ni dung duroc phân 
cong và giri Phiêu 2 kiên yê To truO'ng To chuyên gia de tOng hap, báo cáo So' 
Xây thmg. Truông hap can thiêt, To chuyên gia to cho'c h9p dê xo' l các nôi 
dung con vuo'ng mac (nêu co), 

- Bthc 4: Trong thO'i hn 20 ngày kê to' ngày nEn duo'c hO so' hop lê cita nhâ du 
tu, nu nhâ dâu tur dü diêu kin lam chñ dâutu thI So' Xây dirng có to' trlrth d nghi 
UBND thành phO cOng nhn chü dáu tur, nêu nhâ dâu tu khOng dü diêu kiên lam 
chu du tur thl SO' Xây drng có van ban thông báo dê nhà dâu tur biêt rö 1 do. 
- Bu'ó'c 5.' Trong thO'i han  07 ngày lam vic kê to' ngày nhân duo'c to' trInh cua So' 
Xây dmg, UBND thânh phO Co van ban cOng nhn chá dâu tu du an, 
- Bu'ó'c 6.' Ira kt qua tai  To tiêp nhn và trá ket qua So' Xây thmg. 
b) Cách thfrc thçrc hin: Np ho so tru'c tiêp tai To tiêp nhn Va trâ kêt qua SO' 
Xây dirng, Truing tarn Hânh Chmnki thành phO Ba Näng, sO 24 Trân Phii, phu'O'ng 
Thtch Thang, qun .Hâi châu, thành phO Ba Nàng; 
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c) Thành phân, s hrqng hi so': 02 b chInh + 04 b sao chiip. 
- T trinh dé nghi Cong nhn lam chU dâu tu (theo mâu). 
- Bàn sao Giây chtmg nhn dàng k doanh nghip hoc Giây cht'mg nhn däng k 
dâu tixkèmtheo giây t?i chmg mirth có so von ducic hot dng kirth doanh bt dông 
san (von diiêu 1) theo quy djnh pháp 1ut v kinh doanh bat dng san; 
- Bàn sao giây tè chirng minh näng lrc tài chInE dé thic hin di an theo quy 
dinhpháp luât, gOm: 
+ DOi vó'i doanh nghiêp dã thàrth lap tir 01 nãm trO' len: Báo cáo tài chInE näm gân 
nhâtdâ duc kiêm toán ye mirc vn chü s hthi cña doanh nghip. 
+ Dôi vo'i doanh nghip mo'i thành lap: Nêu so von là tiên Vit Nam hoc ngoi t thI 
cung cap vn bàn xác nhn cia ngân hang thuong mi no'i doanh nghip do mo' tài 
khoàn ye so du tiên giri cña doanh nghip trong thOi h?n  30 ngày tmh den ngày np 
ho so. NOu so von là tài san thi cung cp chung thu con hiu lirc den ngây np hè so 
cfia tO chirc có chiirc nng djnh giá hoc thâm dinh giá dang hoat  dng ti Vit Nam 
ye ket qua djnh giá, thâm djnh giá tài san ciia doanh nghip; 
+ Bang phân bo von chti sO' hthi cña nhà dâu tu ti thO'i diem np ho so dôi v&i 
các dir an drang thirc hiên, sap thrc hiên và dôi vO'i dir an de nghj cong nh.n lam 
chà dâu tu' (co the lông ghép vào ni dung Th trInh); 
+ Van bàn cam kêt hoc thöa thun gifta nhà cung cap vOn vói nhà dâu tir ye vic 
cung cap dü rnO'c vOn nha dâu tuphài huy dng theo tiên d thirc hin dir an. 
- Bàn sao Giây chiimg nhn quyên sfr dicing drât. 
d) ThOi gian giãi quyêt: 30 ngày kê tir ngày nhn dii ho so hcip 1. 
d) Dôi tung thc hin thu ti,c hành chInh: Nba dâu tu'. 
e) Ca quail giãi quyêtthü tic hành chInh: 
- Co quan có thârn quyên quyêt djnh: UBNID thành phO Dà Nàng. 
- Co quan trirc tiêp thirc hin thñ tiic: SO' Xây dirng thành phO Dà Näng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Van bàn cong nhn chü dâu tu hoc 
van bàn trã Rd. 
h) PhI, 1 phi: KhOng có. 
1) Mâu do'n, tO' khai: TO' trInh dê nghj cong nhn chii dâu tu (dInE kern). 
k) Yêu câu, diêu kin thirc hin thu tue hành chInh: 
- Doanh nghip, hp'p tác xã duyc thành l.p và hot dng theo quy djnki cüa pháp 
luât Viêt Nam. 
- CO vOn pháp djnE theo quy djnh cüa pháp 1ut kinh doanh bat dng san và có 
vOn k qu dê thuc hin dôi vO'i tIrng du an theo quy djnh ci:ia pháp lut ye dâu 
tu. 

Co chirc näng kinE doanh bat dng san theo quy djnh ciia pháp 1ut. 
1) Cn cfr pháp 1' cüa thu tiic hành chinh 
- Lu.t Dat dai sO 45/2013/QH13 ngày 29/11/20 13 caa Quôc hi. 
- LutNhà 0' sO 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cüa QuOc hi; 
- Luât Dâu tu' sO 67/2014/QHl3 ngày 26/11/20 14 cüa QuOc hi. 
- Nghj djnh sO 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 ciia ChInE phii Quy djnh chi tiêt 
thi hành môt so dieu cña Luât Bat dai. 
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- Nghj dinh s 99/2015/ND-CPngây 20/10/2015 cüa ChInh phü Quy dinh chi 
tit và huó'ng din thi hânh mt so diêu ciia Lu.t Nhà . 
- Thông tu so 19/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 cüa B Tru&ng B Xây dung 
v vic huóig dn thrc hin mt so ni dung cUa Lut Nba va Nghi dinE s 
99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh pha. 

MAU DON, TO' KHAI 

TEN NHA DAU TI! CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIIT NAM 
Dc 1p - Tiy do  - Hnh phüc  

Sé:  , ngày .....tháng  nàm 
TO TRtNH 

V vic d nghj cong nhn chü du tu 
Dtrán:  

Can cü Lut Dt dai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
Can ciTr Lut Nhá so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 
Can cur Lut Dâu tu sO 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Can ci'r Nghi dinh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü Quy dinE chi 
tiêt và huàng dn thi hàrth mt so diêu cüa Lut Nba 6; 
Can cir Thông tu so 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B tru&ng B Xây drng v 
vic huóTig d.n thrc hin mt so ni dung cüa Lut Nhà 6' vá Nghi dinh s 
99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cña ChInhphü; 
Cäncir... 
(Ten nba dâu ta) dê nghj cOng nhn lam chiii dâu tu dâu tu' cia an xây thing nha 6' vO'i 
các n4.51  dung nhu sau: 
1. Thông tin ye dr an 
1.1. Ten dir an: (Ten dir an bang tiéng Vit, nêu chc an d'áu tic xáy dt'ng nhà & 
thiro'ng mai ma có nhu cáu dt ten bang tiéng nu'&c ngoài thlphái viêt day dz ten bang 
tieng Vit trir&c và tiê'ng nic&c ngoài sau) 
1.2. Hinh thirc dâu tu:  
1.3.Muctiêudu'áiy ..... 
1.4. Da diem xây drng: ..... 
1.5. Din tIch sr diing dat ..... 
1.6. Phu'crng thirc giao dat, cho thuê dat, chuyên nhug quyên sir dung dt (nu có): 

1.7.Quyrno dir an 
- Tong so 1ucng nha (can he): 
- Tng din tIch san xay drng: 
- Tng din tIch san nhã (cänh): 
1.8. Phuo'ng an tiêu thii sn phâm 
-Ban' .....cän(..... 
-Chothu&. .....can(.....%); 
-Chothuêmua' .....cän(.....%); 
1.9. lông mü'c dâu tu' dir an dir kiên' .....dOng (Bang cha: ...) 
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1.10. Phucmg an huy dng von 
a) Von thuôc sóhthi cüa chñ dâu tij 
-Sôvôn. .....diong( %). 
- HInh thirc huy dng. ..... 
b) Von huy dng tr tiên trã tnthc cüa khách hang 
.-Sôvôn. .....dong(  
- Hinh tht'rc huy dng. ..... 
c) Von vay 
-Svôn......diông(  
- HInh thrc huy dng ..... 

1.11. Thài gian, tin d thirc hin dr an: 
- Thai gian thirc hin dir an:  
- Tiên dO thuc hiên thr an: 
+Chuânbidiâutir ..... 
+ Kh&i công. ..... 
+ Hoàn thành, bàn giao nhà: 
2. Thông tin ye nhà dan tu' 
2.1. Ten:  
2.2.Djachi:  
2.3. Ngàrth, nghê kinh doanh chInh:  
2.4.VôndiêuI:  
2.5. Von pháp dnh:  
2.6.VOnchñshtu:  
2.7. Ngiiô'i dlai  din pháp luât: 
2.8. ThOn2 tin ye các dix an dâu tu ma nhà du tu d và dang thrc hin 
Stt Ten 

dir an 
Vai trô 
cüa nhà 
d u tlr (*) 

Dja dim 
thirc hin 

Tng 
mfrc 
dan 
(doug) 

- 

tir 

Tong von 
tham gia cfla 
nhà dâu tir 
(dông) 

Thôi 
gian 
thirc 
hin 

2.9. Bang phân b von chü sO' hthi dôi vói các dr an dâu tix ma nhà dâu tu dang và sap 
thuc hiên (bao ôm dix an dang däng k lam chñ dâu ftr) 
Stt Ten 

dir 
an 

Vai trO 
cña nhà 
du tir 
(*) 

Da 
diem 
thrc 
hin 

T;g 
mirc 
dâu tu' 
(dong) 

TOng v6n 
tham gia 
cüa nhà 
dâu tir 
(doug) 

S vn chü s hfru 
phn bô cho dr an 

Thai 
gian 
thrc 
hin 

Ba phân 
bô 

Chira 
phân b 

(Ten nhà cthu tu) cam kt chju trách nhiêrn truó'c pháp 1ut ye tmnh chInh xác va trung 
thirc cüa thông tin kê khai và hè so' gfri kern Th trinh nay. Dê ngh SO' Xây drng thm 
dinh, trjnh UBND thành phô xern xét, cong nh.n chü dâu tu dir an ãê có co' sO' trin 
khai các buOc tiêp theo. - 
No'i nhân: PM DIN NHA BAU TU 
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- SO' Xây drng; (j, ghi rö hQ ten và dóng dá'u) 
- Luu: VT. 
Chi thIch: 
(*): Chü du tu, nhà âu tu PPP, nba thu, 

32. Chap thumn chil tru'o'ng dâu tu' diii an xây diyng nhà 0' thuôc thm quyn 
I]BNID cp tinh quy dnh ti Khoãn 6 Diêu 9 Nghj c1nh so 99/2015/ND-CP" 
a) TrInh tu thirc hiên 
- Bix6c 1: T cho'c np ho so tai  To tiêp nhn và trã kêt qua SO' Xây di..mg. 
- Buóc 2: Trong tho'i h?n  03 ngày lam vic ké ttir ngày nhn diLrGc ho so, SO' Xây dLmg 
kim tra tInh hop 1 cüa ho so; nêu ho s không hop 1, SO' Xây dung thông báo bng 
v ban cho To chüc flop ho so' biêt die bO sung, hoàn chinh; nêu ho so hop lê, SO' Xây 
dçmg giri ho so lay 2 kiên cüa các coquan nhà nLro'c có lien quan ye dix an. 
- Bzthc 3: Trong thO'i han  15 ,ngày kê to' ngày nhn dirçc ho so lay kiên cüa So' Xây 
dimg, co quan duçc lay kiên phài có van bàn trá 1O'i ye nh&ng ni dung thuc phm 
vi quãn 1 nba nuO'c cüa mInh lien quan den dçr an gri SO' Xây dmg. Sau thOi han 
nêu trên ma co quan du'çic lay ' kiên không có van bàn gO'i SO' Xay dung thI xem nhu' 
co quan do thông nEat hoân toàn vOi ni dung ho so duo'c gui lay kiên. 
- Bu'âc 4. Sau khi nh.n duçic kiên cüa các co quan flEa nuO'c cO lien quan v du 
an, SO' Xây dimg tO chüc thâm djnh và dê nghj To chü'c nôp hO so giâi trInh, b 
sung (neu co). So' Xây dmg có to' trInh gui UBND thành phô trong tho'i han 25 
ngày kê to' ngây nhin din ho so hçrp 1 cüa To chirc np ho so (trong tru'o'ng hop 
h so không can giài trInh, bO sung them) hoäc trong thO'i han 03 ngày lam vic 
k to' ngây nh.n duc giâi trInh, bô sung day tht cüa To ch'.rc nôp hO so. 
- Bu'ó'c 5: Trong thOi han  07 ngày lam vic keto' ngày nhn duo'c to' trInh cña SO' 
Xây dung, UBND thârth phO Co van bàn chap thun chñ tru'o'ng dâu tu dir an 
ho.c van bàn khOng dông chap thun chü truong dâu tu du an và nêu rö l do 
d SO' Xây dirng trà lèi To cho'c np hO so. Tri.thng hop d an thuôc diên phài 
xin kin các co quan Trung uo1g, UBND thành phô CO van ban xin kin các 
co quan Trung uong truO'c khi chap thun chü trucing dâu tu dix an. 
- Bu'ó'c 6. Trã kêt qua tai  To tiep nhn và trákêt qua SO' Xay dung. 
b) Cách thfrc thiyc hin: Np hO so trrc tiêp tai  To tiêp nhn và trà kt qua SO' 
Xây dçmg, Trung tarn Hành ChInh thânh phô Ba Nang, sO 24 Iran Phü, phL1'Ong 
Thach Thang, qun Hâi châu, thành phô Dà Nàng; 
c) Thành phân, so lirqng hO so': 02 b chInki + 06 b sao chup. 
- To' trInh d ngh chap thun chii trtrcmg dâu tu (theo mâu). 
- TrixO'ng hop chira lira ch9n chii dâu tix thI báo cáo hInh tho'c lira ch9n chñ du 
tu vâ dir kin diêu kin die 1ra ch9n chñ dâu tu. Tru&ng hop dã dugc giao lam 
chñ diâu tu thI cung cap các ho so sau: 
+ Ban sao Giay chiirng nhn däng k doanh nghip hoc Giay chtrng nhn däng 
k du tu; 
+ Bàn sao Giây to' cho'ng minh nàng lc tài chInh die thc hin dr an theo quy 
djnh pháp 1ut, gôm: 
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++Di vO'i doanh nghip dã thành lap tili 01 nàm tr len: Báo cáo tài chInh näm gn 
nhât dà dugc kiêm toán ye mirc vOn chñ sO'hüu cüa doanh nghip. 
-H- DOi vOi doanh nghip rnii thành 1p: Nêu sO von là tiên Vit Nam ho.c ngoi t 
thi cung cap van bàn xác nhn cüa ngân hang thucmg mi noi doanh nghip do m 
tài khoàn ye so du tiên gui cia doanh nghip trong thOi hn 30 ngày tInh dn ngày 
np hO so. Nêu sO von là tài san tlil cung cap chthg thu con hiu hrc den ngày nôp 
ho so ciia tO chuc có chic näng dnh giá ho.c thâm dinli  giá dang hot dng tai Viêt 
Nam ye kêt qua djnh giá, thâm djnh giá tài san cia doanh nghip; 
++ Bang phân bô von chi s hthi cüa nhà dâu ti' ti thai diem np ho so dOi vo'i 
các dr an dang thixc hin, sap thirc hin và dOi vói dix an dê nghj chap thun chü 
tnrong dâu tu; 
-H- Van bàn cam ket hoc thóa thun giUa nhà cung cap von vO'i nba dâu tu ye viêc 
cung cap dü m'trc vOn nhà dâu ti.i phài huy dng theo tiên d thrc hin di.r an. 
- Bàn sao van bàn phê duyt quy hoch và bàn ye quy hoch chi tiêt khu vuc có 
dir an dä dLrçlc phê duyt. 
- Thuyêt minh và các bàn ye so b cüa dir an. 
- Bàn sao giây chüng nhn quyên sfr diing dat (nêu có); 
d) Thai gian giài quyêt: 35 ngày kê tir ngày nh.n dü hO so hcTp lê, không tinh 
th?ñ gian xin kiOn các Co quan Trung uong (nêu co). 
d) Dôi tu'çrng thirc hin thu tijc hành chinh: Chii dâu tu (tru'Orig hçip dã ducic giao 
làmchñ dâu tii) hoc nba dâu tu (truông h9p dã có nba dâu ttr) hoc don vj duoc giao 
chuân b dâu tLr dix an (tru'Ong hçip chua xác djnh chü dâu tu). 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hành chInh: 
- Ca quan có thâm quyên quyêt djnh: UBND thành phô Dà Nng. 
- Co quan trrc tiêp thi•xc hin thii tiic: S& Xây dtxng thành phô Da Nng. 
g) Kêt qua thrc hin thu titc hành chInh: Van bàn chap thun chfi truong dâu 
tu hoäc van bàn trà Ri. 
h) Phi, 1 phi: Không có. 
i) Mu don, to' khai: Th trmnlh dê ngh chap thun chñ tarong dâu tLr (dInh kern). 
k) Yêu câu, diêu kiin tliiyc hin thu tic hành chinh: Không có. 
I) Can cfr pháp 1 cüa thu tiic hành chInh 
- Lut Dat dai so 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 cüa QuOc hi. 
- Lut Nba ô sO 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cua Quoc hi. 
- Lut Dâu ttr sO 67/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cüa QuOc hi. 
- Nghj djnh sO 99/2015/ND-CPngày 20/10/2015 cua ChInh phñ Quy dnh chi 
tiêt và humg dan thi hành rnt sO diêu cña Lut Nhà . 
- Thông tu sO 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Truóng B Xây dirng 
ye viêc huO'ng dan thirc hin mt sO ni dung cüa Lut Nhà 6' và Ngh djnh sO 
99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cña ChInh phu quy dnh chi tiêt và huO'ng dn 
thi hành môt so dieu cüa Luât Nha 6'. 
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MAU BIJN, TO KHAI 

TEN TO CHTC CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
BOc Ip - Ttr do  - Hmnh phñc  

So:  , ngày  tháng nám 
TO TRIINH 

V vic d nghi chp thuu cliii trtro'ng du tir 
Dir an:  

Can cr Lut Dt diai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
CàncrLutNhà a so 65/2014/QH13 ngày25/11/2014; 
Can cr Lut Dâu tu sO 67/2014/QFI13 ngày 26/11/2014; 
Can cir Nghi djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChIrth phii Quy dinh chi 
tit và htxOng dn thi hânh mt so diêu cüa Lu.t Nhà 0'; 
Can cir Thongtr so 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 c11a B trtxâng B Xây dung v 
vic huâng dan thirc hin mt so ni dung cUa Lut Nhà 0' và Nghi dirth s 
99/2015/ND-CP ngày 20/10/20 15 ciia ChInh phü; 
Cänciir ... 
(Ten t chrc) dê nghi chap thun chii truo'ng dâu tii dçr an xây dirng nhà 0' vái các nôi 
dung nhu sau: 
1. Ten dr an: (Ten dc an bang tiê'ng Vit, nê'u d an du tic xáy dirng nhà & thu'o'ng 
mqi ma có nhu cu dt ten bang tiêng niróc ngoài thi phái viêt day dz ten bang ting 
Vit tric&c và tiêng nic&c ngoài sau) 
2. Ten chii du tu (trir&ng hcip dd du'crc giao lam chi dáu tic) hoc nhà dau tix (tru'&ng 
hop dã có nhà dáu tu') hoc hoc dGn v ducc giao chuân bj dâu t'x dir  an (tric&ng hop 
chu'a xác dinh chi'i dáu tu', nhà dáu tic):  
3. Hinh thtrc dau tu:  
4. Muc tiêu dii án. ..... 
5. Eja diem xây dng: ..... 
6. Din tIch sir d?ng  dat. ..... 
7. Ranh gió'i sfr dung dat' ..... 
8. Phuo'ng thrc giao dat, cho thuê dat, chuyên n1urcng quyên si:r dung dat (neu cO) 
9.Quymoduái ..... 
10. Mat diô xây dung: . . 
11.Hsôsidingdat: ...lân. 
12. Tng so hucmg nhà, t 1 và so lu'cmg trng loai nhà 0' 
- Tng s hucng nhà (can he): 
- Tng din tIch san nhà (can ho): 
- So hucing, t' 1 trng 1oi (nha 0' riêng lé, biët thu, can h chung Cu): 
+Loaj 1 . .....cän(.....%); 
±Loaj .........can(  
13. Phuo'ng an tiêu thu san phârn 
-Ban.......cän(..... 
-Chothu& .....cän( %); 
-Chothuêmua' .....can(.....%); 
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14. Khu vrc xe cong cong và d xe cüa h gia dInh, cá nhân: 
- Khu virc dë xc cOng cong. ....m2  
- Khu vçrc dê xe cüa h gia dinh, Ca nhân: ... rn2  
15. Các cong trInh h tang k thut cüa dir an: 
- Hang rniic (ten, khôi 1uçmg cong vic). ..... 
- Hinh thiirc quãn 1 sau khi bàn giao thra vào sir dçing (chñ dâu tu tr quãn 1 hoäc 
chuyên giao cho rthà nuàc sau khi hoàn thành): ..... 
16. Các cong trinh h tang xa hi cüa du an 
- Do chü dâu tt.r thirc hiên, thai gian du kin hoàn thành, hinh thrc quán 1)2 sau khi bàn 
giao dua vào srdiing ..... 
- Do chInh quyên thrc hiên, thai gian du kiên hoàn thành, hinh thirc quãn 1)2 sau khi bàn 
giao dua vào sir dirng. ..... 
17. Din tIch qu dat dê xây drng nhà x hi. ..... 
18. Tong mtc dâu tii dr an dr kiêw .....dng (Bang chü.....) 
19.Nguônvôndiâutt.r 
- Von thuc sO hthi cña chO dâu tir .....dOng (.....%); 
- Von huy dng tr tiên trã truO'c cüa khách hang theo hcxp dông mua ban, cho thuê, cho 
thuê mua nha 0 hinh thành trong thong lai' .....dông (.....%); 
-VOnvay: dong(..... 

20. Thè'i gian, tiên d thirc hin dr an: 
- Thai gian thirc hin dir an' ..... 
- Tiên do thi.rc hiên du an: 
+Chuânljjdâutw ..... 
+ KhOi công' ..... 
+ Hoàn thành, bàn giao i±à ..... 
20. Nhu'ng dê xuât uu dai cüa chü du tir ..... 
21. Trách nhim cüa nhà dâu tu, chñ dâu tir dôi vOi dr an' ..... 
22. Trách nhirn cüa chIrth quyên da phucing dOi vOi dr an' ..... 
(Ten to chrc) dê ngh SO' Xây dirng thm thnh, trmnh UBND thành phô xern xét, chip 
thun chfi tnro'ng dâu tu dir an dê có Co sO' triên khai các buo'c tiêp theo./. 
No'i i'zhân: DAI DIJN TO CHIJC 
- SO Xây drng; (K35, ghi rO hQ ten và dóng dãu) 
- Luu: VT. 

33. Chp thun chü tru'o'ng dIu ttr dir an xây drng nhà ô' thuc thâm quyên 
UBNID cip tInh quy djnh ti Khoãn 5 lJiêu 9 Ngh djnh so 99/2015/ND-CP" 
a) Trinh tu'thu'c hiên 
- BirOc 1: To chirc np ho so ti To tiêp nhn và trâ kêt qua SO' Xây dirng. 
- Buó'c 2: Trong thai han 03 ngày lam vic kê tir ngày nh.n duct ho so, SO Xây dirng 
kiêm tra tInh hop 1 cña ho so'; nêu hO so' không hop 1, SO' Xây dmg thông báo bang 
van bàn cho To chirc nôp ho so biêt dê ho sung, hoân chinh; nêu ho so hçip 1, SO' Xây 
dung gñi hO so lây)2 kiên cüa các co'quan nba nuO'c có lien quan ye di.r am 
- Bu'ó'c 3: Trong thai han 15 ngày kê tr ngày nh.n dup'c ho so' lay 32 kiên cüa SO Xây 
dmg, co' quan dugc lây32 kiên phãi có van bàn trá 16'i ye nhfrng ni dung thuc phm 
vi quãn 1)2 nba nuOc cia minh lien quan den dir an giri SO' Xây dirng. Sau thai hn 
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nu trên ma co quan du'Q'C lay kiOn khOng Co van bàn gi SO' Xây du'ng thI xem nhu' 
Ca quan do thng nhât hoàn toàn vo'i ni dung hO so du9'c giri My kin. 
- Bzthc 4. Sau khi nhn du9'c ' kiên üa các co quan nhà nuó'c có lien quan v du' 
án SO' Xây dimg tO chi.rc thâm dnh vâ dê nghi TO Chc nôp ho so giài trInh, bã 
sung (neu co). SO' Xây dirng co tO' trmnh gU'i UBNI) thânh phô trong thO'i hn 25 
ngày kê tr ngày nhân dü ho so' hç'p 1 ña TO chrc nôp ho so'(trong truO'ng hgp h 
so không Can giâi trInh, bô sung them) ho.c trong thO'i h?n 03 ngây lam viêc kê tü' 
ngày nhn du9'c giài trInh, bô sung day dü Cua To chñ'c nôp hO so. 
- Bwâc 5. Trong thO'i hn 07 ngày lam vic kê tr ngày nhân duoc to' trInh cüa SO' 
Xây drng, UBND thành phO CO to' trInh xin kiên ci:ia HDND thàrth 
ph. TnrO'ng hcp dir an thuc din phâi xin kiên CáC Co quan Trung uo'ng, 
UBND thành ph cO van bàn xin kiên CáC co quan Trung long tnrO'c khi xin 
kiên cüa HDND thành phO. 
- Bzthc 6: Trong thO'i hn 07 ngày lam vic kê to' ngày nhân du'o'c 2 kin Cüa 
HDND thành phô, UBNID thành phO có van bàn chap thu.n chñ tru'ong d.0 tu' 
dir an hoc van bàn không dOng chap thu.n chü tru'o'ng dâu tu' dix an va nêu rO 
1 do dê So' Xây dirng trà 1O'i TO chñc np hO s. 
- Bzcó'c 7: Ira kêt qua tai  To tiêp nhn và tràkét qua Só'Xay dimg. 
b) Cách thfrc thy'c hin: Np hO so trirc tiêp tai TO tiêp nhn và trá kt qua SO' 
Xây dçrng, Trung tarn Hành ChInh thành phO Da Näng, sO 24 Trân Phii, phu'Ong 
Th?ch Thang, qu.n Hâi châu, thành phO Dà Nang; 
c) Thành phân, s lucmg ho so: 03 b chInh + 06 b sao chiip. 
- TO' trInh dO nghi chap thun chñ tnrong dâu tu' (theo mu). 
- Tru'o'ng hgp chua Içra ch9n chñ dâu tu thI báo Cáo hinh thirc km chon chii du 
tu' vâ d kin diêu kin dê 1ira ch9n chü dâu tu'. Tru'O'ng hçp dä du'o'c giao lam 
chñ dâu tu thI,cung cap các ho so sau: 
+ Bàn sao Giây chiirng nhn dàng k doanh nghip hoàc Giây chi'ng nhân dàng 
kdutu; 

+ Bàn sao Giây to' chirng minh nàng 1xc tâi chInE dO thiic hin dii an theo quy 
djnh pháp luât, gôm: 
++ Dôi vO'i doanh nghiêp dã thành 1p to' 01 nàm tro' len: Báo cáo tài chinh näm gan 
nht dã duçc kiêm toán vO miirc vOn chñ so' hüu cüa doanh nghiêp. 
*1- D& vO'i doanh nghip mO'i thành lap: Nêu sO vOn là tiOn Vit Nam hoc ngoai tê 
thi cung cap van ban xác nhn cña ngan hang thuo'ng mi no'i doanh nghiêp do mO' 
tài khoàn vO so du tiên gñi cüa doanh nghip trong thO'i hn 30 ngày tlnh dOn ngày 
np h so. NOu sO vOn là tài san thI cung cap chüg thu cOn hiêu 1ixc den ngày nôp 
hO so cña tO chic có chtirc nàng dinh giá hoc thâm djnh giá dang hot dng ti Viêt 
Nam ye kOt qua djnh giá, thâm djnh giá tài san cña doanh nghiêp; 
++ Bang phân bO vOn Chü sO' hü'u cfia nba dâu tir tai thO'i diem nôp hO so di vO'i 
các dir an dang thii'c hin, sap thirc hin và dOi vO'i dir an dO nghi chap thuân chO 
truong du tu'; 
++ Van ban cam kOt hoc thOa thu.n giCa nba cung cap vOn vài nha dâu tix ye viêc 
cung Cp dU mo'c vn nhà dâu tu phái huy dng theo tiOn d thc hiên dix an. 
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- Bàn sao van bàn phê duyt quy hoch và bàn ye quy hoach chi tit khu vuc có 
dr an diã dugc phê duyt. 
- Thuyêt minh và các bàn ye so' bô ciia du an. 
- Bàn sao giây chirng nhin quyên sr dung diât (nêu có); 
d) Thôi gian giãi quyêt: 45 ngày kê tr ngày nhn dñ ho so' hçip 1, không tInh 
thà'i gian xin kiên HDND thành phô và các co' quan Trung uo'ng (neu co). 
d) Dôi tirong thi1c hin thu tc hành chInh: Chà dâu ti,x (tnreng hcp dã disçyc giao 
làmchü dâu tu') hoc nhà drâu lit (truong hçp dã có nba dâu tu') hoc dun vj duo'c giao 
chun bj dâu lit dr an (tnràng hçip chu'a xác djnh chñ dâu tu'). 
e) Co quan giãi quyêt thu tiic hành chinh: 
- Cu quan có thârn quyên quyêt djnh: UBNID thành phô Dà Nàng. 
- Cu quan trixc tiêp thixc hin thñ tçic: Si Xây drng thành phô Dà Nng. 
g) Kêt qua thirc hin thu tçic hành chInh: Van bàn chap thun chñ tnrung du 
tu hoãc van bàn trá Ru. 
h) Phi, 1 phi: Không có. 
i) Mâu dun, to khai: To' trinh die ngh chap thun chi tru'o'ng dâu tLr (dInh kern). 
k) Yêu câu, diêu kin thirc hin thu tiic hành chInh: Không có. 
1) Can cfr pháp 1 ella thñ tiic hành chInh 
- Lu.t Bat dai so 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ciia Quôc hi. 
- LutNThà 6' so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 càa Quôc hi. 
- Lust Dâu tu' so 67/2014/QR13 ngày 26/11/20 14 cüa Quôc hi. 
- Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cña ChInh phü Quy djnh chi 
tit và hu'O'ng dn thi hânh mt so diêu cüa Lut Nhà 6'. 
- Thông tu sO 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Tru&ng B Xây dirng 
v vic hu'ó'ng dan thiic hin mtt so nôi dung cüa Lut Nlhà 6' và Nghi djnh sO 
99/2015/ND-CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInE phü quy djnh chi tiêt và huO'ng dn 
thi hành môt so diiêu cüa Luât Nhâ 6'. 

MAU BUN, TO KHAI 

TEN TO CHXC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -  Tif do  -  Hinh phñc  

So:  , ngày  tháng nàm 
TO TRINH 

V vic d nghj chp thun chll tru'o'ng du tir 
Dtrán:  

Can cir Lut Bat dai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
Can cir Lut Nhà a so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 
Can cii'r Lut Dau tu' so 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Can cir Ng dnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInh phü Quy djnh chi 
tiêt và humg dan thi hành nTIt so diêu cüa Lut Nhà ; 
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(Ten dir an bing tiê'ng Vit, néu thi' an du tu'xdy dg nhà 6' thu'crng 
mqi ma có nhu cáu dt ten bang ti&ng nitó'c ngoài thI phái viêt day dz ten bang tiê'ng 
Vit tricác và tiéng niác ngoài sau) 
2. Ten thu dâu tu (tru'&ng hcrp dã du'cyc giao lam chi dáu tu') hoc nhà dâu tir (ti-wang 
hcip dâ có nhà du tu') hoac hoc dcrn v duqc giao chuân bj dâu tu dir an (trw&ng hcip 
chira xác dinh chz dáu tu, nhà dâu tu'):  
3. Hinli thiirc dâu tu:  
4.Muctiêuduán. ..... 
5. Dja diem xây drng: ..... 
6. Din tIch s1r ding dât...... 
7. Ranh gió'i sr dicing dât...... 
8. Phucing thirc giao dat, cho thuê dat, chuyên nhiro'ng quyên sr dçing dat (nu có): 
9.QuymodixáIr ..... 
10. Mat do xây dung: . . 
11.Hsôsudmgdat: ...lân. 
12. Tôngsô 1uig nhà, t 1 và sO Iucmg trng 1oi nhà 6' 
- Tong so lugng nba (can he): 
- Tng din tIch san nhà (can he): 
- S lucmg, t' 1 111mg loai (nhà 6' riëng lé, biêt thu', can h chung Cu): 
+Loaj1 . .....càn(.....%); 
+ Loai .........can ( %); 
13. Phucmg an tiêu thii san phâm 
- Bán......can (..... 
-Chothuê......cän( %); 
- Chothuêmua. .....cän(.....%); 
14. Khu vrc dê xe cong cong và dê xe cüa h gia dinh, cá nhân: 
- Khu vrc dê xe cOng cong.....m2  
- Khu vrc dê xe cüa h gia dinh, cá nhân: ... m 
15. Các cOng trInh h thng k thu.t cüa dir an: 
- Hang muc (ten, khoi krçmg cOng vic): ..... 
- Hinh thilirc quàn 1 sau khi bàn giao dua vào sim ding (chà dâu tim 
chuyn giao cho nba nuâc sau khi hoàn thành). ..... 
16. Cãc cong trinh h tang xäi hi cüa dçr an 
- Do chü d.0 tu thirc hiên, th6'i gian dLr  kiên hoàn thành, hInh thiTme quàn 1 sau khi bàn 
giao dua vao sfmding...... 
- Do chIrib quyên tliçrc hin, thai gian dr kiên hoàn thành, hInh thirc quân 1 sau khi bàn 
giao dra vào sü' ding. ..... 
17. Din tIch qu dat dé xây dirng nba 6' x hi. ..... 
18. Tang mi.rc du tu dm an dr kiën: .....dông (Bang chtr: ...) 
19.Nguônvôndâutim 
- Vén thuc s& hüi.i ciia chü dâu tim......dông (..... 

Can cir Thông tu so 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cia B Xây drng v viêc 
huóng dan thirc hin mt so ni dung cüa Lut Nlhà & và Ngh djnh sO 99/2015/ND-CP 
ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü; 
Cänciir 
(Ten t chrc) dê nghj chap thun chü tnrong dâu tii dr an xây dung nha 6 vâi cac nôi 
dung nhu sau: 
1. Ten dir an: 
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- Von huy dng tir tiên trà truó'c cüa khách hang theo hçp dông mua ban, cho thuê, cho 
thuê mua nba hinh thành trong ti.xong lai......diông (.....%); 
-Vônvay. .....dong(..... 

20. Thà'i gian, tiên d thirc hin dir an: 
- Thai gian thirc hin dir ãn...... 
- Tiên do thuc hiên dix an: 
+Chuânbidâutir ..... 
+ KhOi công...... 
+ Hoàn thành, bàn giao nhà...... 
20. NhQng dê xuât mi däi cüa chii du tir ..... 
21. Trách nhiêm ciia nhà dâu tu, chii du tu dôi vO'i dir air ..... 
22. Trách nhim ciia chInh quyn dja phuong dôi vOi dr án...... 
(Ten to chiic) d nghj Sà Xây dm.mg thrn dinE, trinh LTBND thành phô xem xét, chap 
thun chii trirong dâu tu dr an dê có Co sO' triên khai các buó'c tiêp theo./. 
No'! ,thân: BAI DIN TO CHTJ'C 
- SO' Xây drng; (Kj, ghi r6 hQ ten và dóng dâu) 
- Luu: VT. 

34. Thu tic thông báo nhi o' hInh thành trong tu'ong lai dii diêu kiin dtrç'c ban, 
cho thuê mua 
a) TrInh tir thtrc hiên: 
- Bithc 1: Chii dâu tu chuân bj ho so' theo quy djnh và np hO so' ti B5 phân tiêp 
nhân Va trâ kêt qua ciia S& Xây dirng 
- BuO'c 2: S& Xây drng tiêp nhn, kiêm tra và cap biên nhan  có h9n ngày trá kêt 
qua cho nguèi np. Truô'ng hp ho so' chu'a dày dii hoc chi,.ra hp 1 thI huO'ng 
dn dê ngi1ii n5p hoàn thin ho so'. 
- Bi.ró'c 3: Trong thi hn 15 ngày kê tii ngày n]a.n duçc hO so' hcp 1, So' Xây 
dmrng có van bàn thông báo nba O' diii diiêu kin duçic buy ding vOn gui chii diâu 
tir. TruO'ng hçp tIr chôi thl phài có van bàn trâ 1o'i nell rO 1 do. 
- Bithc 4: Chii dâu tu can cii vào ngày h9n trên Biên nhn den nhn kêt qua giài 
quyêt ti B phn tiêp nhn vâ trã kêt qua cüa SO' Xây dirng. 
b) Cách thii'c thiyc hin: Np ho so' trmrc tiêp ti To tiêp nhân vâ trã kêt qua so' 

Xây dimg, Trung tam Hành ChInh thành phô Dà Nng, sO 24 Trân Phii, phu'O'ng 
Th?ch Thang, qun Hâi châu, thành ph Dà Näng; 
c) Thành phân, so hrçrng ho so': 01b 
- Van bàn giii SO' Xây dirrng dê nghj thông báo nba o' dii diêu kin ban, cho thuê 
mua; Các giây to' chirng minE bao gOm: 
+ Giây to' ye quyên sii dung dat; 

+ HO so' dix an; 
± Thiêt k bàn v thi cOng dã dugc c,p có thâm quyn phê duyt; 
+ Giây phép xây dmrng dOi vO'i tru'o'ng hçp phâi có Giây phép xây dirng; 
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+ Giy tà' v nghim thu vic hoàn thànli xay dirng CU' s ha tang k thut tuung 
irngtheotiênd. 
- TriRmg hçip có the chap dr an dâu tu xây drng hoc the chap nba ô së ban, cho 
thuê mua: Chü dâu tu phái g1ri kern theo giây to' chirng minh dã giái chip hoc 
biên bàn thng nhât cüa ben mua, ben thuê mua nba o' và ben nhn th chp v 
vic không phâi giâi chap và dLrçlc mua ban, thuê mua nba 6' do. 
- TruO'ng hcTp là nhà chung cu, tOa nba hon hc'p có muc dIch d 6' hInh thành 
trong trnmg lai: Biên bàn nghim thu hoàn than xong phân móng cüa tôa nhà do. 
d) Th&i hn giãi quyêt: 15 ngày, kê tr ngày nliân di ho so'. 
d) Di tu'çrng thirc hin thu tiic hãnh chInh: Chü dâu tu. 
e) Co' quan giãi quyêt thñ tiic hành chInh: So' Xây dimg thành phO Da Nang. 
g) Kêt qua thtrc hin thu tic hành chInh: Van bàn thông báo nba 6' dü diu 
kiên ban, cho thuê mua. 
h) Phi, 1 phi: Không Co. 
1) Ten mâu don, mâu tO khai: 
k) Yêu can, diêu kiên thu'c hin thu tiic hành chinh (neu có): 
1) Can cfr pháp 1 cüa thu tçic hành chInh: 

Lut Kinh doanh bat dng san so 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cña Quc 
hôi; 
- Lut Nhà 6' sé 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Quc hôi; 
- Nghj djnh sO 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cña ChInE phñ quy dnh chi 
tit và huO'ng dn thi hành mt sO diêu cüa Lut Nlhà 6'; 
- Thông tu s 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Trithng B Xây drng 
huO'ng din thrc hin mt so ni dung ciia Lut Nba o' và Nghi dinE s 
99/2015tND-CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInE phi:i quy dnh chi tiêt và huotig din 
thi hành môt sO diêu cia Luât Nhà 6'. 

35. Thu ttic gia hin sO' hfiu nhà & ti Vit Nam cho cá nhân, t chü'c nirO'c 
ngoài 
a) Trinh tir thirc hiên: 
Bithc 1: Tru6'c khi bet hn sO' hQ'u nhà 6' 03 tháng, neu cha si hi;tu Co nhu cu 
gia h.n them thI phài có ho de nghj gia hn np ti B ph.n Tiêp nhân và Ta kt 
quâS&Xâydrng 
BirO'c 2: COng chi.rc tiêp nh.n, kiêm tra hO so': 
+ TruO'ng hcTp ho so' day dñ, hcip l, cOng chirc tiêp nhn 1p Giây tiêp nhan h 
so' và hçn trâ kêtquà. 
+ Tru'O'ng hcip ho so' chu'a hçp 1, cong chrc huó'ng dan bang phiêu theo mu d 
ca nhân, tO chüc hoàn thin ho so' theo quy djnb. 
Buó'c 3: Trã kêt qua cho cong dan, to chirc 
b) Cách thfrc thirc hin: Np hO so' trirc tiêp ti To tiep nh.n và trã kêt qua So' 
Xây dirng, Trung tarn Hành ChInh thành phô Dâ Nãng, sO 24 Trân Phii, phuOng 
Thch Thang, qun Hãi châti, thành phô Dâ Nãng; 
c) Thành phân, so h19'ng hO so': 01 b: 
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• - Dôi vol cá nhân: 
+ Dcrn dê nghj gia han  thai  han  so hu'u nhà &; 
+ Bàn sao có chiirng thrc Giây chüg nhn dôi vó'i nba . 
- Dôi vó'i to chirc: 
+ Dan dê nghj gia han  thai hn so hthi nhà ; 
+ Bàn sao có chü'ng thçrc Giay chimg nhn dOi vO'i nba &; 
+ Bàn sao có cht'rng thc Giây chmg nhn dàng k dau tLr. 
d) Thô'i hn giãi quyêt: Không qua 15 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü ho sa 
hcp1. 
d) Bôi tu'qng thirc hin thu tiic hành chInh: TO chirc hoc cá nhân. 
e) Cif quan thirc hin thu tiic hành chInh: 
- Ca quan có thâm quyên quyét dijnh: Uy ban rthân dan thânh phô Dà Nang. 
- Ca quan hoc nguôi có thâm quyên dIuçc üy quyên hoc phân cap thirc hin: 
SO Xây drng TP Dà Nng. 
- Ca quan trrc tiêp thrc hin TTHC: SO Xây drng TP Ba Nàng. 
g) Kêt qua thrc hin: Van bàn dong gia han  thOi  han  sO' h&u nba 6' 
h) L phi: KhOng - 
i) Ten mâu do'n, mâu tô khai: 
k Yêu cu, diêu kiin thu'c hin thñ tic hành chinh: Phài có dan gi,:ri UBND 
cp tinh truO'c khi hêt han  sO' h&u nba & 03 tháng. 
1) Can cfr pháp 15 cüa thu tiic hành chmnh: 
- Lut Nba 0 sO 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Quoc hi; 
- Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cña ChInh phñ quy djnh chi 
ti& va hLrO'ng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Nhà 0. 

III. LINH \TEYC KINH DOANH BAT BONG SAN 
36. Chuyn nhu'y'ng than b hoIc mt phân dir au bt ding san do Thu 
tu'óng chInh phil quyêt djnh vic dIu tir 
a) Trinh tur thirc hiên 
- BrrO'c 1: Chñ diau tr dx an kliu dO thi mO'i, di.r an phát triên nba 6' np ho sa tai To 
tiêp nhn và trà kêt qua SO' Xây dirng; 
- BrO'c 2: Trong thai han  03 ngày lam vic kê tr ngày nhn dLrgc ho sa, SO Xây drng 
kiêm tra tInh hcip l ciiia hO sa; nêu hO sa không hpp 1,S& Xay dirng thông báo bang 
van ban cho chü dâu tu biêt dê bô sung, hoàn chinh; neu ho sa hgp 1, SO' Xây dimg 
gri ho sa lay kiên cña SO Kê hoach và Dâu tu, SO' Tài chInh, SO Tài nguyen và 
MOi truOng, Ciic thuê và SO quân 1 chuyên ngành. 
- Bu'O'c 3: Trong thai han  10 ngày kê tO' ngày nhn dugc ho sa lay kiên, ca quan, 
dan vj có kiên ye nhthig ni dung thuc pham vi quàn 1 nba rnrOc cña mirth lien 
quan den dix an gO'i SO' Xây dirng. Sau thai han  nêu trên ma ca quan, dan vj dugc lay 

kiên không có van bàn gui so Xây dçmg thi xem nbu ca quan, dan vj do thông 
nEat hoàn bàn vói ni dung ho salây kiên. 
- Bu'O'c 4: San khi nhn du'çc kiên ciXa CC Ca quan, dan vi, SO Xây dimg tOng h9p, 
d nghi chir dâu tu giài trInh, b sung (nu có), báo cao UBNID thârth phO trong thai 
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han 20 ngày k tr ngày nhn dñ ho so' hgp 1 cña chü du tu' (trong tnrOng hop h so' 
không can giâi trinh, bô sung them) hoc trong tho'i han  03 ngày lam vic ké tir ngày 
nhân duo'c giái trmnh, bô sung dày dñ cüa chii dâu tu; 
- Buo'c 5: Trong thèi han  05 ngày lam vic kê tir ngày nhn du'gc báo cáo cüa S& 
Xây dung, UBND thành phô giiri ho so' lay kiên cña B Xây dirng, Bô K hoach va 
D.0 tu, B Tài chInh, B Tài nguyen và Môi tnrOng, B quail i chuyên ngành. 
- Buc 6: Sau khi nhn dLrçcc kiên cüa các B, SO' Xây dmg th,m diinh, d nghi chii 
dr.0 tix giái frnnh, bô sung (nêu co), báo cáo UBND thành phO trong thai han  10 ngày 
kê tr ngày nh d kiên cia các B (trong tnrOng hgp hO so khOng cn giài thih, 
b sung them) hoc trong thai han  03 ngày lam vic kê tir ngày nhn du'o'c giái trinh, 
bô sung day dii ca chü dâu tLr; Tru'Ong hgp không dñ diêu kin cho phép chuyn 
nhuong, SO' Xây dung thông báo bang van bàn cho chii diâu tu biêt rô 1 do. 
- Buóc 7: Trong thai hin 05 ngày lam vic kê tr ngày nhn du'c báo cáo cüa SO' Xây dung, 
UBND thanh pho báo cáo kêt qua thâm djnh dê Thñ tu'Ong ChInh phü quyêt djnh. 
- BixO'c 8: Trà kêt qua tai To tiêp nhn và trákêt qua SO' Xay dirng. 
b) Cách thfrc thiyc hin: Np hO so tric tiëp tai  To tiêp nhn Va trá két qua SO' 
Xây dmg, Trung tam Hành ChInE thành phO Ba Nàng, so 24 Trân Pha, phithng 
Thach Thang, qu.n Hãi châu, thành phô Ba Nang; 
c) Thành phân, sO hrçng hO so': 03 b chInh + 10 b sao chp. 

Dcm d nghi cho phép chuyên nhuçmg toàn b hoc mt phân dtr an cña chñ 
dsâu tu chuyên nhuçing (theo mâu); 
- Hè so' dr an, phân dr an dé nghj cho chuyên nlurcing bao gOm: 
+ Van bàn cho phep dâu tu hoc van bàn chap thun dâu tu' cüa co quan nJaà 
nuóc có thâm quyên (bàn sao có chtrng thrc); 
+ Quyet dnh phê duyt dr an, quy hoach chi tiêt 1/500 hoc quy hoach tng 
mt bang (bàn sao có chiimg thrc); 
+ Giây chirng nhn quyên sü' drng dat cüa toàn b5 hoc phân dr an d nghi 
chuyên nhuung (bàn sao có chirng thirc). 
- Báo cáo qua trInh thirc hin dir an cüa chü dâu tu chuyên nlnrcing den thai 
diem chuyên nhucmg (theo mâu). 
- HO so' cña chü dâu tu nhn chuyên nhucmg bao gôm: 
+ Don de nghi diuo'c nhn chuyên thucing dr in hoc mt phàn dir an (theo rnu); 
+ Giây chirng nhn dang k kirih doanh có ngành nghê ldnh doanh bat dng san 
hoc Giây chig nhn dang k doanh nghip có von diiêu 1 diáp irng yêu cau quy 
dijnh tai  Diêu 3 Ngh djn]a sO 76/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChInE phü (bàn 
sao có chirng thirc), tth tnrO'ng hçip nha dâu tu rnxó'c ngoài chua thành lap tO chO'c 
kinh tê theo quy dijnh cüa pháp lut ye dâu ttx; 
+ Van bàn chimg minh có vOn thuc sO' htru caa mirth dé thixc hin dir an theo quy 
djnhcia pháp 1ut ye diâu tu, ye dat dai. Truông hçp chua có van bàn chrng minE 
có von thuc sO' h&u cüa mInh theo quy djnh cña pháp 1ut ye dâu tu, ye dat dai thI 
phãi có van bàn xác nhn cña tO chñc kiêm toán dc 1p hoc báo cáo tài chInE dã 
du'c kiêm toán ye rnirc vOn chü sO' hthi caa doanh nghip tai thai diem gân nEat 
(nam nhn chuyên nhug hoc nãm truO'c lien kê nãm nhn chuyên nhugng) di 
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vi doanh. nghip diang hot dng; déi vâi doanh nghip rnói thành 1p thI nu s 
von là tiên Vit Nam hoc ngoi tthi phâi duqc ngân hang thuong rnai no'i doanh 
nghip do mO' tài khoàn xác nhn ye so du tiên gri cüa doanh nghip trong thai hn 
30 ngày tInh den ngày np ho so', nêu sO vOn là tài san thi phâi có chirng thu cüa t 
chirc có chtrc nãng dnh giá hoc thâm dijnh giá dang hoat  dng ti Vit Nam v kt 
qua dnh giá, thâm dljnh giá tài san cüa doanh nghip. 
d) Thai gian giãi quyêt: 45 ngày kê tr ngày nhin di.i hO so' hçp l (không k thai 
gian lay kiên các B và thai gian quyêt dnh cüa Thu turng Chinh phi:i). 
d) Dôi tixçrng thirc hin thu t11c hành chInh: Chñ dâu tu. 
e) Co' quan giai quyêt thu tçic hành chInh: 
- Ca quan có thârn quyên quyêt djnh: Thu tuOng Chmnh phü. 
- Ca quan trçrc tiêp thrc hin thii tic: SO' Xây dng thành phO Ba N.ng. 
g) Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Quyt dijnh cho phép chuyn 
nhucmg ho.c van bàn trã 10'i. 
h) PhI, 1 phi: KhOng cO. 
i) Mâu do'n, to' khai: 
- Dan die nghj cho phép chuyên nhircmg toàn b hoc mt phân dir an cña chü 
diâu tix chuyên nhLrçlng. 
-. Báo cáo qua trIn}i thirc hin dir an cña chü dâu tu chuyên nhixcmg dn thai 
diem chuyên nhuçrng. 
- Dan diêngh diuçc nhn chuyên nhucmg di.r an hoc mt phân di an. 
k) Yêu câu, diêu kiin thii'c hin thu tue hành chInh: 
- Yêu cau diêu kin 1: Chü diâu tu chuyên nhuo'ng dã CO giây chirng nhn ye 
quyên sfr dung diât dôi vói toàn bt hoc phân di.r an chuyên nhucmg. 
- Yêu câu, then kiên 2: Chñ dan tu nhân chuyOn nIiucng toàn b hoc mt phn 
dir an bat dng san phâi là doanh nghip kinh doanh bat dng san, có dü nang 
1irc tài chInh và cam kêt tiêp tiic vic triên khai dsâu ti.r xây dimg, kinh doanh 
theo dñng quy djnh cüa pháp lut, bâo dam tiên d, ni dung d an. 
1) Can cfr pháp 15' cüa thu tiic hành chInh 
- Lut Kinh doanh bat d5ng san ngày 25/11/20 14 cia QuOc hi. 
- Nghj djnli sO 76/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChinE phii quy djnh chi tit 
thi hành mt sO diêu cüa Lut Kinh doanh bat dng san. 

MAU liON, T( KHAI 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Htnh phüc 

D'N BE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHU'Q'NG TOAN BQ piy AN 
KInh giiri: 

- Uy ban nhân dan thànhph Ba Nng; 
- SO' Xây dirng thành phô Ba Nng. 

- Ten doanh nghip:  
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-Diachi:  
- Giy chrng nhn dang k2  doanh nghip so:  
- Giy chiTrng nhn dang k kinh doanh so:  
- Ngui di din theo pháp 1ut:  ChCrc vu:  
- So then thoai liênhê:  
Hin dang là chü dâu tLr dr an:  
Thuc dja bàn phuaiig/x , qunJhuyên , thành ph& Dà Nng 
Dê nghj dlixçc chuyên nhugng toàn b di.r an  vOi cac ni dung chInh nhu sau: 
I. NHU'NG NQI DUNG CO BAN CUA DTr AN 
1. Ten du an:  
2. Bia diem:  
3. Ni dung và quy mô dir an:  
4. Diên tIch slr dyng dat:  
5. Diên tIch dat xây dirng:  
6. Tong miTrc dâu tu:  
7.Nguônvondautu:  
8. TOm tt tinh hInh triên khai dir an:  
II. L DO XIN CHUYEN NH1f€NG:  
HI. BE XUAT CHU DAU TU' NHAN CHUYEN NHTXONG LÀ: (Ten chü du tu 
mài; dja chi; ngithi di din; nãng lu'c tài chInh; kinh nghiem) 
IV. PHU'(ING AN GIAI QUYT V QUYN LOI VA NGHiA VU DOI V(fl 
KHACH HANG VA CAC BEN CO LIEN QUAN:  
V. CAM KET:  (Co 
báo cáo tlnh hInh thrc hin c4r an gi'.ci kern theo)./. 

Dà Ndng, ngày .. tháng .... nàm  
Niiinhâji: C}IIJDAUTU' 
- Nhu trên; (Kj, ghi r6 hQ ten, ch&c vi vii dOng ddu) 
- Luu. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VI1T NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

DON BE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHIXO'NG MÔT PHAN DU' AN 

KInh gü'i: 
- TIJy ban nhân dan thànhph Da Ning; 
- SO' Xây drng thành phô Dà Nng. 

- Ten doanh nghip:  
- Dia chi:  
- Giây ching nhn dãng k doanh nghip so:  
- Giây chiTrng nhn dang k kinh doanh sO:  
- NguO'i dai  diên theo pháp Iu.t:  Chirc v:  
- SO diên thoai lien he: 
Hin dang là chñ du tu dr an:  
Thuôc da bàn phu?mg/xà ., qun/huyên , thành phô Da Nng. 
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Dé ngh di.rçc chuyên nhugng mt phan dr an .. vói các ni dung chInh nhu sau: 
I. NHYNG NQI DUNG CO BAN CJA DT AN 
1. Ten du an:  
2. Dia diêm  
3. Ni dung và quy mô dr an:  
4. Din tIch sii'r ding dat cita dr an:  
5. Din tIch dt xây dirng:  
6. Tong mi1rc dâu tir  
7. Nguon von dâu tu  
8. TOm tat tInh hInh triên khai du an:  
II. XIN PHEP CHUYEN NHU'OTG MÔT PHAN DTf AN 
1. Diên tIch dat:  
2. Vi trI khu dat:  
3. Quy mô cong trInh:  
4. Hin trng dang thrc hin:  
III. LY DO MN CHUYEN NHTfONG  
IV. BE XUAT CHU BAu TU' NHAN CHUYEN NHIX(YNG LÀ: (Ten chñ du tu 
mài; da chi; nguOi di din; näng 1irc tài chInh; kinh nghirn) 
V. PHU'QNG AN GIAI QUYET yE QUYN LVI  YA NGHIA VJ DOI vOl 
KHACH HANG vA cAC BEN CO LIEN QUAN  
VI. CAM KET  
(Co báo cáo tInh hlnh thitc hin c4r  an gái kern theo)./. 

Dà Nãng, ngày .... tháng .... nàm 
No'i n/ian: CHU BAU TU' 
- Nhi.r trên; (Kj, ghi rö hQ ten, chi'rc vt và dóng dá'u) 
- Luu. 

TEN CHU BAU TU' CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BEc 1p - Tir do - Hnh phác 

S: / , ngày tháng näm 

BAO CÁO QUA TRINH THTIC HIN DT AN 

KInh gfri: 
- Uy ban nhân dan thãnh phô Dà Ning; 
- S Xây dirng thành phO Dà Nang. 

1. Ten chü du tir: 
- Dia chi:  
- NguOi dai  din:  
- So diên thoai:  
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2. Thông tin chung ye dir an 
- Ten dir an:  
-Diadiêrndu'án:  
- Quyêt djnh phê duyt dr an (Van bàn chap thun dâu ti.r, cho phép dâu tir,...)  
- Muc tiêu cüa dir an:  
- Tng din tIch dat: Trong dO bao grn:  
+ Quy mô (diên tIch dat, quy hoch sir diing dat, h s sir diing dt...) 
+ Các chi tiêu ye xây dirng cong trinh (mat d xây dlrrng, din tIch xay dirng, diên tIch 
nhà,sô1irGngIthàY  
+ Tong mi.'rc dâu tu (Neu rö Co cau nguôn von)  
+ Tng tin dO và tiên dO chi tiêt ca d? an  
+ Các thông tin khac  
3. Các van ban ho so' pháp 1' ella dr an gôm:  
4. Qua trInh thu'c hiên dir an: 
- Tirih hInh giãi phóng mat  bang:  
- TInh hinh np tiên sll diing dat, tiên thuê dat:  
- TInh hInh xây dirng h tang k thut:  
- Tmnh hlrth xay drng nhà, cOng trInh xay dirng:  
- Tin do thixc hiën dir an:  
- Tinh hInh huy dng von:  
- TInh hmnh ban nhà a (hoäc tInh hInh kinh doanh BBS):  
- TInh hInh chuyên nhu'cmg dat cho các nha dâu tu cap 2:  
-Cácvndêkhác:  
5. Các nOi  dung dä cam kêt vOi khách hang:  
6. Các quyén Va i9i ich dlla các to chfrc, Ca nhân cO lien quail:  

Noi nhân: CHU DAU TII 
- Nhu trén; (Kj, ghi rä ho ten, chi'cc vii và dóng cMu,) 
- Liru. 

TEN CHU OAU TU' CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lip - Ti.r do - Hinh phllc 

S: / , ngày  tháng nàm 

BAO CÁO QUA TfflNH THC HIEN D AN 
vA MQT PHAN DTI AN CHUYEN NHU'ONG 

KInh glli: 
- Uy ban nhân dan thànhphé. Dà Nng; 
- S Xây drng thành phô Dã Nãng. 

1. Ten chil dan tir: 
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) 
+ Cãc chi tiêu ye xây dung cong trInh (mat dO xây dirng, din tIch xây drng, diên tich 
nhàô,sôIu'ongnhà  
+ Tng mtrc dâu tu (nëu rO co cau nguôn von):  
+ Tang tiên diva tien d chi tiêt cña dix an:  
b) Thông tin ye phân dir an chuyên nhucxng 
- Diên tIch dat  
- Quy mô cong trinh  
- Tin d thixc hin, hin trng  
-Ho sopháp1  
- Các thông tin khác  
3. Các van ban ho so' pháp 1 cüa dir an gOm:  
4. Qua trInh thu'c hiên dir an: 
- Tinh hmnh giãi phóng mt bang  
- Tlnh hInh np tiên sir diing dat, tiên thuê dat  
- Tinh hlnh xây dirng ha tang k thut  
- Tlnh hInh xây drng nhà, cOng trinh xây dirng  
- Tiên do thuc hiên du an  

TInh hmnh huy ding von  
- Tmnh hmnh ban nhà (hoàc tImh hInh kinh doanh BES)  
- TInh hInh chuyên nhucing dat cho các nhã dau tu cap 2  
-Cácvândêkhác  
5. Qua trInh thirc hin cüa phn dir an chuyên nhu'qng: 
- Tmnh hinh giãi phOng mt bang  
- Tinh hmnh np tiên sir ding dat, tiên thuê dat  
-. TInh hmnh xây dirng ha tang k7 thut  
- Tinh hmnh xây drng cOng trInh, nhâ 0'  
- Tiên do thuc hiên du an  

TInh hjnh huy dng vOn  
- TInh hmnh ban nhà (hoäc tInh hInh kinh doanh BDS)  
-Cácvândêkhác  
6. Các ni dung dã cam kêt vO'i khách hang  
7. Các quyên và 1ç'i Ich cüa các to chfrc, cá nhãn có lien quan  

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
-Luu. 

CHU DAU TTX 
(Kj5, ghi r0 hQ ten, chi'rc vit và dóng d'u) 

-Diachi:  
Ngu0'i dai  din:  

-SOdiênthoai:  
2. Thông tin chung ye dii' an và phn dr an chuyên nhirç'ng: 
a) Thông tin ye dr an 
- Ten du' an:  
-DiadiCmduán:  
- Quyêt djnh phê duyt dir an (Van bàn chap thun dâu tx, cho phép dâu tu ..  
- Muc tiëu cña du an:  
- Tng din tIch dat: Trong dO bao gm:  
+ Quy rnô (diên tIch dat, quy hoach sir ding eat, he so sir di.ing dat,  
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CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
BOc 1p - Tr do Htnh phüc 

Bo'N BE NGHJ BTJCC NHAN CHUYEN NHU'(YNG TOAN BQ DL' AN 

Kmnh giri: 
- Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng; 
- Sâ Xây drng thành phô Ba Nng. 

1. Ten doanh nghip xin nhn chuyn nhuçrng dir an  
-Diachi:  
- Gi.y darig k2 thành Ip doanh nghip so:  
- Giây chirng nhn dang k kinh doarth so:  
- Ngithi di din theo pháp 1ut:  
2. Nàng liyc v tãi chmnh (ye von chü sO' hü'u, khã näng huy ding von ) 
3. Náng hrc kinh nghirn (cac dr an Prong tr dã và dang triên khai v quy mô, vn 
d.0 tu ; so näm kinh nghim trong Iinh virc dâu tu bt dng 
san  )  
4. TJê nghj du'çrc nhn chuyên nhu'çrng toãn b du' an sau: 
- Ten thr an:  
- Chüdâutu'là:  
- Dia diem:  
- Ni dung và quy rnô dir an:  
- Din tIch sr dyng dat cüa dr an:  
-. Din tIch dt xây dirng:  
- Tng mirc dâu Pr:  
5. Cam kêt: Nêu dup'c cap cO thârn quyên cho phép duoc nhân chuyen nhirnng va lam 
chü du tu dir an , Cong ty chüng tOi xin cam két thirc hin rthu sau: 
- Ye kê hoch triên khai tiêp dir an  
•-Vêtiêndô  
- Tip tic thrc hin các nghTa vii cüa chü dâu tu' dôi vO'i khách hang và các ben có lien 
quan  

Dà Nng, ngày tháng .... nàm 
NoinJiân: CHU BAU TTI MÔT 
- Nhu trên; (, ghi rO hQ ten, chi'c vu và dóng d'u1 
- Lmi. tu
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CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
Bc 1p - Tç do - Hanh phñc 

[ON BE NGHI BU(1C NILN CHUYEN NIIU'qNG MQT PHAN P11 AN 

Kmnhgiri: 
- Uy ban nliân dan thanhphô Dà Näng; 
- S& Xây dmg thành phô Dà Näng. 

1. Ten doanh nghip xin nhân chuyn nhirç'ng mt phn dir an:  
-Diachi:  
- Giây dang k thành l.p doarth nghip s6:  
- Giäy chirng nhn dang k kinh doanh so:  
- NguO'i di din theo phap 1ut:  
2. Nàng ilyc ye tãi chinh (ye v&i chü sâ hü'u khâ nang huy dung von....):  
3. Nãng Iirc kinh nghim (các dr an ti.rong tir dà và dang triên khai ye quy rnô, von 
dâu tu ; s näm kinli nghim trong limb vrc dâu tu bat dng 
san  )  
4. B nghj dirç'c nlin chuyn nhirçrng mt phn di an sau: 
a) Thông tin chung ye dr an: 
- Ten dir an:  
-Diadiêm:  
-Nidungvaquymôdrán:  
- Din tIch sr diing dat cüa di an:  
- Din tIch dat xay dirng:  
- Tong mrc dâu tu:  
b) Thông tin ye phân dir an xin nhn chuyn nhiigng: 
-VitrIkhudât:  
- Quy mô Cong trInh:  
- Hin trng dang thirc hin  
5. Cam kêt: Nêu duqc cp có thm quyn cho phép dirge nhn chuyên nhugng mt 
phân , Congty chüng tôi xin cam kêt thrc hin nliu sau: 
- ye kê hoch triên khai tiêp dr an  
- Vê tiên d  
- Tiêp tpc thtrc hin nghia vi cüa chñ du ti.r d6i vói khách hang và các ben có lien 
quan  

Nc'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Lmi. 

fJà Näng, ngày .... tháng .... näm 
CHUBAU TIXMOI 

(Kj, ghi rô ho ten, chic v và dóng du) 
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37. Chuyn nhtrqng toàn b hoc mit phãn dir an Bt dng san do UBND 
cap tinh, cap huyn quyêt d!nh vic du tir 
a) TrInh tir thtrc hiên 
- Bu'ov ]. Chü dâu tu' dr an khu do thi mó'i, dii an phát triên nba np ho so tti To 
tiêp nhn và trá kêt qua S& Xây dirng; 
- Bu'ó'c 2: Trong thô'i hn 03 ngày lam viêc kê tir ngày nhn duçic ho so, Sà Xây dimg 
kiêm tra tInh hç)p 1 cüa hôso; neu ho so không h9p 1, Si Xây dmg thông báo bang 
van bin cho chü diau tu' biêt die b sung, hoàn chinh; neu ho so hçp 1, Sä Xây dcrng 
gfri ho so lay 2 kiên cüa S Ké hoach và Dau tu', S Tài chInh, S& Tâi nguyen vâ 
Môi trLrèng, Cc thuê và S quán 1 chuyên ngânh. 
- Bttâc 3. Trong thai h?n 10 ngày kê tr ngày nhn dhuçc ho so lay kiên, co quan, 
doii vj Co kiên ye nhüng ni dung thuôc phm vi quan 1 nhà nuc cüa mInh lien 
quan diên dr an gui S& Xây dmg. Sau thai hn nêu trên ma co quan, don vj duçc lay 

kiên khOng có vanban gñiS Xay dimg thI xem thu co quan, don vj dió thông 
nhât hoàn toân vói nii dung ho so lay kiên. 
- Buác4: Sau khi nhn thrçic kiên cüa cac co quan, don v, S Xây dmg thâm 
djnh, die ngh chü dâu tu' giài trinh, bô sung (nêu co), báo cáo UBND thành phô trong 
thai hn 20 ngày kê ttr ngàynhn dü h so hcp l cüa chñ dâu tu' (trong trithng hçip 
ho so không can giài trInh, bô sung them) hoc trong thai h?n 03 ngày lam vic ké tir 
ngày nh.n du9'c giái trinh, b sung day din cña chü dâu tu'; Trithng hçp không dü 
diiêu kiên cho phép chuyên nhu'ong, Si Xây dmg thông báo bang van ban cho chñ 
dâu tu biêt rô 1 do. 
- Btthc 5• Trong thai hn 07 ngày lam vic kê ttr ngày nh.n duct báo cáo Cüa S 
Xây dmg, UBND thành pho ban hành quyêt djrih cho phép chuyen nhiwng. 
- Bzthc 6: Trã kêt qua tJ To tiêp nhân va trã két qua SO'Xây dimg. 
b) Cách thfrc thrc hin: Np h so trxc tiêp ti To tiêp nhn và trá kêt qua S 
Xâydrng. - 
c) Thãnh phân, so hrçrng ho so': 02 b chInh + 05 b sao chp. 
- Dan die nghj cho phép chuyên nhuong toàn b hoàc mt phân dir an cña chü 
diâutu chuyên nhuong (theomâu); 
- Ho so du an, phn dr an die nghi cho chuyen nhup'ng bao gôm: 
+ Van bàn cho phép dâu tu hoàc van bàn Chap thun dâu tu cüa Co quan nhà 
nuó'c có thâm quyên (bàn sao Co chirng thvc); 
+ Quyét dijnh phe duyt dr an, quy ho.ch chi tiêt 1/500 hoc quy hoach tOng 
mt bang (bàn sao có chirng tbçrc); 
+ Giây chimg nhân quyên su' diing dt cüa toàn b hoc phân di.r an die nghj 
chuyên nhixçmg (bàn sao có chIrng thrc). 
- Báo cáo qua trinh thirc hin dii an cüa chü dâu ti.x chuyen nhucing den thai 
diôm chuyên nhixg (theo mâu). 
- HO so cüa chü dâu tu' nhn chuyen nhuvng bao gOm: 
+ Don d nghi duoc nhan chuyên nhixang di,r an hoc mit phan dir en (theo rnau); 
+ Giay chuiig nhãn dang k kinh doanh có ngânh nghê kinh doanh bat dng san 
hoc Giay chñ'ng nh.n däng k doanh nghip có vOn dieu 1 dáp img yeu câu quy 
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djnh ti Diu 3 Ngh djnh s 76/20151ND-CP ngày 10/9/2015 cüa Chinh phü (bàn 
sao Co chüng thirc), tth truông hcp nhà dâu tu nuó'c ngoài chua thành 1p to chrc 
kinli tê theo quy djnh cña pháp 1ut ye dau tix; 
+ Van bàn chirng minh có von thuc s hu'u cüa minh d thrc hin dr an theo quy 
dinh cña pháp lut v du tu, ye dsât dai. Tnthng hçvp chu'a có van bàn chüng minh 
có vOn thuc s hfru cña mInh theo quy djnh ciia pháp lut ye dâu tu, ye diât dai thi 
phái có van bàn xác nh.n cüa to chirc kiêm toán dc l.p hoc báo cáo tài chinh dã 
throc kiêm toán ye mrc von chü s hüu cüa doanh nghip ti thi diem gân nhât 
(nàm nhn chuyên nhucmg hoc nAm trixó'c lien kê nam nh.n chuyên nhuçmg) dOi 
voi doanh nghip dang hot dng; dOi vói doanh nghip mri thành l.p tM nêu so 
von là tiên Vit Nam hoc ngoi t thI phái duqc ngn hang thuong mi noi doanh 
nghip dió m tai khoân xac nhn ye s dii tiên giri cüa doanh nghip trong thi hn 
30 ngày tInh den ngày np hO so, nêu sO vOn là tài san thI phâi có chirng thu cüa to 
chirc có chirc näng drnh giá hoc thâm djnh giá dang hott dng ti Vit Nam ye kêt 
qua dljnh giá, thâm drjnh giá tài san cüa doanli nghip. 
d) Thôi gian giãi quyêt: 30 ngày kê tir ngày nhn diü ho so hcip l. 
d) Bôi ttrçrng thic hin thu tic hành chInh: Chü diâu tu. 
e) Co quan giãi quyêt thu tic hành chInh: 
- Co quan Co tham quyen quyet dpih: UBND thanh pho Da Nang. 
- Co quan trirc tip thirc hin thu tic: S Xây dimg thành phô Ba Nàng. 
g) Ket qua thiyc hiçn thu tzc hanh chinh: Quyet dinh cho phep chuyen 
nhucng hoc vAn bàn trâ 1i. 
h) Phi, 1 phi: Không có. 
i)Mudo'n,tô'khai: 
- Dcm die ngh cho phép chuyên nhucmg toàn b hoc mt phân dir an cüa chü 
dâu tu chuyên nhuqng. 
- Báo cáo qua trmnh thrc hin dr an cüa chü du tu chuyên nhuçing den thi 
diem chuyên nhucrng. 
- Don die nghj duge nh.n chuyên nhugng dçr an hoc mt phân dig an. 
k) Yêu câu, diêu kin thirc hin thu tiic hành chInh: 
- Yêu câu diêu kiên 1: 
ChÜ dÜ tu chüyên nhucmg diã c6 giy chmiihn v quyên sir ding dat dôi vó'i 
toàn b ho.c phân d an chuyên nhugng. 
- Yêu câu diêu kiên 2: 
Chu du tu nhn chuyên nhucmg toàn b hoc mt phân dig an bat dng san phài 
làdoanh nghip kinh doanh bt dng san, có diü nAng 1irc tài chInh và cam kêt 
tiêp tgc vic triên khai du tu xay dimg, kinh doanh theo dñng quy djnh cña 
pháp lut, báo dam tien d, ni dung dir an. 
1) CAn cfr pháp 1 ciia thu tiic hành chInh 
- Lut Kinh doanh bat dng san ngày 25/11/2014 cüa Quôc Hi. 
- Nghj dijnh so 76/2015/ND-CP ngày 10/9/20 15 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
thi hành mt so diêu cüa Lut Kinh doanh bt dng san. 
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MAU BaN, TO KHAI 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -  Hnh phüc 

DON BE NGHI CHO PHEP CHUYEN NIJrn NG TOAN BC) DIS AN 

Kfnhgfri: 

- Uy ban nhân dan thànhphô Ba Nàng; 
- S Xây dimg thành phô Ba Nàng. 

- Ten doanh nghip:  
-Diachi:  
- Giây chi.'rng nhn dàng k doan}i nghiêp so:  
-. Giây chñiig nhn dàng k kinh doanh so:  
- Ngithi dii din theo pháp 1ut:  Chic vii:  
- So diên thoai liênhê:  
Hin drang là chü dâu tu dir an:  
Thuc dja bn phurng/xa , quãnlhuyên , thânh phô Ba Nng 
Be ngh du9'c chuyên nhugng ton b dir n voi các ni dung chinh nhu sau: 
I. NIIUNG NO! DUNG CO BAN CUA DU'AN 
1. Tênduán:  
2. Dia dim:  
3. Ni dung và quy mo dr an:  
4. Din tIch si dyng dat:  
5. Din tIch drât xây dirng:  
6. TOng mirc drâu tix:  
7. Ngun vOn dâu tu:  
8. Tom tat tlnh hmnh triên khai du an:  
II. L' DO XIN CHUYEN NIIU'ONG:  
III. BE XUAT CHU DAU TU NHAN CIIUYN NHUONG LÀ: (Ten chü 
du tu m6i; dja chi; nguM dai diên; nàng Iirc tài chInh; kinh nghim) 
IV. PHU'CING AN GIAI QUYET YE QUYEN LO! VA NGHIA \TIJ DOI vOi KHACH HANG VA CAC BEN CO LIEN QUAN:  
V. CAM KET:  
(Co báo cáo tlnh hInh th'c hin dy an gt'ii kern theo)./. 

No'i nhân: 
- Nhir trên; 
-Lixu. 

Dà Nàng, ngày .... tháng .... nám 
CHU BAU TII 

(Kj, ghi rö hQ ten, chc vu và dóng du,) 
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CONG HOA xA 1101 CHiJ NGHIA VIT NAM 
Bic 1p - Tir do - Hnh phuic 

IJO'N nE NGH! CHO PHEP CHIJYIN NIfU'QG MQT PHAN DIJ' AN 

KInhgi:ri: 
- Uy ban nhân dan thânh phô Dà Nng; 
- S& Xây dmg thành ph Ba Nng. 

- Ten doanh nghip:  
-Djachi:  
- Giy chi.thg nhn clang k doanh nghip s:  
- Giay chung nhn clang ky krnh doanh so:  
- Nguô'i di din theo pháp 1ut:  Chirc vu:  
- So din thoai lien he:  
Hindang1àchiidâutudirán:  
Thutc djabnphung/xã ., qunIhuyn , thànhphô DàNng. 
Be nghj duçic chuyên nhucng mt phn dir n .. vói các ni dung chmnh nhu' sau: 
I.NHUGNQIDUNGCiBANCUADIXAN 
1.Têndrán:  
2. Dja diem:  
3. Ni dung và quy mô dir an:  
4. Din tIch sü diing dat cüadir an:  
5. Din tIch diât xây dirng:  
6. Tong mirc dâu tix:  
7. Nguôn von dâu tu:  
8. Tom tat tInh hInh trin khai di.r an:  
II. MN PHEP CIIIJYEN NIIUNG MQT PIIAN DIJ' AN 
1. Diên tIch dit:  
2. Vj trI khu dat:  
3.QüymOcÔngtrIfth:  
4. Hin trng clang thirrc hin:  
III. L' DO MN CII1JYN NllIJ(1NG  
IV. BE xuAT CHU BAU TTX NII4N CIIUYEN N1IUNG LÀ: (Ten chr 
dâu tu m&i; dja chi; ngi.thi dui din; näng 1c tài chInh; kinh nghim) 
V. PHTICING AN GIAI QUYET yE QUYEN LQI vA NGHiA V1J P01 
vOi KITACH HANG vA CAC BEN CO LIEN QUAN:  
VI. CAM KET  
(Co báo cáo tInh hmnh thc hin dy' an gi'ci kern theo)./. 

Dà Nàng, ngày .... tháng .... nàm  
Ncinhmn: CIIUBAUTU' 
-Nhutrên; (Kj, ghi rô hQ ten, chz'c vy và dóng dd'u) 
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TEN CHU DAU TU CONG HOA xA 11(11 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: / , ngày tháng nám ....... 

BAO CÁO QUA TRINH TIIIJC HIN DIAN 

KInh gi:ri: 

- Uy ban nhan dan thànhpho Dà NAng; 
- S Xây dimg thành phô Dà Nng. 

1. Ten chü du ttr: 
-Diachi:  
- Ngithi di din:  
-Sôdliênthoaj:  
2. Thông tin chung ye dir an 
-Tênduán:  
-Diadimdtián:  
- Quyêt djnh phê duyt dr in (Vn ban chap thun dâu tu, cho phép dâu ti.i,  )  - Muc tiêu cüa di.x an:  
- Tong din tIch dat: Trong do bao gôm:  
+ Quy mô (diên tIch dat, quy hoch si diring diât, he sO sr dcing dat...) 
+ Các chi tiêu ye xay dirng cong trinh (mat d xây dimg, din tIch xây dçrng, 
diên tich nhà , so hrcmg nhà 0'  
+ Tong m0'c dâu ta (Neu rô co' cau nguôn von)  
+ Tong tiên d và tiên d chi tiêt cña dir an  
+ Các thông tin khac  
3. Các van ban ho so' pháp 13 cüa diy an gôm:  
4. Qua trInh thtrc hiên dir an: 
- TInh hInh giâi phóng m.t bang:  
- TInh ffinh np tên sü diing diât, tiên thuê drât:  
- Tinh hInh xây drng h tang k thut:  
- Tinh hInh xây dimg nhà, cOng trInh xây dirng:  
- Tiên do thrc hiên di,r an:  
- Tinh hInh huy dng von:  
- TInh hinh bánrthàly (hoàc tInh hInh kinh doanl-i BDS):  
- TInh hmnh chuyên nhuçmg dat-cho-các-nftdâu-tircâp  
- Các van d khác: 
5. Các ni dung dã cam kt v&i khách hang:  

9 r , P A P . A 6. Cac quyen va kyi ich cua cac to chtrc, ca nhan co lien quan:  
No'i nhn: CHU DAU TII - Nhu trén;

(Kj, ghi r6 ho ten, chzc vu và dóng dcu 
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TEN CHU DAU TII CONG HOA xA HQI ciiti NGHIA V[T NAM 
Dc 1p - Tv do - Hnh phüc 

S: / , ngày tháng nám ....... 

BAO CÁO QUA TRINH THTJ'C HIN D1 AN 
vA MOT PILN D1J AN CHUYEN NHUNG 

KInh gri: 
- Uy ban nhân dan thànhph Dà N.ng; 
- S& Xây dirng thânh pho Dà Näng. 

1. Ten chü du tu': 
-Diachi:  
- Ngtthi di din:  
- So diiên thoai:  
2. Thông tin chung v dir an và phân dr an chuyn nhtrqng: 
a) Thông tin ye dir an 
- Ten di an:  
-Diadiêmdixán:  
- Quyêt djnh phê duyêt du an (Vn b chap thun diâu tu, cho phép dâu ti.r . .  
-Muctiêucüaduán:  
- Tong din tIch dt: Trong do bao gOm:  
+ Quy mO (din tIch dat, quy hoch sñ dung dat, h sO si ding dat, ) 
+ Các chi tiêu ye xây dirng cong trmnh (mat d xây di.mg, din tIch xây drng, 
din tich nha , so 1uc1ng nhà i ) 
+ Tèng mirc du tu (nêu rô c cu ngun vn):  
+ Tong tin d và tiên d chi tiêt cüa dr an:  
+ Các thông tin khác  
b) Thông tin vO phân dir an chuyn nhuong 
-DiêntIchd.t  
- Quy mô cong trInh  
- Tin do thuc hin, hin trang  
- Ho sapháp 1  
- Các thông tin khác  
3. Các van ban Ii so' pháp 1 cüa dir an gm:  
4. Qua trInh thtrc hiên dtr an: 
- TInh hInh giái phóng mt bng  
- Tlnh hInh np tiên si:r dung dt, tin thuê d.t  
- Tinh hInh xay dirng h tang icy thu.t  
- TInh hinh xay drng nhà, cong trInh xây dimg  
- Tiên dO thuc hiên du an  
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- TInh hInli huy ding von  
- TinE hinh ban nhà (hoàc tinE hinh kinh doanh BBS)  
- TInE hinh chuyên nhucmg dat cho các nhà diâu tu cap 2  
- Các vn dê khác  
5. Qua trinh thrc hin cüa phân d an chuyên nhu'qng: 
- TInh hinh giãi phóng mt bang  

S A A I A A A - Tinh hrnh np tien sir ding dat, tien thue dat  
- Tinh hInh xây dirng h tang k5 thu.t  
- TinE hinh xây dirng cong trinh, nEà ô  
- Tiên do thuc hiên du an  
- TInh hinh huy dng vOn  
- TInh hInh ban nhà (hoàc tInh hInh kinh doanh BBS)  
- Các vn d khac  
6. Các ni dung d cam kt vri khách hang  
7. Các quyên và lçri Ich cüa các to chfrc, cá nhân có lien quan  

Noinhn: 
- Nhu trén; 
-Luu. 

cml BAU TIJ' 
(Ky, ghi rö hQ ten, cht'c vi và dóng dá'u) 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

DON BE NGII! DUC NH4N CHTJYEN NHIIONG TOAN BO DU' AN 

KInhgri: 
- Uy ban nhân dan thànhphO Ba Nàng; 
- S Xây dirng thành phô Ba Nàng. 

1. Ten doanh nghip xin nhn chuyn nhrng thy an  
-Diachi:  
- Giy dlàng k3? thành 1p doanh nghip s:  
- Giây chmg nhn dàng k kinh doanh so:  
- Ngixôi diai  din theo pháp 1u,t:  
2. Nàng lçn ye tãi chInh (ye von chñ sO' hu'u, khà näng buy dng vén ) 
3.Nãng inc kinh nghim (cac dr an tirang tx dã Va dang trin khai ye quy mô, 
von dâu tu ; so nàm kinh nghim trong lTnh virc dâu tir bat dsng 
san  )  

A 5 A 4. Be ngh thrçrc nhn chuyen nhlrQ'ng toan b9 diy an sau: 
-Têndján:  
-Chüdiãutulà:  
- Dia diem:  
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- Ni dung vâ quy mô d an:  
- Din tIch sir dicing dat cüa dr an:  
- Din tIch dat xây dmg:  
- Tong mirc dâu tu:  
5. Cam két: Nêu dixçic cap có thâm quyên cho phép duçic nhn chuyên nlnrçing 
vâ lam chü diâu tu dr an ., Cong ty chüng tOi xin cam kêt thrc 
hiênnhu'sau: 
- V k hoch triên khai tiêp dir an  
-Vêtindô  
- Tiêp tiic thrc hin các nghia vii cüa chü dâu tu dôi vi khách hang và các ben 
cóliênquan  

Noinhân: 
- Niur trên; 
- Lixu. 

Dà Náng, ngày .... tháng .... nàm 
CHU DAU TIX MOI 

(Kj5, ghi r6 hQ ten, chz'c vu và dóng dá'u) 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Ttj do - Hnh phüc 

DON BE NGHI DU'UC NHAN CHUYEN NHNG MÔT PHAN D1X AN 

Kmnhgüi: 
- Uy ban nhân dan thànhphô Dà Nang; 
- S Xây dimg thành phô Dà Nang. 

1. Ten doanh nghip xiii nhn chuyn nhirqng mt phn dir an:  
-Diachi:  

- Giây chüng nhn dang k kinh doanh s:  
- Nguôi d.i din theo pháp 1ut:  
2. Nàng lire ye tài chinh (ye vn chü sO hthi, khâ nng huy dng von  )  
3.Nàng lirc kinh nghim (cac d an tuang tix dã va diang triên khai ye quy mO, 
vOn dâu tu ; sé nàm kinh nghim trong lTnh vrc dâu lii bat dng 
san  )  

x 4. Be ngh dirçc nhin chuyen nhirqng mQt phan dir an sau: 
a) Thông tin chung ye dr an: 
-Tênduán:  
-Diadiêm:  
- Ni dung và quy mô dr an:  
- Din tIch sir dpng dat cüa dir n:  
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- Din tIch dt xây dimg:  
- Tong mirc dâu tu:  
b) Thông tin ye phân dir an xin nh.n chuyên nhung: 
- Vi trI khu diât:  
- Quy mo cong trInh:  
- Hin trng dang thirTC hin  
5. Cam kt: Nêu duçic cap có thâm quyên cho phép dLrçlc nhn chuyên nhuong 
mt phan ., Cong ty chüng tôi xin cam kêt thirc hin nhu sau: 
- ye ké hoch triên khai tiêp d an  
- Vê tiên drô  
- Tip tçic thic hin nghTa v cüa chñ dâu tu diôi vó'i khách hang và các ben có 
lien quan  

Nci nhân: 
Niur trên; 

- Lixu. 

Dà Náng, ngày .... tháng .... nám 
CHU DAU TT1MI 

(Kj, ghi rô ho ten, chic vy và dóng dá'u) 

38. Cp mi chu'ng chi hành ngh mOi gii bt dng san (hoc cp 1i di 
v&i trtrông hçrp hêt hn) 
a) TrInh tif thtrc hiên 
Bithc 1: Don vj to chCrc k thi sat hch cap chñ'ng chi giri bàn phô to bài thi và 
ho so cüa các cá nhân die nghj phê duyt danE sách cap chirng chi ti To tiêp 
nhn và trã kêt qua cüa S Xây dcmg; 
Buóc 2: S& Xây drng tiOp nhân ho so, kiêm tra tInhhgp 1 và diây dñ cüa các 
giây t Co trong ho so; yêu cau b sung, hoàn thin neu ho so chu'a day din, hçp 
1; 1p giây biên nh.n hn ngày trâ ho so; 
BuOc 3: Trà kêt qua ti TO tiêp nhn và trá kêt qua cüa S Xây dimg. 
b) Cách thfrc thrc hin: Np ho so trçrc tiêp ti TO tiOp nhn vâ trã két qua S 
Xây drng, Trung tam Hành ChInh thành phô Dà Nng, sO 24 Trân Phü, phung 
Thch Thang, qun Hãi châu, thành phô Dá Nang; 
c)Thànhphãnhôs,sô1unghso --------- - 
- Don die nghj phe duyt danh sách cap chtmg chi hành nghê môi giâi BDS; 
- Bài thi phô to và ho s cüa cac ca nhan die nghj cap chimg chi. 
- Chimg clii cü (bàn gOc) diôi vfii trixOng hçp d hêt hn hoc bàn sao có chi'rng 
thirc dôi vó'i tru1ng hçcp chrng chi chua hêt han. 
- So lucmg ho so: 01 bô 
d) ThOi hn giãi quyt: l0ngày lam vic, kê tir ngày nh.n dü h so h?p  1. 
d) Boi ttrçrng thic hiçn thu tiic hanh chinh: To chuc hoac ca nhan 
e) Cr quan thirc hin thu tiic hành chInh: S& Xây dirng 
g) Két qua thrc hin Thu tic hành chInh: Chñ'ng chi 
h)LphI:20O.000dông/01chimgchi 
i) Ten mãu do'n, mâu to' khai: Dcm dàng k cap (hoc cap iai)  chirng chi môi 
gió'i bat dng san 
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k) .Yêu cu, diu kin thyc hiên thu tuc hành chInh: Bat  dim 1c' thi sat hach 
tr 70 diiêm tth len 
1) Can cfr pháp I clia thu tiic hành chInh: 
Thông tu sôl 1/20 15/TT-BXD ngày 30/12/2015 cüa B Trix&ng B Xây drng 
quy dnh vice cap chmig chi hanh nghe mm gim bat dpng san; hixo'ng dan vice 
dao tao, bôi duo'ng kiên thic hành ngh rnôi gii bt dng san, diêu hành san 
giao djch bat dng san; vic thânh l,p và to chtrc hoat dng cüa san giao djch bat 
dng san. 
Nghj dijnh 76/2015/ND-CP ngày 10/09/2015 cüa ChInh Phü Quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Lu.t Kinh doanh bat dng san. 
Lut 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Kirth doanh bat dng san cüa Quôc Hi. 

39. Cap Ii (cp di) chfrng chi hành nghê môi giói bt dng san 
a) Trinh tir thirc hiên 
Buc 1: Cong dan np ho so' tai  To tiêp nhan  Va trà kt qua cña SXây drng; 
Buóc 2: Si Xây drng tiêp nhn h so', kiêm tra tInh hop 1 và day diü cüa các 
giây t có trong ho so'; yêu cau bô sung, hoàn thin nêu ho so' chua day dü, hop 
1; 1p giây biên nhn hn ngày trà ho so'; 
Brnic 3: Trà kêt qua tai  To tiêp nhQ..n va trà kêt qua cüa S Xây dirng. 
b) Cách thfrc thçc hin: Np ho so' tri.rc tiêp tai  To tiêp nhn vâ trã kêt qua S& 
Xây drng, Trung tam Hành ChInh thành phô Ba Näng, so 24 Trân Phü, phuô'ng 
Thach Thang, qun Hái châu, thành phô Ba Nng; 
c)Thànhphânhôs,sô1u'qnghso: 
- Don de ng cap lal  chirng chi có dan ành 4x6, nêu rô l do xin cap lai  (bj mat, 
bj rách, bj hiiy hoai do thiên tai hoàc l do bat khà kháng khác). 
- Chirng chi cü (nêu co). 

- 02 ành 4x6cm chirp trong thai gian 06 thang tInh den ngày np ho so. 
- Bàn sao có chIrng thirc Giây CMND dôi vâi ngithi Vit Nam hoc h chiêu dôi 
vinguôi nithc ngoài (hoc bàn sao có bàn chInh d déd chiu); 
-So 1ucnghô so': 01b 
d) Tho'i han giài quyêt 10 ngày lam viêc, kê tu ngay nhân du h so hap lê 
d) B&i ttrçrng thirc hin thñ tic hành chInh: cá nhân. 
e) Co quan thrc hiirthü tic hành chInh: S Xây dmg 

9 9 r 7 g) Ket qua thrc hiçn Thu tiic hanh chinh: Chung chi 
h)LphI:200.000diong/chtirngchi 
i) Ten mãu thin, mâu t?r khai: Don diang k cap (hoc cap lai)  ching clii môi 
giói bat dng san 
k) Yêu câu, diêu kiin thc hin thñ tic hành chInh: Co nàng lixc hành vi dan 
sir dlây dñ, không bj cm hành ngh theo quyêt djnh ciia co quan có thâm quyen; 
khOng dang trong tInh trng bj truy cCru trách nhim birth sir, chap hành an pht 

Co Quyt djnh phê duyt danh sách cp chü'ng clii truOc do. 
1) Can cü pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
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- Lu.t Kinh doanh b.t dng san s 66/2014/QH13 ngây 25/11/20 14 cüa Quc 
Hi. 
- Nghj dljnh so 76/2015/ND-CP ngây 10/09/20 15 cüa ChInh Phñ Quy dijnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Kinh doanh bat dng san 
- Thông t.x so 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 cüa B Trithng B Xây drng 

quy djnh vic cap chü'ng chi hành nghê môi gió'i bat dng san; huóng dan 
viêc dao tao, bOi dixo'ng kiên thirc hãnh nghê môi giói bat ding san, diêu hànli. 
san giao djch bat dsng san; viêc thành 1p va to chi'rc hot dng cUa san giao 
djch bat ding san. 

MAU DON, TO KHAI 
PHULUCS 

MAU DON XIN CAP LI CHU1G CHI HANH NGH MOI GIdI BAT DONG SAN 
(Ban hành kern theo Thông tir so 11/2015/17-BXD ngày 30/12/2015 cüa BXáy drng Quy 

ct/nh vic cap cht'rng chi hành nghê inoi giái btdng san; huó'ng don viec dào tçio, bôi dtcöng 
k/en thi'c hành nghC mói giái bat d3ng son, dieu hOnh san giao dich bOt d5ng sOn; quy din!? 

viec thành lop và tO chilr hoat dong cOa san giao dich bat dng sOn,.) 
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET 

NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

D(YN XIN CAP LI CHI5NG CHi HANH 
NGIIE MOI GIOI BAT DQNG SAN 

KInhgiri:  
1. Ho vàtên  
2. Ngày, tháng, näm sinh  
3. So CMND hoc H chiêu: cap ngày: . Noi câp  
4. Ding k thng trñ t.i  
5. Noi hin nay:  
6. Dcm vj cong tác  
7. Diên thoai  
8. L do dê nghi cap 1i: 
Tôid dtcc cap Chñngbhi hàhh nghe mOi gifi1 liât dhg sln so . ngay....thth. . .riâm... 
Ngzthi lam don nêu rö nguyen nhOn dê nghi COp li Ching chi 

Tôi cam doan mi thông tin nêu tren là hoàn toàn ding s€ that. N6u saii, tO! xin chju trách 
nhiin trzcácpháp luat. 
Tôi lam don nay kmnh dê nghi So Xây dng cp lai Chñng clii hânh nghe môi giOi bat dng 
san. 
Tôi xin giri kern theo: 
- 02 ?mh (4x6cm); 
- Chthig clii cfl (neu co). 
Tôi xin trn trpng cam cm! 

ngày.... tháng näm 
Ngtrô'i d nghj 

(Kj, ghi rö hQ ten) 

(th 
4x6) 
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IV. LINH VUC GIAM IMNH NHA NU'OC YE CHAT. LTX(NG CONG 
TRINH XAY DIÔJNG 
40. Thu tic kim tra cong tác nghim thu dtra cong trmnh vào sfr ding dôi 
vi các cOng trInh trên dja bàn thuc trách nhim quãn I' cüa S& Xy 
diyng, S& quán 1 cong trInh xay ding chuyên ngãnh, trir các cong trInh 
thuc thm quyn kim tra cüa Hi dông nghim thu Nhà nuo'c các cOng 
trinh xây dirng, co' quan chuyên mon ye xây drng tnc thuc B Xây ding 
và B quãn 1 cong trInh xy dirng chuyên ngành 
a) TrInh ttr thtrc hiên 
Bi.rOc 1: To chirc, cá nhân di din chü dâu tu np trrc tiêp ho so ti To tiêp 
nhn va trâ kêt qua ho so -S& Xây drng thành phê Dà Nang; ho.c nhn qua 
duè'ng djch vi.i cong trixc tuyên. 
Buóc 2: To Tiêp nh.n và trà kêt qua tiêp nhn h so, kiêm tra thành phân ho so' 
theo quy djnh. 
-Tnthng hçp thânh ph.n ho so' không dam bão: Chuyên trà, huOng dan, dê nghj 
to chirc, cá nhânbô sung, hoàn thin dñng thành phan hO so theo quy dnh; 
- Truong hgp thanh phan ho so dam bao thi chuyen toan b9 ho so den Lanh dao 
Chi cyc Giám djnh Xây drng dê kiêm tra, xir 1. 
Buóc 3: Chi ciic Giám djnh Xây dmg có trách nhim tã chüc kim tra theo các 
ni dung quy djnh ti Khoán 3 Diêu 32 Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 
12/5/2015 ciia ChInhphñ. 
Buóc 4: Trà kt qua cho tè chirc, cá nhân. 
b) Cách thfrc thirc hin: Np h sotrirc tip tii T tip nhn và Trá kt qua S& 
Xây d.mg, Trung tam Hành ChInh thành phô Dà N,ng, so 24 Trân Phii, phiRmg 
Thch Thang, qun Hái châu, thành phO Dà Nng; hoc qua du?ng djch vi cong 
truc tuyên. 
c) Thành phân, s lirçrng ho so': 01 b. 
- Thàrth phn ho so tn.thng hçip np 1.n du gôm: 
+ Báo cáo cüa chü dâu tu ye vic hoân thành thi cOng htng mic cong trInhl 
cong trInh xây dimg theo Mu so 02 Phii 1iic I Thông tu sO 04/2019/TT-BXD 
ngày 1618/2019cña B Xây drng; - - - - 
+áocáô cña to chic ca ihanthirc hin giám sat thi cong xây dimg hng mic 
cong trIrili! cong trInh xây d1rng theo quy dinh tai  Mu s 05 Phi 1ic V Thông tu 
so 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 cüa B Xây dirng; 
+ Báo cáo danE giá cña nba thâu thi cOng V Cong tác quãn i chat lucmg hang 
myc cOng trInhl cong trinh xây dung theo quy djnh ti Diêu 25 Nghj djnh 
46/2015/ND-CP; diánh giá ye vic dü diêu kin nghim thu dê du'a hang miic 
cOng trmnEl cong trInh xây dung vào s dyng; 
+ Thông báo kêt qua kiêm tra cong tác nghiêm thu trong qua trInh thi cong xây 
drng hang mic cong trInhl cong trmnh xay dimg cüa co quan chuyên mon ye xây 
drng (nu co); 
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+ Danh mçic ho so'. hoàn thành hang mic cong trinhl cong trIrth xây dmg theo 
quy dijnh tai Phi 1ic III Thông tu so 26/2016/TT-BXD, kern theo các ho so lien 
quan; 

+ Biên bàn nghim thuhoàn thành hang mic cong trInh/ cong trInh xây drng 
theo hithng dn ti Dieu 9 Thông tu so 26/2016/TT-BXD; Khoân 2 Diêu 1 
Thông tix sO 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 cña B Xây dirng. 
- Truông hçip dã du'çc S& Xây dmg kiêm tra và yêu câu khac phic, thành phân 
hôsonpgôm: 
+ Thông báo kêt qua kiêm tra cong tác nghim thu cüa Sâ Xây drng; 
+ Van bàn báo cáo cüa chü dâu tu v viêc khAc phuc, hoàn thiên cacnôi dung 
tn tai theo yeu cu cüa S& Xây drng, hoàn thánh viêc chap hành Quyêt djnh xfr 
pht (nêu có); kern theo các ho so' lien quan; 
+ Biên bàn nghiem thu hoàn thành htng rnic cong trinhl cOng trinh xày drng 
theo hu&ng dn ti Diêu 9 Thông tu so 26/2016/TT-BXD; Khoán 2 Diêu 1 
Thông tu so 04/2019/IT-BXD ngày 16/8/2019 cüa B Xây dirng. 
d) Thô'i hn giái quyêt: 
- DOi vó'i cong trInh cap I theo phân cap tti Nghj djnh 144/2016/ND-CP ngày 
01/11/2016 cüa ChInh phñ và cOng trInh cap II, thôi gian xir 1 ké tü ngày nhn 
ho so khOng qua 20 ngày lam vic, cii the: 
+ Trong thai gian 10 ngày lam viêc kê tr ngày nhan dñ ho so hçrp 1, S Xây 
dirng ban hành Kê ho?ch kiêm tra, thành 1p dloan kiêm tra hin truông gü'i den 
to chrc, cá nhan có lien quan; dông thô'i trong thai gian nay S Xây dimg s 
phoi hçrp càng các to chrc, cá nhân lien quan kim tra thành phân ho so chInh 
yeu. 

+ Trong thôi gian 10 ngày lam vic kê t1r ngày kêt thác kiêm tra, S& Xây dung 
s bàn hành thông báo kêt qua kiêm tra b.ng van bàn; truYng hçp dam báo tIn 
ban hành van bàn chp thun, trtx&ng hçp chua dam bão thI bàn hành van bàn trã 
h so, yêu c.0 khc phic các ni dung tn ti. 
- Dôi vó'i cong trInh cap III, cap IV, thai gian xir 1 kê tr ngày nh.n ho so không 
qua 15 ngày lam vic, ciii the: 
+ Trong thai gian 08 ngày lam viêc k tü ngày nhn dü ho so hçip 1, S Xây 
dirng phài thành l.p doàn kiêm tra hin tru&ng, dng thi ban hành Ké hoch 
kiêm tra gñi dêntO chc, cá nhan Co lien quan; dông thi trong thOi gian nay S 
Xay dung së phôi hçp cüng các to chrc, cá nhân lien quan kiêm tra thành phân 
hOso'chInhyeu. 

+ Trong thO'i gian 07 ngày lam viêc k tr ngày kêt thüc kiêm tra, S Xây dirng 
sê bàn hành thông báo ket qua kiêm tra bang van bàn; tru?mg hcrp dam bào thI 
ban hành van bàn ,châp thun, tru&ng hçrp chixa darn bão thI bàn hành van bàn trá 
ho so, yêu câu khäc phic cãc ni dung ton t?i. 
l) Dôi ttrçrng thrc hin thu tic hành chinh: Chü dâu tu cong trInh xay drng 
trén dja bàn thành phO fà Nng. 
e) Co quan thc hin TTHC 
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- Co quan trirc tip thrc hin TTHC: Chi ciic Giám djnh Xây dmg — .S Xây 
dirng thành pho Ba Nàng. 
- Co quan phOi hçTp (nêu co). 
g) Kêt qua thirc hin TTHC 
- Van bàn chap thun két qua nghiëm thu cña chü diâu tu; 
- Hoãc Van bàn trà ho so, yëu cau bô sung, khàc phuc các ni dung lien quan 
(dôi vol truOng hgp không dam bâo yêu cau). 
h) L PhI: Chi phi kiêm tra cong tác nghim thu quy dnh t?i  Diêu 14 Thông tu 
so 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 càa B Xây dimg và Khoãn 4 Diu 1 
Thông tu so 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/20 19 cüa B Xây dçrng. 
i) Ten mâu don, tr khai: 
k) Yêu câu, diêu kin thiyc hin TTHC: Kiêm tra cong tácnghiêm thu cong 
trInh xây drng theo quy djrih ti Khoân 1 Diêu 32 Nghj dnh so 46/2015/ND-CP 
ngày 12/5/20 15 cüa ChInh phfT. 
1) Co' s& pháp 1 thirc hin TTIIC: 
- Lut Xây drng sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cña Quoc h.5i; 
- Nghj dijnh sO 46/2015/NB-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phñ ye quán 1 chat 
lu'çmg và bào trI cong trinli xây dimg. 
- Can cir Nghj dljnh sO 144/2016iD-CP ngày 01/11/2016 cüa ChInh phü ye 
Quydjnh môt s co chê dc thu v du tt.r, tài chInh, ngân sách và phân cap quàn 
1 dôi vOi thành phô Dà Nàng. 
- Thông tu so 26/2016/TT-BXL ngày 26/10/20 16 cüa BO Trithng B Xây dirng 
Quy dnh chi tiêt mt so ni dung v quân 1 chat lucing cOng trInli xây drng. 
- Thông tusô 03/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cüa B TruOng Bô Xây dirng 
quy dnh ye phân cap cong trinh xây dirng và hithng dan áp ding trong quán 1 
hot dng dâu tu xây drng. 
- Thông tu sO 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/20 19 cüa B TruOng Bô Xây dirng 
v/v sfra diOi, bô sung mt so ni dung càa Thông tu so 26/2016/TT-BXD ngày 
26/10/20 16 cüa B Xây drng Quy dinh chi tiêt mt so ni dung ye quãn 1 chat 
luçmg và bão trI cOng trInli xây drng. 
- Thông tu so 0712019/TT-BxD ngày 07/i 1/2019cüa BTrithngBôXây dung 
v/vadOj, bô sung, thay the rnt so quy djnh tai  Thông tu so 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 cüa Bô Xây drng Quy dijnh ye phân cap cong trInh xây 
dirng và huoiig dan áp dng trong quãn 1 hot dng dâu tu xay dirng. 
- Quyêt dinh sO 02/2018/QD-UBND ngây 23/01/2018 ciia UBND thành phô Ba 
Nàng v/v ban hành Quy dsjnh v phân cOng, phân cp, üy quyên trách nhim 
quãn 1 nha nuOc ye chat lucing cong trInh xay dimg trên dja bàn thânh phô Ba 
Nàng. 

41. B nhim giám d1nh viên ttr pháp xây dtrng di vó'i cá nhãn khác 
không thuc thãm quyn ella B Xãy dirng. 

a) TrInh ttr thtrc hiên 
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BuOc 1: Ca nhan có nhu c.0 là giám djñliviên tii pháp xây drng chun. bj 
ho so theo quy dnh va np ho so trirc tiêp t?i  To tiêp n1in và trà két qua ho so - 
S Xay dung thành phô Ba Nng; ho.c nhn qua ththng djch V11 Cong trrc 
tuyên. 

Bithc 2: To tiêp nhn và trá kOt qua hO so cüa S& Xây drng tiêp nhn, 
kiêrn tra ho so và cap biên nhn có ngày hn trà kêt qua trao cho ngui np. 
Truong hçTp ho so chLra day du, chua hçp 1 thi huong dan de ngixo'i flop hoan 
thiênhôso. 

Buóc 3: Giãi quyêt ho so 
- Trong th?ii gian 20 ngày, kê tir ngày than duqc ho so hçip 1, S& Xây 

drng chü tn, phôi hçp vi S Tu pháp lira ch9n ngithi có dñ tiêu chuân, tham 
mu'u Chii tjch Uy ban nhân dan Thành phô quyët djnh ho nhirn giám djnh viên 
tu pháp xây dirng. Truà'ng hgp tir chOi: thông báo cho ngi.thi dê nghj bang van 
bàn và nOu rô 1 do. 

- Trong vông 10 ngày lam vic kê tr kbi có quyêt dinh bô nhim, Uy ban 
nhan dan thành phô có trách nhim cong bo danh sách giám djnh viên tu pháp 
xay dung trên trang thông tin diin ti:r cña Uy ban nhan dan thành phô diông thii 
giri B Xây dirng và B Tu pháp dê cong b chung. 

Bithe 4: Ca nhân can cir ngày hn trên Biên nhan,  den nhn kêt qua giâi 
quyêt t.i B phn tiêp nhn và trá kêt qua cüa Sâ Xây dirng. 

b) Cách thirc thi,rc hin: Np h so trVc  tiêp  t?.i  To tiêp nhn và trà kêt 
qua S Xây dirng, Trung tam Hành Chinh thànE. ph Ba Nàng, so 24 Tr.n Phü, 
phung Thach Thang, qu.n Hái châu, thành phô Ba N.ng; ho.c np trirc tuyn 
ti: https ://dichvucong. danang. gov.vnl 

c) Thành phn, s ltrqng ho so' 
- Thành phân ho so' 
+ Giây d nghj b nhim giám dinh viên tu pháp xây drng (theo miu); 
+ Ban sao bang t& nghip dti h9c tth len phü hçp vó'i lTnh vçrc chuyên 

mon duçvc dO nghj bô nhim; ban sao chirng thirc chñng chi hành nghê phü hçip 
vó'i ni dung dO ng bô nhirn; 

- + So yêu 1 ljch và Phiêu 1 ljch tu pháp; 
+ Giây xác nhn vO thà'i gian thirc tO hot ding chuyên mon cüa co quan, 

to chirc noi nguñ duçc dê ng b rthim lam vic; 
+ Các giây t khác chftng mirth nguèi dugc dO nghj bO nhim dñ tiêu 

chuân theo quy dljnh ti DiOu2 Nghj djnh sé 6212016/ND-CP ngày 01/7/2016 
cua ChInh phii quy ctjnh ye diOu kin hot dsng giám djnh tu pháp xây drng và 
thI nghirn chuyên ngành xây drng. 

-Sôhrqnghôso':01b. 
d) Thôri hn giãi quyt: 20 ngày kê tix ngày nhn dugc ho so hcip 1 

(trong do: S Xây drng 10 ngày, S Tu pháp 5 ngày, UBND thànli. phô 5 ngày) 
d) Dôi ttrçrng thrc hin thu tc hành chInh: Ca nhân có nlrn câu là giám 

djnh viên tt.r pháp xay drng. 
e) Co quan thirc hin thu tic hãnh chInh 
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- Ca quan có thm quyn quyt djnh: liJy ban nhân dan thành ph. 
- Ca quan tnrc tiêp thirc hin thu tic hành chInh: Sâ Xây dirng. 
- Ca quan phôi hcip: S Tu pháp. 
g) Kêt qua thi'c hin thu tic hành chInh: Quyêt djnh bô nhim giám 

djnh viên tu pháp xây dimg hoc van bàn thông báo và nêu rO 1 do. 
h) PhI, 1phI: Không. 
i) Ten mâu don, mâu tô khai: Mu Giây dé nghj bô nhim giám djnh 

viên tu pháp xây dmg quy djnh tti Phi lyc 1 kern theo Thông tu so 04/2014!TT-
BXD ngày 22/4!2014cüa B Xây dirng. 

k) Yêu câu, diêu kiin thirc hin thu tiic hành chInh 
(1) Dieu kin chung dôi vOi giám djnh viên tu pháp 
Cong dan Vit Nam thumg trñ ti Vit Nam có dü các tiêu chuân sau: 
- Co sirc khOe, phâm chat do dc tot; 
- Co trinh dO di h9c trô len va dà qua thirc tê hot ding chuyên mon & 

11'nh vrc &rçYc dào to ti.'r dü05 nàm tr& len. 
(2) IDiêu kin riêng dôi v&i giám dljnh viên tix pháp xây dirng 
- Dôi vói giám djnh tu pháp ye sx tuan thu các quy djnh cüa pháp luat 

trong hot dng dâu tu xây dirng: Co kinh nghim thirc hin mOt  trong các cong 
vic quail 1 dir an diâu tu xây dimg, giám sat thi cong xây dimg, kiêm djnh xay 
dirng ho.c quàn 1 nhà rnthc ye xây dirng. 

- Doi vói giám dnh tu phap ye chat lixcmg hoc nguyen nhân hu hông, 
th&i h.n sfr dyng va các thông sO k5' thuat khác cüa vat  1iu, câu kin, san phâm 
xây dirng, bi phan  cong trmnh hoc cong trinli xây dirng: 

+ Co kinh nghim thc hiên môt trong các cong vic: thiêt kê xây dimg, 
thmtra thit kê, giam sat thi cong xây dung, thi cong xây dung, thi nghiêm 
chuyen nganh xay dyng, kiem dnh xay drng phu hçp vai nçn dung giam dnh tu 
pháp xây dimg; 

+ Co chñng chi hành nghê chñ trI khào sat xây dirng ho.c chu trI thiêt kê 
xây dimg theo quy djnh dôi vói tru&ng hçp giám djnh chat 1ixç'ng khào sat xây 
drng hoc thiêt kê xây dirng cong trInh; 

+ Co chung chi hanh nghe kiêm dinh xây dung hoàc diu kiên hanh ngh 
kêni dn}i xTay dirng hô thiêt kê xay dirng ho.c giárn sat thi cOng xay dirng 
theo quy djnh diôi vói triRmg hçip giám djnh chat luqng vat lieu, san phâm xay 
di.mg, thiêt bj cOng trinh; 

+ Co ching chi hãnh nghe kim djnh xây dmg ho.c diêu kin hành nghe 
kiêm djnh xây dçrng hoc thiêt k xây drng ho.c giám sat thi cong xây dimg 
theo quy dnh dOi vói tru&ng hçp giám dijnh chat h.rçing bO phn cong trinh xây 

A A S A A 

dimg, cong trmh xay dirng va giam dnh sir Co cong trinh xay drng. 
- DOi vói giám djnh tu pháp ye chi phi dâu tu xây dirng cong trInh, giá trj 

cong trinh: 
+ Co kinli nghim thuc hiën môt trong các cong vic quàn l dr an dâu tu 

xay dirng, thit k xay dyng, kim djnh xây dimg ho.c quàn 1 chi phi dâu tu 
xay dirng cOng trInh phü hcTp vol nOi dung giám djnh tu pháp xây dimg; 
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+ Co chig chi hành ngh djnh giá xay dirng theo quy djnh. 
1) Can cir pháp 1 cüa thu ttic hãnh chInh 
- Lut Giám dinh tu pháp nãm 2012; 
-Nghi djnh so 59/2015/ND-Cp ngây 18/6/2015 cña Chinh phü ye quán 1 

dir an dâu tu xay d%mg cOng trInh; 
- Nghj djnh so 62/2016tND-Cp ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü quy dinh 

ye diêu kin hot ding giám dijnh tir pháp xây dimg vâ thI nghim chuyên ngành 
xay dmg; 

- Nghj djnh so 100/2018/ND-Cp ngây 16/7/2018 cña ChInh phü sra dôi, 
bô sung, bãi bô mt sO quy djnh v diêu kin diau tu kinh doanh thuc cac linE 
virc quàn l nhà rnrórc cfia B Xây dmg 

- Thông ttx so 04/2014/TT-BXIJ ngây 22/4/2014 ci1a Bô Tnr&ng BXây 
dmg huóng din mt sO ni dung ye giám djnh tu pháp trong hot dng dau tu 
xây drng. 

MAU DON, T KHAI 
Phu luc 1 

(Ban hành kern theo Thông tr so 04/201 4/TT-BXD ngày 22 tháng 4 nàm 2014 
cña B Xây dirng) 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI]T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

- ,ngày tháng näm20.... 
GIAY DE NGHI BO NHIM /CONG BO 

GIAM DJNH VIEN Tir PHIAP xAY DTING / 
NG1XI GIAM B!NH TU PuP XAY DUNG THEO V1J vic 

KInhgi:  (1) 

2. Ngày, tháng, näm sinh:  
3. Eja chi thithng trü:  
4. Dcm vj hin dang cong tác:  
5. Däng k nOi  dung giám diinh ti.r pháp xâv dirnp 
TT  Nidunggf1rndhih Dángk - Loicôngfrthh 
1 Giámdjnhtuphápvsutuanthucacquydj 

 ciia pháp luat trong hoat dng dâu tu xây d.mg 
2 Giárn djnh tt.r pháp v cht hrçrng kháo sat xây 

 dng, thiêt kê xay drng cOng trlith 
3 Gim djnh tu pháp v chat luçxng b phn Cong 

trhth xây dtmg, cOng trinh xây dirng Va sr cO 
cong trInh xay drng. 

4 Giãm djnh tix pháp v chat hxçing vat 1iu, san 
phãm xay drng, thiêt bj cOng trinh 

5 Giám djnh tix pháp v chi du tix xây dimg phI 

o cOng trmnh, giá tr cOng trinh va các chi phI khác 
Co lien quan 

1. Ho va ten ngi±i dà nghj: 
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6. Kinh nghim thçrc t boat dng xây drng trong 05 nm g.n nht: 

TT Cong vic dä thxc hin (lit kê các cong vic d 
thirc hin lien quan den ni dung dang k' giám 
dnh tix pháp xày drng) 

Thông tin chung v cong trmnh (Ten, 
dja diem xây dirng, loai, cap cong 
trmnh) 

1 
7. Chirngchi hành ngh, chtthg nhn bôi duOng nghip vii: (neu rO loai chtmg chi, Hnfl v!rc 
hành nghê, m so chimg chi, ngày cap, no'i cap, có bàn sao chng thirc kern theo) 
Tôi xin cam doan các ni dung kê khai trên là dung st that, nu sai tOi hoàn toàn chju trách 
nhim truâc pháp lut/. 

Xác nhn ci:ia cc quan, to chrc 
quàn 1 trirc tip (2)  

(Ghi rO h9 ten, chü k, chirc vi, 
du pháp nhân) 

(1) Cc quan thuc B Xây dmg diiçc giao qun l hoat  dng giám djnh ttx pháp xây drng di 
vâi tnr&ng hçrp cá nhãn là cong chüc thuOc  các B, cci quan ngang B; cá nhân thuc dcm vj 
su nghiêp cong lap hoäc doanh nghiêp nba nl.xGc thuôc cac BO, co quan ngang BO Ca quan 
dâu môi thuc Uy ban nhân dan cap tinh dôi vó'i các Ca nhân tai da phucmg dung k. 

(2) di vói cá nhân tai  thai dim dáng k không lam vic tai  cc quail, t chIrc nào thI phài có 
xác nhn cüa ca quan, to chi'rc noi d cong tác gân nEat hoc có can cir xác nhin ye các cong 
vic da thirc hin lien quan den ni dung däng k giám dnh tu pháp xây drng. 

42.Diêu chinh, thay di thông tin cá nhân, t chfrc thyc hin giám dnh tir 
phap xay.di.rng do UBND cap tinh da tiep nhn dang ky, cong bo thong tin. 

a) TrInh tir thixc hiên 
Bithc 1: Ca nhân khi có thay dôi, diêu chinh các thông tin (danvi, cong 

tác, dja chi thumg trñ, ni dung giám djnh tu pháp xây dmg, các bang cap, 
chirng chi, chng nhn bôi dung nghip vi có lien quan den ni dung giárn 

• . . A 9 A A 

dinh tu phap xay dirng); to chuc khi co thay doi, dieu chrnh cac thong tin (ten to 
chirc, giây chüng nhn däng k kinh doanh, dja chi, ni dung giám dijnh tir pháp 
xây drng) thI cá nhân, tO chtrc có trách nhim cung cap thông tin thay dôi den 
So'Xâydrng- 

Ca nhan, to chirc chuân bj, h so theo quy djnh và np ho so trirc tiêp tai 
To tiêp nhn và trà kêt qua ho so - S& Xây dirng thành phô Ba N.ng; hoc nhn 
qua du?mg djch vii cong trixc tuyên. 

Buâc 2: TO tiêp nhn va trá kêt qua ho so cüa S Xây dirng tiêp nhan, 
kiêm tra ho so và cap biên nh.n có ngày hçn trà kêt qua trao cho ngui np. 
Trung hcip ho so chua dy dü, chua hçp 1 thi huOng dan dê ngthi np hoàn 
thiên ho so. 

Bithc 3: Trong 10 ngày lam vic kê tix khi nhn dü ho so hcip 1, Si Xây 
dirng kiêm tra ho so và tham muu Uy ban nhân dan thành phé c.p nht 1i thông 
tin trên Trang thông tin. din tü theo quy djnh. Trumg hcTp ho so chua day dü, 
hqp 1, Si Xây dçmg có van bàn trá 1i và nêu rO 1 do. 

Ngui dê nghj 
(Ghi rO h9 ten, chü k) 
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Buc 4: Ca nhân, t chirc can cir ngày hçn trén Biên nh.n, dn nh.n kt 
qua giâi quyêt t?i  B phn tiêp nhân Va trâ két qua cña S Xâythrng. 

b) Cách thá'c thrc hin: Np h so trirc tiép tti To tiêp nhn vâ trã két 
qua S& Xây du'ng, Trung tam Hành ChInE thành phô Dâ Nàng, so 24 Trân Phii, 
phuè'ng Thach Thang, quân Hái châu, thânh phô Dà Nng; hoc np trixc tuyên 
t?i: https ://dichvucong. danang. gov.vn/ 

c) Thanh phan, so Iwong ho 
- Thành phân ho sir: Van bàn d nghj trong do có thông tin diêu chinh và 

cac tài 1iu chi'rig rninh ye thông tin diu chinh kern theo. 
-Sô1unghôso':01bo. 
d) Th?yi hn giãi quyêt: 10 ngây kê tr ngày nhn du?c hè so hcp 1 

(trong dió: S& Xây dimg 5 ngày, UBND thành phô 5 ngày) 
d) Dôi tirçrng thirc hin thu tI1c hãnh chInh: Giám dijnh viên tix pháp, 

nguOi giám djnh tu pháp xay dirng theo vii viêc, to chirc giám djnh hr pháp xây 
dçrng theo vii vic, van phông giám dinh tix pháp xay dmg dâ du?c  cong bô trên 
trang thông tin din tà' cüa Uy ban nhan dan thành phô 

e) Co quan thiyc hin thu tic hành chInh 
- Co quan có thârn quyên quyêt djnh: Uy ban nhân dan thành phô. 
- Co quan trirc tiêp thuc hiên thu tc hành chInh: Si Xây drng. 
g) Kêt qua thrc hin thu tic hành chInh: Thông tin duoc ditra len Trang 

thông fin din ti:r ciia Uy ban nhan dan thành phô hoc van bàn trã1ô'i néu rô 1 
do. 

h) PhI, I phi: Không. 
i) Ten mu don, mh to' khai: Không. 
k) Yêu cãu, diêu kin thtrc hiên thu tue hành chInh 
Ca nhân khi có thay doi, diu chinh cac thông tin (don vj cong tác, dja chi 

thuo'ng tth, ni dung giám drnh tu pháp xay drng, các bang cap, ching chi, 
chrng nhQn boi dtxô'ng nghip vu có lien quan den ni dung giám djnh tu pháp 
xây dirng); to chüc khi có thay dii, diiêu chinh cac thông tin (ten to chirc, giây 
chig nhân däng k kinh doanh, dia chi, nôi dung giám djiih tu pháp xây drng) 

l)Càncfrphápicüathütuchànhchinh - 
- Luât Giám dinE tupháp nàm 2012; 
- Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cña ChInh phü ye quân 1 

dr an dâu tu xay dimg cong trInh; 
- Nghj djnh so 62/2016/ND-CF ngày 01/7/2016 cüa Chmnh phü quy djnh 

ye dieu kiên hoat dong giám dinh tu pháp xây dmg và thI nghim chuyên ngành 
xâyd.mg; 

- Nghi djnh so 100/2018/ND-Cp ngày 16/7/2018 cña ChInh phü sfra dôi, 
ho sung, bäi hO mt sO quy djnh ye diêu kin dâu hr kinh doanh thuc các linE 
vrc quàn 1 nhà nuOc cüa Bi Xây drng 

- Thông tu so 04/2014/Tf-BXD ngày 22/4/2014 cüa B Tru&ng BXây 
dcmg hi.rórng dan môt so ni dung ye giám djnh tu pháp trong hot dng dâu hr 
xây dimg. 
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43. Bang k cong b thông tin ngtrôi giám dlnh  tir phápxây dijng theo viii 
vic, to chfrc giám d1nh tu pháp xây diyng theo v vic dôi vó'i các cá nhãn, 
to chffc không thuc thâm quyên giãi quyét cüa B Xây d'ng, van phông 
giám dlnh  hr pháp xãy dirng trên da  bàn thrçrc UBND tinh cho phép hoyt 
dng. 

a) TrInh hr thtrc hiên 
Buc 1: Ca nhân, to chirc chuân bj ho so  theo quy dijnh và np ho so tnrc 

tiêp ti To tiêp nhn va trã kêt qua ho so - Si Xây drng thãnh phô Ba Nàng; 
hoc nhn qua du&ng djch vi cong trirc tuyên. 

Buc 2: To tiêp nhn Va trâ kêt qua ho so cüa S& Xây dirng tiêp nhQn, 
kiêm tra ho so và cap biên nhn có ngày hçn trà kêt qua trao cho ngthi np. 
Trixông hçp ho so chua dlây dü, chua hçip 1 thi huó'ng dn dê nguài np hoàn 
thiên ho so. 

Bithc 3: Trong thèi gian 30 ngày, kê tr ngày nhân ducic ho so hcip 1, Si 
Xây dimg chi trI, phôi hgp vó'i Sx Tu pháp tham mini Uy ban nhân dan thành 
phô cong bô thông tin ngithi giám djnh tix pháp xây dimg theo vii vic, tO chirc 
giám dijnh tu' pháp xay drng trên Trang thông tin din ti'r cñaUy ban nhân dan 
Thânh phô dông thii giri B Xây di.mg và B Ti,r pháp die cong bô chung. 
Truông hgp tü chôi thI có van bàn trà 1i nêu rô 1 do. 

Buâc 4: Ca nhân, to chic can cir ngày hn trên Biên nhn, den nhn két 
qua giái quyêt t?i  B phn tiêp nhn va Ira két qua cüa S& Xâydirng. 

b) Cách tht'rc thrc hin: Nop ho so trrc tip ti To tiêp nhn Va trà kêt 
qua S Xây dmg, Trung tam Hành ChInh thành phô Ba Nng, so 24 Trân Phñ, 
phumg Thch Thang, qun Hài châu, thành ph Ba Nãng; hoc np trVc  tuyên 
ti: https ://dichvucong .danang .gov.vnl 

c) Thanh phan, so ltrqn.g ho so' 
- Thành phin hI so' 
+ Di v&i Ca nhân: Giy di nghj Cong b ngui giám djnh tu pháp xây 

drng theo vçi vic theo mu tai Phu 1iic 1 kern theo Thông tir sO 04/2014/TT-
BXD ngày 22/4/20 14 cüa Bi Xây drng; bàn sao chig thirc bang tOt nghip di 
hoc, chñ'ngchi hành ngh pith hop vó'ini dung diang k) giárn djnh kern theo; 
các tài 1iu có lien quan theo quy dinh. 

+ DOi vó'i tO chi.rc: Thông tin dàng k3 cong b tO chiirc giám djnh tu pháp 
xây dimg theo v vic theo mu tai  Phii 1iic 2 kern theo tu so 04/2014/TT-BXD 
ngây 22/4/2014 cüa B Xây dirng; bàn sao chi'ng thirc chimg chi nàng 1rc hot 
dng xay dmg cña to chirc phü hçp vOi ni dung dang k gim djnh kern theo; 
các tài 1iu Co lien quan theo quy djnh. 

-Sô1unghôso':01b. 
d) Thô'i hn giãi quyt: 30 ngày kê ti'r ngày nhQ.n ducic ho so hcp 1 

(trong dió: S Xây dirmg 15 ngày, Si Tu pháp 10 ngày, LIBND thành phO 5 
ngay) 

d) Bôi tu'çrng thirc hin thu tic hành chInh: Ca nhân, tO chrc có nhu 
cau dláp ü'ng cac diêu kin theo quy djrih. 
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e) Co quan thirc hin thu tiic hành chInh 
- Ca quan có thârn quyên quyêt djnh Uy ban nhan dan thành phô. 
- Ca quan trirc tiêp thirc hin thu ti1c hành chInE: S Xây dirng. 
- Ca quail phôi hap: S& Tir pháp. 
g) Két qua thyc hin thu tiic hành chInh: Thông tin thxgc thra len Trang 

thông tin din tt:r cüa Uy ban nhân dan thành phô hoc van bàn trà Rn nêu rô 1 
do. 

h) PhI, 1 phi: Không. 
I) Ten mãu do'n, mâu t?r khai: 
- Mâu Giây dê nghj cong bô ngithi giám djnh tu pháp xây dirng theo vii 

vic quy dljnh tai  Phi u ric 1 kern theo Thông tu so 04/2014/TT-BXD ngày 
22/4/20 14 cüa B Xây dirng. 

- Thông tin diäng k cong bô to chirc giám djnh tu pháp xay dirng theo vii 
viêc, van phông giám djnh tu pháp xay dirng quy djnh ti Phi 1iic 2 kern theo 
Thông tu so 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/20 14 cüa B Xây d1rng. 

k) Yêu câu, diêu kin th1rc hin thu tuc hành chInh 
* Bôi voi ngirô'i giám djnh tw pháp xây dirng theo v1i vic: 
(1) Diêu kin chung dôi vth giám djnh viên tlx pháp 
Cong dan Vit Nam thu&ng trü ti Vit Nam có dñ các tiêu chuân sau: 
- Co scrc khôe, phâm chat dao  dcrc tot; 
- Co trInh d di hpc tr0 len và dà qua thirc tê hot ding chuyên mOn 

lTnh vuc duac dào tao tr dñ 05 nàm tró len. 
(2) Diêu kin riêng di vOi giárn djnh viên tu pháp xây drng 
- Déi vi giám dlnh  tu pháp ye si,r tuân thu các quy djnh cüa pháp 1uQt 

trong hot dng dâu Px xây dimg: Co kinh nghim thc hin mt trong các cong 
vic quàn 1 diri  an dâu ti.r xây dmg, giám sat thi cong xây dirng, kiêm dijrih xây 
dçmg hoc quail l nhà nuOc ye xây dimg. 

- Dôi vi giám djnh tu pháp v chit luçing hoc nguyen nhân hu hông, 
thri h.n su dirng và các thông so k5 thu.t khac cüa vt 1iu, cau kin, san phârn 
xây dimg, b ph.n cong trInli hoc cong trInh xây dimg: 

+ Co kinh nghirn thçrc hin mt trong các cong vic: thiêt kê xây dimg, 
thâm tra thiêt ke, giám sat thi cOng xây dimg, thi cong xây d1rng, thI nghirn 
chuyên ngành xây dirng, kiêm dijnh xay dimg phu hçp vói ni dung giám dn1i tu 
pháp xay dimg; 

+ Co chirng chi hành ngh chü tn kháo sat xây drng hoc chü trI thiêt kê 
xay dimg theo quy djnh dôi vâi truông hçp giám djnh chat lucrng khào sat xây 
dimg hoc thiêt kê xây dmg cong trmnh; 

+ Co chirng cM hành nghê kiêm djnh xay dirng ho.c diiêu kin hành nghê 
kiêm djnh xây dçmg hoc thiët kê xây dimg hoc giám sat thi cong xay dirng 
theo quy djnh dOi vói trurng hçp giám djnh chat luqng vt 1iu, san phâm xây 
dung, thiêt bj cOng trinh; 

+ Co chñng chi hành nghe kiêm djnh xay dirng hoc diêu kin hành nghê 
kiêm djnh xây dirng hoc thiêt kê xây drng hoc giám sat thi cong xay dirng 
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theo quy dnh di vói truông hap giám djnlI chit luçing b ph.n cong trInh xây 
dmg, cong trinh xay dimg Va giám dlnh  sr cô cong trInh xây drng. 

- Dôi vói giám djnh tu pháp v chi phi dâu tu xây drng cong trInh, giá trj 
côngtrInh: 

+ Co kinh nghim thirc hin m,t trong các cOng vic quãn 1 dr an dâu tu 
xay dipig, thit kê xay dung, kim dinh xây dirng hoc quán 1 chi phi dâu tu 
xay dung Cong trInh phñ hap voi ni dung giám djnh tu pháp xây drng; 

+ Co chtmg chi hành nghê djnh giá xây dirng theo quy djnh 
* Bôi vó'i to chfrc giám d1nh ttr pháp xây ding theo viii vic: 
(1) Diêu kin chung diôi vii to chi.rc giám djnh ti.r pháp theo vii vic 
- Co tu cách pháp than; 
- Co hott dng chuyên mon ph hap vói ni dung thrçc trimg câu, yêu 

caugiáthdnh; 
- Co diêu kin ye can b chuyên môn, ca s v.t chat bào dam cho vic 

thrc hin giám ctjnh tu pháp. 
(2) Diêu kiên riêng di vri t chtrc giám djnh tu pháp xây drng theo v 

viêc: 
- IDOi vói giám dinh tu pháp ye su tuan thñ các quy dijnh cüa pháp 1ut 

trong ho?t dng dâu tix xây dirng: 
+ CO dñ diêu kin näng lirc theo quy dnh dê thirc hin mt trong các cong 

vic quàn 1 dr an dâu tu xay dirng, kiêm djnh xây dimg, giám sat thi cong xây 
dirng phi hap voi ni dung giám dijnh tu pháp xây dirng; 

+ Ca nhân chü tn giám dinh phãi dáp rng diêu kin nhu dôi vOi giám djnh 
viên tu pháp xay dmg, ngiRii giám djnh tu pháp xay dirng theo vi vic thirc 
hin giám djnh ye sir tuan thu các quy djnh cüa pháp 1uQt trong hot dng dâu tu 
xây drng. 

- Dôi vói giám diinh tu pháp v cht hxçmg ho.c nguyen nhân hu hông, 
thi hn sir dung và các thông s k5 thut khác cña 4t 1iu, câu kin, san phâm 
xay dung, b ph.n cong trinh hoc cong trinh xây dmg: 

+ Trithng hap giám diinh chat hxçmg khão sat xây dmg hoc thiêt kê xây 
dung congtrrnh, to chuc thuc hien phâi có du diu kiên nàng luc dê thuchiên 
mt trong cac cOng vic: kiêm dsinh xay drng, khào sat xây dmg, thiêt kêxy 
drng, thâm tra thiêt kê xay drng theo quy djnh phil hap vó'i ni dung giám djn11 
tuphápxâydirng; 

+ Trueing hap giám djnh chat hrçmg v.t 1iu, san phâm xây dçrng, thiêt bj 
cong trmnh; to chilc thirc hin phái có dü diêu kin nàng 1çrc dê thixc hin mt 
trong các Cong vic: kiêm djnh xay dung, thiêt kê xay dirng, thI nghim chuyên 
ngành xây dimg, giám sat thi Cong Xây drng theo quy dnh phü hap vói ni dung 
giám djnh tu phap xây dimg; 

+ Trumg hap giám dinh chit luang bô phn cong trinh xây dirng, cong 
trInh xay dirng va giám dinh sir c cong trinh xay dimg; to chuc thc hin phâi 
Co dü diêu kin nãng 1\xc d thirc hin mt trong các Cong vic: kiêm djnh xây 
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dirng, thit k xay d1rng theo quy djnh phi hqp vó'i ni dung giám djnh ti.r pháp 
xây dçrng; 

+ Ca nhan chü trI thrc hin giám dinh  các ni dung nêu trên phâi dáp üTig 
diêu kin tucmg i'ng nhu dôi vó'i giám dnh viên tir pháp xây dirng, nguñ giám 
diinh tur pháp xay dung theo vu viêc thrc hin giám djnh ye cht luçmg hoic 
nguyen nhân his hông, thi hn sir diing và các thông so k thuat  khác cüa vat 
lieu, cau kiên, san phâm xây dimg, b phn cong trInh hoc cong trmnh xây dçrng. 

- Dôi vâi giám dljnh tu pháp ye chi phi dâu tu xây dirng cong trInh, giá trj 
cong trInh: 

+ Co näng içrc thc hin mt trong các cong vic kiêm c1nh xây dung, 
thiêt kê xây drng, giám sat thi cOng xây drng, quân 1 chi phi dâu tu xay dimg 
cOng trInh theo quy dnh phñ hçrp vói ni dung giám dijnh tu pháp xây dçrng; 

± Ca nliân chü tn thçrc hin giám dijnh phâi dáp irng diêu kin tucmg tmg 
nhu diôi vi giám dijnh viên tix pháp xây dirng, ngithi giám djnh tur pháp xây 
dimg theo vu viêc thirc hin giám djnh ye chi phi diâu tu xây drng cong trinh, 
giá trj cong trinh. 

1) Can cfr pháp 1 ella thu tiic hành chInh 
- Luat Giám djnh tux pháp nàm 2012; 
-Nghj dinh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cfia Chmnhphü ye quãn1 

di an dâu tu xây drng Cong trInli; 
- NgF4 dsjnh so 62/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phll quy dinh 

ye diêu kin hot dng giám dnh tu pháp xây dmg và thI nghim chuyên ngành 
xây drng; 

- Nghj djnh sO 100/2018/ND-CP ngày 16/7/2018 cüa ChInE phll sira diOi, 
bô sung, bãi bO mt sO quy djnh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc các linE 
vrc quân 1 nhà rnthc cüa B Xây durng 

- Thông tu s 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/20 14 cüa Bi Tru&ng BXây 
dirng hithng dn mt sO nii dung v giám djnh tu pháp trong hott dng diâu tui 
xay drng. 

MAUDcN, T IMI 
Phu1ic 1 

(Ban hành kern theo Thông tu so 04/2014/TT-BXD 
ngày 22 thang 4 nàrn 2014 cüa B Xây dirng) 

CONG HOA XA IIQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

 ngày thong näm 20.... 
GIAY BE NGH4 BO NHIM ICONG BO 

GIAM DINH WEN TIX PHAP XAY DIG / 
NGIJI GIAM BINH TU' PHAP XAY DuNG THEO V1J VIIC 

Jnhgi:  (1) 

1. HQ Va ten ngui dê nghj:  
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2. Ngày, thang, näni sirth:  
3. Dja clii thumg tri:  
4. Dcm vj hin dang cong tác:  
5. Däng k nôi dung giám dinh tu pháp xây dung: 
TT - Ni dung giárn dnh - Dãng k Loi cong trinh 
1 Giám djnh tu pháp ye sir tuOn thu các quy djnh 

cüa pháp luat  trong hot dng dâu ttx xây dmg 
2 Giám djnh tu pháp v cht lircing khão sat xây 

drng, thiêt kê xây dirng cOng trinh 
3 Giám dinh  tu pháp v cht luçmg b phn cong 

o trinh xãy dmg, cong trinh xày dmg và sr cô 
cOng trInh xay dimg. 

4 Giám djnh tu pháp v chit luçmg vt 1iu, san 
phâm xây drng, thiêt b cong trinh. 

5 Giám dnh tu pháp v clii phi du tix xây drng 
D cong trinh, giá trj cong trInh và các chi phI khác 

Co lien quan 

6. Kinh nghim th%rc t hot dng xây drng trong 05 näm gn nhât: 

TT Cong vic dã ihrc hin (lit kê cac cong vic d 
thirc hin lien quan den nOi  dung dang k giani 
djnh tu pháp xây drng) 

Thông tin chung v cong trinh (Ten, 
da diem xây dimg, 1oi, cap cong 
trinh) 

1 

7. Chirngchi hanh ngh, chu'ng nhan bi duOng nghip vi: (neu rO l°ai  chirng clii, linh viic 
hành nghe, m sO chüng clii, ngày cap, ncii cap, có ban sao chü'ng thrc kern theo) 
Tôi xin cam doan các nôi dung ke khai trên là d(ing sir th.t, nu sai tôi hoàn toàn cliju trách 
nhim tmc pháp lut./. 

Xác nhn cüa co quan, t ch(rc Ngithi d nghj 
quân l tr%rc tiêp (2) (Ghi rO h9 ten, diEt ks') 

(Ghi rO hç ten, chü ks', chirc vu, 
du pháp nhân) 

(1) Co quan thuOc BO Xây dmg ducic giao quãn l hot dng giám djnh tix pháp xây dmg di 
vi tnxông hçrp Ca nhân là cOng chüc thuc các B, co quan ngang B; cá nhân thuc don vi 
si1 nghip cOng 1.p hoc doanh nghip nha nuâc thuôc cac B, co quan ngang B. Ca quari 
dâu rnOi thuOc Uy ban nhân d cap tinh doi vói các cá nhan tai  dja phuang dg ks'. 
(2) dôi vOi cá nhan ti thOi diem dng k không lam vic t.i co quan, to chrc nao thi phài CO 

xác nhn cüa co quan, tO chüc ncri dã cong tác gan nhât hoc có can cü xác nhn ye các cong 
vic d th%rc hin lien quan den nQi dung däng k giám djnh tu pháp xây dimg. 
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Phii1iic 2 ,  
(Ban hành kern theo Thông tlx so 04/2014/TT-BXD 

ngày 22 tháng 4 nm 2014 ctia B Xäy dtrng) 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA YIIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

.,ngày tháng nàm20.... 
THONG TIN BANG KY CONG DO 

TO CHI5'C GIAM BINH  TU PHAP XAY BIfNG THEO YIJ VIC/ 
VAN PHONG GIAM BJNH TTJ' PFL&P xAY DIfNG 

KInhgiri: (1) 

1. Ten të chirc  
2.Dja chi tri si chInh:  
So din thoi:  
So fax:  
Email:  
Website (neu có):  
3. Dja chi Van phong di din, Van phOng chi nhánh (nêu co): 
4. Quyêt djnh thành lap: 

So: , ngày cap: , ca quan cap:  
5. Giây chüng nh.n däng k' kinh doanlilGiây dang k hot dng: 
So: ,ngàycâp: ,coquancâp:  
6. F).n k nôi dunn pjám dinh ti.i phái xây dung: - - - 

TT 
-- - 4__) - 

Ni dung giám djnh Bang k Loi công trInh 

1 
• 

Giám djnh tix pháp v sr tun thu các quy dnh 
cüa pháp 1ut trong hoat  dng dâu tu xây drng 

2 Giáni dnh tupháp ye cht hrçng khão sat xây 
drng, thiêt kê xây drng cong trInh 

3 Giárn dnh tr pháp v chat hrçrng b ph.n cong 
trinh xây drng, cong trinh xây drng và six cô 
cong trInh xây drng. 

ci 

4 Giám dnh tix pháp v cht hrçrng vt lieu, san 
phm xây dçrng, thiêt b Cong trInh. 

5 Giám djnh tu pháp v chi phi du tu xây drng 
congtrinh,giatrjcôngtririlivcácc]-uphIkhac 
có lien quan 

- ci
- 

7. Thông tin v nhân sr lien quan dn ni dung dang k' gim dnh tir pháp xây drng: 
a) SO 1ixng can hO,  cong nhân viên cüa tO chi'rcIVän phOng giáni djnh (clii tInh ngui tham 
gianp BHXH) thrc hin cOng vic liOn quan dOn hoat dng tu van xây dirng: 

- Tong so nhân sr:  
- Tong so giám di,nh viên tu pháp xây drng (flea có):  
- Tong so ngithi có trIrth dO dai hçc tr& len và có ch(rng chi, chimg nhn bôi duong nghip vii: 

trong do tOng so 
ngix&i có näng 1rc chü trj trên 10 11am kinh nghim theo loai cong trinh (dthi. dwig, cOng 
nghip, giao thong, nông nghip và phát triên nOng thôn và h tang k th4t): 
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dixong nghip vii nghim ch(i 

Ma so chirng clii, 
chi'rng nhn 

LTnh virc (Thit k, 
giám sat, ...)I1oai CT 

1 
8. Phông thi nghim: 
- Ma so PhOng tliI nghim:  
- So Quyêt dinh  cong nh.n:  
- C quan k quyêt djnh cong nh.n:  
Q Các cOn viêc âä thuc hiên tron 05 näm ãn nhât: 
TT Côngvic thixc hin (liêt kê các cong viêc daThong 

thrc hin lien quan den ni dung dãng k 
giám dijnh tu pháp xay dmg) 

tin chung v cong trinh (Ten, dja 
dim xây dimg, loi, cap cong trInh) 

I 
Cháng tôi xin cam doan các nOi  dung kê khai trên là dün sr that, nêu sai chüng tôi hoân toán 
chiu trách nhim tnrâc pháp lut. KInh dê ngh (1) xem xét và cong ho trên trang 
thông tin din t./. 
(Gui kern theo các bàn sao chung thrc: giây chüng nhin dang k kinh doanh, Quyêt djnh 
cong nhn phàng thi nghim, các van bang chüng clii cüa các cá nhân, hcp dOng lao dng, các 
hçp dông d thcc hin và các tài 1iu khac có lien quan theo quy djnh tai  Thông tu so 04 
/2014/TT-BXD) 

(2) 

(Ghi rO ho ten, chU k, chirc vi, du pháp nhân) 

'Ca quanthuc B Xây drng duçyc giao quàn l' hot dng giárn dnhtupháp xâydrng. 
(2) To chirc däng k ho.t dng giám dinh tu pháp xây drng hoc Uy ban nhân dan cap tinh. 

V. LINII \TIJC VT LIU XAY DTXNG 
44. Cong b hçrp quy san phâm, hang hóa vt 1iu xãy drng 
a) TrInh tir thtrc hiên: 
Bixâc 1: To chirc, cá nhân cong bô hçip quy np trirc tip ho so' dé ngh tiêp nhan 
cong bô hçip quy san phâm, hang hóa vt 1iu xây dirng ti To tiêp nh3n  và trá 
kêt qua ho so' - Sà Xây dimg thành phô Ba Nng; hoc qua dung djch v cong 
truc tuyên. 
Buâc 2: To Tiêp nhn va trà kêt qua tip nhn hO so'; kim tra thành-phân ho-  so' 

theo uuv dinh. 
S •' 

A A A A 9 1% A • A 

- Truong hgp thanh phan ho so khong day du: Chuyen tra, huong dan, de ngh to 
chirc, cá. nhân bô sung, hoan thin diing thành phân ho so' theo quy dijnh; 
- Trung hgp thành phân ho so' day dü thl chuyên toàn b ho so' diên Lãnh do 
Chi ciic Giám djnh Xây drng dê xir 1. 
Bithc 3: Chi ciic Giám djnh Xây dirng có trách nhim to chirc kiêm tra theo trInh 
tu huàng dn tai Khoàn 3 Diêu 5 Thông tu so 1O/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 
cüaBXâydimg. 
Bizâc 4: Trà kêt qua cho to chüc, Ca nhân. 

F F fr A • X • A P 9 P 7 7 

b) Cach thirc thirc hiçn: N9p ho so' trirc tiep ti To tiep nhn va Tra ket qua So' 
Xây drng, Trung tam Hành ChInE thành phô Dà Näng, sO 24 Trân Phñ, phthng 
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Thch Thang, qun Hâi châu, thành phé Ba N.ng; hoc nhn qua dthng djch vii 
cOng trirc tuyên. 
c) Thãnh phân, s Itrqng h So': 01 b. 
- Trix?mg hçp cong bô hcp quy dra trén kêt qua cWrng nhn cüa to chi'rc chiirng 
nhân dra dang k hoäc to chirc chirng nhân duçic chi djnh (ben thir ba), ho sa 
cOng bô hcvp quy bao gôm: 
+ Ban cong bô hçrp quy theo Mu 2. CBHC/HQ quy djnh ti Phir 1c III Thông 
tu so 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cüa B trung B Khoa h9c Va 
Cong ngh quy djnh ye cong be1 hçp chun, cOng bO hçp quy và phuang thrc 
danh giá sir phñ hqp vói tiêu chuân, quy chuân k5 thut và ni dung bô sung quy 
drnh ti khoàn 7 Diêu 1 Thông tu so 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 cña 
B tru&ng B Khoa h9c vâ Cong ngh sfra dOi bô sung mt sO diêu cña Thông 
tu sO 28/2012/TT-BKHCN; 
+ Bàn sao y bàn chinh giây t? chñng mirth ye vic thirc hiên san xuât, kinh 
doanh cüa to chrc, cá nhân cOng bô hçrp quy (Giây dlàng k doanh nghip ho.c 
Giây däng k kinh doanh hoc Bang k h kinh doanh hoc Giây chü'ng nhn 
d.0 tu hoäc Quyêt dinh thành 1p ho.c Giây t khác theo quy dnh cüa pháp 
luât); 
+ Bàn sao y bàn chInh giây chñg nhn phü hçTp quy chuân k5 thut tuang üng 
do to chirc chiimg nhn duçic chi djnh cap kern theo mu dâu hçTp quy cña tO 
chiirc chü'ng nhn thrc chi dijnih cap cho to chrc, cá nhân. 
- Truèng hçTp cong bô hcip quy dira trén kêt qua tir danh giá cüa to chirc, cá than 
(bênth1rnhât),hosGcongbôhapquybaogom: 
+ Bàn côngbô hcip quy theo Miu 2. CBHC/HQ quy drjnh ti Phir liic III Thông 
tu sO 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cña B tnthng B Khoa h9c Va 
Cong ngh quy djnh ye cong bô hcxp chuân, cOng bô hçp quy và phuang thüc 
dánh giá sir phi hcip vd tiêu chuân, quy chuân k5 thut và ni dung bô sung quy 
dinh tai khoán 7 Diêu 1 Thông tu' so 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 cüa 
B truO'ng B Khoa h9c va Cong ngh stra dôi bô sung mt so diêu cüa Thông 
tu so 28/2012/TT-BKHCN; 
+ Báo cáo ti dánh giá gôm các thông tin sau: 
-+ têri to chic, cá Iihân; dja clii; dIn thoi, fa; 

++ Ten san phâm, hang hóa; 
++ So hiu quy chuân k5 thu.t; 
++ Kêt 1un sánphm, hang hóaphñ hçip vo'i quy chuân k5 thut; 
++ Cam kêt chat lu'çmg san phâm, hang boa phñ hçip voi quy chuân k5 thu.t, 
tiêu chuân cOng bô áp ding và hoàn toàn chju trách nhim tru'ó'c pháp 1ut ye 
chat Iuçng san phâm, hang hóa va kêt qua tçr dánh giá. 
Báo cáo tir diánh giá da trên kët qua tir thirc hin cüa to chirc, cá nhân ho.c dra 
trên kêt qua dánh giá cüa te1 chic dánh giá sr phi hgp dä däng k. 
Lu'u 2: Trong qua trInh xem xét ho sa, nêu can thiêt s xem xét, dôi chiêu v6i 
bàn gOc ho.c yêu câu bô sung bàn sao có cong chüng. 
d) Th?ri hn giài quyêt 
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- Triiông hçp h so cong b hqp quy dy dü và hçp 1, S Xây drng ban hành 
Thông báo tiêp nh.n hO so cong bô hçip quy cho to chtrc, cá nhan cong bô hçp 
quy trong thai gian 05 (näm) ngày lam vic kê tr ngày nhn dixcc hO so (Thông 
báo theo Mâu 3. TBTNHS quy dijnh tti Phii lyc III Thông tu so 28/2012/TT-
BKHCN). 
- Tnrông hçp h so cong bO hçp quy di.y dñ nhimg khOng hgp l, S& Xây dimg 
ban hành Thông báo bang van bàn cho to chñc, cá nhan cong bô hçip quy ye l 
do không tip nhn h so trong thô'i gian 05 (nàm) ngày lam vic kê tir ngày 
nhânduochOso. 
d) Bôi ttrqng thrc hiên thu tue hành chInh: To chirc, Ca nhân có dlang k kinh 
doanh tai  thành phô Dà Nàng thrc hin san xuât, nhp khâu san phâm, hang hóa 
vat lieu xây dirng thuc Nhóm 2 theo quy djnli. tai Lust Chat ltrçmg san phâm, 
hang hóa. 
e) Co quan thirc hin TTHC 
- Co quan trçrc tiêp thçrc hin TTHC: Chi cic Giám djnh Xây dçmg — S Xây 
dmg thành phô Ba Nng. 
- Co quan phôi hop (nêu co). 

g) Kt qua thiyc hin TTHC 
- Thông báo tiêp nhn ho so cong bô hgp quy cho to chirc, cá nhân cong hO hop 
quy trong truô'ng hop hO so dày dà, hop 1; 
- Thông báo khOng tiêp nhan ho so trong trueing hop ho so dày dü nhimg khOng 
hçip1. 
h) L PhI: Mrc thu l phi cap giy dàng k cong bô hop quy là 150.000/giay 
däng k (theo quy djnh tti Thông tu sO 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa 
B Tâi chInh v/v Quy djnh mñc thu, chê diô thu, nôp, quàn l l phi cap giây 
dAng k cong bô hop chuân, hop quy). 
i) Ten mâu don, t?r khai: 
k)Yêu câu, dieu kin thirc hin TTHC: S Xây drng xem xét, kiêm tra, có 
kiên ye vic tiêp nhn hO so cong bô hçrp quy san phm, hang hóa vt 1iu xây 
dimg theo quy dnh t.i Diêu 7 Thông tu s 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 
cüa B Xây dirng. 
1) Co sr pháp I thic hin TTHC: - 
- Luât Tiêu chu.n và Quy chuân k5 thut sO 68/2006/QH1 1 cUa Quéic hi; 
- Lust Chat hrcxng san phâm, hang hóa s 05/2007/QH12 cüa Quôc hi; 
- Lut Xây drng so 50/2014/QH13 cüa Quôc hi; 
- Thông tu so 28/2012/TT-BKBCN ngày 12/12/2012 cña B tru&ng Bô Khoa 
h9c va Cong ngh quy djnh ye cong b hop chuân, cong bô hop quy và phuong 
thirc dánh giá sir phü hop vó'i tiêu chun, quy chuân k5 thut; 
- Thông tu so 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa Bi tru&ng B Tài chInE 
v/v Quy djnh mirc thu, chê d thu, nôp, quàn l 1 phi cap giây dang k? cong ho 
hçip chuân, hop quy 
- Thông tu sO 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 cña BO trithng B Khoa h9c 
và Cong ngh süa dOi bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 28/2012/TT- 
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BKHCNngày 12/12/2012 ciia BO Khoa h9c vâ Cong ngh quy djnh v cong b 
hgp chuân, cOng bô hgp quy va phuong thic dánh giá sçr phü hgp vOi tiêu 
chuân, quy chuân k5 thu.t; 
- Thông tix so 10/2017/TT-B) ngày 29/9/2017 cñaB ttu&ng B Xây drng 
v/v ban hành Quy chun Ic thu.t quôc gia ye san phâm, hang hóa vQ.t 1iu xây 
dmg và hthng dn chñng nhn hgp quy, cong bô hçip quy; 
- Thông ti.r so 19/20191T1-BXD ngày 31/12/2019 cüa B truóng B Xây dirng 
v/v ban hành Quy chuân k thut quôc gia ye san phm, hang hóa vt 1iu xây 
dimg. 
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VI. LINII VC PILAT TRIEN DO TH! 
45. Lay kin cüa các s&: Quy hoach Kin trüc, Xây dyng, Vn hóa The 
thao và Du ljch dôi vói các dr an bão ton ton to các cong trInh di tIch cp 
tinh 
a) TrInh tir thtrc hiên 
- Bithc 1: Chü dâu ti.r np ho so tai  T tip nhn và ira kt qua S Xây dmg. 
- Bithc 2: Trong thOi hn 03 ngày lam viêc kê ti'r ngày nhn dtrçic ho so, Si Xây dimg 
kiêm ira tinh hcp 1 cüa hO so; nêu ho so không hçp lé, S& Xây dmg ira iôi bang vn 
ban trong thOi gian 15 ngày lam vic kê tr ngày nhn di.rcic ho so hçp 1. 
- Burc 3: Trà kêt qua ti TO tiêp nh.n va trá kêt qua Si Xây dimg. 
b) Cách thfrc thrc hin: Np ho so trirc tiêp t.i To tiêp nhn và Trà ket qua S& 
Xây dimg, Trung tam Hành ChInh thành phO Dà Nng, sO 24 Trân Phü, phithng 
Thch Thang, qun Hái châu, thành phô Ba Nàng; 
c) Thành phãn, so hrçrng ho so': 02 b. 
-Vànbándênghicókiên. 
- Ho so dir an dâu tu (Phân thuyêt minh, bô ânh va thiêt kê co sO') 
- Các van bàn thOa thun chu tnrong, thâm dinh  dir an và van bàn khác có lien 
quan(nêuco). 
d) ThO'i gian giãi quyêt: 15 ngày lam vic kê tr ngày nhn dü ho so hçip 1. 
d Dôi tirçrng thrc hin thu tiic hành chInh: COng dan Vit Nam, T cht'xc (không 
bao gôm doanh nghip, IfIX). 
e) Co' quan giai quyêt thu tic hành chInh: SO' Xây dirrng thành phô Ba Ning. 
g) Kêt qua thirc hin thu tic hành chInh: Van bàn trà Rn. 
h) PhI, 1 phi: KhOng Co. 
i) Mu do'n, to. khai: KhOng Co. 

A A ' A A 9 V k) Yeu cau, theu kiçn thirc hien thu tiic hanh chinh: 
- Yêu câu ho.c diêu kin 1: Vic thi,rc hin dr an tuyt doi không ducic lam thay 
doi hoàc gay tn hi các giá trj van hóa, kien tnc, ljch sfr,... ban dâu cüa cOng 
trInh. 
- Yêu cau hoc diêukiên 2: Viêc 

lap, 
thârn dijnh, ph dut, vàtriñ khii thirc 

hin dr an bào ton ton tio trong khu virc phát triên diô thj dtrçc thc hin theo 
quy dsjnh cüa pháp lust  ye di san van hóa, pháp 1ut ye xây dimg, Nghj dljnh 
11/2013/ND-CP và pháp lut có lien quan. 
I) Can cfr pháp I cüa thu tiic hành chInh 
- Nghj djnh so 11/2013/NB-CP ngày 14/01/2013 cüa ChIrih phñ ye quãn li dâu 
tu phát triên do thi, 
- Ng djnh so 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2018 cña Chmnh phü Quy djnh thârn 
quyên, trinh tir, thñ tiic lap, thâm djnh, phê duyêt quy hoch, d an bão quàn, tu bô, 
phiic hi di tIch 1ch sfr - van hóa, danh lam thàng earth. 
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46. Ch1p thun du tu di. v&i các diy an du tir xây dirng khu do th mi; 
dçr an tái thiêt khu do thj; dir an bão Mn, ton to khu do thj; dir an cal tto 
chinh trang khu do thj; dr an dâu tir xfly diyng khu dO thj hn hyp thuc 
thâm quyên cña UBND cap tinh 
a) TrInh tir thtrc hiên 
- Buic 1: Chü du tu np hO so ti To tiêp nhn Va trà kêt qua S Xây dimg. 
- Btrâc 2: Trong thai hn 03 ngày lam vic kê tir ngày nhn duçc ho so, S Xây dmg 
kiêm tra tinh hop l ciia ho so; nêu hO so khOng hop 1, Si Xây dimg thông báo bng 
van ban cho chñ drau tix biêt die bô sung, hoàn chirih; nêu ho so hop 1, S Xây dimg 
gui ho so lay kien cüa các co quan nhà nuo'c có lien quan ye dir an. 
- Buác 3: Trong thi hn 10 ngày lam vic kê tà ngày nh3n  dugc ho so lay kiên ciia 
S& Xây dirng, co quan &rçc lay kien phài có van bàn trà 1ii ye nhü'ng ni dung 
thuc phm vi quãn 1 nhà nuc cüa mInh lien quan den dr an gui Si Xây dimg. Sau 
thñ hin nêu trên ma ca quan duçc lay kin không có van ban gui SXây drng thI 
xem nhu cci quan dió thông nhât hoàn toàn vó'i ni dung ho so duxçc gü'i lay kiên. 
- BIIYC 4: Sau khi nhn dIuçYC kiên cüa các Co quan rthà nithC Co lien quan ye d 
an, S Xây drng tO chirc thâm djnh và die ngbj chü dâu tix giâi trInh, bô sung (nêu 
co). Si Xây dirng có ti trInh gài UBND thành pho trong thO'i hn 38 ngày lam 
vic ké tir ngày nhQn dü ho so hop 1 cua chñ diâu tu (trong tru'Ong hop ho so 
khOng can giài trInh, bô sung them) hoc trong thi hn 03 ngày lam vic kê hr 
ngày nhân dugc giài trinh, ho sung day dü cüa chü dâu tir. 
- Bmc 5: Trong thôi hn 07 ngày làmvic ké hr ngày nhan  dUçYC hr trInh cña S 
Xây dirng, UBND thành phô có quyêt dnh chap thun thu tu dçr an hoc van 
bàn không diông chap thun drau ti.r dir an và nêu rô 1 do die S& Xây dimg trã 
16'i chü dâu tu. Trixrng hop dir an thuc din phài xin kiên CáC co quan Trung 
uong, UBND thành phô có van bàn xin kiên CáC co quan Trung u'ong trithc khi 
quyêt djrih chap thun dâu tu dir an. 
- Burc 6: Trà kêt qua tii To tiêp nh.n và trà kêt qua S Xây dirng. 
b) Cách thfrc thy'c hin: Np ho so trirrc tiêp ti To tiêp nh.n và Trà kêt qua S 
Xây drng, Trung tam Hành ChInh thành phO Dà Nng, so 24 Trân Phiui, phirOng 
Thch Thang, qun Hal châu, thành phô Dà Nng; 
c) Thành phân, so lirçnghO so': 02 b chInh+ 08 b sochiip. 

A A A A A A - To tnnh die ngb chap thun thu tur d an (theo Phi liic IV Thong tu lien t1ch so 
20/2013/1'ILT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 èüaB Xây dirng -B Ni 

vu). 

- Quyêt dijnh phê duyt kêt qua 1ra ch9n nha diau tu hoac quyêt dijnh chi djnh chiX 
dau tu, ho.c van bàn xác nhn quyên sir diing dat dôi vi tru&ng hop chü dâu tu 
là chü sir dyng khu dat thirc hin dtr an. 
- Ho so dir an theo quy djnh gôm: thuyêt minh dir an, ho so thiêt kê co sr cña d 
an, ho so thiêt kê do thj (khong bao gôm mô hlnh thu nhO khu virc thçrc hin d 
an), dij an thành phân phvc vii tái dinh cu, giãi phóng mt bang (nu co), các ni 
dung phôi hop giüa thu thu ti' va chInh quyn dja phuong (nu co). 

- Các van ban pháp l kern theo: Quyet djnh phê duyt khu vtrc phát triên do thj và 
k hoch trien khai khu virc phát triên do thj (nêu co); hO so quy hoach chi tiet; ho 
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so' chü'ng minh nãng 1xc cUa chU du tr v tài chInh, kinh nghim v du t'.x Va quân 
1 phi hçip dê thirc hind an và các van bânpháp 1 có lien quan khác. 
d) ThO'i gian giäi quyêt: 45 ngày lam vic kê tir ngày nh.n dü ho so' hcip 1, khong 

tInE thO'i gian xin kiên các Co quan Trung uang (nêu co). 

d) Dôi twyng thrc hin thu tiic hành chInh: Chü dâu tu. 
e) Co' quaii giãi quyêtthü tijc hãnh chInh: 
- Ca quan có thârn quyên quyêt djnh: UBND thành pho Ba Nàng. 
- Ccx quan trixc tiêp thirc hin thu tçic: Si Xây drng thành pho Ba Nàng. 
g) Kêt qua thrc hin thu tc hành chInh: Quyêt djnh chap thun diau hi hoc 
van ban trã iOn. 
h) PhI, 1 phi: Không co. 

i) Mâu do'n, to. khai: TOn trinh dê nghi chap thun dâu hi dir an (drInh kern). 
k) Yêu can, diêu kiin thçrc hin thu ttjc hành chInh: Không Co. 

L) Can cii' pháp ly  ella thu tiic hành chInh 
- Nghj dijnh so 1 1/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 ella ChInE phll ye quân 1 dâu 
tu phát triên do th. 
- Thông hi lien tch so 20/2013/F1LT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 dlla Bô trti&ng 
B Xây dimg - B Ni vti huóng dan mt sO ni dung ella Nghj dlnh  sO 
11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 dlla Chinh phi:i ye quan 1 diâu tu phát triên do 
tM. 

MU D(N, T(1 KilAI 

TEN CHU DAU TU' CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tr do -  Hnh phllc  

So:  , ngày  tháng näm 
TO T1UNH 

V vic d nghj chp thun du tir dir an (ten di an) 

Can cü Ngh djnh s 11/2013/NB-CP ngày 14/01/2013 dlla ChInh phll ye quail l dâu 
tu phát triên do thj; 
Can cl' Thông- tixiiên tjch s020/2013(1'iLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 c1a B Xây 
drng - Bô NOi  vi huâng dan mOt  sôni dung ella Ng djnh so 11/2013/ND-CP ngày 
14/01/2013 cIa ChInh phI ye quãn l dâu tu phát triên dO thi; 
Cänc(x 

(Ten ehI du tu) trinh UBND thành ph h so di xut chap thuan dâu tix thc 
hin d an (ten dçr an) va dé nghj UBND thãnh phô xem xét, quyêt djnh chap th4n 
dâu tu di.r an (ten dr an) vâi các ni dung chInh sau diây: 
1.Têndi.rán' ..... 
2.TênchUduP.r ..... 
3. Dja diem, ranh gio'i và din tIch chiêm dat toàn b dir air 
4. Muc tiêu cIa du air 
5. Hinli thirc dâu tir  
6.NOi dung sobO drán(cOngvic, sànpham...):..... 
7. Khái toán tong mlc dâu tir..... 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



171 

8. Ngun von dutir  
9. Thai gian Va tiên d thirc hin di.r kin; phân ki dâu tu (neu co)  
10. Phuong thirc giao dat, cho thuê dat, chuyên nhugng quyên sCr diing dat (nêu 
co) ..... 
11. Dat dành cho xây dung nhà & x hôi, nha & cho thuê hoc dong gop tài chInli (nêu 
co)...... 
12. Các cong trinh h. Mng duçic chuyn giao cho Nhà nuOc'..... 
13. Cáo dê xuàt ho try, mi dai cüa Nhà niro'c di vói dr an theo quy dnh'..... 
14. Các die xuát cüa Chü dâu tu v nghia vii dóng gop dôi vai Nhà nu&c, dja 
phucng'  
15. Dr kiên don v quãn 1 hành chmnh di vâi dir an. Dê xuât cáo quy dljnh ye phôi 
hcp quãn 1 hành chInh, chuyn giao hành chmnh, an ninh và dch viii Cong Ich giüa chü 
dau Pr vO'i cac Co quan dja phucmg CO lien quan trong qua trinh thiic hin den khi hoàn 
thành dir an. 
Tren day là các ni dung ye vic die ngh chap thuan dâu tu d an (ten dr an). (Ten chü 
dâu tu) kInh trinh UBND thành ph xem xét, quyét dijnh chap thun dâu tu dr an (ten 
dir an)./. 
No'i nh: DAI DIEN CIIIU DAU TIX 
-  UBND thành pho; (Kj, ghi rô hQ ten và dóng dãu) 
-S&Xâydrng; 
-Luu:VT. 

47. Diu chinh di voi các dir an dâu tir xây dirng khu do thj mó'i; dr an tái 
A A P A A A P 7 9 thiet khu do th1; dir an bao ton, ton to khu do th1; dir an cai to chinh 

trang khu dO thj; d an du  tir xây dirng khu do thi hon h9'p thuc thãm 
quyén cüa UBND cap tinh 
a) TrInh tir thu'c hiên 
- Buâc 1: Chü däu Pr np ho so tai  To tip nhn và trà kêt qua So Xây dirng. 
- BuOc 2: Trong thOi hn 03 ngày lam viêc kê tr ngày nhin duçic ho so', SO Xây dmg 
kim tra tInh hçip 1 cüa h so'; nu ho so không hgp 1,SO Xây dimg thông báo bang 
van bàn cho chü diau Pr biOt die bô sung, hoàn chirih; nêu h so' hçip l, SO Xây dirng 
gui ho so lay kiên ciia cac co' quan nba nithc có liOn quan ye dr an. 
- BuOc 3: -Trong thoi hn 07 ngày-làm viêck-iir ngày nhn-&rqc-hô salây3 kiên tha 
SO Xây dixng, cor quan dirge ly kin phái có van bàn trã lOi ye nhüng ni dung 
thuc phm vi quàn 1 nba nithe cüa mmnh liOn quan dn dir an gui S Xây dirng. Sau 
thOi h?n  nOu trOn ma co' quan dirge lay kiên không có van bàn gui SiXây dmg thI 
xem nhu co quan do thông nht hoàn toãn vói ni dung ho so' dirge gOi lay kiên. 
- BuOc 4: Sau khi nh.n duçc hen cña các Co quan nba nuOc có lien quan ye dr 
an, SO Xây dung to chüc tham dinh và d ngh chü dâu Pr giài trInh, bO sung (neu 
co). S Xây dirng có tO trInh gui UBND thânh phô trong thOi han  23 ngàylàm 
vic kê tO ngày nh.n du h so hqp lê cüa chü dâu tu (trong tnrOng hgp ho so 
không can giâi trInh, bô sung them) hoc trong thoi han  03 ngày lam vic kê tO 
ngày nhn durgc giãi trinh, b sung d.y du cña chü d.0 Pr. 
- BuOc 5: Trong thOi han  07 ngày lam vic k tO ngày nh.n dugc tO trinh cña SO 
Xây dgrng, UBND thânh phô có quyt dijnh chap thun diiêu chinh dir an ho.c 
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van bàn không dng ch.p thu.n diu chinh dix an và nêu rO 1 do d Si Xây 
dimg trâ lài chü dâu tu. Triz&ng hçp dr an thuc din phài xin kiên các Co 
quan Trung ucmg, UBND thânh phô có van bàn xin kiên các Co quan Trung 
uong truó'c khi quyêt dijnh chap thun dâu tu dci an. 
- Bithc 6: Trà kêt qua tai  To tiêp nhQ.n va trà kêt qua s Xây dimg. 
b) Cách thfrc thirc hin: Np h so' trirc tiêp ti TOtiêp nhn và Trã két qua S 
Xây dirng, Trung tam Hành ChInh thành phO Dà. Nang, so 24 Trân Phü, phix&ng 
Thtch Thang, qun Hái châu, thành phô Ba Nng; 
c) Thành phn, so lirçrng ho so': 02 b chInE + 03 b sao chiip. 
- Th trInh dê nghj chap thuan diêu chinE di.r an (theo mâu). 
- Quyêt djnh chap thuQn dâu tu dr an. 
- Quyêt djnh phê duyt két qua 1ira ch9n nba drâu tu ho.c quyêt djnh chi djIIh chü 
dâu tu, ho,c van bàn xác nhn quyên si:r dyng dat dOi vci tnRing hcip chü dâu tu 
là chü si:r ding khu dat thrc hin dci  an. 
- Ho so' dir an diu chinh theo quy djnh gOm: thuyt minE din  an, ho so thiêt kê Co 
si cüa din an, ho so' thiêt ké do thj (khong bao gOm mô hinh thu nhó khu virc thc 
hiên du an), du an thanh phãn phuc vu tai dinE cu, giai phóng mat bang (nêu co), 
cac nçi dung phoi hp giva chu dau tu va chmh quyen dra phixo'ng (neu co). 
- Các van bàn pháp 1 kern theo: Quyt djnh phê duyt khu vcrc  phát friên do thj và 
kê hoach  triên khai khu vinrc  phát triên do thj (nêu Ca); ho so' quy hoch chi tiêt; hO 
so chi'ng minE nãng linrc  cña chü dâu ti.r ye tài chInE, kinh nghim ye dâu tu và quân 
1' phii hçip dê thyc hin d an và các van bàn pháp 1y có lien quan khác. 
d) Tho'i gian giãi quyêt: 30 ngày lam vic kê tir ngày nh.n dü hO so' hcTp 1, không 
tInh thàigian xin kiên CC co' quan Trung uong (nêu co). 
d) Thi ttrqng thirc hin thu tiic hành chInh: Chñ diâu tu. 
e) Co' quan giãi quyêtthñ tiic hành chInh: 
- Co quan có thâm quyên quyt c1n1r TJBND thành phô Dà Näng. 
- Co quan trinic  tiêp thçrc hin thu tic: Sr Xây dmg thành phô Ba Nàng. 
g) K& qua thic hin thu tiic hành chInh: Quyet djth chap thun diêu chinh 
du an hoac van bàn trâ 1i. 
h) PhI, I phi: Không có. 
i)Müdo'n,thkhai: Th tiinhd ñghi chp thh diêü èhiiih dci an (diiil'i kern). - 
k) Yêu câu, diéu kin thiyc hin thu tic hành chInh: Không có. 
1) Can ci? pháp I5 cüa thu tiic hành chInh 
- Lut QUY  hoch do thj sO 30/2009/QH12 ngây 17/6/2009 cüa Quoc hi. 
- Lu.t Bat dai sO 4512013/QH13 ngày 29/11/2013 cüa QuOc hi. 
- LutNhà & so 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ciia Quoc hi; 
- Luat Du tu' sé 67/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cüa QuOc hii. 
- Ngh djnh s 11/2013/ND-CF ngày 14/01/2013 cüa Chinh phü ye quãn 1 diâu 
tix phát triên dO thj. 
- Thông tu lien tjch sê 20/20 1311'ILT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 ci1a B trithng 
B Xay dirng - B Ni vci huóng dn mt sO ni dung ca Nghj djnh so 
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11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 cüa Chmnh phü v qun 1 dâu tii phát triên do 
thj. 

MAU DON, TO KHAJ 
TEN CHU BAU TU' CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Ttr do - Hnh phuic  
So:  , ngày tháng .....nám  

TO TRiNH 
Vê vic d nghi chp thun diu chinh dr an (ten thy an) 

Càncir Nghj dijnh s 11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 cüa ChInh phñ v quãn 
1 dsâu ti.r phát triên do thj; 
Can cir Thông tr lien tjch sO 20/2013tfILT-B)W-BNV ngày 21/11/2013 cüa B 
Xây drng - B Ni vi hithng dn mt s ni dung cüa NgF4 dlnh so 11/2013/ND-
CP ngày 14/01/2013 cüa Chinh phü ye qun 1' dâu ttr phát triên do thj; 
Càncü... 

(Ten chü diâu tu) trInh UBND thành phô ho sa dê xuât chap thun diêu 
chinli d an (ten dçr an) vã de nghj UBND thành phô xem xét, quyêt djnh chap 
thu.n diêu chinh d an (ten dir an) vói cac ni dung chInh sau day: 
I. NQI DUNG DIJ' AN BA DTJ'OC CHAP TI{[JN BAU TU' 
1.Tênduáw ..... 
2. Ten chü diâu tu: ..... 
3. Dja diim, ranh giói, din tIch chiêm dat toàn b dir án. ..... 
4. Muc tiêu cüa du án ..... 
5.HInhthücdutu: ..... 
6. Ni dung so b dir an (cong vic, san ..... 
7. Kháitoán tong mixc dlâu ti.r ..... 
8. Nguôn von dâu tw ..... 
9. Thôi gian và tin d thirc hin d? kiên; phân ki dâu tu (neu co)  
10. Phumig thüc giao dat, cho thuê dat, chuyên nhuçrng quyên sir d.tng d.t (nêu 
co)  
11. Bat dành cho xay dirng nhà a xãhôi, nhà a cho thuê ho.c dong gop tài chInh 
(nêu co)  
12. Các cong trInh h tang dugc chuyên giao cho Nba nuac  
13. Các h trg, uu dãi cüa Nba ntthc dri vói dci an theo quy djnh  
14. NghTa vçi dróng gop cüa chii dâu tu di vói Nhà nuic, dja phucmg  
15. D kiên dcm v quàn l hành chmnh dôi vái dir án  
II. NQI DUNG BE NGHT DIEU CHINH 

Trén day là các ni dung ye vic dê nghi chap thun diiêu chinh dirr an (ten dir 
an). (Ten chü du tu) kInh trinh UBND thành ph xem xét, quyêt djnh chap 
thuân diu chinh du an (ten du an)./. 
Noi nhân: PAl DLEN CHU DAU Tlf 

- UIBND thành pho; 
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-SóXâydrng; 
-Luu: VT. 

(Kj, ghi rö h9 ten và dóng dá'u) 

VII. LINH VU' ILk TANG Kc THUAT 
48. Cp giy phép cht h, dlch  chuyn cay xanh 
a) TrInh tu thtrc hen 
- To chc, Ca nhân có nhu câu cap phép chat h, djch chuyên cay xanh np ho so' 
ti Cong ty Cong viên - Cay xanh Dà Nng, sO 141 dug Ngü Hàrth Smi, quân 
NgQ Hành Smi thành phô Dà Nng. 
- Cong ty Cong viên - Cay xanh Dà Nàng xem xét, kiêm tra hin tnthng, có 
kin d xuât, gri van bàn den Sâ Xây dxng (thông qua To tip nh.n và trà kêt 
qua) dê kiêm tra xi 1 (kern theo ho so cap phép chat h, djch chuyên cay xanh 
cüa to chic, cong dan). 
- S& Xây dirng kiêm tra ho so và thçrc tê hin tri.thng, co van bàn dông cap 
phép ch.t h, djch chuyên cay xanh. Truè'ng hçTp tr chôi S& Xây drng phài trâ 
1i bang van bàn và nêu rö 1 do cho tO chic, cá nhan có nhu cau cap phép biêt. 
b) Cách thfrc th'c hin: Cong ty Cong viên - Cay xanh np ho so và n1i.n kt 
qua tric tiêp tai  To tiêp nhn và trà kêt qua- Si Xây dirng. 
c) Thành phân, so ltrçrng ho so: 01 b. 
- Don dê nghj cña to chU'c, cong dan 
- To tririh hoc van bàn dê ngh cüa Cong ty Cong viên - Cay xanh (nêu rô vj trI 
cht ha,  djch chuyen, trông mó'i cay xanh; kIch thuó'c, chñng l°ai  cay, 1 do can 
chit h, djch chuyên, trOng mó'i; phuong an trông lai  hoc không trOng lai,  I do 
không trông lai...) 
- Bàn v mt bang hin trng th hin vj trI cay xanh tai  khu virc nhà 0 hoc 
cong trInh (trong trithng hop cong trInh xây drng mó'i ho.c sira cha câi tao  có 
.ành huOng den cay xanh hin hüij can phài cht ha di d0i) 
- Anh chiip hin trng cay xanh do thj can cht ha,  djch chuyên. 
d) Thbi gian giãi quyêt: 
- 14 ngày kê tr ngày nhQn dñ ho so hop 1 ; trong do: 
+ Cong ty Cong viên - Cay xanh: 7 ngày 
-+-S&-Xâydrng:-7ngay - 

- Riêng di vOi truOng hop cay cô thii, cay duçic báo ton, cay trOng khác chüng 
loai ââ du?c  quy  hoach  phài có kiên cüa UBND thành phô trithc khi cap phép; 
th0i gian giài quyêt nhix sau: 
+ Cong ty COng viên - Cay xanh: 7 ngày 
+ SO Xây dçrng: 7 ngày 
+ UBND thành phô: 7 ngày 
d) Dôi ttrQ'ng thirc hin thu tiic hành chInh: TO chtrc, cá nhân 
e) Co quan giãi quyét thu tiic hành chInh: SO'Xây dimg thànhphô DàNäng. 
g) Kêt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Giây phép cht ha,  di d01 cay xanh 
hoäc van bàn tO chôi; 
h) PhI, 1 phi: KhOng CO. 
i) Mu don, tô khai: Ban hành kern theo Nghj djnh so 64/2010/ND-CP ngày 11 

tu
an

tlm
1-

04
/1

1/
20

20
 1

1:
32

:2
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1-

tu
an

tlm
1



175 

tháng 6 nàm 2.0 10 ciia ChInh phü. 
k) Yêu cu, diêu kin thrc hin thu tiic hành chInh: 
- Cay xanh dã chêt, dã do gay hoac có nguy Co gay d gay nguy hiêm; 
- Cay xanh chét do b bnh ho.c den tuôi già côi không bão dam an toàn; 
- Cay xanh ãnh hu0ng diên dir an dâu tu xay dirng cong trInh. 
1) Cn cfr pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
- Lut Quy hoch dO thj so 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 cña Quoc hi. 
- Lut Xây dmg so 50/2014/QH13 ngây 18/6/20 14 caa Quoc hi. 
- Nghj djnh so 64/2010/ND-CP ngàyl 1 tháng 6 näm 2010 cüa ChInh phñ ye 
quãn 1 cay xanh dO thj; 
- Quyet dnh so 06/2016/Q-UBND ngày 04 tháng 02 nàm 2016 cña UBND 
thànli phô EDà Nàng Quy djith quãn 1 cay xanh dO thj trên dija bàn thành phô Dà 
Näng. 

MU D(YN, TQ KHAI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap — Tir do — Hanh phüc  

Dc1NDENGHI 
CAP GIAY PHEP CHAT His., DICH CHUYEN CAY XANH DO TH 
KInh gii: Co quan cap giây phép 
Ten to chirc/cá nhan:  
Dia chi:  
Diênthoai: Fax:  
Xin duo'c chat h djch chuyên cay  ti dthng  
xa (phithng) , huyn (thành phô, thj xy  
Loui cay: , chiêu cao (m):  thrô'ng kInh (m):  
Mo tã hin trng cay xanh: 

L do cn chat h? djch chuyn, thay th  
Chüng tôi xin cam doan thrc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut ye quail i cay xanh dO 
thj Va CáC quy dnh khác có lien quail. 

Tài lieu kern theo: 
- Anh chp hin trng; 
- So do vi trI cay (nêu co). 

, ngày tháng ... näin 
NgirM lam 
(Kg, ghi rO h9 ten) 

do'n 

49. Cap phép dan nôi chiu sang cong cong (TTHC dc thü) 
49. Cap phép dâu nôi chiêu sang cong cong (TTHC dc thü) 
a) TrInh tir thtrc hiên 
- T chtc, cá. nhân CO nhu c.0 cap phép dâu nôi np ho so tai  Cong ty Co phân 
chiêu sang cong cong Ba Nàng, so 19 Lé Hông Phong, phu&ng Phithc Ninh, 
quân Hài Châu, thành phô Ba Nàng. 
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- Cong ty C ph.n chiu sang cong cong Ba Nng xem xét, kirn tra hin 
trithng, có kiên dê xuât, gi:ri van bàn dn So Xây dirng (thông qua To tiêp nhn 
và trá kêt qua) dê kiêm tra xü 1 (kern theo ho so' dâu nôi cüa to chüc, cong dan). 
- SO Xây dçrng kiêm tra ho so' va thi.rc tê hin tri.xO'ng, có van bàn dông cap 

phép dâu nôi. Tnthng hp tir chôi SO Xây drng phái trâ 1i bang van bàn và nêu 
rö 1 do,cho to chOc, cánhân có nhu c.0 cap phép biêt. 
- Trã kêt qua tai  To tiêp nhn và trâ két qua - SO Xây dirng, Trung tam Hành 
ChInh thành pho Ba Nang, so 24 Trân Phü, phithng Thch Thang, qun Hãi 
châu, thành phô Ba Nãng; 
b) Cách thfrc thiyc hin: Cong ty Co phân chiêu sang cOng cong Ba Nang np 
ho so' và nhn két qua trirc tiêp ti To tiêp nhn va trà kêt qua- SO Xây dirng 
c) Thãnh phân,s lu'qng ho so': 01 b. 
- Do'n dê nghj cap phép dâu nOi cüa to chc, cong dan. 
- Van ban dê xuât cua Cong ty Co phân chiêu sang cOng cong Ba Nàng 
- Bàn ye mt bang the hin vj tn, cong suât dâu noi (vOi ti 1 theo quy djnh hin 
hành). 
- Van bàn thOa thuân vi trI dau nôi. 
d) ThO'i gian giái quyt: 12 ngày k ttr ngày nhn dü h so' h?p  1; trong do: 
- Cong ty Co phân chiêu sang cong cong Ba Nàng: 5 ngày. 
- SO Xây dirng: 7 ngày 
d) Dôi tirqng thijc hin thu tiic hành chInh: T chOc, cá nhân. 
e) Co quan giãi quyêt thñ tiic hành chInh: Si Xây dimg thành phô DàNäng. 
g) Kêt qua thiyc hin thu tiic hành chInh: Giây phép dâu nOi vào h thông din 
chiêu sang cong cong hoc vàñ bàn ttr chôi. 
h) PhI, 1 phi: Không có. 
i) Mu do'n, to' khai: Không có. 
k) Yêu cu, diêu kin thiyc hin thu tiic hãnh chInh: 
1) Can cfr pháp 1 cila thu tiic hành chInh 
- Ngh dnh so 79/2009/ND-CP ngày 28/9/2009 cña ChInh phü ye Quàn 15i chiêu 
sángdlôthj. 
- Nghj djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26/2/2018 cña ChInh phü Quy djnh chi tiêt 
thi1ihLüâtdih1ircvêantoàndêh. - 
- Quyt djnh sé 14/2018/QD-UBND ngày 19/3/20 18 cüa UBND thành phô Ba 
Nng Quy dijnh ye quán 1, v.n hành h thông din chiêu sang Cong cong trên 
dja bàn thành phO Ba Näng. 

\Tffl•  LiNH V1C QUY ROACH XAY DIG, MEN TRUC 
A, A, .A ., .h 

50. Tham d1nh, phe duyçt do an, do an dieu chinh quy hoch chi tiet cua 
an du tir xây dirng cong trInh theo hInh thu'c kinh doanh thuc thâm 
quyén phê duyt cüa UBND thành phô Ba Nàng (TTHC dkic  thO) 

a) TrInh tir thtrc hiên 
- BuOc 1: Chñ dâu tu gOi hO so thâm dsinh dO an, diô an diiêu chinh quy hoch chi 
tit tOi SO Xây dirng thành phô Ba Nng. 
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- Buôc 2: Si Xay dirng thành ph Ba Nng sau khi xem xét h so hqp. 1, tiêp 
nliân ho so và to chirc thâm dinh theo dlüng thai hn quy dnh 
- Buóc 3: Trã kêt qua tai  To Tiêp nhn và trà ho so. 
b) Cách thfrc thrc hin: Np h so trirc tiêp ti To tiêp nhn Va trâ kêt qua S 
Xây dung, Trung tam Hành Chinh thành phO Ba Nang, so 24 Trân Phü, phithng 
Thach Thang, qun Hài châu, thânh phô Ba Nng; hoc np trirc tuyên tai: 
https ://dichvucong .danang.gov.vn! 

c) Thành phn ho so 
Theo quy dujnh cüa Bô Xây dirng ti Thông tu so 12/2016/TT-BXD ngày 
29/6/20 16. 
- Di vói Quy hoch chi tit do thj 

Stt Ten gi.y t So hrcmg 
Th trInh cue nghj thâm dujiih ctè an Ban chInh: 1 

Bàn sao:O 

2 Van bàn pháp 1, co s l.p quy hoch Bàn chfnh: 2 
Ban sao: 0 

a) NEim vii quy ho?ch,  diu chirth quy hoch duçc cp có 
thâm quyên phé duyt. 
b) ' kin co quan, t chirc, Ca nhân Va ctng dng dan cu Co 
lien quan ye ni dung dO an quy hoch. 
c) Van bàn Ting hap các kin dóng gOp, cO giái trmnh, tiêp 
thu. 
d) Ho so näng 1irc cüa t chCrc tu vn 1p quy hoch. 
d) HO so cilia hInh duucic Chñ du tu nghim thu theo qui djnh 
Thành phn bàn ye (in màu) Bàn chInh: 2 

Bàn sao: 0 
a) So d vj trI và giói h?n  khu dt. Th hin trên nn bàn d 
dia hInh t' lê 1/2.000 hoàc 1/5.000. 
b) Bàn d hin trng kin trüc canE quan, h tng xã hi và 
danE giá dat y dg Thhin trênnn bàn d dja hinh 1 
1/500. 
c) Các bàn d hien trng h thng ht tng k thut. Th hin 
trênnênbânddiaMnht3'1ê 1/500. 
d) Bàn duo quy hoach  tng m.t bang si ding dat. The hin trên 
nên bàn do dia hlnh t3 lê 1/500. 
du) So d tO chirc không gian, kin trüc, cành quan. The hin 
trên nên bàn dè dia hInh tr lê 1/5 00. 
e) Bàn d chi gii dtthng duo, chi gioi xay drng và hành lang 
bào v các tuyên h tang k thu3t. Thà hin trên nén bàn do 
diahInht'1ê 1/500. 
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g) Các bàn dquy hoch h thng h tng k5 thut. Th hin 
trênnênbàndôdjahjnJat'1ê 1/500. 
h) Bàn d tng hp duô'ng day, dixô'ng ng k5 thut. Th hin 
trên nên bàn do dia hinh t' 1 1/5 00; 
i) Bàn ye xác djnh các khu virc xay drng cong trInh ngm: 
Các cong trinh cong cong ngâm, cac cong trInh cao tang có 
xay dçmg tang ham (nêu co). The hin trên nén bàn dO dja 
hInh theo t lê thIch hop. 
k) Các bàn ye thiêt kê do thj theo quy djnh cña Bô Xây dirng 
tti Thông tu so 06/2013/TT-BXD. 
Lui j: Quy djnh hç thó'ng ban ye' (bao gm: màu sac, a'u'ô'ng 
net, kj hiu, khung ten...) trong do an quyhoqch chi tiét dO thj 
dwctc quy djnh tçii Ph lic phdn I, phdn II cia Thông tu 
12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cia Bç5 tru'dng Bç5 Xdy 
dyng. 

4. Thuyt minh Bàn chInh: 2 
Bàn sao: 0 

a) Xác dinh chi tiêu v dan s, h tng xà hi, h? tang k thut 
va yeu câu tO chirc không gian, kiên trñc canE quan cho toàn 
khu we quy,  hoach; chi tiêu sir diing dat và yêu câu ye bô trI 
cong trInh dôi v&i trng lô dat; bô trI mng 1ui các cong trInh 
h tang k thu.t den ranh giâi Iô dt. 
b) Xác dinh vitrI, quy mô các khu dc trlmg c.n kim soát, 
các ni dung can thiic hin dê kiêm soát và các quy dnh can 
thuchiên. 
c) Các giái pháp ye thit kê dO thj, kin tthc cong trIuh cii th 
Va canE quan khu vxc quy hoch. 
d) Xác dijnh các khu v11c xay dmg cOng trinh ngrn (các cong 
trInh cong cong ngâm, cac cOng trInh nba cao tang có xây 
dirng tang ham, ...) 

d) Phân tIQh, dnhgia vi tac dông niOl trixongphu hap vai nOi 
dung dánh giá mOi tru?mg chiên liiçrc trong quy hoch chung 
dã dugc phê duyt. 

- - 

e) Di,r kin so' b v tng mirc du tir; d xut giái pháp v 
nguôn von và tO chirc thirc hin. 
Quy drnh quàn 1' theo d an quy hotch 
Ni dung theo quy djnh t?i  Khoân 3 Diu 35 Lu.t Quy hoch 
do thj và phãi có các bàn ye thu nhô kern theo. 

Bàn chInh: 2 
Bàn sao: 0 

6 Ph 1tic kern theo thuyêt minE 
(cac giãi trhih, giài thIch, 1un cir bô sung cho thuyêt mirth; 
bàn ye minE hoa (in mau); cae s lieu tInE toán) 

Bàn chInE: 2 
Bàn sao: 0 

Dir thào Th trinh, Quyêt dijnh Bàn chInh: 1 
Bàn sao: 0 - Di,r thào T trinh phê duyt do an, do an diêu chinh quy 
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(02 dia) 8. Tp dü 1iu bàn d gc ghi trên dia CD 

hoach chi tit. 

- Dr thào Quyet djnh phê duyêt d an, do an diu chinh quy 
hoach chi tiêt. 

179 

- Di vi Quy hoach chi tit khu chüc nàng (Khu kinh t; khu cong nghip; khu 
chê xuât; khu cong nghe cao; khu du Ijch; khu nghiên cü'u; diâo tio; khu the dic 
the thao) 

Stt  Ten giy t S hrqng 
T trInh dê nghj thám drnh d an Bàn chInir 1 

Bàn sao: 0 
2. Van bàn pháp 1, co' sr 1p quy hoach 

 Bàn sao: 0 

Bàn chInh: 2 

a) Nhiêm vç quy hoach, diu chinh quy hoach dirçc cp có 

thâm quyên phê duyt.  

b) kin co quan, t chi.'rc, cá nhan vâ cong dlng dan cix có 
lien quan ye do an quy hoach.  

c) VAn bàn Tong hcrp các kin dóng gop, có giài trInh, tiêp 
thu.  

d) H so nAng lvc cüa t ch(rc tu vn 1p quy hoach.  
 d) H so dija hInh &ro'c Chü d,u ti.x nghim thu theo qui djnh 

Thành phn bàn v (in màu) 

 Bàn sao: 0 

Bàn chInh: 2 

a) So d vi trI va giâi han khu dt, duc trIch tr quy hoach 

phân khu hoc quy hoach chung xay dimg. The hin trên nên 

bàndô diahlnht1ê 1/2.000. 

b) Bàn d hin trang v kin trüc, canE quan và danE giá dt 

xay dirng. The hin trén nên bàn d dja hInh t 1 1/500. 

c) Các bn dhiên trang h thng ha ngk thuat. Th hn 
trên nen bàn do dia hInh t' lê 1/500. 

d) Bàn d t chirc khOng gian, kin tràc, cành quan. Th hin 
trén nên bàn diô dia hmnh t lé 1/5 00. 

d Bàn d quy hoach tng mt bng sir diing d.t: Xác dljnh 

ranh giâi tmg khu dat và lô dat theo tInE chat, chüc nAng sir 

dung dôi vói dt xay dirng các cOng trIrth dan diing, cong 
cong, h thông dithng giao thông, khu cay xanh, cong trInh 

dâu môi ha tang k5' thut; cac yêu cu v quail i sir dng dat 
(thng cao xay dimg, mat do xây dçmg, h sO si ding dat, ...). 
The hiên trên nen bàn dO dia hInh tr 10 1/500. 
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e) Bàn ye xác dnh các khu vrc xây dmg cong trInh ngâm: 
Cáo cong trInh cong cong ngâm, cáo cong trInh cao tang có 
xây dirng tang ham (nêu co). T' 1 thIch hap. 

g) Bàn d chi gii du?ng do, chi giói xây drng và hành lang 
bào v các tuyn h? tang k5 thu.t. The hin trén nên bàn do 
diahlnhtl 1/500. 

h) Các bàn d quy hoch h thng h tng k thut và môi 
trtxng: Giao thông, cap din va chiêu sang do thj, thông tin 
lien lc, cap nuóc, cao d nên va thoát nithc mua, thoát nuóc 
ban, thu gom ch.t thai ran, nghia trang. The hin trên nên bàn 
dôdiahlnhtl 1/500. 

i) Bàn dè tng hap duO'ng dày, duông ng k thut. Th hin 
trén nên bàn do dia hInh t' lê 1/5 00. 

k) Cáo bàn ye quy dnh vic kim soát v kin trác, oath quan 
trong khu virc l.p quy hoach: Xác djnh cáo cong trInh diem 
nhân trong khu virc quy hoach theo cáo huOng, tam nhIn; xác 
djnh tang cao xây dimg cong trinh, khoàng lñi cho trng lô dat, 
trên tmg tuyên phô và ngá giao nhau du?mg pho; xác djnh 
hmnh khôi, màu sac, hInh thirc kiên trtc chü dao  cüa cáo cong 

trInh kiên trüc; h thông cay xanh, mt nuôc, quàng truông. 
The hin theo tr lê thIoh hap. 

1) Cáo bàn ye v dánh giá môi trithng chin lugc: Hin trng 
và dánh giá môi trixO'ng chin luqc. The hin trên nên bàn do 
dlia hInh theo t' lê thIch hap. 
Lwu : Quy djnh hç tho'ng bàn ye (bao góm. màu sac, dwông 
net, kj hiu, khung ten...) trong do an quy hoQch chi tiêt khu 
chtc näng dwçtc quy djnh tgi Phi liic phan I, phdn II cia 
Thông tw 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cia Bç trwóng Bç 

 Xáydyng. - 

4. Thuyt minh 
Bàn cMnh: 2 

Bàn sao: 0 

a) Phàn tIch, dánh giá các diu kin tir nhiên và hin trng khu 

d.t l.p quy hoach chi tiêt xây dirng; xác djnh các van d lien 

quan can duçic giài quyêt trong dO an quy hoach chi tiêt. 

b) Xác djnh chi tiêu v dan s& ht t.ng xã hi, h tng k thut 

và yeu cau tO chirc không gian, kiên trác cho khu vrc quy 

hoach; chi tiêu sr diing dat va yeu oâu ye kiên tri1c cong trInh 

di vi timg lô dat; bô trI mng luói cáo cOng trInh ha tang k 

thu.t den ranh gi&i 10 dat. 
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c) Xác dnh vj, trI, quy mô Va quy dinh các khu di.c trung can 
kiêm soát. 

d) Quy dinE  ho.c d xut giài pháp thit k cong trmnh cii th. 

di) Dánh giá môi trung chin luçic: Ni dung theo quy dnh 
tai Diem e Khoàn 1 Diêu 14 Nghj dnh sé 44/2015iD-CP. 

e) D kin so' b v tng mirc d.0 tu; d xut giâi pháp v 
nguôn von và to chrc thc hin. 

Quy djnE quàn 1 theo d an quy hoach 

Ni dung theo quy dijith ti Khoàn 3 Diu 15 Nghj djIilI 
44/2015/ND-CP và phài có các so d (in màu) kern theo. 

Bàn chInE: 2 
Ban sao: 0 

6 Phii 1ic kern theo thuy& minh Bàn chInh: 2 
Bàn sao: 0 (các giài trInh, giài thIch, luân cir bô sung cho thuyêt minh; 

bàn ye rninh hoa (in mau); các so lieu tinE toán) 
D'r thào T trInh, Quyt dijnh 
- Dir thão Th trmnh phê duyt do an, d an diêu chinh quy 

Bàn chInE: 1 
Bàn sao: 0 

hoach chi tiêt khu chirc näng. 
- Dir thâo Quyêt dinE  phê duyt dO an, d an diêu chinh quy 
hoch chi tiêt khu chüc nãng. 

8. Tp d 1iu bàn d gc ghi trên dTa CD (02 dia) 

d) Thbi hn giãi quyêt: 35 ngày lam vic kê tir ngày nhn dü ho so hçp 1 
(trong do: S& Xây dirng 25 ngày, UBND thânh phô 10 ngày) 
DOi tuçlng thrc hin: T chi'rc 
di) Ccr quan thirc hin: So Xây drng thành phô Dà Nng. 
e) Co' quan có thâm quyn phê duyt: UBND thành phô Ba Nàng. 
g)Kêt qua thyc hin: Báo cáo thâm dinh do an, do an diêu chinh quy ho?ch chi 
ti& càã SXa ditng Quyet djbhphê duyt dèaii; dOá diéu chinh quy 
hoch cüa UBND thành pho. 
h) PhI, 1 phi: Dirqc quy djnh cu th ti khoán 7, Diêu 5 tii Thông tu sO 
20/2019/TT-BXD ngày 3 1/12/2019 cOaB tnthng B Xây dimg. 
1) Yêu cu, diên kin thiyc hin thu tiic hành chinh: KhOng có 
k) Co' quan phi hçrp: Các SO, Ban, Ngành có lien quan. 
1)Cáncüpháp1 
- Lu.t Quy hoch sO 21/2017/QH14 ngày 14/11/2017 cüa Quôc hi. 
-Lust Quy  hoach  dO thj so 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 cia Quoc hi. 
-Lut Xây dçmg sO 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Quc hi. 
- Luat sé 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 süa dOi, bô sung mit sO diêu cña 37 
Luat cO lien quan den Quy hoch cüa Quôc hi. 

-Ngh djnh sO 37/2010/NB-CP ngày 07/4/2010 cüa ChInh phO ye lap, thâm 
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djnh, phé duyt và quân 1 quy hoch do thj. 
-Nghj djnh so 44/2015/ND-CP ngày 06/5/2015 cña ChInh phil Quy dnh chi tiêt 
mt so ni dung ye Quy hoch xây dimg. 

- Thông tu sO 12/2016/TT-BXD ngây 29/8/2016 cña B tnràng B Xây dmg HO 
so cüa nhirn vii, do an Quy hoch. 

- ThÔng tu sO 20/201 9/TT-.BXD ngày 31/12/2019 cüa B tru&ng B Xãy di.rng 
Huáng dn xác djnh, Quán I chi phi Quy hoch xay dung va Quy hoach  dO 
thj. 

51. TIim dinh, phê duyt nhim v1t, nhim vt diu chinh quy hoich chi tit 
thuc thâmquyên phê duyêt cüa UBND thành phô Ba Nãng (TTHC dic 
thñ) ... •. . 

a) TrInh tirthtrc hen 
- Bi.róc 1: Chñ dâu tu gili ho so thâm djnli nhirn vt, nhim vi diiêu chinh quy 
ho.ch chi tiêt tó'i S& Xây dmg thành phô Ba N.ng. 
- Brnc 2: S& Xây dimg thành phO Ba Nàng sau khi xem xét ho sor hçp lé, tiêp 
nhân ho so và tO chirc thâm djnh theo dáng thai hn quy djnh 
- Buâc 3: Trà kOt qua ti To Tiêp nhn và trâ ho so. 
b) Cách thü'c thirc hin: Np ho so trVc tiêp ti To tiêp nhn và trá kêt qua Si 
Xây dimg, Trung tarn Hânh ChInh thânh phô Ba Nãng, so 24 Trân Phü, phng 
Thtch Thang, qun Hài châu, thânh phô Ba Nàng; hoc np trirc tuyên tti: 
https ://dichvucong.danang.gov.vn/ 

c) Thành phn h so': Theo quy djnh cüa B Xây drng ti Thông tu s 
12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016. 
- DOi vai Quy hoch chi tiêt do thj 

Stt Ten giy t . S iugng 
1 Th trInh d nghj thâm djnh nhiêm vi Bàn chInE: 1 

Bàn sao:0 
2 Van bàn pháp 1, co' sâ 1p quy hoch Bàn chInE: 2 

Bàn sao: 0 
a) ütruang 1p  quy hotch. 
b) kin co quan, t chile, cá nhân và cong dèng dan cu Co 
lien quan ye do an quy hoch. 
e) Van ban Tong hçip các kin dóng gop, có giài trInh, tiêp 
thu. 

d) H so nàng 1c cüa to chüc tu' vn 1p quy hoach. 
Thành phân bàn ye (In màu) 
So dO vj tn khu vrc quy hoch trich til quy hoch phân khu 
hoc quy hoch chung do thj dã duçc phé duyt theo t' 1 
thIch hcp và bàn do ranh giri, phm vi nghien curu, quy mô 
khu virc 1p quy hoach  chi tiêt dO thi.  The hin trên nên bàn 
d diahinht'1ê 1/500. 

Bàn chmnh: 2 
Bàn sao: 0 

A Thuyêt minh Bàn chInh: 2 
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a) L do và sir c.n thit lap quy hoach;  phrn vi ranh giói, 
diên tIch, chü'c näng, so bi hin trang khu virrc 1p quy hoach 
chi tiêt. Quy hoach  chi tiêt phài thng nhât, cii the hóa quy 
hoach phân khu dã ctuçic phê duyt. 
b) Dánh gia so bô hiên trang,xác djnh nhthg van dê, ni dung 
co bàn cân giá.i quyêt trong dO an quy hoach  chi tiêt. 
c) Dix kin các chi tiêu c bàn ap dung trong d an v quy mô 
dan so, rthu cau sr dung dat, ha tang xâ hi và ha tang k 
thut trên co' s cac quy diinh cña quy hoach  phân khu, quy 
hoach chung do thj dä thrçc phé duyt. 
d) Yêu cau ci th v viêc diu tra khào sat hin trng và thu 
thâp tài lieu. 
d) Du kiên cac hang muc cOng trIith cn Mu tu xây drng 
trong khu vrc 1p quy hoach  chi tiêt do thj; xác djnh các yêu 
cau dôi vó'i viêc nghiên ciru t chirc không gian, kién trüc 
cânh quan, si diing dat, ket ni ha tang k thut vâ nlithig yêu 
cau khác. 
e) Xác dinh danh muc bàn v, thuyt minh, phii ic kern theo; 

, A A, so luvng, quy cach cua san pham ho so do an; ke hoach va 
tiên d to chirc 1p quy hoach. 
Dir thào Tô trmnh, Quyt dinh 
- D thào Th trInh phê duyêt nhiêm vi do an, dO an diêu 
chinh quy hoach  chi tiêt. 
- D thào Quyet djnh phê duyt nhiêm vu do an, d an diêu 

Bàn chInlr 1 
Bàn sao: 0 

chinh quy hoach  chi tiét. 

6. Tp di 1iu bàn d gc ghi trên dia CD (02 dia) 

- Di voi Quy hoach chi tit khu chüc nàng (Khu kinh t; khu cOng nghip; khu 
chê xuât; khu cong ngh cao; khu du ljch; khu nghiên cüu; dào tao;  khu the dc 
the thao) 

Stt Ten giy t S lircing 
1.  Th trInh dê ngh thm dnh nhim vu Bàn chInh: 1 

Bàn sao: 0 
2.  VAn bàn pháp 1, co' si 1p quy hoach Bàn chInh: 2 

Bàn sao: 0 
a) Chi truong 1p quy hoach. 
b) Y kiên Ca quail, t chirc, cá nhan và cong dng dan cix có 
lien quan ye do an quy hoach. 
c) VAn bàn Tong hqp các kin dóng gop, Co giài trmnh, tiép 
thu. 
4) H so nAng lrc cña t chirc tu vn 1p quy hoaôh. 
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3.  Thành phn bàn ye 

Bàn ye bao gm: Sa d vi trI khu vxc quy hoch trIch tr quy 
hoch phân khu hoc quy hoch chung xây dmg theo t 1 
thIch hup và bàn do ranh giói nghiên cru, pham vi khu vlrrc 
l.p quy hoach chi tiêt xay dimg. The hin tren nên bàn dO dja 
hmnh.t lê 1/500. 

Bàn chInE: 2 
Bàn sao: 0 

4.  Thuyt mirth 

a) Lun chüng v su cn thit, cac can c'r 1p quy hoch; xác 
drinh pham vi ranh giói, din tIch, chirc nàng khu 1p vrc quy 
hoch chi tiêt xây drng. 

b) Xác dinh nhffiig nôi dung, v.n d cn giài quyt trong do 
an quy hoach chi tiêt xây dirmg. 

c) Nêu cac chi tiêu co bàn áp ding v quy mO, sü dung dt, 
h. tang xä hi và h tang k5 thut trên ca s quy hoach phân 
khu xây di.rng hoc quy hoach chung xay drng d duçxc phê 
duyêt, cac quy chuân, tiêu chuân và các quy hoach khác có 
lien quan. 

d) Yêu cu v cOng tác diu tra khào sat hin trang và thu 
thptài 1iu, tO chirc không gian, kin trác cânh quan, kêt nOi 
ha tang k5' thuât, danh giá môi trithng chiên lugc và nhthig 
yêu câu nghien cüu khác. 

d) D xu.t sa b v cu true, nguyen t.c tê, chirc khOng gian 
khu vrc 1p quy hoach chi tiêt trên Co s& danh mrc các hng 
mic cong trmnh can dâu tu xay dirng trong khu vrc 1p quy 
hoach chi tiêt xây dimg. 

e) Xác dinh  danh muc bàn ye, thuyt minE, phii 1iic kern 
theo;;sô lircmg, quycách cüa san phâm h so-dO an; kê hoach-
và tiên d to chic 1p quy hoach. 
Dix thào Ti trInh, Quyet djnh 
- Dr thào To trinh phê duyt nhiêm vu dO an, dO an diêu 
chinE quy hoach chi tiêt. 
- Dr tháo Quyêt djnh phê duyt nhim vr dO an, dO an diiêu 
chinh quy hoach chi tiêt. 

Bàn chInh: 1 
Bàn sao: 0 

6. Tp dü 1iu bàn d gôc ghi trên dIa CD 02 dia 

d) Thôi hin giãi quyêt:30 ngày lam vic k tr ngày nh.n dñ h so hçp 1 
(trong do: SO Xây dirng 20 ngày, UBND thành phô 10 ngày) 
d) Di ttrçrng thirc hin thu ttc hành chInh: Doanh nghip, TO chuc 
e) Co quan thirc hin: SO Xây drng thânh phô Dà Nàng. 
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g) Co quan có thm quyn phê duyêt: UBND thành ph Dà Nng. 
h) Kêt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Báo cáo thâm djnh nhirn vi, nhim 
vi diêu chinh do an quy hotch chi tit cüa Só Xây dirng và Quyet djnh phê 
duyt nhim vi dO an, do an diu chinh quy hoch chi tiêt cüa UBND thành phO. 
i) Yêu câu thic hin: Không có 
k) L phi: Duc quy dijnh cii the ti khoán 3, Diêu 6 Thông tu sO 20/2019/TT- 
BXD ngày 3 1/12/2019 cüa B trithng B Xây dung. 
1)Cncfrpháp1 
- Lu.t Quy hoch dO thj sé 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 cüa Quoc hi.Lut 
Quy hoch diô thj so 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 cüa QuOc hi. 
- L4t Xây dirng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa QuOc hi. 
- Lut sO 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 süa dôi, bô sung mt sO diiêu cia 37 

Lut có lien quan den Quy hoach  cüa Quôc hi. 
- Nghj djnh sO 37/2010/NB-CP ngày 07/4/2010 cüa ChInh phü ye lip,  thâm 

dljnh, phe duyt và quán 1 quy hoch do thj. 
Nghj dijnh sO 44/2015/ND-CP ngày 06/5/2015 cüa ChInh phü Quy djnh chi 
tiêt mt sO ni dung ye Quy hoch xây dirng. 

- Thông tu sO 12/2016/TT-BXD ngày 29/8/2016 cüa B trrning Bô Xây drng 
Ho s cüa nhim vçi, do an Quy hoch. 

- Thông tu sO 20/2019/TT-BXD ngày 3 1/12/2019 cüa B tru&ng B Xây dçrng 
Hixmg dan xác dinE, Quán l chi phi Quy hotch xây dirng và Quy hoch do 
thj. 
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