
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Dc Ip  - Tçr do - Hinh phñc 

S: IQD-UBND Dà Näng, ngày J tháng 1  näm 2021 

QUYET D!NH 
• A 9 A A 9 9 f A A A 

Ve vice bai bo, bo sung mçt so thu tic hanh chinh thuçc tham quyen 
giãi quyêt cüa S& Xây drng thành phô Ba Nãng 

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

Can c Luat  To chc ChInh quyên d'japhuang ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can c Lu4t  st'ca dOi, bô sung mt 56 diéu cza Luçt TO cht'c ChInh phi và 

Lut TO chc chInh quyên dja phuv'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 
Can cz'rNghj djnh sO 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cz'ia ChInh 

phz ye kiêm soát thz'i tuc hành chinh; 
Can cii' Nghj djnh sO 48/2013/ND-CF ngày 14 tháng 5 nám 2013 cia ChInh 

phi si'ra dOi, bO sung mt sO diêu cia cOc Nghi djnh lien quan den kiêm soát thu 
4ic hành chInh, 

Can ct Nghj djnh sO 92/2017/ND-cP ngày 07 tháng 8 nám 2017 cza ChInh 
phz sica dOl, bO sung mót sO diéu cuta các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thz 
tuc hành chInh 

Can th Thông tusO 02/2017/TT-VPC'P ngày 31 tháng 10 nàrn 2017 cza Bç5 
trzthng, Ch nhim Van phOng C7'zInh phñ hwàng dan nghip vy ye kiêm soOt thi 
tuc hành chInh; 

Can ci Quyét djnh sO 1 186a/QD-BKD ngày 07 thOng 9 nàm 2020 ca Bô 
trtcO'ng Bô XOy di.rng ye viçc cOng bO thu tyc hành chInh mO'i ban hành trong linh 
vicc quy hoçzch kiên tnc thuç5c phçzm vi chz'cc nàng quOn l nhà nuàc ci'ia Bç5 Xáy 
dy'ng; 

Can cz Quyêt djnh sO 705/QD-BXD ngày 11 thOng 6 nãm 2021 cia Bç3 
trzthng Bç5 XOy dg ye viçc cOng bó thu tyc hành chInh ban hành mói, thu tyc 
hành chInh dwctc thay the, tha dOi, bO sung và thi tyc hành chInh bi bài bO trong 
linh v'c nhà 6', kinh doanh bat dç3ng sOn thuç3c phm vi chtc näng quOn l nhà 
nithc cia Bç5 Xáy dyng; 

Can c& Quyét djnh sO 960/QD-BXD ngày 26 thOng 8 nam 2021 cüa Bç5 
tricàng Bç5 Xáy dy'ng ye vic cOng bO th tyc hành chInh bj bãi bO trong linh vc 
phOt trién do thj thuc phgm vi chi'rc nàng quOn lj Nhà nu'O'c ciaB XOy dyng; 

Xét de nghf cza GiOm dOc S& XOy dyng thành phO Dà Nang ti Ta trInh sO 
8888/TTr-SXD ngày 23 tháng 11 nám 2021. 

QUYET BINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyêt djnh nay các thu tUc  hành chInh bj bãi bó 
có sO thir tu tü 3 1-33 theo danh miic II (Linh virc Nhà i và Cong san); sO thir ti.x 
45-47 theo danh mic VI (Linh virc Phát triên dO thj) và ban hành mi rnt sO thu 
tic hành chinh theo danh mic VIII (Linh virc Quy hoch xây drng, kiên tr1ic) quy 
dinh ti Quyêt dinh so 315 1/QD-UBND ngày 26 ngày 8 näm 2020 ciia Chii tjch 
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UBND thành ph v vic cong b b thu tVc hành chInh thuc thm quyn giãi 
quyêt ciia S& Xây dirng thành phô Dà Nng. 

Biu 2. Quyêt dnh nay có hiu 1irc thi hành ké ti'i ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBNID thânh ph& Giám dc S& Xây drng, Thii 
truing các S, Ban, Ngânh; UBND các qu.n, huyn vâ các to chirc cá nhân có lien 
quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./&- 

Noi n/ian: 
- Nhir Diêu 3; 
- Cc Kiêrn soát TTHC, VAn phông CIiinh ph; 
- B Xây drng; 
- Trung tam Thông tin Djch vi công; 
- Cong TTDT TP, Báo DN, Dài PT-TH Dà 
Nng; 
- Luu: VT, KSTT, SXD. 
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HfNH MI BAN HANH, THU TIJC HANH CH!NH BJ 
AM QUYEN GIAI QUYET CUA S XAY DUNG 

THANH PHO BA NANG 
uyé't djnh s 73I /QD- UBND ngày.S 6 thánglA nám 

tjch Uy ban nhán dan thànhphô Dà Nàng) 

PHAN I. DANH MVC THU TVC  HANH CH!NH 

1. Danh mi1c thu tiic hành chInh bj bãi bô thuc thâm quyên giãi quyêt 
ella S& Xãy dirng thllnh phô Ba Nang 

STT Ten thu tue hành chInh 
Ma thu tue 
hllnh chInh Ghi chll 

Linh v1rc  Nba & và Cong san (can eli theo Quyt djnh so 7OSIQB-BXD 

nglly 11 tháng 6 nãm 2021 ella B trtr&ng B Xây dyng) 

Lira ch9n chü du tu dr an xây dirng nba thucrng 
mai quy djnh tai Khoán 2 Diu 18 Nghj dnb s 

 99/201 5/ND-CP 

1.00776 1 Bâi bô 

2 

Chap thu.n chi:i truang du tu dci' an xay rng nba 

thuc thârn quyên UBND cap tinh quy djnb t.i 

Khoãn 6 Diêu 9 Nghj dInE so 99/2015/ND-CP 

1.00775 8 Bãi bo 

Ch.p thun chii trucmg du tu dir an xay dirng nba 

ô' thuc thâm quyên cüa UBND cap tinE quy djnh 

tai Khoân 5 Diêu 9 Nghi. djnh so 99/2015/ND-CP 

1.007757 Bài bö 

Linh vrc Phát trin do thj (can cfr theo Quyt dnh s 960/QB-BXD 

ngày 26 tháng 8 nãm 2021 ella BI trtr&ng B Xây dirng) 

4 

Ly ' 1cin cüa các s&: Quy hoach kin tri1c, Xây 

dirng, Van hóa The thao và Du ljch dôi vi các dr 

an bäo ton ton tao các cong trInh di tIch cap tinh 

1.0025 80 Bài bO 

5 

Ch.p thu.n du tu di vâi các dir an dâu tu xây 

drng khu do thj mdi; dci' an tái thiêt khu do thl; dir 

an bão ton, ton tao khu do thj; dci' an cái tao chinh 

trang khu do thl; dci' an dâu tu xây dimgkhu do thl 

hon hçip thuc thâm quyên dlla UBND cap tinh 

1.002562 Bãi bó 

6 

Diu chinh d& vói các dir an d.0 tu xây dirng khu 

do thi mói; du an tái thiêt kbu do thi; di.r an bão 

ton, ton tao khu do thi; du' an cài tao chinh trang 
. ' . 

khu do th; dir an dau Ui xay dirng khu do th hon 

hgp thuc thâm quyên chap thu.n dlla UBND cap 

tinh 

1.002526 Baibo 
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2. Danh muc thu tue hành chInh mói ban hành thuc thâm quyn giãi 
uyêt cüa So' Xãy dirng thành phô Ba Nng 

STT Ten thu tuc hành chInh 
Ma thu tue 
hành chInh 

Ghi chü 

I Linh viyc Quy hoch xây di,rng, kin trñc 

1 C.p chCrng chi hành ngh kin trüc 1.008891 Mri 

2 

C.p laj chirng chi hành ngh kin tr11c (do chirng 
chi hành nghê bj m.t, hu hông hoc thay dM thông 
tin cá nhân duçc ghi trong chirng chi hành nghê 
1cin true) 

1.008989 Mói 

CAp lai chirng chi hành ngh kin tric b ghi sai do 
lôi cüa Ca quan cap 

1.008990 Mo'i 

Chuyên di chtrng chi hành ngh kiên trüc cüa 
ngiRi ntro'c ngoài o' Vit Nam 

1.008993 Mâi 

PHAN II. NQI DUNG CUA CAC THU TVC HANH CH!NH MI BAN 
HANH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO XAY DING 

I. Linh vrc Quy hoch xây dirng, kiên true 
1. Thu tiic cAp chü'ng chI hành nghê kiên trñc 
a) TrInh tu thuc hiên 
- Ca nhân có nhu cu cAp chimg chi hành ngh kin true np 01 b ho so 

trrc tuyn, qua djch vi bru chInh, trrc tip ti B phn tip nhn và trà kêt qua ca 

quan So' Xây dmg thành ph Dà Nng; 
- B phn tip nh.n và trã k& qua cüa So' Xây drng kiêm tra tInh chInh XáC, 

dy dü cüa ho so tip nh.n; 
- Trong tho'i hn 05 ngày k tü ngày tip nhn co quan co thAm quyên Cap 

chmg chi hành ngh kin trüc thông báo mt 1n bang vn bàn to'i cá nhân dôi vOi 

tnthng hgp h so thiu hoc không hçip 1; 
- Trong thai hn 15 ngày k tr ngày nhn dü h so hçTp 1, ca quan thâm 

quyn có trách nhim cAp chung chi hành ngh kin true; 
- Ca nhân dang k' nhn chirng chi hành ngh kin true qua djch v11 buu 

chInh ho.c tr11c tip ti B phn tip nhn và trà k& qua cüa So' Xây dirng. 

b) Cách tho'c thrc hin: Ca nhân np h so trirc tuyn, qua djch vii bu'u 

chInh, tnrc tip ti B ph.n tip nhan và trà kt qua cüa So' Xây dimg. 

c) Thành phân, so 1uçing ho so: 01 b 
- Don d nghj cAp chung chi hành ngh theo Mu s 02 Phii hic III cüa Ngh 

djnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cña ChInh phü quy dnh chi tit mt so 

diu cüa Luât Kiên tri1c; 
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- 02 ãnh màu nn tr.ng cO 4 x 6 cm dugc chp không qua 06 tháng; 
- B.ng dai  hçc phii hçip vth ni dung chirng chi d nghj cap; d& vói vAn 

bang do co sâ dào tao  nuóc ngoài cp, phái có bàn djch sang ting Vit, duçc cong 

chCrng, chi'rng thixc theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam; 
- Các quyt djnh phân cong cong vic (giao nhim v) cüa th chiirc cho cá 

nhân hoäc vAn bàn duçic xác nh.n cüa dai  din theo pháp 1ut cüa chü du tu v 

các cong vic cá nhân dA hoàn thành theo ni dung kê khai; 
- Hcip dng và biên bàn nghim thu các cong vic theo kê khai (trixäng hçip 

cá nhân hành ngh dc lap); 
- Giy t? hcp pháp v Cu tri hoc giy phép lao dng do co quan có thm 

quyên cüa Vit Nam cap di vâi tnthng hp cá nhân là ngthi nuác ngoài; 

- Kêt qua sat hach dat yêu cu con hiu lirc; 
- Ngoi trü don d nghj, các vAn b.ng, tài 1iu khác phài là bàn sao có chrng 

thrc ho.c tp tin chüa Anh màu chp tr bàn chInh hoc bàn sao, xuât trInh bàn 

chInh d di chiu. 
d) Thai han  giái quy&: 15 ngày k tr ngày nh.n dü h so hgp 1. 

d) Di tuçing thrc hin thu tiic hành chInh: Ca nhân (trong nuâc, nu&c 
ngoài) hoat dng kin tr1ic trên lAnh th nuc Cong bOa xA hi chü nghia Vit 

Nam. 
e) Ca quan giài quyt thfi tiic hành chinh: S Xây dirng. 

g) Kt qua thirc hin thu tçic hành chInh: Chirng chi hành ngh kin triic. 

h) Phi, lê phi: 300.000 (ba trAm nghIn) dnchrng chi (Thông tu 

172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cüa B Tài chInh). 

i) Ten m.0 don, mu th khai: Dan d nghj cAp chirng chi hành nghê kin 

trüc tai  Mu s 02 Phii hic III Ngh djnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cüa 

ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu cüa Lut Kin true. 
k) Yêu c.u, diu kin thixc hin thu tiic hành chInh 

- Co trInh d dai  h9c tth len trong lTnh v11c kin tric; 
- Co kinh nghim tham gia thrc hin djch vi kin tric thi thiu 03 nAm tai  to 

chire hành ngh kin true hoc hçip tác vi kin true su hành ngh vâi tu each cá 

nhân (ca nhân dat  giài thu&ng 1cin true quc gia hoc giãi thu&ng quc t duge 

min diu nay); 
- Dat yêu cu sat hach  cAp chirng chi hành ngh kin tthc (cá nhân có thai 

gian lien tic tir 10 nAm tth len trirc tip tham gia quàn 1' nhà nuóc v kin true, 

dào tao  trinh d dai  h9c tr len v 1mb virc kin truc, hAnh ngh kin tthc duc 

min diu kin nay). 
1) CAn cir pháp I cüa thu tiie hành chInE: 
- Lu.t Kin trüc s 40/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 
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- Nghj djnh s6 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 ciia ChInh phñ quy dnh chi 

tiêt mt so diêu cüa Luât Kiên trlic. 

MAU B(YN BE NGH CAP, GIA HJN CHG CHI HANH NGHE MEN TR1JC 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

, ngày ... tháng.. nám 

DON BE NGH! 
CAP/GIA HiN CHIThG CHI HANH NGHE MEN TRUC 

Kinh gili: (Ten cct quan có thá'm quyn,) 

1. Hovâtên:  
2. Ngày, tháng, näm sinh:  
3. Quoc tich:  
4. So Chü'ng minh thu nhân dânIH chiêu/Cän cuóc cong dan: 
So ngàycâp:  no'icâp  
5. Da chi thurng ti-u:  
6. So diên thoai: . Dia chi Email:  
7. Dan vj cOng tác:  
8. TrInh d chuyên mOn "ghi rã chuyên ngành,):  

9. Thai gian kinh nghim lien quan den lThh vrc dê nghi. cap / gia hn chimg 
chihànhnghê:  nám. 

10. SO chirng chi hành nghê dã du'çc cap (neu có): ,  
So Chñ'ng chi: . ngây cap nai cap:  
Linhvrchotdng:  
11 ()ii trinh hoat dOn chuvên mon kiên trüc: 

Thri gian cong 
tác 

(Tic tháng, nàm 
den tháng, nàm) 

DnVj cong tad 
Hot dng dc 

1p 
(Ghirö ten do7l 

vj, so din thoçii 
lien he) 

Kê khai kinh nghim thiyc 
hin cOng vic tiêu biêu 

h 1 C U 

l.TênDrãn/dôán:... 
Nhómduánl:  
Loi cOng trInh:  
Ch'rc danhJNi dung cOng 
thrchin:  
2  

2 
12. Qua trInh phát triên nghê nghip lien tiic (diem 
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STT Th?ri gian 
Hoit dng Phát trin nghê nghip lien 
ti1c 

Diem CPD Ghi chui 

1  Nàm  Vi& bài trên tp chI kin trüc s  01 

2  Näm  Tham gia h9c cao hpc 01 

Tng s dim CPD tIch lily 20 
Be ngh cp/gia hn chfrng chi hành nghê kin trUe vo'i nQi dung nntr 

sau: 
LTnh v'çrc hành nghê:  
Tôi xin chu trách nhim ye toàn b ni dung dan nay và cam kêt hành kiên 

trüc theo dung ni dung ghi trong chirng chi dixçic cap và tuân thu các quy dnh cüa 
pháp 1ut có lien quan./. 

Xác nhn ella co' quail, 
to chfrc, don vj cong tác (2)  

(K,3, dóng dáu) 

Tinh/thànhphó, ngày / /. 
NGUI LAM DON 
(K và ghi rö hQ, ten) 

2. Thu tiie cap Iii chfrng chi hành nghê kiên trllc (do chllng chi hành 

nghê b mat, hir hông hoc thay dôi thông tin cá nhân dtrçrc ghi trong chfrng 

chi hành nghê kin true). 

a) TrInh ttr thuc hin 
- Ca nhân np 01 b h sa trixc tuyn, qua dich vi bu'u chInh, trrc tip ti B 

phn tip nhn và trá kt qua cüa S Xây dirng thành ph Dà Nng. B phn tiêp 

nhn kim tra tInh chInh xác, d.y di dlla h so và tip nh.n; 
- Trong thai hn 05 ngày k tir ngày tip nhn h so, co' quan có thâm quyên 

cp chirng chi hành ngh thông báo mt 1n bng van ban huàng dn b sung, hoán 

thin h so di vOi trumg hçp h so thiu ho.c không hcip 1; 
- Trong thai hn 05 ngày k tr ngày nhn du h so hqp 1, co quan thrn 

quyn có trách nhim c.p 1i chrng chi hành ngh kin true. 

b) Cách thi:rc thiic hiên 
Np h so tr1rc tuyn, qua dch vu buu chInh ho.c trirc tip ti B phn tip 

nhn và trã k& qua ciia Sâ Xây dirng. 

c) Thành phn, s lucrng ho so: 01 b 
- Don d nghj cp 1i chüng chi hành ngh theo mu s 03 Phi lic III dlla 

Nghj dlnh  s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cua ChInh phü quy dnh chi ti& mt 

so diêu dlla Luât Kiên tn1c; 
- 02 ánh màu nn tr.ng cô' 4 x 6 cm chân dung ella ngui d nghi, dUVC chip 

không qua 06 tháng; 
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- Bàn sao Co chirng thirc ho.c tp tin chira ành màu chiip tir bàn chInh hoc 

bàn sao, xu.t trInh bàn chInh d di chiu chirng chi hành ngh d duçic cp; 
- Giy ti chirng minh thông tin cn thay di (truxng hçip thay di thông tin 

cá nhân ducic ghi trên chirng chi hânh ngh). 
d) Thi hn giài quyt: 05 ngày k tir ngày nhn dü h sa hcp 1. 

d) Déi tucmg thrc hin thU tc hành chInh: Ca nhân hânh ngh trong linh 

vuc thi& k kin trUc. 

e) Ca quan giài quyt thU tçic hành chInh: S& Xây dimg. 

g) Kt qua thirc hin thU tic hành chInh: ChUng chi hành ngh kin trUc. 

h) PhI, 1 phi: 150.000 (met tram nAm mtroi nghIn) dnchirng chi (Thông 

ttr 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 cUaB Tài chInh). 

i) Ten mu dan, mu t?Y khai: Dan d ngh cp li chi.mg chi hành ngh kin 

trUc ti Mu s 03 Phii 1c III Nghj dnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 ci.:ia 

ChInh phU quy dtnh chi ti& mt s diu cUa Lut Kin tric. 
k) Yêu c.u, diu kin thirc hin thU tiic hành chInh (nu có): không có. 

1) Can c1r pháp 1 cUa thU tiic hành chinh: 
- Lu.t Kiên trUc so 40/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 
- Nghj djnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cUa ChInh phU quy drih chi 

tiát mt s diu cUa Luât Kiên trUc. 

MAU DON BE NGH! CAP LI CHT1JNG CH HANH NGHE MEN TRUC 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tx do - Htnh phiic 

 ngày ... tháng ... nàm 

DOTNDENGH! 
cAp LAI CH1NG CIII HANH NGHE MEN TRUC 

KInh gUi: (Ten cci quan có thám quyn,) 

1. Hovàtên:  
2. Ngày, tháng, näm sinh:  
3. Quôc tich:  
4.Sô ChUng minh thu nhân dânIH chiêu/Cän cuàc cong dan: 
So ngày cap:  nai cap  
5. Dja chi thumg trU:  
6. So diên thoai: Dia chi Email:  

7. Dan vi cong tác:  
8. TrInh d chuyên mon (ghi r6 chuyên ngành,):  
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10. S ch&ng chi hành ngh dä ducic cp (nêu có): 
So Chüng chi: ngày cap noi cap:  

Linh virc hoat dng  
A • A • A P P • A 

Be ngh cap hi chung chi hanh nghe kien true voi ni dung nhtr sau: 
L do dê nghj cap lai chrng chi:  
o Chng chi bj mat, hông, rách 
ci Sai thông tin trên chirng chi: 
o Khác:  
Xin diêu chinh thông tin ghi trên chimg chi:  
Tôi xin chju trách thim ye toàn b ni dung don nay và cam kêt hành nghê 

kiên trüc theo dung ni dung ghi trong chirng chi dugc cap và tuân thu các quy 
djnh cüa pháp 1ut có lien quan.I. 

NGIIoI LAM BO 
(K5 và ghi rô hQ, ten) 

3. Thu tue cp 1i chfrng chi hành ngh kin true b ghi sai do Iôî cüa co 
quan cap 

a) TrInli tu thirc hin 
- Ca nhân np h so trirc tuyn, qua djch v.i buu chInh, trrc tip ti B ph.n 

tip nhn và trã kt qua cüa S Xây dirng; 
- Trong thi hn 05 ngày k tü ngày nhn dugc chirng chi hành ngh kin 

tri.'ic bàn gc, co quan thm quyn có trách nhim cp 1i chirng chi hành ngh kin 

trác. 
b) Cách thCrc thuc hin 
Np h so trirc tuyn, qua dch vi bu'u chInh hoc tnrc tiêp tti BO phn tiêp 

nhn và trà kt qua cüa S Xây dirng. 
c) Thành ph.n, s luçing h so: 01 b 
- Don d nghj cp 1i chirng chi hành ngh theo M.0 s 03 Phi li:ic III cüa 

Ngh dinh sé 85/20201ND-CP ngày 17/7/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt rnt 

s diu cüa Luât Kin trCic. 
- Bàn gc ch(mg chi hành ngh kin trüc dã ducic c.p. 

d) Thyi hn giài quy&: 10 ngày k ti'l ngày nhn dü ho so. 
d) D& tuçmg thuc hin thfi tiic hành chInh: Ca nhân hành ngh trong linh 

vu'c thit k kin triic. 
e) Ca quan giài quyt thñ tVc  hành chInh: S& Xây dirng. 

g) Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Chirng chi hành ngh kiên trüc. 

h) PhI, l phi: Không Co. 
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i) Ten mu dcm, mu to khai: Dcm d nghj cp 1i chirng chi hành nghê theo 
mâu so 03 Phii lc III Ngh djnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cüa ChInh 

phü quy djnh chi ti& mt séi diu cüa Lut Kin trüc. 
k) Yêu c.u, diu kin thirc hin thu t11c hành chInh: Không có. 

1) Can cir pháp 1 ciia thu tVc hành chInh: 
- Lu.t Kiên trüc so 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
- Ngh dnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi 

tit môt s diu cüa Lut Kin trüc. 

MAU BN nE NGHI CAP LI CHIING CHI HANH NGHE MEN TRUC 

cQNGHOAXAHQICHUNGHIAVITNAM 
Bc 1p - Ti.r do - Hanh phuic 

, ngày ... tháng ... nàm 

DON BE NGH! 
cAp LJ CIIUNG CII! HANIH NGHE MEN TRUC 

KInh gfii: (Ten ccl quan có thám quyn) 

1.Hgvàtên  
2. Ngày, tháng, nàm sinh:  
3. Quôc tich:  
4. So Chirng minh thu nhân dânIH chiêu/Cãn cucc cong dan: 
So ngàycâp:  nclicâp  

5. Dja chi thuô'ng trü:  
6. So din thoi Dia chi Email:  

7. Dan vj cong tác:  
8. TrIrth d chuyên mon ('ghi rô chuyên ngành):  
10. So chmg chi hành nghê dà ducic cap (nêu có): 
So Chirng chi:  ngày cap nai cap:  

Linh vrc hot dng:  
Be ngh cp 1i chfrng chi hành nghê kiên trñc v&i ni dung nhir sau: 
L do dê nghj cap li chirng chi:  
o Chirng chi bj mat, hOng, rách 
o Sai thông tin trên chirng chi: 
o Khác:  
Xin diêu chinh thông tin ghi trên chCrng chi:  
TOi xin chju trách nhim ye toàn b ni dung dan nay và cam két hành nghê 

kiên tri1c theo dung ni dung ghi trong chirng chi dugc cap và tuân thu các quy 

dtnh cua pháp 1ut Co lien quan./. 
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NGI LM DN 
(Kvàghirö hQ, ten) 

4. Thu tiic chuyên dM chrng chi hãnh ngh kin true cüa ngu'ô'i nu'ó'c 
ngoài & Vit Nam 

a) TrInh tu thixc hiên 
- Ca nhân np 01 b h so' tr1rc tuyn, qua djch vii btxu chInh, trirc tip ti B 

phn tip nh.n và trà k& qua cüa Si Xây dmg. 
- Trong thai hn 05 ngày k ti.r ngày tip nhn h so', co quan có thâm quyên 

thông báo mt 1n bang van bàn hithng dn cá nhân b sung, hoàn thin ho so' 

vó'i truô'ng hcip h so' thiu hoc không hçip 1. 
- Trong thêd h.n 10 ngày k tr khi nhn dü h so hcip 1, co quan thâm 

quyn có trách nhim ra van bàn chuyn dM chirng chi hành ngh kin tr11c cüa 

nguäi mrOc ngoài i Vit Nam. 
b) Cách thi1rc thirc hin: Np h so trirc tuyn, qua dich vi bixu chInh, trixc 

tip ti B phn tip nhn và trà kt qua cüa S& Xây drng. 

c) Thành phn, s lixçrng h so': 01 b 
- Dan d nghj chuyn di chirng chi hành ngh kin trüc theo M.0 s 04 Phi 

luc III cüa Nghi dinh s 85/2020/NB-CP ngày 17/7/2020 cüa ChinE phü quy dnh 
chi tiêt mt so diu cüa Lu.t Kiên trüc. 

- 02 ành màu nn trng ci 4 x 6 cm chân dung cüa ngithi d nghj, duçic chiip 

không qua 06 tháng. 
- Bàn sao van b.ng dugc dào tao, chimg chi hành ngh do co quan, t chirc 

nuóc ngoài cap, dch ra ting Vit và duçic cong chüng, chirng thyc theo quy djnh 

cüa pháp lu.t Vit Nam; 
- Bàn sao Co ch(rng thrc hoc tp tin chira ãnh màu chiip tr bàn Chlnh ho.c 

bàn sao, xut trInh bàn chinh d di chiu giy t hgp pháp v Cu trCi ho.c giy 

d) Thtñ hn giâi quy&: 10 ngày k tü ngày nh.n di1 h so hçip 1. 
d) Di tucmg thrc hiri thu t11c hành chInE: Ca nhân là ngui nuâc ngoài 

hành ngh kin truc tai  Vit Nam tr 06 tháng tth len. 

e) Co quan giãi quyt thu ti.ic hành chInE: S Xây dirng. 

g) Kt qua thuc hin thu tVc  hành chInh: Van bàn chuyn di chü'ng chi hành 

ngh kin tric cüa ngtthi nuOc ngoài hành ngh kin truc t.i Vit Nam. 

h) PhI, 1 phi: 150.000 (mt tram näm muoi nghIn) dng/chirng chi (Thông 
tu 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/20 16 cüa B Tài chInh). 
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i) Ten mu do'n, mu tY khai: Dan d nghj chuyn di chimg chi hânh ngh 
kin trüc theo Mu s 04 Phii 1c III cüa Nghj djnh s 85/2020/ND-CP ngày 

17/7/2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tit mt s diêu cüa Lu.t Kin trüc. 
k) Yêu c.u, diu kin thirc hin thu tlic hành chInh: Ngi nuc ngoài d. có 

chimg chi hành ngh kin trTc dang có hiu 1rc do ca quan, t chirc có thm quyên 

cüa nithc ngoài nguñ nuc ngoài cap, tham gia djch vi kin triic ô Vit Nam tr 6 

tháng tr len. 
1) Cn ct'r pháp l cüa thu tc hành chInh 
- Lut Kin trCic s 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
- Nghi, djnh s 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cüa ChInh phi:i quy djnh chi 

ti& mt s diu cüa Luât Kin tr1c. 

MAU DON DE NGH CONG NHiN, CHUYN DOI CH15'NG CHI HANH 
NGHE KIEN TRUC 

cQNGHOAXAHQICHUNGHIAVIJTNAM 
Dc 1p - Tir do -  Hnh phñc 

, ngày ... tháng ... nàm 

DON BE NGH! 
CONG NHJN, CHUYEN DOI CH1YNG CHI HANH NGHE MEN TRUC 

KInh gui: (Ten co' quan có thá'm quyn,.) 

1. Hovàtên:  
2. Ngày, tháng, näm sinh:  
3. Quôc tich:  
4. H chiêu so: ngày cap:  ncii cap  

5. So diên thoai  Dia chi Email:  

6. Dan v cong tác:  
7. TrInh d chuyên mOn ('ghi r5 chuyên ngành):  

8. Thyi gian kinh nghim lien quan den linh v11c dê nghj chuyên dôi chimg 
hành nghê (näm, 

9. Chirng chi hành ngh s: . ngày cp: .. noi c.p:  

Linh vrc hot dng:  
10.Thôihn:  
11 1)ii trInh, hinat. dôn chuvén mon kiên truc: 

STT 
Thè'igiancông 

tác 
Don v cong tad 

Hot dng d9c hip 
Kê khai kinh nghim thiic 

hiên cOng viêc tiêu biêu 
Gh hü 

TI tháng, nàm Ghi rö ten dan v, 

chi 
tháng): 
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dé'n tháng, nám) so' din thoQi lien 
h) 

1. Ten Dr an / do án 
Nhóm dr an:  
Loai cong trInh:  
Chüc danhfNi dung cOng 
viêc thçrc hin:  
2  

2  

- -- - I - 

D ngh cong nhn, chuyên dOi chirng chi hãnh nghe kiën true voi cac 
ni dung sau: 

Linh virc hott dng:  

Tôi xin chtu trách nhim ye tInh chInh xác cüa các ni dung kê khai nêu trên 

và cam két hành nghê kiên triic theo dung ni dung ghi trong chimg chi dugc cap 

và tuân thu các quy dinh ciia pháp 1ut Co lien quan./. 

NGTJI LAM DON 
(K) và ghi r6 hQ, ten) 
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