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 1. MỤC ĐÍCH 

 Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên 

quan đến việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng. 

 2. PHẠM VI 
 Áp dụng cho quá trình phê duyệt cho các loại hồ sơ quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 
   Nghị định số 44/2015/NĐ-CP  ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.  
 Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; 
 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; 

 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  
 - Bộ phận văn thư: Là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả xử lý hồ sơ 
do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thành lập. 
 - Cơ quan trình duyệt: Sở Xây dựng. 
 - Tiếp nhận hồ sơ: Là quá trình thành viên trực thuộc bộ phận văn thư nhận 
hồ sơ từ cơ quan trình duyệt. 
 - Giao trả hồ sơ: Là quá trình thành viên trực thuộc bộ phận văn thư giao kết 
quả xử lý hồ sơ cho cơ quan trình duyệt hồ sơ. 
  - Hồ sơ quy hoạch xây dựng: Là hồ sơ đề nghị phê duyệt nhiệm vụ hoặc đồ 
án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. 
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không  

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 
chính 

Bản sao 

 Thành phần hồ sơ cho từng loại hồ sơ quy hoạch 
được nêu tại Quy định tiếp nhận, xử lý thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 
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UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo cơ chế văn 
thư tại Văn phòng UBND tỉnh được phê duyệt. 

5.3 Số lượng hồ sơ: 08 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 Thời gia xử lý 04 ngày đối với hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng và 07 ngày đối với đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Văn phòng UBND tỉnh 

5.6 Lệ phí: Không 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Tiếp nhận hồ sơ: 
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ. Nếu chưa đảm bảo 
theo quy định thì không tiếp 
nhận; đồng thời hướng dẫn cơ 
quan trình duyệt bổ sung, điều 
chỉnh kịp thời. 
- Phát hành phiếu tiếp nhận  
- Ghi chép và cập nhật vào sổ 
tiếp nhận hồ sơ. 

Bộ phận văn 
thư 

Giờ hành 
chính 

 

B2 Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo 
văn phòng xử lý 

Bộ phận văn 
thư 

1/2 ngày 
(đối với 

nhiệm vụ 
quy 

hoạch); 
01 ngày 
(đối với 
đồ án quy 

hoạch) 
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B3 Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên thụ lý 

Lãnh đạo Văn 
phòng 

  

B4 - Chuyên viên thụ lý thẩm 
tra hồ sơ của cơ quan trình: 
 a. Hồ sơ đạt yêu cầu: 
- Lập phiếu trình giải quyết 
công việc trình LĐUBND 
tỉnh và LĐVPUBND tỉnh 
xem xét, giải quyết. 
- Dự thảo Quyết định phê 
duyệt, điều chỉnh kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu  
b. Hồ sơ không đạt yêu cầu:  
Lập phiếu gửi lại Hồ sơ 
hoặc thông báo trực tiếp 
cho cơ quan trình bổ sung, 
giải trình hồ sơ theo quy 
định trong thời hạn 01 ngày  

Chuyên viên 
phòng 

XDCB&TN
MT 

2 ngày 
(đối với 
nhiệm vụ 
quy 
hoạch); 
3,5 ngày 
(đối với 
đồ án quy 
hoạch) 

BM01. 
QT.11/XDCB&TNMT 
(Phiếu trình giải quyết 

công việc) 

BM02. 
QT.11/XDCB&TNMT 
(Dự thảo Quyết định) 

BM03. 
QT.11/XDCB&TNMT 
(Phiếu gửi lại Hồ sơ) 

 

B5 Lãnh đạo Văn phòng:  
Xem xét hồ sơ và ý kiến 
thẩm tra của chuyên viên:  
a. Trường hợp đồng ý: Phê 
duyệt hồ sơ trình, ký vào 
phiếu trình, ký nháy vào 
Quyết định, trả hồ sơ cho 
chuyên viên để tiếp tục 
trình Lãnh đạo UBND tỉnh 

b. Nếu không đồng ý: Ghi ý 
kiến trực tiếp vào phiếu 
trình và trả lại chuyên viên 
để xử lý lại. 

Lãnh đạo Văn 
phòng 

1/2 ngày 
(đối với 
nhiệm vụ 
quy 
hoạch); 
01 ngày 
(đối với 
đồ án quy 
hoạch) 

 

B6 Lãnh đạo UBND tỉnh:  
Xem xét hồ sơ chuyên viên 
trình:  
a. Nếu đồng ý: Phê duyệt hồ 

Lãnh đạo 
UBND tỉnh 

1/2 ngày 
(đối với 
nhiệm vụ 
quy 
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sơ chuyên viên trình (ký 
vào phiếu trình và ký vào 
Quyết định) 
b. Nếu không đồng ý, ghi ý 
kiến vào phiếu trình và trả 
lại để chuyên viên xử lý 
(quay lại B2) 

hoạch); 
01 ngày 
(đối với 
đồ án quy 
hoạch) 

B7 - Lấy số văn bản; 
- Sao chụp văn bản; 
- Phát hành theo nơi nhận; 
- Chuyển trả cho bộ phận 
Một cửa để trả kết quả cho 
tổ chức  

Chuyên viên 
phòng 
XDCB&TN
MT 

1/2 ngày  

6. BIỂU MẪU 

- Sử dụng các biểu mẫu của Văn phòng UBND tỉnh  
 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01.QT11/XDCB&TNMT Dự thảo quyết định hồ sơ QH xây dựng 

2 BM02.QT11/XDCB&TNMT Phiếu trình giải quyết công việc 

3 BM03.QT11/XDCB&TNMT Phiếu gửi lại hồ sơ 

7. HỒ SƠ LƯU 
 

TT Hồ sơ lưu 

1 Chuyên viên thụ lý lưu toàn bộ hồ sơ của cơ quan thẩm định gửi 

2 Văn thư lưu trữ hồ sơ theo quy định về lưu trữ hiện hành 

Hồ sơ lưu tại phòng làm việc trong thời hạn 01 năm, sau đó chuyển xuống bộ phận 
lưu trử của cơ quan để lưu theo quy định hiện hành 

 



BM01.QT.11/XDCB&TNMT                  

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Quảng Bình, ngày      tháng        năm   

 
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Kính gửi: .................................................................................................. 
 

        Vấn đề trình: ............................................................................................. 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Cơ quan trình: .................................................. 
Các văn bản kèm theo:  
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

Tóm tắt nội dung và kiến nghị Ý kiến giải quyết của  
Lãnh đạo UBND tỉnh 

1. Nội dung: .............................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng .... năm ... 

(Ký, ghi rõ Họ tên) 

 

 

 

 

2. Ý kiến các cơ quan liên quan :  

3. Ý kiến đơn vị có liên quan trong Văn phòng :.................................. 

4. Ý kiến chuyên viên trình sau thẩm tra :  

............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

5. Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng : 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

                                                       Ngày        tháng ..... năm ....... 

                                                              (Ký, ghi rõ Họ tên) 

 

Chuyên viên 

Ngày….tháng .... năm ... 

(Ký, ghi rõ Họ tên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH.......................... 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND              Quảng Bình, ngày      tháng     năm  

 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Hồ sơ quy hoạch xây dựng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ............................. 

  

Căn cứ ...................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Xét hồ sơ đề nghị........................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Theo đề nghị của ............................................tại Tờ trình số ......./Tr-........... 
ngày.............tháng...........năm..........., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. ....................................................................................................... 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Điều 2. .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

Điều3..........................................................................................................
..............................................................................................................................
........... 
Nơi nhận:                                                                      
 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH   
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  
PHÒNG................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày … tháng … năm 20… 

PHIẾU GỬI LẠI HỒ SƠ 

Hồi ……. giờ …….. ngày ……. tháng ……… năm 20 ....... 
Trả hồ sơ của:  ..................................................................................................................  
Nội dung yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:   ............................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Sau khi đối chiếu với các quy định hiện hành, hồ sơ này không đủ điều kiện để thực 
hiện thủ tục hành chính nêu trên. Lý do:  .........................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Chuyên viên phòng XDCB&TNMT thuộc Văn phòng UBND tỉnh kính thông báo để tổ 
chức/cá nhân được biết./. 

 

 Người trả hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




