ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI
VỚI CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ XÂY DỰNG TRONG ĐÔ
THỊ, TRUNG TÂM CỤM XÃ, TRONG KHU BẢO TỒN, KHU DI
TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ, TRỪ
CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY
DỰNG CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có
trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Gửi qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số
15/2016/TT-BXD;
Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
Tổ chức, cá nhân.

CƠ QUAN THỰC HIỆN
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

KẾT QUẢ
Giấy phép xây dựng được gia hạn.

PHÍ, LỆ PHÍ
Gia hạn Giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép;
Cấp lại và điều chỉnh: Không thu phí.

TÊN MẪU ĐƠN
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN
Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp
giấy phép xây dựng;
- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban
hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu.

