
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT 

ĐỘNG XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, 

UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1466   /QĐ-UBND ngày  22 tháng 7 năm 2021  của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

          Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CẤP TỈNH (34 TTHC) 

 

A. Danh mục TTHC mới ban hành (08 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  (04 TTHC)   

 

01 

Cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng  cho nhà thầu nước 

ngoài thuộc dự án nhóm B, 

nhóm C 

20 ngày 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 71 đường Nhị Thanh,  

phường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhâṇ hồ sơ và trả kết 

quả qua dic̣h vu ̣bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch 

vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn/    

 

 

 

 

- Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây 

dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

02 

Cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng  điều chỉnh cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc dự án nhóm 

B, nhóm C 

20 ngày 

03 

Cấp gia hạn chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng  

chứng chỉ hạng II, hạng III 

20 ngày  

04 

Cấp gia hạn chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng  

chứng chỉ hạng II, hạng III 

10 ngày  

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

II  Lĩnh vực Nhà ở (04 TTHC) 

05 

Giải quyết bán phần diện tích 

nhà đất sử dụng chung đối với 

trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

45 ngày 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch 

vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.langson

.gov.vn/ 

Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở. 

 

06 

Giải quyết chuyển quyền sử 

dụng đất liền kề với nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước quy 

định tại khoản 2 Điều 71 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP 

45 ngày 

07 

Giải quyết chuyển quyền sử 

dụng đất đối với nhà ở xây 

dựng trên đất trống trong 

khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước quy định tại 

khoản 3 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

45 ngày 

08 
Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam cho cá nhân, tổ chức 

nước ngoài 

30 ngày 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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B. Danh mục TTHC thay thế (17 TTHC) 

Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

thay thế 

I Lĩnh vực Nhà ở (01 TTHC) 

01 

Lựa chọn chủ đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở thương mại 

quy định tại Khoản 2 Điều 

18 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

Công nhận chủ đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở 

thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (trong trường hợp 

có nhiều nhà đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở 

thương mại được chấp 

thuận chủ trương đầu 

tư theo pháp luật về 

đầu tư) 

20 ngày 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langs

on.gov.vn/ 

Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi 

hành Luật Nhà ở. 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

thay thế 

II Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  (17 TTHC) 

02 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II, 

III 

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng lần đầu hạng II, 

hạng III 

20 ngày 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langs

on.gov.vn/ 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Xây 

dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  

03 

Cấp nâng hạng chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, III 

Cấp điều chỉnh hạng 

chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III  

20 ngày 

04 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II, 

III (trường hợp chứng chỉ 

mất, hư hỏng, hết hạn) 

Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng  hạng II, hạng III 

(trường hợp chứng chỉ 

mất, hư hỏng) 

10 ngày 

05 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II, 

III do lỗi của cơ quan cấp 

Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng  hạng II, hạng III 

(do lỗi của cơ quan 

cấp) 

10 ngày 

06 

Điều chỉnh, bổ sung chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, III 

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nội dung chứng 

chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng  hạng 

II, hạng III 

20 ngày 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


5 

 

 

Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

thay thế 

07 

Chuyển đổi chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III của cá nhân nước 

ngoài 

Cấp chuyển đổi chứng 

chỉ hành nghề hạng II, 

hạng III của cá nhân 

người nước ngoài 

25 ngày 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langs

on.gov.vn/ 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  

 

08 
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, III 

Cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng  

lần đầu hạng II, hạng 

III 

20 ngày 

 

09 

 

 

 

 

Cấp lại chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng hạng II, 

III 

 

 

 

Cấp lại chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III (do 

mất, hư hỏng) 

10 ngày 

Cấp lại chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III (do lỗi 

của cơ quan cấp) 

10 ngày 

10 

Điều chỉnh, bổ sung chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, III (về lĩnh 

vực hoạt động và hạng) 

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nội dung chứng 

chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng  hạng II, 

hạng III 

20 ngày 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

thay thế 

11 

Thẩm định dự án/dự án điều 

chỉnh hoặc thẩm định thiết 

kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều 

chỉnh quy định tại Điểm b 

Khoản 2, Điểm b Khoản 3, 

Điểm b Khoản 5 Điều 10 

của Nghị định 59 được sửa 

đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị 

định 42, Khoản 4 Điều 10 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 

42/2017/NĐ-CP 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/điều chỉnh 

Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng 

- Không quá 

35 ngày đối 

với dự án 

nhóm A; 

- Không quá 

25 ngày đối 

với dự án 

nhóm B; 

- Không quá 

15 ngày đối 

với dự án 

nhóm C 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langs

on.gov.vn/ 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Xây 

dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  

12 

Thẩm định thiết kế, dự toán 

xây dựng/ thiết kế, dự toán 

xây dựng điều chỉnh (quy 

định tại điểm b Khoản 1 

Điều 24, điểm b Khoản 1 

Điều 25, điểm b Khoản 1 

Điều 26 Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP;Khoản 9, 

10 và 11 Điều 1 Nghị định 

số 42/2017/NĐ-CP;Khoản 1 

Điều 9 Nghị định số 

144/2016/NĐ-CP 

Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế 

cơ sở 

- Không quá 

40 ngày đối 

với công trình 

cấp I, cấp đặc 

biệt; 

- Không quá 

30 ngày đối 

với công trình 

cấp II, cấp 

III; 

- Không quá 

20 ngày đối 

với công trình 

còn lại. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

13 

Cấp giấy phép xây dựng 

mới đối với công trình 

cấp I, II; công trình tôn 

giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

Cấp giấy phép xây dựng 

mới đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 

/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

20 ngày 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây 

dựng Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 71, 

đường Nhị 

Thanh, phường 

Tam Thanh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

 

 

Lệ phí: 

150.000 

đồng 

(Theo Quyết   

định số 

46/2017/QĐ

-UBND  

ngày 

14/9/2017    

của    

UBND tỉnh) 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/ 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh quy 

định về phân 

cấp, ủy quyền 

cấp, điều chỉnh, 

gia hạn, cấp lại 

và thu hồi giấy 

phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

14 

Cấp giấy phép sửa chữa, 

cải tạo đối với công trình 

cấp I, II; công trình tôn 

giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

Cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

20 ngày 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

15 

Cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp I, II; 

công trình tôn giáo; công 

trình di tích lịch sử - văn 

hóa, tượng đài, tranh 

hoành tráng được xếp 

hạng; công trình trên các 

tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công 

trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

Cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

20 ngày 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây 

dựng Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 71, 

đường Nhị 

Thanh, phường 

Tam Thanh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Lệ phí: 

150.000 

đồng 

(Theo Quyết   

định số 

46/2017/QĐ

-UBND  

ngày 

14/9/2017    

của    

UBND tỉnh) 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/ 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ;  

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh 

 
16 

Điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công 

trình cấp I, II; công trình 

tôn giáo; công trình di 

tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành 

tráng được xếp hạng; 

công trình trên các 

tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công 

trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

Cấp điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

20 ngày 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Tên TTHC được  

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

17 

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp I, II; công trình tôn 

giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải 

tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

05 ngày 

làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây 

dựng Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 71, 

đường Nhị 

Thanh, phường 

Tam Thanh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

Lệ phí: 

15.000 đồng 

(Theo Quyết   

định số 

46/2017/QĐ

-UBND  

ngày 

14/9/2017    

của    

UBND tỉnh) 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/ 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh 18 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp I, II; công trình tôn 

giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải 

tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

05 ngày 

làm việc 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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C. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (05 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung  

Theo quy 

định 

Theo quyết 

định cắt giảm 

của tỉnh 

I Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (01 TTHC) 

01 

1.002630.0

00.00.00.H

37  

Chuyển nhượng toàn 

bộ hoặc một phần dự 

án bất động sản do 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện quyết định việc 

đầu tư 

30 ngày 

17 ngày 

(Theo Quyết 

định số 

1657/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/ 

Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính 

phủ. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung  

Theo quy 

định 

Theo quyết 

định cắt giảm 

của tỉnh 

II Lĩnh vực Nhà ở (03 TTHC) 

02 

 

  

1.007764.0

00.00.00.H

37  

Cho thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội thuộc sở hữu 

nhà nước 

Không quá 30 

ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

trường hợp 

phải xét 

duyệt, tổ chức 

chấm điểm: 

không quá 60 

ngày. 

Trường hợp 

phải xét duyệt, 

tổ chức chấm 

điểm: 28 ngày 

(Theo Quyết 

định số 

1657/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Xây dựng 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 71, đường Nhị 

Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Tiếp nhận trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/ 

Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính 

phủ  

  

03 

1.007766.0

00.00.00.H

37  

Cho thuê nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước 
30 ngày 

18 ngày 
(Theo Quyết 

định số 

1657/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020) 

04 

1.007767.0

00.00.00.H

37  

Bán nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước 
45 ngày 

25 ngày 
(Theo Quyết 

định số 

1657/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020) 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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D. Danh mục TTHC bãi bỏ (04 TTHC) 
 

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ công bố của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định viêc̣ 

bãi bỏ TTHC 

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng   (02 TTHC)   

01 1.006938.000.00

.00.H37  

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản 

vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 

5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; khoản 

5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).  

Số 02 Mục VII Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định 1346/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng, 

UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 

 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ  

02 1.007401.000.00

.00.H37  

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng  hạng II, III (đối với trường hợp bị thu 

hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 

44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 

Số 08 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định 1346/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

II Lĩnh vực Nhà ở (02 TTHC) 

03 1.007757.000.00

.00.H37  

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

Số 06 Mục V Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định 1346/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   
Khoản 1 Điều 2 Nghị định 

số 30/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ. 02 1.007758.000.00

.00.H37  

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP 

Số 02 Mục V Phần A kèm theo Quyết 

định 1346/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh 
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Phần II 

DANH MỤC TTHC UBND CẤP HUYỆN (09 TTHC) 

 

A. Danh mục TTHC thay thế (08 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế  

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  (08 TTHC) 

01 

Thẩm định dự án/dự án 

điều chỉnh hoặc thẩm 

định thiết kế cơ sở/thiết 

kế cơ sở điều chỉnh (quy 

định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP). 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng 

- Không quá 35 

ngày đối với dự 

án nhóm A; 

- Không quá 25 

ngày đối với dự 

án nhóm B; 

- Không quá 15 

ngày đối với dự 

án nhóm C. 

 

- Cơ quan 

tiếp nhận và 

trả kết quả: 
Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

- Cơ quan 

thực hiện: 
UBND cấp 

huyện. 

 

 

 

 
 

 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích. 

 

 

 

 

 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  
02 

Thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng/thiết kế, 

dự toán xây dựng điều 

chỉnh (quy định tại 

khoản 12 Điều 1 Nghị 

định số 42/2017/NĐ-CP) 

Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/điều chỉnh thiết 

kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở 

- Không quá 40 

ngày đối với 

công trình cấp I, 

cấp đặc biệt; 

- Không quá 30 

ngày đối với 

công trình cấp 

II, cấp III; 

- Không quá 20 

ngày đối với 

công trình còn 

lại. 
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Số 

TT 
Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế  

03 

Cấp GPXD 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 GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Cấp giấy phép xây dựng 

mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ. 

- 20 ngày đối 

với công trình;  

- 15 ngày đối 

với nhà ở riêng 

lẻ. 
 

- Cơ quan 

tiếp nhận và 

trả kết quả: 
Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

- Cơ quan 

thực hiện: 
UBND cấp 

huyện. 

 

Lệ phí: 

-Nhà ở 

riêng lẻ:   

75.000 

đồng 

-Công  

trình khác: 

150.000 

đồng 

 

(Theo 

Quyết   

định số 

46/2017/Q

Đ-UBND  

ngày 

14/9/2017    

của    

UBND 

tỉnh) 

-Tiếp nhận 

trực tiếp; 

-Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

-Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến. 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh 04 

Cấp giấy phép sửa chữa, 

cải tạo 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 GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ. 

- 20 ngày đối 

với công trình;  

- 15 ngày đối 

với nhà ở riêng 

lẻ. 



15 

 

 

Số 

TT 
Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế  

05 

Cấp giấy phép di dời 

công trình đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ xây 

dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu 

bảo tồn, khu di tích lịch 

sử - văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp cấp III, 

cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ. 

- 20 ngày đối 

với công trình;  

- 15 ngày đối 

với nhà ở riêng 

lẻ. 

 

- Cơ quan 

tiếp nhận và 

trả kết quả: 
Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

- Cơ quan 

thực hiện: 
UBND cấp 

huyện. 

 

Lệ phí: 

- Nhà ở 

riêng lẻ:   

75.000 

đồng 

- Công  

trình khác: 

150.000 

đồng (Theo 

Quyết   định 

số 

46/2017/QĐ-

UBND  ngày 

14/9/2017    

của    UBND 

tỉnh) 

-Tiếp nhận 

trực tiếp; 

-Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

-Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến. 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh 
06 

Điều chỉnh GPXD 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 

GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh. 

Cấp điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

và nhà ở riêng lẻ. 

- 20 ngày đối 

với công trình;  

- 15 ngày đối 

với nhà ở riêng 

lẻ. 

 

-Tiếp nhận 

trực tiếp; 

-Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

-Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến. 
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Số 

TT 
Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế  

07 

Gia hạn GPXD 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 GPXD của 

cấp trung ương, cấp tỉnh. 

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ. 

05 ngày làm 

việc 
 

- Cơ quan 

tiếp nhận và 

trả kết quả: 
Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

- Cơ quan 

thực hiện: 
UBND cấp 

huyện. 

 

 

Lệ phí: 

15.000 

đồng 
 

(Theo Quyết   

định số 

46/2017/QĐ

-UBND  

ngày 

14/9/2017    

của    

UBND tỉnh) 

-Tiếp nhận 

trực tiếp; 

-Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

-Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến. 

- Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/07/2021 của 

UBND tỉnh 08 

Cấp lại GPXD 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 

cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh. 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/ Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ. 

05 ngày làm 

việc 
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B. Danh mục TTHC bãi bỏ (01 TTHC) 
 

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC  Tên thủ tục hành chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định viêc̣ 

bãi bỏ TTHC  

 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng   (01 TTHC) 

01 1.007254.000.00.00.H37 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều 

chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định 

tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-

CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP). 

Số 01 Mục I Phần B Phụ lục 

kèm theo Quyết định 

1346/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ  
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