
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI  

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /      /2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GHI CHÚ 

I Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 
 

* Lĩnh vực Lao động, Việc làm 
 

1 1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

2 2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế 

3 3 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế 

4 4 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế 

5 5 Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh 

tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động 

6 6 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 



2 
 

II Sở Giao thông vận tải 
 

* Lĩnh vực đường bộ 
 

7 1 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng 

thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

8 2 
Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút 

giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, tỉnh lộ 

9 3 
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, 

xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 

10 4 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 

11 5 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 

12 6 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện 

13 7 Đăng ký khai thác tuyến 

14 8 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

15 9 

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, 

bị tước quyền sử dụng 
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16 10 

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe 

kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 

định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

17 11 

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, 

xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến 

cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

18 12 
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của Lào 

19 13 
Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện 

Campuchia tại Việt Nam 

20 14 Cấp Giấy phép xe tập lái 

21 15 Cấp lại Giấy phép xe tập lái 

22 16 
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay 

đổi liên quan đến nội dung khác 

23 17 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 

24 18 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe  

25 19 
Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy 

phép kinh doanh bị mất, bị hỏng 

26 20 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia 

27 21 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện 
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* Lĩnh vực đường thủy nội địa 
 

28 22 
Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa 

chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

III Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn 

* Lĩnh vực lâm nghiệp 

29 1 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên 

* Lĩnh vực bảo vệ thực vật 

30 2 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 

31 3 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 

IV Sở Xây dựng 

* Lĩnh vực xây dựng 

32 1  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III  

33 2 
 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về 

lĩnh vực hoạt động và hạng) 

34 3 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

35 4 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, II 
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36 5 

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) 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

37 6 
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh 

38 7 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh 

39 8 

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải 

tạo, giấy phép di dời công trình) 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 trực đường phố chính trong đô thị, công 

trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

40 9 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 

41 10 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

42 11 

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) 

43 12 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp 

chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 

* Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật 

44 13 Thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 
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* Lĩnh vực Giám định tư pháp 
 

45 14 
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

* Lĩnh vực đặc thù 

46 15 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện  

47 16 Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp  

* Lĩnh vực Phát triển đô thị 

48 17 

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái 

thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang 

khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh 

49 18 

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết 

khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô 

thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh 

50 19 
Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực 

hạn chế phát triển. 

* Lĩnh vực Nhà ở và công sở 

51 20 
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của 

UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 
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52 21 
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của 

UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

53 22 
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ 

định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

54 23 

 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện quyết định đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà 

ở 

55 24 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

* Lĩnh vực Quy hoạch 

56 25 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp tỉnh 

57 26 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

58 27 Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

59 28 Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng  

60 29 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 
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61 30  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

Người dân, tổ chức có thể nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh và bất kỳ 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

62 32 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị 

mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc) 

* Lĩnh vực Vật liệu xây dựng  

63 32 Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

V Sở Giáo dục và Đào tạo 

64 1 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

VI Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Lĩnh vực Văn hóa 

65 1 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 

 

Tổng số TTHC dự kiến thực hiện Phi địa giới hành chính: 65/1481 thủ tục 
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