
U' BAN NHAN DAN 
THANI!  PHO DA NANG CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 

Dc Ip - Tn' do - Hanh phüc 
S& I4SB/QD-.UBND Dà Nng, ngày IS tháng 5 nàm 2022 

QUYETJMNH 
Vê vic cong b thu tuc hanh chInh sü'a dôi, ho sung 

1mb vuc Giao thông vn tài thuôc thãrn quyêu gial quyét 
cüa UBND qun, huyên, phu*ng, xâ trên dja bàn thành phô Dà Nãng 

CHU TjCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO DA NANG 

Can cz- Lu2t T chic chInh quyn dia phztong ngày 19 tháng 6 nárn 2015, 

Can ci Luçt tha dii, b sung môt sc dku cza Luçt Td chü'c C'hInh phü và 
Luát To chzc chinh quyén d/aphu'ong ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can th Nghi a'inh s5 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 nám 2010 cüa 
C'hlnhphü ye kiêm soát thz tyc hành chinh; 

Càn c& Nghj dinh s1 48/2O13/N-'p ngày 14 tháng 5 nàm 2013 cüa 
C'hInh phá sia dOi bO sung m5t sO diêu cüa các Nghj d/nh lien quan den kiêm 
soát thz tyc hành chInh, 

C'án ci Ngh/ dfnh s6 92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 nàm 20!7 cza 
GhInh phz tha dOi, bO sung m5t sO dlêu cüa các Nghj dfnh lien quan den kiêm 
soát thth tuc hânh chInh; 

Càn th Thông tu' sd 02/2017/TT- VPCP ngày 31 tháng 10 nárn 2017 cüa B5 
trwàng, chz nhim Van phông C'hInh phz hu'áng dan nghip vu ye kiêm soát thu tuc hành chInh; 

Theo d nghj cáa Giám d6c S& Giao thông vc2n tái thành p/ui Dà Ná'ng tal 
TO' trinh so 1 762/TTr-SGTV7' ngày 16 tháng 5 nam 2022. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay cac thu nic hành chmnh si'ra di, 
bô sung linh virc Giao thông van tài thuOc thâm quyên giái quyêt cüa UBND các 
qun, huyén, phuäng, xâ trén da bàn thành pho Dà Nâng. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngây k và thay th thu 
tic hành chInh theo Danh mvc XI (Linh vurc Hi thng k5' thut dO th va giao 
thông vn tãi) tai Phân I Phui hic I dtrçc ban hành kern theo Quyêt djnh sO 
371 0/QD-UBND ngày 05 tháng 10 näm 2020 cUa Chu tjch UBND thành phO Dà 
Nng ye vic cOng bO b thu tiic hành chInh thuc thâm quyên giái quyet cCua 
UBND qun, huyn trén da bàn thành phO Da Nng va Danh rnuc X (LTnh vrc 
Giao thông vn tâi) tai Phân I Phii 1c I dtxçic ban hànli kern theo Quyêt djnh so 
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KT. CHU TICH 
O CHU TICH 

o K' Minh 

2 

3709/QD-UBND ngày 05 tháng 10 närn 2020 cüa Chü tjch LJBND thành ph Ba 
Nang ye vic cong bô b thu tic hành chInh thuôc thâm quyén giãi quyt cüa 
UBNID phix&ng, xã trén dja bàn thành phô Ba Nng. 

Diêu 3. Chánh Van phông UBND thành ph, Giárn dc Si Giao thông vn 
tãi, Thu truông các s0, ban, ngành; Chü tjch UBND các qun, huyén; Chu tjch 
UBND các phu&ng, xã và các tO chc, cá nhân cO lien quan chju trách nhim thi 
hanh Quyet dnh nay.!. 

No'i h/ian: 
-Nhi.rDiéu3; 
- Bi Giao thông vn tâi (dé báo cáo); 
- Cic KS TTHC (Van phông Chmnh phü); 
- Chñ tich UBND thành phô (de báo cáo); 
- Cong TTDT thãnh phô; 
- Liru: VT, SGTVT, KSTF. 
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Ten Thu tuc hành chInh 
CAp GiAy phép thi cong lap dt cAp nucrc cho cac 
ho dan 

CAp phép thi cong iA dt cong trInh ngArn, cong 
trinh trên mat &rô'ng b dang khai thác 
Cap giây phép thi cong cac cOng trInh sfra chüa, 
cái tao nãng cap dung bô 
Cap giây phép thi cOng ma du?mg ngang dAu nM 
vão dir&ng chinh dang khai thác 

CAp phép thi cong các cong trInh lien quan khác 

CAp phép x1r l các sir c dt xuAt v mt k 
thut cUa các cong trinh ngâm nhi.r: thông tin lien 
lac, cap nijóc, thoát nixâc, cap dién, cap ga và các 
cong trmnh lien q

,uan khác  
Dang k cap giây phép thi cong chinh trang, gia 
cô via he, ha bó via he  

CAp giAy phép dâu nôi vào h thng thoát ni.râc 
dO thj 

CAp GiAy phép sr diing t?rn thai via he ngoài 
muc dIch giao thông dôi vó'i tnrang hp sü ding 
t?rn thai via he dê thirc hin các hoat dng kinh 
doanh buôn ban 

CAp GiAy phép s1r diing tam thai via he ngoài muc 
dIch giao thông dôi vài trtthng hcp s& diing tim 
thôi via he dé cá nhãn hoat dng thwmg rnai  

CAp GiAy phép sr diing tam th&i via he ngoài muc 
dIch giao thông dOi vOi truOrng hccp sir diing tarn 
thôi via he dê trông giü xe may, xe dap  

CAp GiAy phép sir ding tarn thai via he ngoài 
mic dich giao thông dOi vó'i trirang hçp sir dung 
tarn thai via he dé tp kêt vt 1iu xay dirng phiic 
vii vic sCra chCra, xay drng nhà 

11 

12 

1.009 167 SCradi, 
bô sung 

10 

Ma TTHC 

1.009159 

1.009 160 

1.009 16 1 

1.009 162 

1.009 163 

1.009 164 

1.009165 

1.009 166 

1.009 168 

1.009169 

1.009 170 

Ghi chü 
Süa d6i, 
b sung  
SCra dOi, 
bsung 
SCradOi, 
bsung 
SCra dôi, 
bsung 
SCra di, 
b sung  

Süadi, 
bô sung 

SCra dM, 
bô sung  
Sira di, 
bô sung 

Siradii, 
bO sung 

SCra di, 
bô sung 

Sfra dôi, 
bO sung 

STT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

UC THU TUC 1JAN11 CH!NH 
LINH V?i'rNG VAN TA! THUOC THAM QUYEN 
GIAIyij UBND QUAN, HUYEN, PHU?ING, xA 

(Ban han/i kethQ,edi 'sólg5S /QD-UBND ngay i.g thang 5 nárn 2022 
• / UBND thành n/ió fli ATi) 

PHAN I 
DANH MUC THU T1JC HANH CHINH 

LINH VC HA TANG K THUAT VA GIAO THÔNG VN TA! 
THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND QUJN, HUYN 

th
ao

nt
t6

-0
3/

06
/2

02
2 

10
:5

2:
58

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6



4 

STT  Ten Thu tc hành chmnh Ma TTHC Ghi chü 

13 

CAp GiAy phép si:r diing ttm th?yi via he ngoài 
muc dIch giao thông dM vâi trithng hcp sfr diing 
t.m th&i via he d thp dat các cong trinh phic vi 
cong cong; lAp dt quAng cáo vA lap dt tram chi 

 xe but theo tuyên xc but duçic duyt 

1.009 173 Süa dôi, 

b sung 

14 

 dmg 

CAp GiAy phép sü diing t?m thi via he ngoài 

mic dich giao thông dôi vâi tru?ing hQp sr ding 

tm thi via he dé lAm mt bang tp kt may 

moe, thit bj, phjic vi thi cOng các cong trInh xây 
1.009171 Sra dôi, 

sung 

15 

Cap GiAy phép sfr ding tam th&i via he ngoài 

muc dIch giao thông dôi vài tru&ng hcp sir diing 

t?m thyi via he d th cht'rc các hoat dông vAn hoá, 

 xA hOi, tuyên truyn 

1.009172 Sra d&, 

b sung 

16 Dang k3 phircing tin lAn dAu d6i vâi phung tin 

 chtra khai thác trên dixing thüy nOi dja 1.004088 
Sira di, 

bO sung 

17 DAng k3 IAn dAu d& vài phung tin dang khai 
 thác trén dizng thüy nôi dja 1.004047 Süa dOi, 

b sung 

18 

DAng k 1ii phuing tin trong tnxng hcp 

chuyên quyên sâ hThi phixcing tiên dng thi thay 

cci quan dAng k phrcing tin 
1.003970 

Süa dôi, 

b sung 

19 

Dang k3 lai phuang tin trong trithng hcrp 
chuyên tir cci quan dAng k khác sang cci quan 

 ding k phi.rcing tin thüy ni dja 
1.004036 

Sira d:ôi, 

sung 

20 

DAng k3 lai phrnmg tin trong tnthng hcip 

chuyên quyên so hüu phuong tiên nhimg khig 
   thay d& cci quan dAng k phucing tin 

1.004002 
Süa dôi, 

b sung 

21 
Dàng k lai phuong tin trong tri.rmg hcip 

phucing tin thay di ten, tmnh näng k thut 2.001711 

22 CAp lai GiAy ching nhn dàng k phircing tin 1.003930 
Sia dói, 

b sung 

23 Xóa GiAy chirng nhn dAng k phucing tien 2.00 1659 
Sira d6i, 

b sung 
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A Phan 11 
DANH MIJC THU TVC 1JAN11 CII!NH LINH VC GIAO THÔNG V4N 
TA! TIJTJQC THAM QUYEN GJAJ QUYET CUA UBND PHU(1NG, xA 

TT Ten Thu tic hành cbInh Ma TTH 
Cp phép hành ngh vn chuyn hành khách, hang 
hóa bang xe thô s, xe gan may, xe mô tO 02 bánh 

 Va các 1oi xe tlxorng tir 
1.009013 Gi nguyen 

2 
Cap di, cap 1i the hành ngh vn chuyn hành 
khách, hang hóa bang xe tho sy, xc gan may, xe rnô 

 to 02 bánh và các loai xe ttwng tir 
1.0090 14 Git nguyen 

3 

Cap Gi.y phép sfr dung t?m th&i via he ngoài mic 

dich giao thông dOi vâi tnthng hqp sü d%ing t?m 
th&i via he dê th%rc hin các hoat dng kinh doanh 

buôn ban (tnxng hçip üy quyn cho TJBND 
 phu?ing, xã) 

1.009015 
Sa di 

0 sung 

CAp GiAy phép sr ding t?m thii via he ngoài mic 

dIch giao thông dOi vài trithng hçip sfr dimg tm 
thyi via he dê cá nhán hott dng thrnmg mi 

(tnthng hçip üy quyên cho UBND phumg, xã) 

1 009016 
Stra dOi, 

bO sung 

CAp GiAy phép sr d%lng tam thi via he ngoài mic 

dich giao thông dôi vâi tnr?ing hqp sir d%lng t?m 

thii via he d trông gi& xc may, xc dtp (tri.ring hçip 
üy quyên cho UBND phumg, xa) 

1 009017 
Sra dOi, 

bô sung 

6 

CAp GiAy phép si'r diing tam th?ñ via he ngoài mi1c 

dich giao thông dôi vâi trithng hcTp si'r diing t?m 

thii via he dê tp kêt vt lieu xay drng phic vi 

vic sra chüa, xây dimg nhà (trithng hçp Uy quyen 
cho UBND phuing, xã) 

1.009018 
bsun g 

7 

CAp GiAy phép si'r ding tam thi via he ngoài mjc 

dIch giao thông dôi vâi trixng hp sfr di,ing tam 
thii via he dê lap dt các cong trinh phic vi cong 

cQng; lap dt quàng cao va lap dat tram cho xc buyt 

theo tuyên xc but thrçc duyt (triiemg hçip üy 
quyên cho UBND phithng, xä) 

1 Sa dôi, 

bo sung 

8 

CAp GiAy phép si~ diing tam th&i via he ngoài m11c 

dIch giao thông dôi vài trir&ng hçip s1r ding t?m 

thi via he âê lam mt bang tp kêt may mOc, thit 

bj, phuc vii thi cong các cong trInh xay dirng 

(tnrông hçip üy quyên cho UBND phl.r&ng, xã) 

1.009019 
b

01, 

o sung 

9 

CAp GiAy phép sir ding tam thi via he ngoài mi,ic 
dIch giao thông dôi vâi truing hcip sir dijng tam 
thyi via he e to chrc các hoat dông van hoá, xa 
hçu, tuyen truyen (trixang hçp uy quyen cho UBND 
phxing, xâ) 

1.009020 
Sa d6i 

bosung 
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Phn III 
NO! DUNG CU THE CUA TUt'JG THU TUC HAN!!  CHINH 

LINH VUC HA TANG Kc THUAT vA GIAO THÔNG VAN TA! THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET CUA UIBND QUN, HUYEN 

1. Cp Giy phép thi cong 1p dt cp nu*c cho Sc hQ dan (Ma TTHC: 1.009159) 

1.1. TrInh hr thu'c hen: 
- BuOc 1: Ca nhãn, th chUt hoan thiên hc so theo hirong dan; 
- BuOc 2: Bô phãn Tip nhãn va trã k& qua Van phông UBNID cp huyn 

tiêp nhãn ho so vâ ho so cho Cong chik chuyén mOn cüa Phông Quãn 19 dO thi dé giái quyêt; 

- BuOc 3: COng ch&c chuyen mOn kim tra xii 19 trinh lanE dao phông k9 
(dOi vôi S nhãn), UBND cap huyen k9 (dOi vói eq quan, to ethic); 

- BuOc 4: Chuyn gity phép cho Bô phãn Tip nhân vâ trá kt qua giao cho 
S nhân, to chU'c. 

1.2. Cách thüt thtrc hiên: Hè so thrgc np tric tip tai Bô phãn Tip than 
vã trá két qua thuOc VAn phông UBND cap huyên. 

1.3. Thãnh phn h so': 

- Van bAn d nghi cüa don vi cung cAp rnrâc. 

- So d vi tn, mt bAng thi cOng. 

- Van bAn cam kt v viéc tháo dà, di chuyn, hoac Si tao cong tnInh dA 
lap dat trA lai mat bang dé nbA nuOc xay di,rng cOng trmnh Cong cong hoac nAng 
cAp ma rông nén mAt thr&ng cüa don vj cung cAp rnràc; khOng duac yéu cAu bOi 
thix?rng va phAi chiu hoAn toân trách nhiêm kinh phi lien quan. 

1.4. S6 Iu'qng h6 so': 02 b. 

1.5. Thôi hn giãi quyt: 05 ngAy lam viéc. 

1.6. Di tn'çrng thut hin thu tyc hAnh chInh: Ca nhân vA M chiic. 
1.7. Co' quan thu'c hiên thu tue hành chinh: UBND cAp huyên. 

1.8. Kt qu thu'c hien thu tue hAnh chinh: GiAy phép. 
1.9. L phi: Không có. 
1.10. Ten mLi do'n, inLi t& khai: Don d nghi cAp giAy phép thi cOng cOng 

1.11. Yêu cu, diu kiên thtrc hen thU tyc hãnh climb: Không cO. 
1.12. CAn cfr pháp 19 ella thU tyc hAnb climb: 
- LuAt Giao thông du&ng bô ngAy 13/1 1/2008; 

- Nghi dinb s 11/2010/NpCp ngây 24/02/2010 cüa Chinh phü quy djnh 
ye quAn 19 vA bAo ye két cAu ha tAng giao thông du&ng b. 

trinh 
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7 

- Nghi djnhsô I00/2013/NDcp ngày 03/9/2013 cüa Chlnh phà süa di, 
bô sung môt so diêu cUa Nghi dinh so 11/2010/ND-Cp ye quãn 1)2 và báo v kt cãu ha tang giao thông ththng be). 

- Thông tu so 50/2015/TT-BQTvT ngày 23/9/2015 cüa Be) truâng Be) Giao 
thông van tái ye viêc hiiàng dan môt so diêu cüa Nghi djnh só 11/2010/ND-Cp 
ngây 24/02/2010 cUa ChInh phü quy djnh ye quàn 1)2 vâ báo v kk ctu ha tang 
giao thông duô'ng be). 

- Thông tu s 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 cüa Be) truàng Be) 
Giao thông 4n tài sü'a dOi, bO sung me)t sO diêu cüa Thông P.r sO 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 cña BO tru&ng Be) Giao thông van tãi huâng dan môt so 
diêu cüa Nghj dinh so 11/2010/ND-cp ngày 24/02/2010 cüa ChInh phü quy djnh 
ye quàn 1)2 và bão ye) két câu h tang giao thông dutng be). 

- Quyt dinh s 55/2014/QD-UBND ngày 3 1 /12/2014 cüa IJBND thành ph 
Ba Nng ban hành Quy dinh ye quân 1)2 và sü dting tarn thai via he ngoài mpc dl ch 
giao thông trén cac tuyen dtr&ng thuôc dja bàn thành phô Dà Nàng 

- Quy& djnh s 24/2019/QD-IJBND ngây 02/5/2019 cña UBND thành ph 
Ba Nng sà'a dOi, bô sung môt so diêu cüa Quy djnh ye quàn 1)2 vâ s diing tam 
thôi via he ngoài muc dIch giao thông trén các tuyên thrô'ng thue)c dja bàn thành 
phô Ba NAng ban hành kêm theo Quyet djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cüa LJBND thãnh phO Ba Nng. 

- Quyk djnh s OS/2013/QD-TJBND ngày 25/01/2013 cüa UBND thành 
phô Ba Nng ban hành Quy djnh ye thi cOng trên ththng be) dang Ichai thác thue)c 
dja bàn thânh phô Ba Nng. 

Quy& djnh s 18/201 5/QD-UBND ngày 17/7/2015 cfla UBND thành ph6 
Ba Nang ban hành Quy dinh ye hoàn trá két câu ha târg giao thông dutng b dOi 
vâi cac du an thi cong trén dutng be) dang khai thac ut dia bàn thành phô Ba 
Nàng. 

- Quydt 4/nh sá 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cia UBND ththnh 
phô Dà Náng ban hành Quy 4/nh phdn cap quán lj khai thác và báo trl các 
cong trinh die&ng bç5 teen 4/a  bàn thành phô Dà Nàng 

- Thông tie s 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cüa Bô trzdmg Bô Giao 
thông v4n tái tha dOi, bô sung môt so diéu cia Thông tie so 50/2015/Ti'-
BGTVT ngthy 23/9/2015 cáa Bç5 truOng Bô Giao thông van tái hzthng dan thy-c 
hién nit sO dieu cia Ngh/ dnh so 11/2010/ND-CT ngày 24/02/2010 cña Chmnh 
phü quy 4/nh ye quOn /5 và bOo ye kêt cáu hçz tOng giao thông dzthng bç5 và Thông 
tie so 35/20] 7/TT-BGTfr7' ngOy 09/10/2017 cOa Bô tru'óng Bô Giao thông van tdi 
tha dôi, ho sung môt so diéu cza Thông tie so SO/2015/TT-BGTJ7Tngày 
23/9/2015 ctha Bó trieOng Bó Chao thông van tOi hu'O'ng dOn thu'c hin môt sO diéu 
cáa Ngh/ 4/nh so 11/2010/ND-CT ngOy 23/02/2010 ctha Chinh phü quy 4/nh ye 
quOn 1j5 vO bOo ye két cOu hq tOng giao thông dze&ng ho. 

- Thông tie 39/2 021/TT-BGTVT ngày 3 1/12/202] ella Bç5 Tru6'ng Bô Giao 
thông van tOi Sta dôi, hO sung môt sO diéu ella Thông tie sO 50/20]5/TT-BGTVT 
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ngthy 23/9/2015 cüa Bó truó'ng Bó Giao thong vçn tái huóng dan thur hiên rnOt 
sO dieu cüa Nghi dfnh sO 11/2010/ND-cp ngày 24/02/2010 cza ChIn/i phá guy 
dinh ye quthn lj) vâ báo v Ice! cdu hg tang giao thông thrOng bO. 
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MALT DON DE NGHI CAP PHEP THI CONG CONG TRiNH 
(Ban hành kêin theo Thông tic sJ 50/2015/TT-BGTvT ngây 23 tháng 9 nàm 2015 

cña Bó trirthig B5 Giao thông van tái) 

(1) CONG HOA XA HOJ CHU NGHIA WET NAM 
(2) BQc 1p - Ty' do - Hnh phüc 

/ ...., ngây .... tháng .... nàm 202.... 

DON BE NGIII CAP PHEP THI CONG CONG TRINH 

Cp phép thi cong (...3...) 

Kmnh gâ'i:  (...4...) 

- CAn cCr Ngh djnh s 11/2010/ND-lap ngày 24 tháng 02 nAm 2010 cüa 
ChInh phñ quy djnh ye quãn 1 và bào v kêt câu h tang giao thông du&ng bô; 
Nghi dinE s 100/2013/ND-lip ngày 03 tháng 9 nAm 2013 cüa ChInh phü sfra 
d&, bô sung môt s6 diéu cüa Nghi dinh so 1 1/2010/ND-CP; 

- CAn cir Thông Ui s 50/TT-BGTVT ngây 23 tháng ? nAm 2015 cüa B 
truthg Bô Giao thông van tái huOng dn thijc hiên mt so diéu cUa Nghj djnh so 
11/2010/NDCp ngày 24 tháng 02 nAm 2010 cña ChInE phü quy djnh ye quán I? 
và bào ye két cãu ha tang giao thông ththng b; 

-CAncüC..5.) 

(;...2:...) d nghi thxcyc cAp phép thi cong (...6 ) tai (...7...)Thôi gian thi 
cong bAt dâu tir ngây ... thàng ... nAm ... den hét ngày.. tháng ... nAm 

Xin gfri kern theo các tài 1iu sau: 

+ (...5...) (bàn sao có xác nhãn cüa ChU dAu tu). 

+ (...8...) (bàn chInh). 

(...2...) Di vOi thi cong cong trinh thi& y&i: xin cam k& tçr di chuyn hoac 
cài tao cong trinh và khOng dôi bôi thithng khi ngânh du'äng b có yéu câu di 
chuyén hoac cAi tao; dông th&i, hoãn chinh các thU tijc theo quy djnh cUa pháp 
1ut có lien quan dé cOng trmnh thiêt yêu dugc trién khai xãy d?ng trong thôi han 
có hiu lvc cUa VAn bàn chap thuân. 

(...2...) D& vOi thi cOng trén dthng b dang khai thác: xin cam k& thvc 
blén day dU ac biên phàp Mo dArn giao thông thông suôt, an toán theo quy dinh, 
han ché Un tAc giao thông den mrc cao nhAt vA khOng gAy ô nhirn môi truô'ng. 

(...2...) xin cam k& thi cOng theo dUng H so thi& k da duoc (...10...)phe 
duyêt vA tuân thU theo quy dinh cUa GiAy phép thi cOng. Nu thi cong khOng th?c 
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hiên các biên pháp bâo dam giao thông thông su&, an toân theo quy dinh, d xay 
ra tai nan giao thông, ün Mc giao thông, ô nhiêm môi tnthng nghiêm trong, 
(...2...) chju trách nhiém theo quy dinh cña pháp luât. 

Dja chi lien he:  

SS diên thoai:  

Noi nhãn: 
- Nhu trén; 

- Lu'u VT. 

(...2....) 
QUYEN H3N, CHtC vi; CUA 

NGIJOI K'' 
(K?, ghi rO h9 ten vã dóng dAu) 

Hu&ng dn ghi trong Don d nghj 
(1) Ten tã chüc hoac co quan cp trén cüa don vi hoàc M chüc drng Don d nghj 
(néu co). 

(2) Ten don vi hoac t chüc dung Don d nghi cAp phép thi cong (cong trinh thit 
yéu hoac thi cong trén duông b dang khai thàc); 

(3) Ghi vAn tAt ten cong trInh hoac hang mijc cong trinh d nghi cAp phép, qu6c 
lo, dia phuong; vi,  dv "Cap phép thi cong dtthng ông cap nu&c sinh hoat trong 
phm vi bâo v ket cau ha tang giao thông dii&ng b cüa QL39, dja phn tinE 
Wing Yen". 

(4) Ten co quan cAp phép thi eOng; 

(5) Van bàn chAp thun xây dung hoäc chap thun thit k cong trinh cüa co quan 
quàn l' throng b có thâm quyén. 

(6) Ghi dAy dü ten cOng trInE hoac hang nwc cong trinh d nghi cap phép thi 
cong. 

(7) Ghi dAy rO ly trInh, ten quoc l, thuôc dja phn tinh nao. 

(8) Ha so Thi& k bàn ye thi cOng (trong do cO Bin pháp t chüc thi cOng dam 
bão an toàn giao thông) dã duoc cap có thâm quyén phé duyêt 

(9) Các tài lieu khác nu (..2..) thAy cAn thit. 

(10) Co quan phé duyêt Thitic bàn ye thi cOng.!. 

Ghi chü: 

Trén day là các ni dung chinh cüa mu Don d nghi cap giAy phép thi cOng, CáC 
to chüc, Ca nhân can cir tüng cOng trinh cu the dé ghi cac ni dung và gUi kern 
theo van bàn lien quan cho phU hqp.i. 
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2. Cp phép thi cong 1p dt cOng trmnh ngm, cOng trInh trên mat 
du&ng b dang khai thác (Ma TTHC: 1.009160) 

2.1. TrInh ttr thut hen: 

- Buot 1: Ca nhân, t chat hoán thiên ha theo huong dan; 

- BuOc 2: DO phãn Tip nhân vâ trã kt qua thuOc VAn phông UBND cap 
huyên tiép nhân ho so: kiém tra tinh hop I vã day âü cüa các giây t& cO trong ha 
so, yêu cau bô sung, hoàn thiên neu hO so chu'a day dñ, chuB hop lé va chuyén 
cho phông Quàn 19 do thj; 

- Buâc 3: COng chat chuyen mOn Phông Quàn 19 do thj thin  19 ha so; kim tra 
trinFi lAnh dao phông, trinh lAnh dao UBND cap huyén Ic)? vâ chuyen giây phép cho 
BQ phn Tiêp nhn vâ trá k& qua dé giao cho cá nhân, to chác. 

2.2. Cách thtk thirc hiên: Ca nhân, to chU'c nôp hO so trvc tiêp tai DO 
phn Tiép nhân va trà két qua thuôc VAn phOng IJBND cap huyn. 

2.3. Thành pIin hO so': 

- Don d nghi cp giAy phép thi cOng cüa th chüc, cá nhân thi cOng; 

- VAn bàn cam kM v viéc tháo d và di chuyn hoac cài tao cong truth dâ 
lAp dat trà 1i mat bang dé Nba nuóe xay dvng cOng trinh cong cQng hoac nâng 
cap ma rOng nén mat du'o'ng; không yeu cãu bOi thithng thiOt hal  vâ chju hoán 
toàn trách nhiém lcinh phi lien quan; 

- Van bàn chp thuân xay dining cOng trinh thit yu cña Ca quan quàn 19 
duäng bO có thârn quyén (dOi vOi thi cOng lAp dat cong trinh thiét yéu) 

- Ha so thiM k 1c thuât và thik k ta chat thi cong hoac ha so thit k Ic5 
thut thi cOng diigc cap có thâm quyén phê duyt; 

- Bién pháp báo dam an toàn cong trinh giao thông du&ng bô vâ các cOng 
trinh ha tang k khàc hin cO trén duông bO; 

- Bin pháp báo dAm an toán giao thông trong suM thô'i gian thi cOng có 
xac nhn cfla Dan QuAn 19 dp' an (Tru&ng hop các cOng trmnh don giàn, khOng có 
thiét Ice tO chat thi cOng); 

- BAo cáo dánh giA tAc dOng mOi truOtig do S& TAi nguyen và MOi tru&ng 
thãm djnh (dOi vo'i cOng trinh quy dinh 1p bAo cáo dánh giá tác dng mOi truô'ng) 
hoäc vAn bàn giài trinh bin pháp dam báo v sinh rnOi tnrO'ng (dOi vói cong trinh 
lchông quy dinh Ip báo cáo dAub giá tác dQng mOi trir&ng); 

- Ha so thik k - du toAn hoàn trá mat bng theo nguyen trang mt bang do 
co quan cap phép thâm dinh và phê duyt dôi vOl các cong trinh có chiéu dâi mat 
bang hoân trA IOn hon 10.5 rn; 

- Hop clang xAy Ip (nu ch du tu là pháp nhân có chat nAng thi cOng và 
tu thi cong thi khOng cAn thu tuc nay); 

- Nôp tin dat coc bAng 100% kinh phI hoàn trá mat bAng nguyen trang 
theo don giá dv toán duoc cAp có thAm quyén phé duyét tai co quan cap giây 
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phép thi cong. Khoãn tin nay ducc hoãn trá 'a sau khi dan vi da thi cOng hoàn 
thàjTh cong trinh, np hO sq hoân cOng cho co quan cap phép và tij tO chU'c hoãn 
trã mat bang sau 07 ngây ké tü khi thi cOng lap dat câu kin cOng trmnh thrôi mat 
duông, trong phãn dat bào tn, bâo v du&ng bQ va hânh lang an toân throng bô 
hoàn thành. Néu sau th&i gian 07 ngãy dan vj duct cap giây phép chin triên khai 
cong tac hoãn trâ, co quan cap giãy phép thi cOng duet quyên sfr dixng tién dat 
COC dé chi djnh dan vi thi cOng hoân trá mat bang theo nguyen trang ban dâu vã 
khOng chi trá 'a1 cho dan vj dirac cap giãy phép; 

-, Riêng truOng hcp cac tuyn du?mg dang trin khai thi cOng d câi tao, 
nâng cap, sñ'a ch&a hoäc da hoàn thânh nhing chua bàn giao các tO chüc cá nhân 
cO nhu cau thi cOng phái bô sung them van bàn thông nhât cüa chü dâu tu quán 1)2 
du an cal tao,  nãng cap, s&a chüa tuyén du&ng do. 

2.4. So Juçrng h so: 01 b. 

2.5. Thb'i hn giãi quyt: 05 ngày lam vic. 

2.6. D6i tu'o'ng thire hin thu tyc hãnh chmnh: Ca nhãn vâ th chüc. 
2.7. Co quan thiyc hiên thu tyc hành chinh: UBND cAp huyn; 

2.8. Kt qua thyc hiên thu tyc hãnh chinh: Giây phép. 

2.9. L phi: KhOng có. 

2.10. Ten mu don, mLi to' khai: Dan dà nghi cAp giAy phép thi cong. 

2.11. Yêu cu, diu kiên thirc hiên thu tyc hành chInh: Không có. 

2.12. Can cii pháp 1)2 ella thU tyc hành chInh: 

- Lut Giao thông duOng b ngây 13/11/2008; 

- Nghj djnh sá 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cña ChInh phü quy djnh 
ye quán 1)? và bàn ye két câu ha tang giao thông thrOng b. 

- Nghi dinhs 100/2013/ND-Cp ngày 03/9/2013 cña ChInh phü sU'a Mi, 
bô sung môt sO diéu cUa Nghj djnh sO 11/2OIOiND-Cp ye quàn 1)2 và bàn v két 
câu ha tang giao thông duO'ng b. 

- Thông tir s6 50/2015/TT-BQT\JT ngày 23/9/2015 cüa Bô tnr&ng Bt Giao 
thông v4n tâi ye vic huO'ng dan môt sO diëu cüa Nghi djnh sO 11/2010iNDCP 
ngày 24/02/2010 cüa ChInh phü quy dinh ye quàn 1)2 và bâo ye két câu ha tang 
giao thông thrOng b. 

- Thông tu s 35/2017/TT-BQT\JT ngày 09/10/2017 cia Bô truóng Bô 
Giao thông van tài süa dôi, bô sung môt sO diêu cüa Thông tu so 50/2015/fl: 
BGTVT ngây 23/9/2015 cña B truâng B Giao thông van tái hu'ong dn môt sO 
diêu cüa Nghi djnh sO 11/2010,ND-CP ngày 24/02/2010 cüa Chmnh phü quy djnh 
ye quãn 1)2 và bàn v ket cãu ha tang giao thông du&ng bô. 

/ - Quy& dinh s 05/2013/QD-IJBND ngãy 25/01/2013 cüa LJBND thành 
phô Dà Nãng ban hânh Quy dnh ye thi cOng trén thrOng bô dang khai théc thuc 
dja bàn thành phô Dâ Nng. 
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- Quyt djnh s 18/201 5!QD-UBND ngãy 17/7/2015 cüa UBND thãnh phA 
Dã Nang ban hânl-i Quy djnh ye hoãn trã két câu h? tang giao thông ththng b cMi 
voi cac dr an thi cong trén dutng b dang lchai thác trên dja ban thành phô Dâ 
Näng. 

- Quyet ct/nh sO 34/2018/QD-UBlyrj ngthy 06/10/2018 cña UBN.D thành 
phô Dà Nàng ban hành Quy ct/nh phán cap quán lj, khai thác và báo tn cOc 
cOng trinh du'&ng b trén ct/a bàn thành pho Dà Nàng 

- Thông tic so' 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cáa B tnicO'ng B Giao 
thông van tdi tha dOi, bO sung mat so diéu cta Thông tic so 50/2015/TI'-
BGTVT ngày 23/9/2015 cia Bç5 tnu'O'ng Bç5 Giao thông van tái hzcO'ng dan thwc 
hién mat so diêu cüa Nghi ct/nh so 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cza Chinh 
phth quy ct/nh ye qudn 1j5 và báo ye két cáu hg tang giao thông duthig be3 vth Thông 
tic so 35/201 7/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 cáa B trtthng B Giao thông v4n tat 
sá'a dOi, bO sung mat so diêu cza Thông tic so 50/2015/TT-BGTVTngày 
23/9/2 015 cia B tru'&ng B Giao thông van tái hu'óng dOn thcc hin mat sO diêu 
cáa Ngh/ ct/nh so 11/2010/ND-CT ngày 23/02/2010 cza ChInh phñ guy ct/nh ye 
quán lj và báo v két cdu hg tOng giao thông duthig b. 

- Thông tic 39/2021/TT-BGTVTngày 31/12/202 1 cia B Tnthng B Giao 
thông van tat Süa dOi, bO sung mat so dieu cia Thông tu sO SO/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/9/2015 cia B tricOng B Giao thông van tdi hicOng dOn thcc hin mat so 
diéu cña Ngh/ ct/nh so 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cña ChInh phi quy ct/nh 
ye quthn Ij5 và bOo va két cOu hq tOng giao thông du'&ng b. 
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MAU DON DE NGHI CAP PHEP THI CONG CONG TRINH 
(Ban hânh kern theo ThOng tic so' 50/2015/TT-BGTIZT ngày 23 thOng 9 nOm 2015 

cüa Bó trut3ng Bç5 Giao thong v4n tOO 

(1) CQNG HOA xA mM CHU NGHIA VIfl NAM 
(2) DOe Jp - Tçr do - Hanh phüc 

/ ...., ngãy .... tháng .... nãrn 202.... 

DUN BE NGH! CAP PHEP Till CONG CONG TRINH 

Up phép thi cong (...3...) 

KInhgfri:  

- Can cü Nghj djnh s6 11/2010/NID-CP ngày 24 tháng 02 nãm 2010 cUa 
ChInh phü quy djnh ye quân 12 vã báo v két câu ha tang giao thông du&ng bô; 
Nghi djnh so 100/2013/ND-CP ngãy 03 tháng 9 nAm 2013 cña ChInh phü sàa 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dinh sO 11/2010/ND-CP; 

- Can cü Thông Pr so 50/TT-BGTVT ngây 23 tháng ? nàm 2015 cüa B 
truO'ng Bô Giao thông vn tãi huOng dn thvc hiên im5t sO diêu cüa Nghi djnh sO 
11/2010/ND-CP ngày 24 théng 02 näm 2010 cUa Chinh phü quy cljnh ye quãn 1? 
và bàn v Ret câu ha tang giao thông du&ng bO; 

- Can cli . .5 

(;...2....) d nghi ducxc cp phép thi cong (...6 ) tai (...7...)Thôi gian thi 
cong bat dâu tir ngày ... théng ... nam ... den hét ngày.. .tháng ... nàm 

Xin gui kern theo cac tái 1iu sau: 

+ (...5...) (ban sao có xác nhân cüa Chü dan Pr). 

+ (...8...) (ban chInh). 

(...2...) D6i vOi thi cong cOng trInh thi& yu: xin cam kt tr di chuynhoac 
cài to cOng trinh vã không dôi bOi thu'&ng khi ngânh du'&ng b cO yêu cãu di 
chuyên hoc câi tao; dông thôi, hoãn chinh cac thU tuc theo quy djnh cUa pháp 
1ut cO lien quan dê cOng trInh thiét yêu dtxqc triên khai xãy dvng  trong thôi han 
có hiu lijc cUa Van ban chap thuOn. 

(...2...) Dêi vâi thi cong trén duäng b dang khai thác: xin cam kt thrc 
hin day dU ?ác  bin phãp bàn dam giao thông thông suOt, an toàn theo quy dinh, 
ban ché Un the giao thông den mUc cao nhât và không gay o nhim mOi truo'ng. 

(...2...) xin cam lct thi cong theo dUng H so thiM k dâ duqc (...10...) phé 
duyêt va tuân thU theo quy djnh cUa Giãy phép thi cong. Nêu thi cong khOng thkic 
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hién cac bién pháp bào dam giao thông thông su6t, an toân theo quy djnh, d xày 
ra tai nan giao thông, ün tãc giao thông, ô nhiém môi truông nghiêrn tr9ng, 
(...2...) chju tràch nhiêrn theo quy dinh cüa pháp 1ut. 

Dia chi lien he:  

S then thoai:  

Noi nhân: 
- Nhu trén; 

 

(...2....) 
QUYEN H4N, CHIYC VU CUA 

NGU'UI K' 
(K)2, ghi rô hp ten và dóng dAu) 

-LiruVT. 

Hu'ó'ng dLi ghi trong Don d nghi 

(I) Ten t chic hoàc co quan cp trén cüa don vj hoàc t chic d&ng Don ct nghi 
(néu co). 

(2) Ten don vj hoäc th chüc dting Dan d nghi cAp phép thi cong (cong trinh thi& 
yeu hoac thi cong trén dutng b dang khai thàc); 

(3) Ghi vAn tAt ten cong trmnh hoc hang muc cong trInh d nghi cAp phép, qu& 
10, dia phlroTlg; vi dy "Cap phép thi cong du&ig Ong cap rnr&c sinh hoat trong 
pham vi báo v6 két cau ha tang giao thông dutng bô cüa QL39, dja phn tinh 
Hung Yen". 

(4) Ten ca quan cAp phép thi công; 

(5) VAn bàn chAp thun xay dvng hoac chAp thuân thit 1c cOng trinh cüa co quan 
quàn 1)2 du&ng b có thâm quyén. 

(6) Ghi dAy dü ten cOng trmnh hoac hang muc cong trinh d nghi cAp phép thi 
cOng. 

(7) Ghi dAy rO 1)2 trinh, ten quc 1, thuoc dia phn tinh nâo. 

(8) H so Thit k bàn ye thi cOng (trongdo có Biên pháp t chüc thi cong darn 
bào an toân giao thông) dA duac cap có thàm quyén phé duyêt 

(9) Các tâi lieu khác nu (..2..) thAy can thit. 

(10) Co quan phé duyêt Thi& k bàn ye thi cOng.!. 

Ghi cliii: 

Trén dày là cac nôi dung chinh cfia rnu Don d nghi cAp giAy phép thi công, càc 
tO chüc, cá nhân cAn cü t&ng cOng trinh cv the dé ghi cac noi dung và gui kern 
theo vAn bàn lien quan cho phñ hop.!. 
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3. dp giy phép thi cOng càc cOng trInh s&a ch&a, Si to fithlg cp du'&ng h (Ma TTHC: 1.009161) 
3.1. TrInli hr thtre hen: 

- BuOc 1: T chüc, co quan hoàn thiên h so theo hu&g dan; 

- Bu6c 2: Bô phân Tip nhân vá trã kk qua thuoc Van phông UBND cp 
huyén tiêp nhãn ho so: kiëm tra tInh hgp 1 vâ dày ctü cfla các giây tä có trong ho 
so, yeu cãu bô sung, hoán thién neu hO so chua dày dü, chua hcxp lé và chuyén 
cho phông Quãn 1)2 dO thi. 

- &rOc 3: COng chüc chuyen mon Phông Quán 1)2 dO thi thu 19 hso, kim tra 
trini lâiTh dao phông, trinh lath dao UBND cap huyên k32 vã chuyén giây phép cho 
Bô phãn Tiêp nhãn va trá k& qua dé giao cho to cht'c, co quan. 

3.2. Cách tithe thirc hiên: 

so dac nop truc tip tai Bô phân Tip nhãn vâ trá k& qua thuc Van phông UBND cap huyên 

3.3. Thãnh phn h so': 

- Don d nghi cp giAy phép thi Cong cüa t chüc cá than thi cOng; 

- Quyt di cOngnhãn do vj thi Cong vã cho phép khi cOng Cong trinh 
cCia co quan có thâm quyén; 

- so thik k k thuãt va thit kE th chc thi cOng hoC hso thi& k4 k 
thuât thi cOng phái duoc Co quan quán 1)2 ththng b CO thàm quyén chap thuãn 
bang van ban va dUGC Cp cO thàm quyén phé duyt; 

- Van bàn giái trinh biên pháp dam báo an toán cong trinh giao thông 
duäng bo va CáC cong trInh h? tang k thuât lchac hiên Co trên duung b; 

- Van bàn giài trinh biën pháp báo dam an toân giac thông trong sut th&i 
gian thi cong Co XC nhân cOa ban quãn 1)2 dr an (tnr&ng hpp CáC COng tririh don 
giãn, khOng cO thiét ké tO chO'c thi cOng); 

- Báo cáo dánh giá táC dông mOi truOg do Sà Tài nguyen va Môi tnthng 
thárn dinh (dOi vOi cOng trinh quy dinh 1p báo cáo dánh giá tác dOng rnOi tru&ng) 
hoac biên pháp báo dam ye sinh mOi tnx&ng (dOi vOi cOng trinh khOng quy djnh 
lap báo cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng); 

- Báo cáo thm dinh an toàn giao thông dUOC cap cO thrn quyn phé duyét 
(dOi voi cOng trinh Cãi tao nãng cap duOng bô). 

3.4. S luçrng hó so': 01 b 
3.5. Thoi han giãi quyt: 05 ngay lam Viêc. 
3.6. nM ttroiig thure hiên thU tçtc hãnh chinh: Tt chüc. 

3.7. Co' quan thtrc hiên thU tue hãnh chinh: UBNID Cap huyën. 

3.8. Kt qua thire hin thU tic hãnh chunh: UMy phép. 
3.9. L pill: KhOng cO. 

3.10. Ten mu thin, rnu to khai: Dan d nghi cp giy phép thi cong Ong 
trinh. 
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3.11. Yêu cu, di&i kin thire hen thU tyc hãnh chinh: IChông có. 
3.12. Can cfr pháp I ella thU tçic hãnh chinh: 
- Luât Giao thông du&ng b5 ngày 13/11/2008; 

- Ngh dinh s 11/291 O/ND-CP ngày 24/02/2010 cüa Chfnh phü guy djnh 
ye quàn 1)2 V báo ye kêt câu ha tang giao thông duäng bô. 

- Nghj djnhs 100/2013/ND-Cp ngày 03/9/20 13 cüa ChInh phü sàa dOi, 
bô sung môt so diéu cfla Ngh djnh so 11/2010/ND-Cp ye quàn 19 và bào v kM 
câu ha tang giao thông dirôiig b. 

- Thông tu s6 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/20 15 cüa BO truàng B Giao 
thông vn tài ye viêc hithng dn môt sO diêu cüa Nghi djnh so 1 1/2010/ND-CP 
ngây 24/02/2010 cüa ChInh phñ quy djnh ye quán 19 vâ bào v két câu ha tang 
giao thông duông bô. 

- Thông flz s 35/2017/TT-BGTVT ngây 09/10/2017 cüa Bô tnr&ng BO 
Giao thông vn tài sña dOi, bô sung môt so diêu cüa Thông tu' so 50/2015/TT: 
BGTVT ngày 23/9/2015 cüa BO truâng B Giao thông vn tài hu6ng dâr rnt so 
diéu ci.11a Nghi djnh sO 11/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cUa ChInh phü guy djnh 
ye quàn 19 và báo v kêt cãu ha tang giao thông thr&ng bô. 

- Quy& dinh s 05/2013/QD-UBND ngây 25/01/2013 cüa UBND thành 
phO EM Nang ban hành Quy djnh ye thi cong trén duông bô dang khai thác thuc 
dja bàn thành phô Dà Nng. 

- QuyM djnh s 18/201 5!QD-UBND ngày 17/7/2015 cüa IJBND thành ph 
EM Nãng ban hârth Quy djnh ye hoàn trá ket câu ha tang giao thông dutng b dOi 
voi các dii an thi cong trên dthng b dang khai thác trén dja bàn thành phO EM 
Nàng. 

- Quyt dinh sá 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/20 18 cia UBND thành 
phô Dà ATàng ban hành Quy dfnh phdn cap quán 15', khai thác và báo frI các 
cong trinh du'&ng ha trén dja bàn thành pho Dà Nàng. 

- Thông tie sJ 13/2020/TT-BGTVT nthy 29/6/2020 cia B tneOng B Giao 
thông van tthi tha dot, hO sung mat so diêu ctha Thông tie s650/20]5/TT-
BGTVTng4y 23/9/2015 cia BO tnthng B Giao thông van tdi hu'àng dOn thyc 
hin inatsô diéu cza Nghi d.inh so 11/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 cia C'hInh 
phth quy djnh ye quOn /5' và bOo v két cdu hq tOng giao thông dzthng b vO Thông 
tie sO 35/201 ?/TT-BGTVT ngOy 09/10/2017 ctha Ba tru'&ng Ba Giao thông van tOt 
sila dOt, ho sung mat so diéu cña Thông tie so 50/2015/TT-BGTVTng4y 
23/9/2 015 cia Bç5 trte&ng B Giao thông van tOt hteáng dOn thy'c hiên môt so diêu 
cza Nghj dinh so 11/2010/ND-CF ngOy 23/02/2010 cáa C'hInh phá quy d/nh ye 
quOn /5' vO bOo v kCt cOu hg tOng giao thOng dteJng ho. 

- Thông tie 39/2021/TT-BGTVT ngby 3 1/12/2021 cia B Tnthng B5 Giao 
thông van tOt Svèa dô4 hO sung mat sO diêu cña Thông tie so 50/2015/1?-BGTVT 
ngày 23/9/20 15 cta Bó tru'&ng Ba Giao thông van tOt hteóng dOn thyr hién 'nOt sO 
diéu cña Nghf djnh so 11/2010/ND-CF ngOy 24/02/2010 cia ChInh phth quy dfnh 
ye quOn 15' vO bOo v két cOu hq tOng giao thông dicO'ng ha. 
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MAU DON DE NGHI cAp PHEP THI CONG CONG TRINI-J 
(Ban hành kern theo ThOng ftc sO' 50/2015/TT-BGTJ/T ngthy 23 tháng 9 nàrn 

2015 ctha B5 tneOngBO Giac thông vç2n tái) 

(1)  

(2)  

CQNG HOA xi HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Ty do - Hnh phñc 

/ ...., ngày .... tháng .... nAm 202.... 

BUN BE NGH! CAP PHEP THI CONG CONG TRINH 

Cp phép thi cong (...3...) 

Kinhgfri:  

- Can ci Nghj djnh 8ê I1/2010/ND-CP ngây 24 tháng 02 näm 2010 cOa 
Chinh phü quy djnh ye quán 19 và bào v két câu ha tang giao thông throng ho; 
Nghi djnh so 100/20131ND-CP ngày 03 thàng 9 nàm 2013 càa Chinh phü süa 
dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghi djnh sO 1 1/2010/ND-CP; 

- CAn cü Thông tu s 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng ? nAm 2015 cüa B 
tnthng B Giao thông vn tãi huó'ng dn thvc hin im5t sO diêu cüa Nghj djnh so 
1 1/2010/ND-CP ngãy 24 tháng 02 nAm 2010 cña ChInh phU quy djnh ye quàn 19 
và bào v két câu h tang giao thông thr&ng b; 

(....2....) d nghj duqc cp phép thi cong (.6...) tai (...7...)Thäi gian thi 
cOng bAt dâu tir ngãy ... thàng ... nAm ... den hét ngày.. .üiáng .. nAm 

Xin gài kern theo các tài 1iu sau: 

+ (...5...) (bàn sao cO xàc nhân cUa ChU dAu tu). 

+ (...8...) (bàn chInh). 

(...2...) Di vdi thi cong cong trinh thi yu: xin cam ket tr di chuyn hoc 
cAl tao cOng trInh va khOng dôi bOi thu&ng khi ngAnh du'&ng b cO yêu cAu di 
chuyên hoäc cAi tao; dOng th&i, hoàn chinh cAc thñ tuc theo quy dinh cOa phAp 
1ut có lien quan dé cong trinh thiët yêu duçxc triên lchai xay dkrng  trong thOi han 
có hiu lye cüa VAn bàn chap thuân. 

(...2...) Di vm thi cong trên thr&ng b dang khai thAc: xin cam kt thye 
hiên dày dO cac biên pháp bàn dAm giao thông thông suôt, an toàn theo quy djnh, 
han ché On tãc giao thông den rnüc cao nhãt vA khOng gay ô nhi@m rnôi trithng. 

(...2...) xin cam k& thi cOng theo dOng Ho sa thit k dA duot (... 10...) phê 
duyêt va tuân thU theo quy djnh cUa Giây phép thi cOng. Nêu thi cOng khOng thçrc 
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hiên các bién pháp Mo darn giao thông thông sut, an toân theo quy dinh, dé xáy 
ra tai nn giao thông, ün tác giao thông, ô nhirn rnôi truUng nghiérn tr9ng, 
(...2...) chiu trách nhiêrn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Dia chi 11th he:  

S dién thoai:  

Nol nhãn: 
- Nhu trén; 

(...2....) 
QUVEN HAN, CHTIYC VU CIlIA 

NGU'UI K\ 
(K2, ghi rO hç ten và dóng dAu) 

- Lim VT. 

Hu*ng dan ghi trong Don d nghj 

(1) Ten to chic hoàc co' quan cp trén cüa dan vj hoac té chiirc drng Dan d nghi 
(néu có). 

(2) Ten dan vi hoác M chüc düng Dan d nghi cAp phép thi cong (cong trinh thiêt 
yéu hoc thi cong trén thrâng b dang khai thác); 

(3) Ohi van tt ten cong trinh hoc hang muc cong trinh d nghi cAp phép, quéc 
ìô, dia phuang; vi dv "Cap phép thi cong throng Ong cap nithc sinh boat trong 
pharn vi Mo ye két câu ha tang giao thông thrOng bô ca QL39, dia ph4n tinh 
Hung Yen". 

(4) Ten ca quan cAp phép thi công; 

(5) Van bàn chAp thun xây dvng hoc chAp thuán thit k cong trinh cüa ca quan 
quàn 12 thrOng b có thâm quyén. 

(6) Ghi dAy dü ten cong trInh hoc hang mic cong trinh d nghi cAp phép thi 
cOng. 

(7) Ghi dAy rô 1 trinh, ten quc l, thuôc dja ph4n tinh nào. 

(8) H so' Thit k bàn v thi cong (trong dO cO Bin pháp th chüc thi cong darn 
Mo an toàn giao thông) dâ duoc cap có thârn quyén phé duyêt 

(9) Các tài iiu khác nu (..2..) thãy can thiêt. 

(10) Ca quan phé duyt Thik k bàn ye thi cong.!. 

Ghi cliii: 

Trén day là càc nôi dung chInh cüa mu Dan dé nghi cAp giây phép thi công, càc 
tO chüc, cà nliân can cü tüng cOng trinh cu the dé ghi càc ni dung và gfri !cêrn 
theo van bàn lien quan cho phà hpp.!. 
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4. Up giy phép thi cong mO' du*ng ngang du ni vào thr&ng chinh 
dang khai tithe (Ma TTI]IC: 1.009162) 

4.1. Trinh tu' thtrc hién: 

- Buo'c 1: T' chfrc, CO quan hoàn thiên hE so thea hróng dan; 

- Buot 2: BO phn Tip nhân vã trã k& qua thuc Van phông UBND cap 
huyn tiêp nhan ho so: kiém tra tinh hqp I vã day dñ cüa các giây to có trong ho 
so, yeu câu bO sung, hoãn thién nêu ho so chin day dn, chuB hcrp I va chuyên 
cho PhOng Quán 1)2 dO thj. 

- Buôc 3: Cong chIrc chuyên mon Phông Quán 1)2 dO thj thu I2 ha so, kirn tra 
trinh lath d?o phông, trInh lânh dao UBND cap huyOn k32 vã chuyên giây phép cho 
B phãn Tiêp nhn va trá két qua dé giao cho tO chirc, co quan. 

4.2. Cáeh thfrc thy'c hin: Ha so dugc flop tnjc tiép ti B phn Tiêp nhãn 
va trã két qua cüa Van phông UBND cap huyn 

4.3. Thãnh phn hi so': 

- Don d nghi cAp giAy phép thi cong cOa chü du Us hoAc t chüc, cá nhân 
thi công; 

- HA so thi& 1c k5' thuãt va thit k tA chüc thi cong phái du'ac cAp có thAm 
quyén phé duyt; 

- Hap dAng xay lAp (nu chü S rn Ia pháp nhân có chüc nãng thi cOng vâ 
tir thi cong thi khOng can thñ tc nay); 

- CáC van ban thAng nhAt v phuong an thi COng, bin pháp báo dam an 
toãn giao thông vâ th&i gian thi cOng giü'a chü dâu tu' hoac don vj thi COng V CO 
quan quân 1)2 du'&ng b có thârn quyén (chü dâu iu hoàc don vj thi cong phái 1p 
phuong an thi cOng, biOn pháp dam bâo an toàn giao thông vã thr kién thôi gian 
thi cOng. Co quan cap phép sau khi xem xét, nêu nhât tn thi có van ban chap 
thuân lam can cu giám sat, kiérn tra). 

4.4. s6 Iu'ç'ng hA so': 01 b5. 

4.5. Thôi hn giãi quyt: 05 ngây lam viêc. 

4.6. D6I tu'o'ng tht hin thU tyc hãnh ehinh: TA chüc. 

4.7. Co quan thi1c hin thU tyc hành chinh: UBND Cap huyn. 

4.8. Kt qua thy'e hin thU tyc hãnh chink GiAy phép. 

4.9. L phi: KhOng có. 

4.10. Ten mu do'n, mu to' khai: Don d nghi cAp giAy phép thi cOng. 

4.11. Yêu cãu, diu kin thyc hin thU tue hãnh chinh: Không có. 

4.12. CUn cU pháp i eUa thU tyc hãnh chmnh: 

- Lut Giao thông duing b ngây 13/11/2008; 
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- Ngh dinh sc 11 /2010/Np-cP ngây 24/02/2010 cüa Chinh phü quy djnh 
ye quàn 19 và bão v két cãu ha tang giao thông thr&ng b. 

- Ngh dinE so 100/2013/ND-cp ngãy 03/9/2013 cüa ChInh phü sàa di, 
bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh sO 11/2010/ND-CP ye quán 19 vâ bâo v két 
câu ha tang giao thông thr&ng b. 

- Thông Pr s 50/2015/TT-BGTvT ngày 23/9/2015 cUa B trutng BQ Giao 
thông van tài ye vic hu6ng dan môt so diéu cãa Nghj djnh so 11/2010/ND-CP 
ngày 24/02/2010 cüa ChInE phU quy dinh ye quán 19 và bàn v két câu ha tang 
giao thông throng b. 

- Thông Pr st 35/2017/TT-BGTVT ngãy 09/10/2017 cüa Bi5 tnthng B 
Giao thông van tãi sfra dôi, bO sung môt sO diéu cüa Thông Pr sO 50/2015/TT-
BGTVT ngãy 23/9/29 15 cüa B tru&ng BO Giao thông vn tâi huóng dan mt sO 
diêu cüa Nghj djnh so 1 1/2010/NID-CP ngày 24/02/20 10 cüa ChInh phü quy djnh 
ye quãn 19 vã bàn v kêt câu ha tang giao thông thrOng b. 

- Quy& dinh s 05/2013/QD-TJBNTJ ngây 25/01/2013 ctia UBND thãnh 
phô Ba Nng ban hânh Quy djnh ye thi cOng trén thrOng b dang khai thác thuc 
dja ban thánh phô Ba Nng. 

- Quy& djnh s6 18/2015/QD-UBNDngây 17/7/2015 cüa UBND thành phô 
Ba NAng ban hành Quy dinE ye hoàn trá Icét câu h tang giao thông thrOng b dôi 
vo,i cac da an thi cOng trén thrOng bô dang khai thác trén dja ban thành phO Ba 
Nng. 

- Quj4 cl/nh 5á 34/2018/QD-UBND ngày 06/1 0/2018 ctha UBND thành 
phô Dà Náng ban hành Quy cl/nh phán cap quán lj, k/wi thác và Mo tn các 
cong tnmnh clwàng bç3 trén cl/a bàn thành phO Dà Náng. 

- Thong tic sO' 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cüa Bç5 ti-w&ng B Giao 
thông vn tdi si'a clOt, ho sung mç5t so diéu cüa Thông tic so 50/2015/TT-
BGTVTngày 23/9/2015 ctha Bó tnthng Bó Giao thông v4n tOt hw&ng dOn thwc 
hin int so cliêu cOa Ngh/ cl/nh so 11/2010/ND-CT ngOy 24/02/2010 ctha ChInh 
phi cjuy cl/nh ye quOn lj vO bOo ye két cOu ha tOng giao thOng thcàng bç5 vO Thông 
tusO 35/2017/TT-BGTVTngày 09/10/2017 cáa Bç5 trut5ng Bç5 Giao thông v2n tOt 
sth'a clOt, bO sung nv5t sO cliêu cOa Thông tic sO 5O/2015/TT-BGTVTng4y 
23/9/2 015 cza B5 truO'ng B5 Giao thông vn tOt hithng dOn thtcc hién môt so diéu 
CñQ Ngh/ cl/nh so 11/2010/ND-CT ngOy 23/02/2010 cüa ChInh phi? quy cl/nh ye 
quOn Ij vO bOo v két cOu hq tOng giao thông dic&ng b. 

- Thông tie 39/2021/TT-BGTVTngày 31/12/202 1 cüa Bó TruOng Bç5 Giao 
thông vin tOt Sfra clot, ho sung mç5t sO cliéu ctha Thông tic so 50/2015/17-BGTVT 
ngày 23/9/2015 ctha Bó truàng Bó Giao thông vçn tOt hirOng dOn thuc hién mt so 
diéu ci?a Nghi cl/nh so 11/2010/ND-CF ngthy 24/02/2010 ci?a C'hInh phi? quy cl/nh 
ye quO;i 1j vO bOo v két cdu hçz tOng giao thông clicàng bó. 
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MAU DON DE NGHJ CAP PHEP THI CONG CONG TRINH 
(Ban hành kern theo Thông tu' so' 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 nàni 2015 

cia B5 trwd'ng Bó Giao thông vçn tái) 

(1) CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

(2) BcIp-Trdo-Hnh phüc 

I ...., ngây .... tháng .... näm 202.... 

BUN BE NGHJ CAP PHEP THI CONG CONG TRINH 

Cp phép thi cong (...3...) 

KInhgfri:  (...4...) 

- Can cü Nghj djnh s 1 1I2010ft4DCP ngày 24 tháng 02 nãm 2010 cüa 
ChinE phil quy djnh ye quàn 1' và bào v két câu ha tang giao thông &ràng b; 
Nghi dinh so 100I2O13iND-CP ngày 03 thãng 9 nàm 2013 cUa ChInh phü sàa 
dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh sO 1112010/ND-CP; 

- Can c(c Thông tu s SOITT-BGTVT ngày 23 tháng ? näm 2015 cüa BO 
truOng Bi Giao thông vn tài hutng dk th?c hin mOt  sO diéu cüa Nghj djnh sO 
11I2O1OIND-CP ngày 24 tháng 02 nãm 2010 cüa ChInh phü quy djnh ye quàn 1 
và bâo v két cãu h tang giao thông duäng b; 

-Can cilC..5..); 

(;...2....) d nghj diroc 4 phép thi cong (...6...) tai  (...7...)Thôi gian thi 
cong bat dâu tü ngày ... tháng ... Mm ... den hêt ngày.. .tháng ... närn 

Xin gui kern theo các tài 1iu sau: 

+ (...5...) (bàn sao có xác nhân cüa Chil du lii). 

+ (...8...) (bàn chInh). 

(...2...) Dé'i voi thi cong cong trInh thi& yu: xin cam lc& tir di chuyn hoc 
cài tao  cong trinh và không dôi bôi thu&ng khi ngành du&ng b có yéu câu di 
chuyên hoãc cài tap;  dOng thôi, hoàn chinh các thfl tuc theo quy djnh cüa pháp 
luât có lien quan dê cong trmnh thiêt yêu dugc triên khai xây dvng  trong th'i han 
cO hiêu 1?c  cña Van bàn chap thun. 

(...2...) D6i vôi thi cong trên duông b dang khai thác: xin cam k& thyt 
hiên day dü các bin pháp bào dam giao thông thông suOt, an toàn theo quy djrih, 
han chê an the giao thông den müc cao nhât và không gay ô nhirn rnôi truè'ng. 

(...2...) xin cam kt thi cong theo dung H sa thi& k dà dtxqc (...10...) phê 
duyt và tuãn thU theo quy djnh cila Giây phép thi cong. Nêu thi cong khOng thirrc 
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hiên céc biên phàp bào darn giao thông thông su&, an toàn theo quy djnh, d xày 
ra tai nan giao thông, ün täc giao thông, ô nhiém rnOi tru&ng nghiêm tr9ng, 
(...2...) chiu trách nhiêrn theo quy djnh cüa pháp luât. 

Dja chi lien he:  

S6 diên thoaj:  

Noi nhãn: 
- Nhu trén; 

 

QUYEN HAN, CHTIYC vi;i CUA 
NGTXOI KV 

(K)2, ghi rO ho ten và dóng dAu) 
- Lrni VT. 

Hu*ng dn ghi trong Born d ngh 
(1) Ten M chtc hoac co quan cp trén cüa don vj hoc t ch&c &rng Don d nghi 
(nêu co). 

(2) Ten don vj hoac t chüc dthig Don d nghj ctp phép thi cong (cong trmnh thit 
yëu hoäc thi cong trên duông b dang khai thác); 

(3) Ghi vAn tAt ten cong trinh hoac hang muc côngtrinh dà nghi cAp phép, qu6c 
IQ, dja phuting; vi dv "Cap phép thi cong dithng ông cap nuâc sinh boat trong 
pharn vi bào ye két cau ha tang giao thông thr&ng bô cüa QL39, dja phân tinh 
Hmig Yen". 

(4) Ten co quan cAp phép thi công; 

(5) Van bàn chAp thun xây dung hoac chAp thuân thit k cong trinh cüa co quan 
quàn 1)2 duông b cO thârn quyên. 

(6) Ghi dAy dà ten cong trmnh hoàc hang muc cong trinh d nghi cAp phép thi 
cong. 

(7) Ghi dAy rô 1)2 trinh, ten qu'c 1, thuoc dja phn tinh nào. 
(8) H so Thit Ic bàn ye thi cong (trong do có Biên pháp th chüc thi cOng darn 
bào an toàn giao thông) dâ du'gc cap có thârn quyén phé duyét 

(9) Các tài lieu khác nu (..2..) thAy cAn thik 

(10) Co quan phê duyêt Thik k bàn ye thi cong.!. 
Ghi cliii: 

Trén day là càc nôi dung chinh cüa rnAu Don d nghi cAp giAy phép thi công, các 
tO chi'c, cá nhân can cur t&ng cong trmnh cu the dé ghi các nôi dung và gài kern 
theo van bàn lien quan cho phi hqp.i. 
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5. Cap phép thi cong Sc cOng trInh lien quan khác (Ma TTHC: 
1.009163) 

5.1. Trinh tu' thirc hen: 

- Brn5c 1: T chüc, Co quan hoàn thiên h so theo hi.râng dn; 

- Bu'óc 2: B phn Tip nMn vâ trâ k& 9uã thuc Van phông UBND c.p 
huyén tiêp than ho so: kiêrn tra tinh hop lé vâ day dü cüa các giây tà có trong ho 
so, yêu cau bô sung, hoãn thién neu ho SO chin dày dü, chin hcp 1 và chuyên 
cho Phông Quán 1 dO thj. 

- BuOc 3: COng chüc chuyén mon PhOng Quàn 1' dO thj thu 1y' h so, kim tra 
trinh Mit d?o phông, trinh lath dao UBND cap huyén k2 và chuyên giây phép cho 
Bt5 phn Tiêp then vã trã két qua dé giao cho tO chrc, co quan. 

5.2. Cách thñ'c thtrc hien: H so duac nôp trvc  tip tai B phn Tiêp nhn 
và trâ két qua cña Van phông UBND cap huyn 

5.3. Thãnh phn hi so: 

- Dan dé nghi cap giây phép thi cong cüa chü dAu tu hoac tO chüc, cá nhãn 
thi công; 

- Van bàn cam kt v vic tháo dâ vã di chuy& hoac Si tao  cong trinh dã 
lap at trâ lal mAt bang dê Nba mthc xay dyng cOng trinh cOng cong hoc nâng 
cap rn& rng nén mt dtthng; khOng yéu cau bôi thuè'ng thit hai  vâ chju hoàn 
toàn trách nhim kinh phi lien quan 

- So do vi trI, mt bAng thi cOng. 

5.4. So lirçrng ho so: 01 b. 

5.5. Thô'i hn giãi quyt: 05 ngây lam vic. 

5.6. Di tuo'ng thwc hin thu ttic hành chInh: Tè, chüc. 
5.7. Co quan thwc hen thU tyc hãnh chInh: UBND cap huyn. 
5.8. Kt qua thut hen thU tyc hãnh chInh: GiAy phép. 
5.9. Lé phi: Không cO. 

5.10. Ten rnu don, mu t& khai: Don dé nghi cap gMy phép thi cong cüa 
chO dâu ni hoac tO chU'c, cá nhân thi cOng. 

5.11. Yêu cu, diu kiên thçrc hen thU tyc hành chInh: Không có. 

5.12. CAn ct? pháp l cUa thU tyc hãnh chInh: 

- Lut Giao thông duOng b ngày 1 3/1 1/2008; 
- Nghi djnh s6 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cUa Chinh phU quy dnh 

ye quàn I và bile v két câu ha tang giao thông du&ng b. 

- Nghi dnhs 100/2013/ND-Cp ngày 03/9/2013 cUa Chinh phil sfra dOi, 
bô sung môt sO diêu cüa Nghi djnh so 1 1/2010/ND-CP ye quân 1' vã bão ye két 
câu ha tang giao thông du&ng b. 
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- Thông tu sc 50/20151TT-BGTVT ngày 23/9/2015 cüa B truô'ng BO Giao 
thông van  tài ye vic htróng dan rnQt so diêu cüa Nghj djnh so 11/2010/ND-CP 
ngày 24/02/20 10 cüa Chmnh phü quy dinh ye quán I và bào v két câu ha tang 
giao thông duing b. 

- Thông tu st 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 cUa B truâng Bi5 
Giao thông van  tài sàa dôi, bô sung mOt  sO diêu cüa Thông tu sO 50/2015/TT-
BGTVT ngây 23/9/20 15 cüa B trithng B Giao thông van  tài huàng dan mt sO 
diêu cfla Nghi dinh sO 11/2010/ND-CP ngây 24/02/2010 cüa ChInh phü quy djnh 
ye quãn 1 và bàn v két câu h tang giao thông throng b. 

- Quy& djnh s 05/2013/QD-UBND ngây 25/01/2013 cüa UBND thàrih 
ph Dã Nang ban hành Quy djnh ye thi cong trén thrOng bt dang khai thác thuc 
dja bàn thành phô Dà NAng. 

- Quyêt dinh s6 18/2015/QD-UBNDngày 17/7/2015 cüa UBND thành phS 
Dâ Nng ban hành Quy djnh ye hoàn trà két câu ha tang giao thông thrOng bO dOi 
vOi các dv an thi cong trén thrOng bô dang ldiai thác trên dja bàn thành phô Dã 
Näng. 

- Quyê't dinh so' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 c6a UBND thành 
phô Dà Nàng ban hành Quy d/nh phôn cap quán lj, khai ththc và báo fri các 
cong trinh du&ng b trên dja bàn thành phô Dà Nàng. 

- Thông tic sá 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 c6a B tnthng B5 Giao 
thông v4n 161 sica dôi, hO sung nit so diéu ctha Thông tic so S0/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 ctha B tnz&ng B Giao thông vn tái hu'O'ng dan thyc 
hién ;nót so diéu ctha Nghf djnli so 11/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 cña Chmnh 
phi quy dinh ye quán 1j và báo ye két thu hg táng giao thông duàng bç5 và Thông 
ticsô 35/2017/TT-BGTVTngay 09/10/2017 cña B trtr&ng B Giao thông vçn tái 
sira d'ôi, hO sung mt so diêu cüa Thông tu so 5O/2015/TT-BGTVTngày 
23/9/2 015 ctha Bç5 tricOng Bç5 Giao thông v4n  161 htráng dan thyc iziën m3t so diêu 
cia Ngh/ dinh so 11/2010/ND-CF ngày 23/02/2010 cña ChIn/i phi? quy d/nh ye 
quthn Ij và báo ye Mt thu ha lông giao thông dithi g b5. 

- Thông tic 39/2021/TT-BGTVTngàv 3 1/12/2021 cña B Tnthng B Giao 
thông v5n 161 Sith dôi, ho sung rnót sO cl/eu cña Thông tic so 50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/9/2015 ci?a B truthig B Giao thông vn 161 hiding dan thyc h1n mç51 so 
cl/eu ctha Nghj djnh so i 1/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 ci?a C'hinh phth quy cl/nh 
ye quàn 1j vii biio v két cáu hq tong giao thông duOng ho. 

th
ao

nt
t6

-0
3/

06
/2

02
2 

10
:5

2:
58

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6



26 

MAU DON DE NGHI CAP PHEP TI-IT CONG CONG TRJNH 
(Ban hành kern theo Thông tic sO' 50/2015/TT-BQTfT ngày 23 tháng 9 nàrn 2015 

cáa Bó trtcO'ng Bó Giao thông vç2n tái) 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
B(c Ip - Tiy do - Hnh phñc 

 

ngày .... tháng .... nàm 202.... 

BUN nE NGHJ CAP PHEP Till CONG CONG TRINH 

dp phép thi cong (...3...) 

KInhgüi:  

- Can cü Ngh djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 närn 2010 càa 
ChInh phü quy djnh ye quán I và bào v kêt câu ha tang giao thông du&ng bô; 
Ngh djnh so 100/2013/ND-CP ngây 03 tháng 9 nàrn 2013 cña ChInh phü sàa 
dôi, bô sung môt so diêu cña Nghj dinh so 1 l/2010/ND-CP; 

- Can cü Thông tu sá 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng ? närn 2015 cUa B 
tru&ng Bô Giao thông van tài hisOng dn thijc hin mt sO diéu cüa Nghj djnh sO 
11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 nàm 2010 cüa ChInh phü quy djnh ye quân 1' 
và bào v ket câu h tang giao thông throng bO; 

-Cánc(rC..5..); 

(: i,*) d ngh duac cap phép thi cong (...6 ) tai (...7...)mOi gian thi 
cong bat dâu tir ngày ... tháng ... nam ... den hét ngày.. .tháng ... nam 

Xin gfri kern theo các tài 1iu sau: 

+ (...5...) (bàn sao có xac nhân cfa Chfi du tu). 

+ (...8...) (bàn chinh). 

(...2...) Di voi thi cong côngtrInh thi& yu: xin cam két tir di chuyn hoc 
cài tio cong trinh vã khOng dôi bOi thithng khi ngành thrOng b cO yéu câu di 
chuyCn hoc cái ta9;  dOng thOi, hoàn chinh cac thu tvc theo quy djnh cña pháp 
luât có lien quan dé cong trInh thiêt yêu dirge triên khai xây dimg trong thOi han 
cO hiu lvc cña Van bàn chap thun. 

(...2...) Di vOi thi cong trén dutng b dang khai thác: xin cam 1cM th?c 
hiên day dñ các bin pháp bâo dam giao thông thông suôt, an toàn theo quy djnh, 
han ché ün the giao thông den müc cao nhât và lthông gay ô nhim môi trirOng. 

(...2...) xin cam 1cM thi cong theo dung Hè sa thiM 1c dâ dirge (...10...) phé 
duyêt và tuân thâ theo quy dinh cUa Giây phép thi cOng. Néu thi cOng khOng thirc 
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hiên cac bién pháp bão dam giao thông thông suôt, an toãn theo quy ctirih, d xáy 
ra tai n?n giao thông, an tàc giao thông, ô nhiêrn môi tnr&ng nghiérn trong, 
(...2...) chiu trách nhiern theo quy dinh cüa phép 1ut. 

Dja chi lien he:  

Sá dién thoai:  

No'i nhfln: 
- Nhu trên; 

(...2....) 
QUVEN HAN, CHTIt VU CUA 

NGTJO'I K\' 
(K9, ghi rö ho ten và dóng du) 

- Luu VT. 

Hu&ng dn ghi trong Don d nghj 

(1) Ten M chat hoac co quan cp trén cña don vi hoàc to chñt dung Don d nghj 
(néu co). 

(2) Ten dan vi hoAc M chüc d&ng Dan d nghi cp phép thi cong (cong trinh thi& 
yéu hoc thi cOng trén thrbng b dang khai thác); 

(3) Ghi vn tt ten cOng trinh hoãc hang muc cOng trmnh d nghi cAp phép, quc 
lo, cia phuang; vi du "Cap phép thi cong dutng Ong cap nuOc sinh hoat trong 
pharn vi bào v két câu ha tang giao thông du'ông bô cüa QL39, dia phân tinh 
Hung Yen". 

(4) Ten co quan cap phép thi cOng; 

(5) Van ban chap thun xãy dirng hoc chAp thuân thi& k cong trinh cüa co quan 
quàn 19 du&ng b cO thâm quyên. 

(6) Ghi dAy dü ten cong trinh hoac hang muc cong trinh d nghi cap phép thi 
cOng. 

(7) Ohi dAy rO 19 trmnh, ten quc lo, thuôc dia phãn tinh nào. 

(8) H so Thi k bàn ye thi cOng (trong dO có Biên pháp M chirc thi cOng dam 
bào an toàn giao thông) dâ duvc cap có thâm quyén phé duyêt 

(9) Các tài lieu khác nu (..2..) thAy can thit. 

(10) Ccx quan phé duyêt Thi& k bàn ye thi cOng.!. 

Ghl chñ: 

Trên dày là cac Mi dung chInh cOa mu Dan d nghi cAp giAy phép thi công, càc 
tO ch&c, cá than can th t&ng cOng trinh cii the dé ghi eec ni dung và gfri kern 
theo van bàn lien quan cho phU hgp.!. 
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6. Cp phep xfr 19 Sc si c6 dot xut v nit k thut cüa Sc cOng 
trinh ngãm nba': thông tin lien lac, cap nu*c, thoát nu'ó'c, cp din, cp ga và 
các cong trinh lien quan khác (Ma TTHC: 1.009164) 

6.1. TrInh tw thirc hiên: 

- Buâc 1: Tc chót, co quan hoàn thien h so theo hu'ó'ng dn; 

- Butc 2: B phân Tip nhân vâ trâ kt qua thuc Van phOng UBND cp 
huyn tiêp nhãn ho so: lciêm tra tInE hqp 1 vã day dü cüa Sc giây t& có trong h 
so', yéu cãu bô sung, hoân thién néu ho so chua day dii, chuB hpp 1 vâ chuyén 
cho Phông Quán 19 do thj. 

- Butc 3: COng chüc chuyên mon Phông Quán 19 dO thi thu 1 h so, 1cim tra 
trInh lãnh dao phông, trmnh lânh d?o UBND cap huyn k9 vâ chuyên giây phép cho 
Bô phân Tiêp nhn va trâ két qua dé giao cho to chiic, co quan. 

6.2. Cách tbfrc thre hin: H so duqc np trvc tiêp tai  Bô phân Tip nhân 
vã trá icét qua cUa Van phông UBND cap huyn. 

6.3. Tbãnh phn h so': 

- VAn ban th hiên tinh hmnh sx ci k5 thut ciia don vj quãn 19 cong trinh ngm. 

- VAn ban cam kM hoãn trá nguyen trang mat bang ciia don vj quán 19 cong 
trinh ngãm. 

- So dã vj trj, mat bng thi cOng. 

6.4. S luçrng h so': 01 b. 

6.5. ThO'i bn giãi quyM: 8 gi&, riéng truông hgp cAp rniOc IthOng qua 4 

6.6. Di ttrçrng thçc hin thti tiic hãnh chInh: T chiiL. 

6.7. Co quan thiyc hien thu tyc hành cbinb: UBND cAp huyn 
6.8. KM qua tbrc hin thu tyc hãnb chinh: GiAy phép. 
6.9. L phi: Không có. 

6.10. Ten mh dffn, mu to' khai: KhOng có. 

6.11. flu cu, diu kién thtrc hiên thu tue hãnh chinb: KhOng có. 
6.12. Can cfr pháp 19 cüa thu tyc hãnh chinb: 

- Luât Giao thông du'&ng b ngày 13/11/2008; 

- Nghi djnh s 11/2010/ND-CP ngãy 24/02/2010 ciia ChInh phii quy djnh 
ye quán 19 vâ bâo v két câu ha tang giao thông thrOng b. 

- Nghi dinhs 100/2013/ND-cp ngAy 03/9/2013 ciia ChInh phU sfra dOi, 
bô sung rnt sO diéu ciia Ngh djnh sO 11 /2010/ND-Cp ye quán 19 vâ bAo ye két 
câu ha tang giao thông du&ng b. 

- Thông tu só 50/2015/TT-BGT'\rp ngây 23/9/20 15 ciia B truñng B Giao 
thông vn tâi ye viêc huàng dan môt so diéu ciia Nghi djnh sO 11/2010/ND-Cp 

giô. 
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ngây 24/02/20 10 cUa ChInh phü quy djnh v quãn 19 và báo v két cAu ha tang 
giao thông ththng b5. 

- Thông tu s 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 cüa B truUng Bi 
Giao thông vn tài sfra dôi, bô sung rnQt sO diêu cüa Thông tu sO 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 cüa Bô tnrô'ng B Uiao thông vn tái huó'ng dn rnt sO 
diéu cña Nghi djnh sO 1 1/2010/ND-CP ngãy 24/02/2010 cüa ChInh phü quy djnh 
ye quàn 19 và báo v két cáu ha tang giao thông throng b. 

- Quy& djnh s 05/2013/QD-UBND ngày 25/01/2013 cüa UBND thành 
phô Dà NAng ban hành Quy djnh ye thi cong trên thrOng b dang khai thác thuOc 
dja bàn thành phO Dà Näng. 

- Quy& djnh só 18/201 51QD-UBND ngây 17/7/2015 cüa UBNID thành ph 
Dâ Nng ban hành Quy dinE ye hoân trã két cãu ha tang giao thông duô'ng b dôi 
voi céc dir an thi cOng trên thrOng bô dang khai thác trén dja bàn thành phô Dà 
Nng. 

- Quyt dinh sci 34/2018/QD-UBND ngày 06/1 0/2018 ctha UBJVD thành 
phô Dà Náng ban hành Quy dinh phdn cOp quán 5), khai thác và báo tn các 
cong tnlnh dut3i g b5 trén dja bàn thành phô Dà Nàng. 

- Thông tu so' 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cüa Bç5 tnrdng Bç5 Giao 
thông van tthi s&a dôi, bO sung nut sO diéu cta Thông tw sO 50/2015/TT-
BGTVTngOy 23/9/2015 cáa Bó tntr&ng B Giao thông van tái hu'&ng dan thwc 
hin mt sO diéu cia Ngh( d/nh so 11/2010/ND-CT ngày 24/02/2010 ctha C'hInh 
phü quy d/nh ye quán 5) và báo v kêt thu hg tang giao thông du'Oi g b5 và Thông 
tusô 35/2017/TT-BGTVTngày 09/10/2017 ctha B tnith'ng B Giao thông van tthi 
stha dOt, ho sung mQt so diéu cáa Thông tic so 50/2015/TT-BGTVTngOy 
23/9/2015 ctha Do tricOng Do Giao thông vc51 z tat hithng dan thircc hin int so diéu 
cüa Ngh/ d/nh so 11/2010/ND-CT ngthy 23/02/2010 ctha Ghi'nh p/in quy d/nh ye 
quán lj) và btho v két thu hq tang giao thông duOng hO. 

- Thông tic 39/2021/TT-BGTVTngây 31/12/2021 cáa B Tnuvng B (Iiao 
thông van  tat Stha dOt, hO sung inOt so diéu cza Thông tic so 50/2015/11-BGTVT 
ngOy 23/9/20 15 cáa B truO'ng B Giao thông van tái huOng don thec hin int sO 
diéu ctha Nghj dinh so 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 ctha ChInh phá quy d/nh 
ye quOn 5) và bOo vç két cdu hQ tOng giao thông dut3ng hO. th
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7. Bang ky cp giy phép thi cong chinh trang, gia cO via he, ha bó via 
he (Ma TTHC: 1.009165) 

7.1. Trinh tu' thirc hiên: 

- Butc 1: Ca than, t chüc hoân thiên h so theo hutng dn; 

- Bithc 2: B phn Tiêp nhn va trã k& qua thuc Van phông UBMD cAp 
huyn tiép nhn hi so: kim tra tInh hçtp l và dAy dU cüa các giAy tâ cO trong h 
so, yêu cAu b sung, hoàn thin nu ho so dma dAy dü, chua hgp 1s và chuyn 
cho phông Quàn 19 do thj; 

- BuOc 3: Cong chüc chuyên mon Phông Quãn 19 dO thj thij 19 h so, kim tra 
trmnh lãnh dao  phông, trInh lath dao  UBND cAp huyn k9 và chuyên giây phép cho 
B phn Tip nhn và trà k& qua d giao cho cá than, th chüc. 

7.2. Cách thfrc thiyc hiên: Ca nhàn, tO chüc np hO so trvc  tiêp  tai  B 
ph3n Tip nhn va trà kt qua thuc Van phông UBNID cAp huyn. 

7.3. Thành pian h sr: 

- Don dé nghj cAp giAy phép thi cong chinh trang hoc gia c via he; ha ho 
via he cüa t chüc, cá nhân thi công; 

- Bàn ye thik k k5' thut thi cong. Tru'bng hcrp lchông cO bàn ye thi& k 
dugc thay bang bàn ye mat bng thu nrc chinh trang hoäc gia cô via he, ha bó 
via he vã phài có thuy& minh, d xuAt càc giài phàp k& cAu thi cOng; 

- Tnthng hçip ha bó via he dê lam lôi len xuOng gi&a lông du&ng và via he 
cho o to len xung, phài cO bàn sao giAy chirng nhn dàng k9 xe 0 to. 

7.4. So iu'Q'ng ho so': 01 b. 

7.5. ThO'i hn giãi quyêt: 05 ngày lam vic. 

7.6. Bi tu'qng thirc hin thu tvc  hãnh chInh: Ca nhàn và tO chüc. 

7.7. Co' quan thic hin thU tc hãnh chInh: UBND cap huyn. 

7.8. Kt qua thtyc hin thU tyc hãnh chInh: GiAy phép. 

7.9. L phi: Không có. 

7.10. Ten mãu do'n, mu to' khai: Don d nghj dugc phép ha bó via, gia 
c6, chinh trang via he. 

7.11. Yêu can, diêu kin thy'c hin thU tyc hãnh chInh: Không có. 

7.12. Can cii' pháp I cUa thU tyc hãnh chInh: 

- Lut Giao thông duäng b ngày 13/11/2008; 

- Nghj djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cüa ChInh phñ quy djnh 
v quán 19 vâ bão v két cAu ha tAng giao thông du&ng b. 
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- Nghi dinhsé, 100/2013/ND-Cp ngày 03/9/20 13 cña Chinh phü sàa dci, 
bô sung môt so diêu cüa Ngh dinh s 11/2010/ND-CP v quãn 132 và báo v két 
câu ha tang giao thông throng b. 

- Thông tu s 50/2015/TT-BGTvT ngày 23/9/20 15 cüa BO trithng B Giao 
thông van tái v viéc hutng dn mt s diu cüa Nghj dinh si 11/2010/ND-CP 
ngày 24/02/2010 cüa Chjnh phU quy dinE v quàn 132 vã bào v kM cu ha tAng 
giao thông thi&ng b5. 

- Thông tu si 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 cüa B truâng BQ 
Giao thông vn tãi s&a &ii, bO sung mQt s diu cfia Thông tu so 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 cüa B tnr&ng B Qiao thông vn tái hutng dn mt so 
diu cüa Nghj dinh s 1 1/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cUa Chinh phü quy djnh 
v quàn 132 và baa v k4t cAu ha tng giao thông duâng b. 

- QuyM dnh si 05/2013/QD-IJBND ngày 25/01/2013 cüa UBND thành 
ph6 Dà NAng ban hãnh Quy djnh v thi cong trén du&ng b dang khai thác thuc 
dja bàn thành ph Dà Nng. 

- QuyM djnh 5é 55/2014/QD-UBNID ngày 3 1/12/2014 ciia UBND thành 
ph Dà Nng ban hãnh Quy djnh v quàn 132 vã sfr dvng tam thOi via he ngoãi 
mic dIch giao thông trén cac tuyên du&ng thuc dja bàn thành phé' DaNng; 

- QuyM djnh sc 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/20 19 cüa UBND thành ph 
Ba Nng sfra di, b6 sung môt s diu cüa Quy djnh ye quàn 132 và scr dvng tarn 
th&i via he ngoài muc dIch giao thông trén càc tuyên thrOng thucc dja bàn thành 
ph Ba NAng ban hành kern thea QuyM djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cUa UBND thành ph Ba NAng. 

- Quyh djnh 5é 18/2015/QD-UBND ngãy 17/7/2015 cUa UBND thành pM 
Ba Nng ban hành Quy djnh v hoàn trã kM cAu h tAng giao thông thiâng b di 
voi các du an thi cong trén &r&ng b dang khai thác trén dja bàn thânh ph Dà 
NAng. 

- Quyt ct/nh sJ 34/2018/QD-UBND ngày 06/1 0/2018 cia UBND thành 
pIi Dà Nàng ban hành Quy ct/nh phán alp quàn lj k/wi thác và btho lii các 
cOng trinh du'Jng bç5 trén d/a bàn thành phO Dà Nàng. 

- Thong tu' sO' 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cáa Bó truthig B Giao 
thông van tthi sfra dSi, bô' sung mat so diu cia Thông tie so 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 cia B tru'thig B Giao thông v4n tOi hu'O'ng dOn thec 
hién niót sJ diu cia Nghf ct/nh 5á 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cia Chmnh 
pht quy din/i v quOti Ij và bOo v ke't cO'u hçz king giao thông dieâng bç5 vii Thông 
tie 5J 35/201 7/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 ctha Bó trithng B Giao thông van  tOi 
si'ra d81, bó sung mat  sO' diu cña Thông lu s 50/2015/TT-BGTVTngOy 
23/9/2015 cña Ba truOng B Giao thông van tOi htthng dOn thirec hifr mat sO' diéu 
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cia Nghi dinh 5J 11/2010/ND-CF ngày 23/02/2010 ciba Chmnh phü quy dinh ye 
quôn 15' vâ btho v ke't cá'u hg tang giao thông dtcông b. 

- Thông tu' 39/2021/TT-BGTVT ngthy 3 1/12/2021 cza Bç3 Truàng Bç5 Giao 
thông v4n tái Sa di, bô' sung mç5t sá diu cta Thông tu so' 50/2015/TT-BGTVT 
ngthy 23/9/2015 cáa Bó tru'&ng Bç5 Giao thông v4n  tái hu'Ong dan thyv hin mç5t sO 
diu cña Nghj dinh sO 11/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 ctha ChInh phá quy cl/nh 

v quán /5' và btho v ke't ccitt hçz tong giao thông dw&ng bó. 
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CQNG HOA xi mM CHIT] NGHIA VIET NAM 
DQc Ip - Tiy do - Hnh phñc 

DON BE NGHI DIXOC PHEP H BO VIA, 
CIA CO, CHINH TRANG VIA HE 

Kinh gà1  

Tôi ten là:  DT so:  

Dai din (nu là co quan, t6 chüc):  

Dé dam bào an toàn giao thông, m quan do thi và thun tin cho vic len xuông 
giUa lông duäng và he phô cüa phuung tin (ghi rO xe mOtO hay Otô loai gi?) 

Nay tOi lam dan nay kInh dé ngh UBND qun/huyen  cho phép: 

- Ha mOt phn ho via he voi chiu dài:  met 

- Gia Co via he vài chiu dài:  met; chiêu rng: met 

- Chinh trang via he vOi chiu dài:  met; chiu rng:  met 

Loai vöt lieu dñng d chinh trang:  

Tai vi trI: 

Nhà so:  Duàng:  

T dan se':  Phithng (xa): Quan (huyn):  

Sau khi dircxc phép cal tao  via he, tOi xin cam kt: 

1. ChAp hanh các quy djnh hin hành cüa Nba nuOc và cüa UBND thãnh ph& 

2. Thuc hin dung ni dung trong GiAy phép. 

3. Chu moi chi phi trong qua trinh s&a chUa, gia c6 via he va dam bào khOng 
ành huñng den cãc cong trInh ngArn dã du?c  lap  dat  trong phãn via he. 

Nu không thtrc hiên dung các ni dung trén, tôi chiu hoàn toàn trách nhiem 
trutc Pháp lut. 

Ghi chñ: 

- Kern theo bàn ye so do vi tn ha bo via. gia cO, chinh trang via he; 

- D& vOi rnvc dich ha bo via d cho xe Otô len xung gi&a lông &ràng và he 
phô phài kern theo bàn photocopy giãy chUng nhan dang k9 xe ôtô. 

Dii NSng, ngiiy ......(hang ......nãin  

Ngu&i lam don 
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8. dp giy phép diu nM 'vão he th6ng thoát nu'óc do thj (Ma TTHC: 
1.009166) 

8.1. Trinh tir thtrc hen: 

- BuOc 1: Tè chüt, co' quan hoàn thin h so theo hu'ó'ng dn; 

- BuOc 2: Bô phãn Tiêp nhn vâ trá Icét qua thuOc VAn phông UBNID cAp 
huyn tiép nhn ho so': kiêm tra tInh hqp I vã day dü cüa các giây t& có trong ho 
so, yéu cau bO sung, hoãn thin nêu ho so chin day dâ, chu'a hccp Iê và chuyên 
cho Phông Quán 1 do th; 

- Bu'óc 3: Cong chüc chuyên mOn Phông Quãn 1 dO thi thu 12 hO sa, kim 
tra trInh lãnli d?o phông, trinh lath d?o UBND cap huyn k vâ chuyên giây 
phép cho Bt phãn tO mt tha dé giao cho tO chIrc, co quan. 

8.2. Cáeh thñ'e thyt hién: H so' ducxc nôp tru'c tip tai Bô phân Tip than 
vâ trã két quA cña VAn phông IJBNID cap huyn. 

8.3. Thãnh phãn ho so': 

- Don d nghj throc dAu ni vAo h thng thoAt nuOc do thj. 

- H so thit k dAu ni, th hiên các nôi dung: VitrI dAuni, km krong 
dAu nOi, biên pháp dâu nOi vA chat lugng nutc thAi (hoàc hO sothiêt ké cOng trith 
duvc phé duyt có the hin phAn dAu nôi). 

- Biên phAp t chü'c thi cOng dAu ni vA dAm bAo an toAn giao thông. 

- Co G/d'y phép xdy dyng vth Ban ye thoát nithc tang i hoc tang hm cO 
dOng ddu cap phép xdy dung ctha ccr quan cO thám quyén (theo nç5i dung COng 
van sO 4320/SXD-HTKT ngày 07/6/2019 cia SO' Xáy dyng ye vic hwO'ng dan 
cong tOc thOa thuán d'du nOi thoát rnthc theo quy d,inh,). 

- I-hi so' rnoi tneOng: Báo cáo dánh giá tác dç5ng inOi trui}ng (hoác ha so' 
hoach báo v. mOi tru'&ng,) dâ thrccphe duyt kern than ç"t Th2h hoác thOng bOo 
bOn photo (COng trinh cO phOt sinh iw2ng nu'O'c thai du'ài 20rn3/ngOy, déni khOng 
yCu cOu hO so' rnOi tru'o'ng,). 

8.4. S Jtrqng h so': 01 bô 

8.5. Thôi hin giAi quyt: 03 ngây lAm viêc 

8.6. Di tu'çrng tht,rc hin thu tt,ic hãnh chInh: To chüc. 

8.7. Co' quan thut hin thU ti?c hãnh ehInh: UBND cAp huyn. 

8.8. Kh quA thiyc hin thU tyc hAnh chinh: GiAy phép 

8.9. L phi: KhOng có 

8.10. Ten mu thin, mu to' khai: Don d nghi cAp giAy phép dAu nOi vAo 
he thông thoAt nu'Oc dO thi 

8.11. Yêu cAu, diêu kiên thire hen thU tue hành chinh: KhOng có 

8.12. Can ci? phAp I cUa thU tyc hAnh climb: 
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- QuyEt cl/nh sJ 46/2018/QD-UBND ngày 2 7/12/2018 cáa UBND thành 
phó Ba Nàng ban hành Quy cl/nh ye quán lj thoát nu&c và xth' 1)5 nu'óc thai trén 
a/a bàn thành p/io Ba Náng. 

- Cong van sO' 4320/SXD-HTKT ngày 0 7/6/2019 caa SO XOy dy'ng v viec 
hu'O'ng dOn cOng tOc thda thun ddu nOi thoOt nu'Oc. 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VTET NAM 

Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

BUN BE NGH 
DAU NOT VAO HE THONG THOAT NUOC DO TH 

(DANH CHO NHA U RIENG LE) 

KInh gui:  

TOitênlã DTs&  

Dai dien cho co quan, th chUc:  

D giãi quyEt thoát rnrOc dam bão ye sinh rnôi truäng khu virc và rnji quan thãnh 
phô, nay tôi lam don nay, kinh dé nghi SO Giao thông van tâi thanh phO Dà Nang cho 
phép duoc lap at thrOng Ong nude thai bang chat lieu  có tiêt dien 

dâu nôi vào he thông thoát nuo'c do thj thãnh phô Ba Nang t?i  v tn: 

Nha s& DuOng  

Tdânph& Phu&ng Quan  

Sau khi duac chAp thuAn cho thp dat  dAu n& vao h th6ng thoát nuO'c do thj, tOi 
xin cam két: 

1. ChAp hãnh eac quy djnh v xây dvng,  quán 19 thoát nuo'c cüa Nhâ nuOc vA eUa 
UBND thành phO; 

2. Ncp tin chi phi thoát nuOc theo dñng quy djnh; 

3. Chiu tráeh nhiêrn quán 19, süa ehu'a cOng tninh thoat nutc da duct cho phép 
lap dat, khOng dê täc nghën, lam ô nhiêrn rnoi truäng xung quanh (truOe khi süa ehüa 
phãi lam thu tic cap phép theo quy djnh hien hanh); 

4. KhOng lAn ehim, xay dvng  eác cOng trInh trén h thng thoát nutc do thj; 

5. Khong xa các chAt dOe hai vao h th6ng thoat nuOe dO thj; 

6. KhOng d6 dAt, da, rae xung h th6ng thoat nuOc do thj; trng cay, thá rau, 
bèo, bae eau, cam dang va eac hânh vi khac lam ãnh huOng den h thông thoãt nuOc do 
thi; 

7. Phãi cO Men  pháp an toãn trong su& thai gian thi cong vâ các cOng trinh ha 
tang k thuat khãc hien có trén dutng b; 

NEu khOng thirc hien cMng cac nOi  dung trén, tOi xin chiu hoan toàn trãeh nhiem 
trtiOc Pháp 1ut./. 

Ba Näng ngãy thãng näm 
Ngw&i lam do'n 

(K9 ten; ghi nO hy vã ten; dOng dãu nêu eO) 

HÔ so kern theo gin cO: 
- Don dê ngh (theo mâu don sO 1 - PL4); 
- So do vj tn (the hien  cu the vi tn dâu nOi, 
ho ga xü 19 nuoe truOc khi thai ra h 
th6ng thoat nuOc thành phO). 
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9. Up GMy phép sü dung tm thôi via he ngoãi myc diCh giao thông 
dôi vél tru'&ng hqp s& dyng tam thôi via he dé thyc hin các hot dng kinh 
doanh buôn ban (Ma TTHC: 1.009167) 

9.1. Trinh tçr thtrc hin: 

- Birécc 1: Tt chüc, cà nhân hoân thiên h so theo hu&ng dan; 

- Buoc 2: Bo phn Tiêp nMn  và trá két qua thuc Van phông UBNID cap 
huyn tiêp nhn ho so: kiêrn tra tInh hop l và dày dii ciia các giây t& có trong ho 
so, yéu cau bô sung, hoàn thién nêu ho so chu'a dày dii, chua hop l và chuyên 
cho Phông Quãn 1 do thj; 

- BuOc 3: Cong chüc chuyên mOn PhOng Quàn ly do thj thii 1' ho so, kiêrn 
tra trinh lãnh dao phông, trInh lãnh dao UBND cap huyn ky' vã chuyên giây 
phép cho B phn Tiép nhãn va trà két qua dé giao cho to chüc, cà nhãn hoc 
cong chiic cap xa. 

9.2. Cách thfrc thuc hiên: Ho so duac np tr?c  tiOp  t?i B phn TiOp nhn 
và trà két qua thuc Van phông UBND cap huyên. 

9.3. Thãnh phãn hil w: 

- Don dO nghi sii dpng t?m  thôi via he ngoài mvc dIch giao thông (theo 
rnu) hoAc Cong van cüa tO chiic, cà nhân cO ni dung dày dii thông tin nhu' 
Don; 

- Bàn photocoppy Giy chimg nhn däng k kinh doanh do co quan NEà 
nuOc có thãrn quyén cap (hoac Giây xác nhãn cUa UBND phu&ng, xã noi cu tri 
dôi vol nh&ng h buOn bàn nhó); 

- So do vi trI (th hin dy dii kIch thuót và hin trang  cua khu vvc); 

- GiAy cam 1ct darn bào v sinh mOi truOng, m5 quan dO thj. 

- NguOi có nhu cAu sa dung tam thOi via he ngoài mic dich giao thông 
nhung khOng phái là chii sO h&u nhã, chU sfr dvng dat ben trong via he do thI 
phãi ducxc 5ki  dOng ' bang van bàn (có cong chiiTlg ho*c chthg thiic) cua ngithi 
CO quyén sO hflu nhà, nguOi có quyên sO dpng dat ben trong do. 

9.4. sá Iu'qng ho so': 01 b. 

9.5. Th&i hn giãi quyh: 04 ngày lam viçC. 

9.6. IMi tu'qng thyc hin thU tyc hãnh chInh: Ca nhân và tã chOc. 

9.7. Co' quan thiyc hin thU tt,ic hành chInh: UBNID cp huyn. 

9.8. Kt qua thyc hiên thU tyc hành chInh: Gi.y phép. 

9.9. Lphi Phi: 

Mth'c thu theo tháng = Din tich ddt du'Qc sü dyng ('in2,)x 0, I5%x giá j, 2  
dat v/trIO] theo BOng glO dOt a tgi dO thj do UBND thOnh phO cOng bO. 

9.10. Ten mu do'n, mh to' khai: Don d nghi sO dyng tarn thOi via he 
ngoâi myc dich giao thông. 
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9.11. Yêu au, diu kiên thuc hen thu tue hãnh climb: Không có. 

9.12. On eü' pháp l cüa thu tyc hãnh chinh: 

- Luât Giao thông dir&ng b ngày 13/11/2008; 

- Nghj dinh sc' 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cüa ChInh phU quy djnh 
ye quãn l và bào v két cau h? tang giao thông dutng b. 

- Ngh dinhs 100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 cüa ChInh phü sU'a dôi, 
bô sung rnt so diêu cüa Nghi djnh so 11/2010/ND-CP ye quãn 1' và bào v két 
cau h tang giao thông dutng b. 

- Quy& djnh s 55/2014/QD-IJBND ngày 3 1/12/2014 cUa UBNID thành 
phO Dà Nng ban hành Quy djnh ye quàn 12 và s& diing tarn  thôi via he ngoài 
mvc dich giao thông trén các tuyên throng thuôc dja bàn thành phO Dà Nàng; 

- Quyt djnh si 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cUa UBND thành 
phO EM Nng ban hành Quy djnh phân cap quãn 1', khai thác và bâo tn các cOng 
trInh dtthng b5 trén dja bàn thành phO Ba Nàng 

- Nghj quyt s 151/2018/NQ-HDNID ngày 12/7/2018 cüa Hi dông nhân 
dan thânh phô Ba Nang quy dnh rntrc thu, ché d thu, np, quãn l9và si.r dyng 
phi sà dvng tarn thai lông durng, he phO trén dja bàn thành phô Ba Nàng; 

- Quyt djnh s 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cfja UBND thành phô 
Ba N&ng sfra dOi, bô sung nt so diêu cUa Quy djnh ye quãn l' và sü dyng tarn 
thai via he ngoài muc dIch giao thông trén cac tuyên thrOng thuc dja bàn thành 
phO Dà N.ng ban hành kern theo quyet dinh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
3 1/12/2014 càa UBNID thãnh phO BàNAng. 

- Quyt djnh s 09/2020/QB-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND thành ph 
Dã Nang quy djn}i bang giá cãc loai  dat trén dia  bàn thãnh phO Dà Nang giai doan 
2020 - 2024. 

Quye't din/i so' 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 cüa UBND than/i phO 
Dà Nàng s&a dOi, bO sung mç5t sO diéu ci?a Quy d/nh ban hành kèni theo Quyét 
dinh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cña UBND thàn/'i phO Quy djnh 
Bang giO các logi dat trén d/a bàn thành phO Dà Nàng giai doq;i 2020 - 2024. 

- Quyé't djnhsO' 28/2021/QD-UBND ngày 11/10/2021 ctha UBND thành 
phO Dà Nàngsüa dOi, be sung ;nt 56 diéu Quyét d/nh so 34/2018/QD-UBND và 
Quyêt dinh sO 33/2020/QD-UBND ctha UBND t/iành phO Dà Náng 
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CQNG HOA xi HQI CHTiJ NGHIA VI NAM 
Dc 1p - Tu do - H?nh phác  

Dà Nng, ngày  tháng nàrn  

DON BE NGHI CAP GIAY PHEP 
stir DUNG TAM THdI MQT PHAN VIA HE 

KInh gui:  

Tôi ten là: Diên thoai sô  

Dai din (nu là ca quan, t chüc)  

Thu&ng trU tai  

Nay tôi Mm Dan dé nghj nay, kinh dé nghj UBND qunIhuyén cho phép 
ducic sU dirng t?rn th?xi rnt phân via he t?i  lchu vrc trutc nhà sô  
duông qun  

S& dpng vào myc d1ch  

Voi diên tich sü dyng: m2  (dài: met, rông: met) 

Trong qua trInh sfr dyng via he, tôi xin chp hành day dñ quy djnh v v 
sinh môi truäng; trt tu cong cong, trât ti,r an toàn giao thOng. Chju trách nhim 
quãn li', süa ch&a via he de dam bào không ành huOng den các cOng trmnh ngãm 
dA dirac lap dt trong phan via he và dóng phi day dü, dUng thôi han  (tru'ó'c khi 
sua chUa phài lam thO tyc cap phép theo Quy djnh hiên hành). 

Thñ gian xin sfr dyng tam  thi via he 1â  thãng. 

Iii ngày tháng nàm dn h& ngày tháng nam  

Ghi chü: Truong hgp xin phép sfr dyng IAn dâu vâi niic dIch dé du do xe 
ôtO, phãi kern theo giài pháp gia cO via he darn bào chiu I?c dOi vôi xe O tO. 

To chñ'e (cá nhãn) lam do'n 
(K vã dóng dâu) th

ao
nt

t6
-0

3/
06

/2
02

2 
10

:5
2:

58
-th

ao
nt

t6
-th

ao
nt

t6
-th

ao
nt

t6



40 

10. Clp Giy phép sfr dung tam thô'i via he ngoãi mijc dIch giao thông 
dôi vói tru'&ng hqp sfr dyng tm thôi via he d cá nhãn hoit dng thu'ffng mi 
(Ma TTHC: 1.009168) 

10.1. Trinh ttr thu'e hiên: 

- Bu&c 1: Ca nhân, tè chüc hoàn thién h so theo hu'o'ng dn; 

- Bixâc 2: Bô phn Tiêp nhân và trà két qua thuc Van phông UBND cEip 
huyên tiêp nhn ho so kiêm tra tInh hcrp 1 và day dñ cña càc giãy to' có trong ho 
so, yéu câu bô sung, hoàn thiên nêu ho so chu'a day dü, chu'a hgp ìé và chuyén 
cho Phông Quàn 1 do thi. 

- Butc 3: Cong chüc chuyên mon Phông Quàn 1' do thj thu 12 h so, kirn 
tra trinh lânh dao  phông, trinh lãnh dan UBND cap huyn k' và chuyén giây 
phép cho B5 phn Tiêp nhn va trá két qua dé giao cho COng chác cap xã 

10.2. Cách thfrc thçrc hin: H so du?c  np trrc tip tai  B phn Tip 
nhân vâ trâ két qua thuôc Van phông UBND cap huyn 

10.3. Thãnh phãn ho so': 

- Dan d nghi sà d%ing tam  thôi via he ngoài mvc  dIch giao thông (theo 
mu) hoac cong van cüa tO chüc, cá nhãn có nôi dung day dü thông tin nhu Don 
(co xác nhân cUa UBND phu&ng, xã noi cix trñ) 

- Giy cam kk dam báo ye sinh mOi tru&ng, rn quan do thj; 

- So' dA vi trI (th hiên dày dO kich thu'Oc vâ hin trang  cOa khu vvc dôi vo'i 
tru'O'ng hqp sü dung dja diem cO djnh). 

- Nguäi có nhu cAu sfr dyng tam  thoi via he ngoài myc dich giao thông 
nhirng khOng phâi là chO s& h&u nba, chO sfr dyng dat ben trong via he dO thi 
phài duqc six dông 2  bang van ban (co cong chi'r1g ioc chüng thuc) cOa nguäi 
có quyén sâ h&u nhà, nguôi có quyên sü dunc dat ben trung dO. 

10.4. só iu'qng ho so': 01 b. 

10.5. ThO'i hn giãi quyêt: 04 ngày lam viéc. 

10.6. 1361 tung thyt hin thu tyc hãnh ehinh: Ca nhãn và to chüc. 

10.7. Co' quan thtyc hin thu tçic hành ehInh: UBND cap huyên. 

10.8. Kt qua thy'c hin thu tyc hãnh chinh: GiAy phép. 

10.9. Lph4 P/il: 

Mthc thu theo tháng = Din tIch dd't duv'c s1t' dyng (n?,) x 0,15% x giá 11712 

ddt v/ frI 01 theo Bang giá dat 6' tgi do th/ do UBND thành phO cOng bO. 

10.10. Ten mu do'n, mu t& khai: Don d nghj sfr dirng tam thoi via he 
ngoài myc dIch giao thông. 

10.11. Vêu cu, diu kiên thtrc hiên thu tue hành chInh: Không có. 

10.12. Can cii' pháp Iy ella thu tyc hãnh chinh: 
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- Luât Giao thông du&ng b' ngày 13/11/2008; 

- Nghi djnh s 11/2010/ND-cP ngày 24/02/2010 cUa ChInh phü guy djnh 
ye quàn l va báo ye két câu ha tang giao thông thr&ng b. 

- Nghj dinhsô 100/2013/ND-cp ngày 03/9/2013 cüa Chinh phü süa dôi, 
bô sung môt so diêu cña Nghj djnh sO 11/2010iND-CP ye quàn l và bão v két 
can ha tang giao thông thrdng bQ. 

- Quy& dinh s 55/2014/QD-UBND ngây 3 1 /12/2014 cüa UBND thành 
phO Dà Nãng ban hành Quy dinh ye quãn l vâ sü dyng tarn thai via he ngoài 
muc dich giao thông trên cac tuyên du&ng thuôc dja bàn thành phO Dà Nãng; 

- Quy& djnh sé 34/2018/QD-UBND ngày 06/1 0/2018 cüa UBND thành 
phô Ba Nàng ban hành Quy djnh phãn cap quàn 1', ldiai thàc và bào tn các cong 
trinh duôig bô trén dia bàn thành phô Ba Nng. 

- Quy& dinh s 24/201 9/QD-UBND ngày 02/5/2019 cüa TJBND thành 
phô Ba Nãng süa dOi, bô sung môt sO diêu cüa Quy djnh ye quàn 1' và sã dyng 
tam th&i via he ngoài muc dich giao thông trén các tuyên du&ng thuc dja bàn 
thành phô Ba Nang ban hành kern theo Quyét djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cüa UBND thành phO Dà Näng. 

- Nghi quyt s6 151/2018/NQ-HBND ngày 12/7/2018 cüa Hi dông nhãn 
dan thành phO Ba Nng quy dinh müc thu, ché d thu, np, quàn 19va sfr dyng 
phi sü dyng tam thôi lông du'&ng, he phô trén dja bàn thành phô Ba Nang; 

Quyt djnh s6 09/2020/QB-TJBND ngày 07/4/2020 cUa UBND thành phE 
Dà Nàng quy djnh bang giá các loai dat trén dia bàn thành phô Ba Nàng giai doan 
2020 - 2024. 

Quyt dinh sJ 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 cáa UBND thành p/iJ 
Dà ATàng st'ca th51, bO sung inçit sO dieu ctha Quy djnh ban hành kern tlieo Quyet 
dfnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cña UBND thành phO Quy djnli 
Bang già các logi dat trén dja bàn thành phO Dà Náng giai doan 7020 - 2024. 

- Quyt djnhsJ 28/2021/OD-UBND ngày 11/10/2021 cia UBND thành 
phO Dà Nángsilra dOi, bO sung môt sO diéu Quyet dinh sO 34/2018/QD-UBND và 
Quyét dinh sO 33/2020/QD- UBND ctha UBND thành phó Dà Wang. 
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIET NAM 
DOe Ip - Tr do - Hh phüc 

Dà Nng, ngày tháng nàrn  

DUN BE NGHI CAP GIAY PHEP 
stY DQNG TAM THI MOT PHAN ViA HE 

Kinh gài:  

TOi ten là: Diên thoai s&  

D?i din (nu là co' quan, tè chtrc)  

Thuäng trü tar  

Nay tôi lam Don d nghi nay, kInh d nghi UBND qun/huyên cho phép 
duqc sU dyng tam thai môt phân via he t?i  khu viyc truO'c nhã so'  
duang qun  

SU dyng vào muc dIch  

Vâi din tIch sü' dpng: m2  (dài: met, rng:  met) 

Trong qua trinh sU' dyng via he, tôi xin chAp hành dAy dO quy djnh v ye 
sinh mOi tru?mg; trãt tr cOng công, trât tir an toàn giao thông. Chju trách nhim 
quãn l, tha ch&a via he dé dam bào khOng ãnh huong den càc cong trinh ngàm 
dã thrac lap dat trong phãn via he va dóng phi dày dO, dOng thai han  (truOc khi 
sOa chU'a phãi lam thO ti,ic cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Th&i gian xin sir dyng tm thôi via he là  tháng. 

Tr ngày tháng närn den bet ngày thàng nãm  

Ghi ehñ: Tru&ng hccp xin phEp sfr dung lAn dAu vol muc dich d du d6 xe 
OtO, phái kern theo giâi pháp gia cO via he dam bão chiu Jut dOi vOl xe 0 tO. 

To chile (ca nhãn) lam don 
(K và dóng dâu) th
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11. Up Giy phép sU thjng tam thôi via he ngoãi mçie dich giao thông 
di vfri truông hçrp si dung tm thôi via he dê trông gift xe may, xe dp (Ma 
TTHC: 1.009169) 

11. 1. TrInh tir thire hen: 

- Bu&c 1: T chñc, co quan hoân thiên h so theo huOng din; 

- Buóc 2: Bo phn Tip nhn vâ trà kt qua thuôc Van phông UBND cp 
huyn tiép nhn ho so: kiêm tra tInh hop 1 vâ day dU cña các giây th có trong ho 
so, yêu thu bO sung, hoàn thiên nêu ho so chua dày dii, chua hop lé Va chuyën 
cho Phông Quàn 1 dO thj. 

- Bu'oc 3: COng ch&c chuyén mon Phông Quán 15' do thj thii 15' hA so, kirn 
tra trinh lath d?o phông, trmnh lAth dao UBND Cap huyn k5' vâ chuyên giãy 
phép cho B phn Tiêp nhân vA trà két qua dé giao cho to chirc, Co quan. 

11.2. Cáeh th&e thu'e Iiiên: H so dUIYC flop trirrc tip ti BO phn Tip 
nhn vã trà két qua thuc Van phông UBND cap huyn 

11.3. Thãnh phn h so': 

- Don d nghi sfl dung tm thôi via he ngoài 1IC dICh giao thông (theo 
rnu) hoàc Cong vAn ciia tO chüc, cá nhãn cO ni dung day dii thông tin nhu Don; 

- Bàn ye mat bang vi trI (th hin dÀy dii kich thuâc và hin trng ciia khu 

- Nguti CO nhu thu sii dyng tam thôi via he ngoAi muc dICh giao thông 
nhuig khOng phài là chii sà h&u nhà, chii sii dyng dat ben trong via he do thi phài 
duvc sçr dông 5' bAng vAn ban (Co cOng chng hoac chii'ng thut) cUa nguOi CO 
quyën so h&u nba, nguOi cO quyên sfr dung dat ben trong dO. 

11.4. s6 Juçrng ho so': 01 bQ. 

11.5. Th&i han giãi quyh: 04 ngây lam viéc. 

11.6. IMi ttrqng thçrc hiên thfl tyc hãnh climb: Ca nhân vã to chiic. 
11.7. Co' quan thtyc hin thu tyc hãnh chinh: UBND cAp huyên. 
11.8. Két qua thyt hiên thu tyc hành chinh: GiAy phép. 
11.9. Lê phi, Phi: 

Müc thu theo tháng = 40% x(I ien tich dAt duoc sfr thing (m2) x 0,15% x 
giá 1 rn2  dat vi trI 01 theo Bang giá dat 0 ti do thj do UBND thành phO cOng bO). 

11.10. Ten mu don, mu to khai: Don d nghi sU dung tam thai via he 
ngoài myc dIch giao thông. 

11.11. Yen eÀu, diêu kiên thu'e hiên thu tue hãnh ehinh: Không cO. 
11.12. Can s pháp 15' cfla thu tyc hành chinli: 

- Lut Giao thông duOng b ngày 13/11/2008; 

vrc). 
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- Nghj dinh s' 11 /2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cüa ChInh phU quy djnh 
ye quàn 1y' va bào v két càu ha tang giao thông ththng b. 

- Nghj djnhsô 100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 cüa ChInh phü s&a doi, 
bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh so i 1/2010/ND-CP ye quàn 1' và bàn v két 
câu ha tang giao thông throng b. 

- Quyt djnh so 55/2014/QD-UBND ngày 31/12/2014 cüa UBND thành 
phO Dà Nàng ban hành Quy djnh ye quàn 1 vâ sü' diing tarn thô'i via he ngoài 
muc dicli giao thông trén các tuyén thrOng thuc dja bàn tliành phô Dà Nàrig; 

- Quyt dinh si 34/2018/QD-UBNID ngày 06/10/2018 cüa UBND thành 
phô Dà Näng ban hành Quy djnh phân cap quàn J2,  lchai thác và bão fri các cong 
trmnli thrOng b trén dja bàn thành phô Dà Nng; 

QuyEt dinh s 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cña UBND thành ph 
Dà NAng süa dôi, bô sung môt so diéu cfn Quy djnh ye quàn 1' và sfr dyng tam 
thOi via he ngoài mic dIch giao thông trén các tuyén thrOng thuc dja bàn thãnh 
phô Ba Nng ban hành kern theo Quyét djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cüa UBND thành phô Ba Nang. 

- Nghj quy& sé 151/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa Hi dng nhân 
dan thành phô Ba Näng quy djnh müc thu, ché d thu, np, quàn l9và sü dpng 
phi sü' dijng tarn  thOi lông dutng, he phô trén dja bàn thành phO Ba Nãng; 

- Quyt djnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND thành ph 
Ba Näng quy dinh bang già cac Ioai dat trên dia bàn thành phO Ba Nàng giai doan 
2020 - 2024. 

Quyé't cl/nh so' 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 ctha UBND than/i pM 
Dà Nàng sia dOi, bO sung rnót sO cl/eu cña Quy djn/? ban han/i kern theo Quyét 
cl/nh so 09/2020/QD-UBND ngthy 07/4/2020 ctha UBND than/i ph6 Quy cl/nh 
Bang giá cthc loai dat trén cl/a bàn thành phO IDa Nàng giai dogn 2020 - 2024. 

- Quyé't d/nhsJ 28/2021/QD-UBND ngày 11/10/2021 cia UBND thành 
phO Ba Nàngsz}a dOi, bo sung niç5t sO cl/eu Quyet cl/n/i so 34/2018/QD-UBND và 
QuyCt cl/nh so 33/2020/QD- UBND cáa UBND thành phO Ba Nàng. 
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIfl NAM 
Dc Ifr - Ttr do - Hnh phñc 

Dà Nang, ngây tháng nàm  

DON BE NGHI CAP GIAY PHEP 
stY DUNG T3M THdI MQT PHAN ViA HE 

KInh gfri:  

Tôi ten là: Dién thoai sô  

D?i din (nu là co quan, t chüc)  

Thux&ng trá tai  

Nay tôi lam Don d nghj nay, kinh d nghi UBND qunJhuyên cho phép 
du'oc sü dung tam thôi môt phãn via he tai khu nrc tnrac nhà sô  
duâng qun  

Sü diing vào mjc d1ch  

Vo'i diên tIch sü dvng: m2  (dài: met, rcng:  met) 

Trong qua trinh sfr d?ng via he, tôi xin chAp hành dAy dü quy djnh v v 
sinh môi truông; tr3t tir cong cong, trãt t? an toàn giao thOng. Chju trách nhiêm 
quàn 1', sü'a ch&a via he dé dam bào không ành huàng den các cong trInh ngâm 
dã ducxc lap dat trong phan via he và dóng phi day dü, dUng th&i han (tru'Oc khi 
s&a chfta phài lam thU tuc cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Th&i gian xin sfr ding tam thO'i via he 1à tháng. 
Tfr ngày tháng nAm dn h& ngày thárg nàm  
Ghi chü: Tru&ng hpp xin phép sfr dimg lAn dAu vâi rniic dich d dâu d xe 

ôtO, phài kern theo giài pháp gia cO via he dam bào chju luc dôi vOi xe 0 to. 

T chfrc (ca nhãn) lam do'n 
(K và dOng dâu) th
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112. Up GMy pliép sü' dtjng tam thô'i via he ngoãi myc dich giao thông 
dôi vó'i truOng hqp sü' dyng tm thô'i via he dé tp két vt Jiu xãy dyng 
phyc vy vic sü'a chfl'a, xãy dwng nhà (Ma TTHC: 1.009170) 

12.1. Trmnh tir thuc hiên: 

- Buó'c 1: To chü'c, Co quan hoàn thin h6 so theo hu'Ong din; 

- Bu&c 2: Bô phãn Tip than vâ trá kt qua thuôc Van phông UBND cap 
huyén tiêp nhãn ho so: kiêm tra tInh hap 1 va dày dü cUa các giây t& có trong ho 
so, yéu càu bô sung, hoân thiên nêu ho so chtra day dà, chuB hop 1 vâ chuyên 
cho Phông Quàn 1' do thj 

- Butt 3: Cong chüc chuyén mOn PhOng Quàn L do thi thu 12 h so, kirn 
tra trinh lânh dao phOng, trmnh lath dao TJBND cap huyn ky' và chuyên giày 
phép cho B phn Tiép than và trâ két qua dé giao cho tO chU'c, Ca quan. 

12.2. çach thIrc thirc hin: H so throc nôp truc tip tai BO phãn Tip 
nhn va trà két qua thuc Van phông IJBND cap huyên 

12.3. Thành phn hã so': 

- Don d nghi sCr dung tam thôi via he ngoài rnvc dIch giao thông (theo 
mu) hoac Cong van cüa tO chüc, cà nhàn ni dung dày dü thông tin thu Dan; 

- Bàn cam kt thuc hin thing quy djnh tai khoàn 3 Diu 6 Quy djnh nay; 

- Bàn sao Giy phép süa ch&a, xay drng nhà do co quan Co thArn quyn 
cap theo quy djnh; 

- GiAy cam kt dam báo v sinh mOi truOng, rn5' quan dO thj; không gay hu' 
hông ha tang, ho ga, các mOc, 

- So d vi trI (th hin dÀy dü kIch thu&c vã hiên trang cüa khu vvc). 

- Ngu'Oi cO nhu cAu si.r dung tam th&i via he ngoài muc dich giao thông 
nhu'ng khOng phài là chfl sâ h&u nhâ, chU sà dung dat ben trong via he dO thi phài 
du'gc sir dOng ' bang van bàn (có cOng chilrng hoAc chfrng thi.rc) câa nguôi có 
quyén sà hU'u nhà, ngu'&i cO quyên sü diing dat ben trong dO. 

12.4. s6 Iu'qng i6 so': 01 b. 

12.5. Th&i hn giãi quyt: 04 ngày lam vic. 

12.6. D61 ttrç'ng thtyc hien thu tyc hành chinh: Ca nhân vâ t cWrc. 

12.7. Co quan thtyc hiên thu tyc hành chInh: UBND cap huyên. 

12.8. Kt qua thwc hiên thU tyc hành climb: GiÀy phép. 
12.9. Lph4 Phi: 

M&c thu theo tháng = Din tIch dat dwcxc sü' dyng (in2,) x 0,15% x gith j,,2  
dat vf trf 01 theo Bang giá dot a tçii do Uhf do UBND thành phO cOng ho. 

*TruVng  hQp thd'i gian s& dyng khOng lien tyc trong cO ngày ('chi st' dyng 
môt buOi,) thi tmnh thu bOng 50% mire thu nêu trên. 
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12.10. Ten mh do'n, mu to' khai: Don d nghi sil dung tam thôi via he 
ngoài rnpc dIch giao thông. 

12.11. Yen cu, diu kiên thu'c hen thu tuc hãnh chInli: Kliông có. 
12.12. Can cU pháp 132 cUa thU tijc hãnh chInh: 

- Luât Giao thông duôiig b ngày 13/1 1/2008; 

- Nghi djnh s 11/2010/ND-Cp ngây 24/02/2010 cüa ChInb phfl quy djnh 
ye quãn 19 và bào v két cãu ha tang giao thông du&ng bQ. 

- Nghi dinhs 100/2013/ND..cp ngày 03/9/2013 cüa ChInh phU s&a dôi, 
bô sung môt so diéu cUa Ngh djnh sO 11/2010/ND-Cp ye quãn 19 và bão v két 
cãu ha tang giao thông du'Ong b. 

- Quyt djnh s 55/2014/QD-UBND ngày 31 /12/2014 cüa UBND thành 
phô Ba NAng ban hành Quy djnh ye quán 19 và sü dvng tam thôi via he ngoài 
muc dIcli giao thông trén cac tuyén dutng thuôc dja bàn thành phô Ba Nàng; 

- Quy& dinh s 34/2018/QD-UBND ngãy 06/10/2018 cüa UBND thànli 
phô Dà Nng ban hânh Quy djnh phân cap quàn 19, khai thác và bào tn các cong 
tninh dutng bô trên dia bàn thành phô Ba Näng. 

- Quyt dinE s 24/201 9/QD-UBND ngày 02/5/2019 cUa UBND thành ph 
Ba NAng sfra dOi, bO sung môt so diêu cüa Quy djnh ye quàn 19 và scr dvng tarn 
thOi via he ngoãi muc dich giao thông trén các tuyên du&ng thuc dja bàn thânh 
phô Ba Nãng ban hành kern theo quyet dinh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
3 1/12/2014 câa UBND thành phO Ba Nàng. 

- Nghi quyt sá lsl/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa Hi dng nhân 
dan thành phô Ba Nng quy djnh rnüc thu, ché do thu, np, quân l9va sfr dyng 
phi scr dung t?m thè'i lông du&ng, he phô trén d4a bàn thành ph5 D Nang; 

- Quyt dinh s 09/2020/QD-TJIBND ngãy 07/4/2020 cüa UBND thành ph 
Da Nàng quy djnh bang giá các loai dat trén dja bàn thành phô Ba Näng giai doan 
2020 - 2024. 

Quyt dinh s4 07/2021/QD-LIBND ngày 2 7/3/2021 cia UBND thành pho 
Dà Nàng sta dói, bo sung ;nt so diéu cáa Quy dinh ban hành kern t/2e0 Quyet 
dinh sO 09/2020/QD-UBND ngà,y 07/4/2020 cia UBND thank phO Quy din/i 
Bang giá cthc loaf dat trên d/a bàn than/i phO Dà Nàng giai Joan 2020 - 2024. 

- Quj4 dfnhsá 28/2021/QD-UBND ngây 11/10/2021 ctha UBND than/i 
phO Dà Nàngsáa dOi, bO sung rn5t so diéu Quyêt a/nh sO 34/2O18/QDUBJ'sTD và 
Quyet din/i so 33/2020/QD- UBND ctha UBND thành phO Dii Niing. 
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CQNG IIOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 

DQc 1p - Tiy do - Hnh phüc  

Ba Nng, ngây tháng närn  

DO BE NGHI CAP GIAY PREP 
stY DUNG TAM THOI MQT PHAN VIA HE 

Kinh gfri:  

Tôi ten là: Diên thoai sô•  

Dai dién (nu là co quan, tO chüc)  

Thu&ng trñ tai  

Nay tôi lam Don d nghi nay, kinh d nghi UBND qun/huyn cho phép 
thrqc sü dvng tam thèi môt phân via he tai  khu vrc truOc nhà s6  
du&ng qun  

Sfr dçing vão mic d1ch  

Vài diên tich sü dung: m2  (dãi: met, rng:  met) 

Trong qua trinh sü diing via he, tôi xin chp hành dÀy dñ quy djnh v v 
sinh môi trutng; trt tij cong cong, trt tu an toàn giao thOng. Chiu trách nhirn 
quàn l', sü'a chUa via he dé dam bào không ánh hu&ng den các cong trinh ngãm 
'IA dugc lAp dat trong phân via he và dóng phi day dü, dung thai han (truOc Ichi 
sàa ch&a phái lam thU tuc cap phép theo Quy djnh hin hânh). 

Thai gian xin s& dung tam thai via he 1à hang. 

Tü ngày tháng nArn dn hêt ngày tháng nAm  

Ghi chñ: Trutng hccp xin phép sfr diing lAn dAu vó'i nwc  dich d du d xc 
ôtô, phái kern theo giài pháp gia cô via he dam bào chju lu'c dôi vád xc ô to. 

To chüc (cá nhãn) lam don 
(K vâ dOng dâu) th
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13. dp Giy phép sir dçing tm thô'i via he ngoãi myc dIch giao thông 
dôi vó'i tru*ng hçrp sir dyng tm thôi via he dê lap dt các cong trInh phyc 
vti cOng cong; lap dt quáng cáo va lap dt tram cho' xe bufl theo tnyn xc 
buyt duvc duyt (Ma TTHC: 1.009173) 

13.1. Trinh ti.r thu'c hiên: 

- Bu&c 1: Tt chOc, co quan hoàn thin h so theo huUng dan; 

- Buàc 2: B phn Tip nhân và trà kt qua thuôc Van phông UBND cp 
huyn tiêp nhn ho so: kiêrn tra tInh hap lé và dày dii ciia cac giây to' cO trong ho 
so, yêu câu ho sung, hoàn thién nêu ho so chin dày dii, chin hop lé và chuyên 
cho Phông Van boa - Thông tin 

- Bu&c 3: PhOng Van boa — Thông tin kim tra h so và trInh länh d?o 
UBNID cap huyén k và chuyên giây phép cho BO pbãn Tiêp nhân và trà két qua 
dê giao cho tO chüc, co quan. TrirO'ng hop tilt chôi cap phép phài trã 101 bang van 
bàn cO nêu rO 1 do. 

13.2. çach thti'c thy'c hin: H so dugc np trLrc ti4p ti B phãn tip 
nhãn va trà két qua thuc Van phông UBND cap huyén. 

13.3. Thành phn ho so': 

- Don d nghi sü dung tam thai via he ngoài muc dIch giao thông (theo 
mu) hoàc COng van ciia tO chiit, cá nhân cO ni dung dày dii thông tin nhr Don; 

- Bàn ye mat  bAng vi trI (th hién dAy dii hin tr?ng cUa khu nrc), bàn ye 
thiêt ké kiêu dáng lap dat; 

- GiAy cam k& darn bào an toãn v k& CAU xãy dy'ng, không gay hu h?i ha 
tang và chju mgi tràch nhiérn truO'c pháp luât ye mgi sir cô do cong trinh gay ra néu 
cO." 

13.4. S lug'ng h so': 01 b 

13.5. ThOi hn giãi qnyh: 04 ngày lam vçc. 

13.6. Di tu'o'ng thirc hin thU tyc hãnh chInh: Ca nhân và tO chüc 
13.7. Co' quan thçrc hiên thU tuc hãnh chinh: UBND cap huyn. 
13.8. Kh qua thurc hien thU tyc hãnh chinh: GiAy phép. 
13.9. L phI, PhI: 

* Di vài viéc sO' dpng tam th&i via he d lAp dat càc cong trinh cong cong, 
tram chO xe bu2t theo tuyén xe bu't duqc duyét: Không cO 

* Di vOi viec sO' dung tarn thai via he d dt bang, bin, pano quáng cáo 
và các hInh thijrc tuong tr: (Müc lam can cit tinh phi quy djnh tai Bang 1, Diem b, 
Khoàn 2, Diêu I Nghi quyët sO 151/2018/NQ-HDNTJ ngày 12/7/2018 cOa Hôi 
dOng nhãn dan thành phô Dà Nang) 

- Trén 1 du'o'ng, via he: 

+ MO'c 1: 130.000 dèrng/m2/nam 

+ MOc 2: 90.000 dng/m2/narn 

+ Mirc 3: 50.000 dng/m2/nam 
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+ Mirc 4: 35.000 dOng/m2/nàm 

+ M&c 5: 20.000 dông/m2/nam 
+ Micc 6: 15.000 dngIm2Inäm 

+ Micc 7: 10.000 dèng/m2/nàm 

- Nai giao nhau: 

+ Micc 1: 260.000 dàng/m2/nam 

+ Micc 2: 170.000 dAng/m2/nam 

+ Micc 3: 100.000 dông/rn2/nam 

+ Micc 4: 70.000 dng/m2/nam 

+ Micc 5: 40.000 dng/m2/nam 

+ Micc 6: 3 0.000 dng/m2/nam 

+ Mirc 7: 20.000 dng/m2!nam 

- Trén giãi phãn cách: 

+ Tic imrc 1 dn micc 3: 400.000 dông!m2/nAm 

+ Tic rnicc 4 dn micc 7: 200.000 d6ng/rn2/nam 

+Vjtrjdãcbjêt: 

± Nba ga, san bay, ben táu, bn xe, ben cáng, yen bic song Han (tric mt 
hu'óng ye piña du&ng Trân Hung Dao  tinh theo Ioai  dutng): 400.000 
dOng/m2/nam 

+ Céc vi trI yen song CAm Lé: 100.000 dtrng!m2/nam 

+ Các vi tn kim vçre Narn hAm Hâi Van: 100.000 dèrng/m2/nàrn 

+ Các vj trI nrn d9c quc 1 1A (doan tic cAu visqt HOa CAm dn tram thu 
phI): 100.000 dông/rn2/nam 

* Sic drng dé dt bang rOn, phuàn vã cáe hinh thicc taoTlg tin  
- Trén via he: 
-4- Micc 1: 200.000 dOng/cái/1An 

+ Micc 2: 140.000 dOng/cãi/lAn 

+ Mice 3: 80.000 dông/cai/1An 

+ Mice 4: 60.000 dng/cai/IAn 

+ Micc 5: 50.000 d6ng/cái/iAn 

+ Micc 6: 35.000 dng/cái/1An 

± Micc 7: 25.000 dng!cãi/1An 

- Trén via he noi giao nhau: 300.000 dông/cai/1An 
- Trén giãi phãn each: 

+ Tic Mice 1 dn Micc 3: 400.000 dng/cai/iAn 

+ Tic Mire 4 dn Mice 7: 200.000 dèng/cai/iAn 
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* Dôi vôi kiêt, kern: Khoãng cách tü bin quàng cáo dn thr&ng ph chInh 
(tfnh tiE tithng trux9c cüa nhà mAt tiên) trén 25 met tinh giàrn 20% so vó'i quàng 
cáo a via he thriEng phô chInli. 

Nai giao nhau dtwc tinh tir throng dành cho nguOi di b cAt ngang cUa 
tuyên thriEng nay den dithng dành cho ngi.räi di bô cAt ngang cüa tuyên du&ng 
khác nAm trong khu virc cüa các tuyên thrOng giao nhau. 

13.10. Ten mu don, mu Ui khai: Dun d nghi sfr dpng tam thOi via he 
ngoâi muc dIch giao thông. 

13.11. Yen an, Sn kin thtrc hiên thu tic hãnh chInh: Không có. 
13.12. Can S pháp J)2 cfla thu tic hành chinh: 
- Luât Giao thông dirOng bô ngãy 13/11/2008; 

- Nghi djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cüa ChInh phü quy djnh 
ye quàn 1)2 và bào v kêt cãu ha tang giao thông thrOng bo. 

- Nghj djnhs 100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 cüa Chmnh phü siEa dôi, 
bô sung môt so diêu cña Nghi djnh so 11/2010/ND-CP ye quãn 1)2 và báo v' két 
cau ha tang giao thông thrOng b. 

- Quyt djnh s 55/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cüa UBND thành 
phô Dâ NAng ban hành Quy d4nh ye quân 1)2 và sfr dung tam thOi via he ngoài 
mvc dIch giao thông trén các tuyên dtthng thuc dja bàn thánh phO Dà NAng; 

- Quyt djnh s 34/2018/QD-UBND ngây 06/10/2018 cüa UBND thânh 
phô Dâ Nng ban hành Quy djnh phân cap quan 1)2, khai thác vâ báo tn các cong 
trinh thrOng b trén dja bàn thành phO Dà NAng; 

- Quy& dinh sé 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cüa UBND thành ph 
Dà Nng sàa dOi, bO sung môt sO diéu cüa Quy djnh ye quàn 1)2 vâ sCi dyng tam 
thoi via he ngoài muc dIch giao thông trén các tuyên thrOng thuôc dja bàn thành 
phô Dà NAng ban hành kern theo Quyêt dinh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cüa UBND thành phô Dà NAng. 

- Nghi quyt s 151/201 8/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa Hôi dng nhãn 
dan thànii phO Ba Nng quy dinh rncrc thu, ché d thu, np, quán 1)2 và sfr dyng 
phi sfr dyng tarn thcfyi lông thrOng, he phô trOn dja bàn thành phô Ba Nng. 

Quyt dinh sé' 09/2020/QD-TJBND ngày 07/4/2020 cña IJBND thành ph 
Dà NAng quy dinh bang giá cac loai dat trén dja bàn thành phO Dá NAng giai doan 
2020 - 2024. 

Quyt dinh sJ 07/2021/QD-UBND ngay 27/3/2021 ctha UBND thánh pM 
Dà Náng sith dOi, bO sung nit sO diéu ct?a Quy dnh ban hành kèin t/ieo Quyet 
djnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cáa UBND ththnh phó Quy d/ nh 
Bang giá cthc logi ddE trên dja bàn thànhpho Ba Nàng giai dogn 2020 - 2024. 

- Quyt dfnh 5J 28/202 I/QD-UBND ngày 11/10/2021 cña UBND thành 
p/i0 Dà Ndngsta dOi, bO sung mót sO diéu Quyet d/nh so 34/2018/QD-UBND và 
Quyet dinh so 33/2020/QiD- UBND cüa UBND thành ph0 Ba Ndng. 
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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VJfl NAM 

DOe 1p -  Ttr  do - Hh phñc 

Dâ N&ng, ngày tháng nàm  

DON BE NGHI CAP (HAY PHEP 
stir DUNG TJLM THOI MQT PHAN VIA HE 

Kinh gfri: UBND phu&ng/ xâ  

Tôi ten là: Diên thoai sEr  

Dai din (nu là ca quan, to chüj  

Thithng trñ tar  

Nay tôi lam Dan d nghj nay, kIub d nghi UBND qun/huyen cho phép 
dime sü dung tam thai môt phân via he tai  ichu  we trithc nhà sô  
du&ng qun  

Sü dung vào muc d1ch  

Vói din tIch sfr dung: m2  (dài: met, rông: met) 

Trong qua trInh sfr dung via he, tôi xin chAp hânh dAy dü quy dinh v v 
sinh mOi tru&ng; trt tir cong cOng, trt tr an toàn giao thOng. Chju trách nhiêm 
quãn 1', sfra chfi'a via he de dam bào không ãnh hu&ng den cac cOng trinh ngâm 
dâ duac lap dt trong phân via he va dóng phi day dü, dung thôi h?n (triróc khi 
sàa chUa phãi lam thU tue cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Thai gian xin sU dung tam thai via he 1â tháng. 
Tü ngày théng nAm dn ht ngày tháng näm  
Ghi chñ: TruOng hgp xin phép sU' dung IAn dAu vOi mc dIch d dau d xe 

ôtO, phãi kern theo giài pháp gia cO via he dam bão chiu lye dOi vói xc 0 to. 

TO chfre (eá nhãn) lam do'n 
(K vâ dóng dâu) th
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14. dp Giy phép sfr dung tam thô'i via he ngoài mic dIch giao thông 
d61 vói truông hyp sü dung tm th&i via he dé lam mt bang tp 14t may 
moe, thiêt hi, phuc vaj thi cong các cong trInh xãy dyng (Ma TTHC: 
1.009171) 

14.1. Trinh hr thirc hiên: 

- Buécc 1: T6 chat, co quan hoàn thin M s theo htrOng din; 

- BuOc 2: Bo phân Tip nhn và trá kt qua thuc Van phông UBND ctp 
huyén tiêp nhân ho so: kiém tra tInh hop I và dày îü cña cac giãy t& có trong ho 
so, yêu cau bô sung, hoãn thiên nu ho so chin dày dü, chin hop 1 vã chuyên 
cho PhOng Quàn 19 do thi. 

- Bui5'c 3: Phông Quãn 19 do thj 1cim tra hO so và trInh lünh do UBND 
cap huyn k9 và chuyên giây phép cho Bt phn Tiép nhn và trâ két qua dé giao 
cho to chic, co quan. Trizông hop tfr chôi cap phép phái trà Iôi bang van ban có 
nêu rO 19 do. 

14.2. çach thfre thtrc hiên: Ho so dirqc np trirc tip tai  B phân tip 
nhân và trâ kOt qua thuc Van phông UBND cap huyn. 

14.3. Thânh plin ho so': 

- Don d nghj sü ding tam  th&i via he ngoâi mic djch giao thông (theo 
rnâu) ho4c COng van cña tO chirc, cá nhãn cO n5i dung day dñ thông tin nhu' Don; 

- Bàn ye mat bAng vi trI (th hin dy dü hin tr?ng caa khu vu'c), bàn ye 
thiêt ké tuäng rào; 

- GiAy cam kk dam bào an toàn v kt cu tithng rào xay drng, không gay 
hu hai ha tang và chju mi trãch nhim tnrOc pháp 1ut ye mi sij cO do tuO'ng rào 
hoc cong trinh xây dirng gay ra nêu có; 

- Ngu&i cO nhu cAu sa ding tam th&i via he ngoài mvc dich giao thông 
nhung khOng phái là chü sâ h&u nhà, chü sü' dçtng dat ben trong via he do thu phài 
duoc sy' dOng 9 bang van bàn (có cong chUng hoàc chüng thuc) cüa ngu'ô'i cO 
quyên sO' hUn nhà, nguti cO quyên s& dvng dat ben trong dO. 

14.4. S Iu'qng h1 so': 01 b 

14.5. Thôi hn giãi quyh: 04 ngày lam vic. 

14.6. PM tu'çrng thuc hin thU tyc hành ehinh: Co quan vâ tO chat 
14.7. Co' quan thy'c hin thU tyc hãnh chinh: UBND cap huyn. 
14.8. Kt qua thiyc hin thU tyc hành chInh: GiAy phép 
14.9. Lphi Phi: 

Mñc thu theo ththng = Din tich dd't du'c si' dung ('m2,) x 0,15% x gió un2  
dat v/ frI 01 theo Bong giO dOt a tgi do thj do UBND thOnh phO cong bo. 

*Trut3ng  hQp thdi gian th dung khOng lien tyc trong cO ngOy (chi silt' dyng 
môt buOi) thi tmnh thu bOng 50% milrc thu nêu trên. 
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14.10. Ten mu don, mu to' khai: Dan d nghj sfr dung tarn thO'i via he 
ngoài muc  dich giao thông. 

14.11. Yêu cãu, diu kiên thtrc hiën thu tçtc hành chInh: Không có. 

14.12. Can S pháp I cUa thU tc hành chInh: 

- Lut Giao thông du'ông b ngày 13/11/2008; 

- Nghi dinh s 11/2010/ND-CP ngây 24/02/2010 cüa Chinh phil quy djnh 
ye quàn 19 và bão v két câu h tang giao thông du&ng b. 

- Nghj dinhs 100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 cüa ChInh phü sU'a dôi, 
bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh so 11/2010/ND-CP ye quàn 19 và bào v kêt 
câu ha tang giao thông du&ng b. 

- Quyt djnh s 55/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cUa IJBND thành 
phô Dà Nng ban hành Quy dinE ye quàn 19 và sfr dung tarn thai via he ngoài 
muc dIch giao thông trén cac tuyên dithng thuOc dja bàn thânh phO Dà Nãng; 

- Quyt dinh s6 34/2018/QD-UBNID ngày 06/10/2018 cüa UBND thành 
pht Dà Nng ban hành Quy djnh phân cap quàn 19, khai thác và bào tn các cOng 
tfrnh du'ông b trén dja bàn thânh phô Dà Nang; 

- Quyt dinh s 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cña UBND thành 
phO Dà Nng sña dôi, bô sung rnt sO diêu cfja Quy djnh ye quàn 19 vâ sü dung 
tam thôi via he ngoâi muc dich giao thông trén càc tuyên du&ng thuc dja bàn 
thành phô Dà Näng ban hành kern theo Quyét djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
3 1/12/2014 cüa UBND thành phô DàNng. 

- Nghj quyt s 151/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cUa Hôi dAng nhân 
dan thành phô Dà Näng quy dinh rnüc thu, ché do thu, np, quàn l9và sü dung 
phi sü dung tarn thôi lông duèng, he phô trén dja bàn thành phô Dà Näng. 

- Quyt dinh s 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND thành phô 
Dà Nng quy djnh bang giá các loai dat trén dja bàn thãnh pho Ba Nang giai doan 
2020 - 2024. 

Quyé't d/nh so' 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 ctha UBND thành phJ 
Dà Nàng sta dOi, bO sung mç5t sO diéu cia Quy d/nh ban hành kern f/leo Quyêt 
dinh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 ctha UBND thành phó Quy dfnh 
Bang giá các low dat trên dfa ban thành ph6 Dà Náng giai dogn 2020 - 2024. 

- Quyê't djnhsJ 28/2021/QD-UBND ngày 11/10/2021 cl/ia UBND thành 
phO Dà Nángstha dOi, bO sung môt sO diéu Quyét d/nh sO 34/2018/QD-UBND và 
Quyêt d/n/i sO 33/2020/QD-UBND c1a UBND th&nh ph6 Dà Náng. 
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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIfl NAM 

BQc Ip - Ttr do - Hnh phüc  

Dà Nng, ngày tháng nàrn  

BUN BE NGH4 CAP GIAY PHEP 
stY DUNG TAM THO'I MQT PHAN VIA HE 

Kinh gfri:  

Tôi ten là: Diên thoai s&  

Di din (nu là ca quan, t chüc)  

Thu&ng trá t?F  

Nay tôi lam Dun d ngbj nay, kinh d nghi UBND quãn/huyên cho phép 
thrqc sfr ding tm thai mt phân via he t?i  khu vçrc truóc nhà s6  
&räng qun  

Sir di,rng vào muc d1ch  

Vói din tich sü dung: m2  (dài: met, rông: met) 

Trong qua trinh sü ding via he, tôi xin chp hành dÀy df quy djnh v v 
sinh moi trutng; trt tin  cong cong, trt tinY  an toàn giao thông. Chju trách nhiêm 
quàn 19, sfra ch&a via he d darn bâo không ành huàng den các cong trInh ngârn 
dã duoc lap dat trong phân via he và dóng phi day dü, drng th&i hn (truOc Rhi 
sàa ch&a phài lam thu tuc  cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Th&i gian xin sü dpng tam th&i via he 1à tháng. 

Tfr ngày tháng nàrn den h& ngày thãng nàm  

Ghi chñ: TruèTig hqp xin phép sfr dung IAn dAu vOl mic dIch dê du d xe 
OtO, phâi kern theo giái pháp gia cO via he darn bào chju lvc dOi vói xe 0 to. 

T chñc (cá nhãn) Jam tlo'n 
(K9 vâ dóng dâu) 
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15. dp Giy phép sir dung tam thôi via he ngoãi mitc dIch giao thông 
dôi vol tru'ô'ng hy'p sir dt,ing tm thO'i via he dê to chfrc các hot dng van 
boa, xã hôi, tuyên truyên (Ma TTHC: 1.009172) 

15.1. Trinh ft thrc hiên: 

- Butc 1: TO chrc, co quan hoãn thin ha so theo lrnâng dan. 

- Bu'Oc 2: BO phãn tiép nhân va trà kêt qua tip nhãn ha so: kirn tra tinh 
hçxp 1 và day dü cüa céc giây t& có trong ho so, yêu câu bO sung, hoãn thién nêu 
ho so chin dày dü, chin hcip 1 và chuyén cho Phông Van hóa - Thông tin xü 19. 

- Bu&c 3: Phông Van boa - Thông tin giài quyt ha 1cirn tra trinh lath 
d?o UBND cap huyén k9 và chuyén giây phép cho B phn tiêp nhn và trã két 
qua dO giao cho to chü'c, co quan. Tnrông hgp tfr chôi cap giây phép thI phái trà 
1i bang van bàn có nOu rö 19 do. 

15.2. çach thü'c thçrc hin: Ha so dugc np trvc tiép t?i B phn tip 
nhn và trà kOt qua thuôc Van phOng UBND cap huyn. 

15.3. Thãnh phn ho so': 

- Don d ngh sir dyng tam thO'i via he ngoâi muc dich giao thông (theo 
mu quy dinh cóa co quan cO thârn quyOn cap Giãy phép) hoc COng vAn cüa tO 
chirc, cá than có ni dung day dfi thông tin nhu' Dan; 

- Bàn ye mat bang vi tn (th hin dÀy dü kIch thu'Oc 'ã hin trang cña khu 
vuc) va ho so gia cô via hO dOi vOi các tnr&ng hop can gia cO via hO; 

- VAn bàn cUa cap có thArn quyn cho phép to chüc ho?t dng vAn bOa, xa 
hôi, tuyOn truyOn." 

15.4. S 1ung hi so': 01 

15.5. ThOl h?n giãi quyt: 04 ngày lam vic. 

15.6. Di tu'qng thic hiên thu tçic hãnh chinh: Ca than vã tO chüc. 

15.7. Co' quan thçrc hiên thu tyc hành chinh: JJBND cap huyn. 

15.8. Kt qua thçrc hin thfl tyc hãnh climb: GiÀy phép. 
15.9. L phi, phi: KhOng cO. 

15.10. Têii mu thin, mu t& khai: Don d nghj s& dyng t?m thi via hO 
ngoãi myc dIch giao thông. 

15.11. Yêu can, diu kiên thtrc hen thu tuc hãnh chinh: KhOng có. 

15.13. Can ci? pháp 19 cfla thu tyc hãnh chinh: 

- Lut Giao thông duông b ngày 13/1 1/2008; 

- Nghi djnh s 11/2010/ND-CP ngây 24/02/20 10 cüa ChInh phü quy dinh 
ye quAn 19 và bAo ye kOt can h? tang giao thông du'o'ng b. 

- Nghi dinhsa 100/20l3,D-CP ngây 03/9/2013 cüa Chinh phü sfra dai, 
bô sung môt sO diOu cOa Nghi djnh sO 1 1 /2010/ND-CP ye quAn 19 vâ bào v kOt 
can ha tang giao thông du'O'ng b. 
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- Quyt djnh so 5S/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cila UBND thânh 
phô Dà Nàng ban hành Quy djnh ye quãn 1 vã s& dyng tam  thôi via he ngoài 
myc dIch giao thông trên các tuyên du&ng thuc dja bàn thành phô Dà Nng; 

- Quy& djnh s 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cüa IJBND thành ph 
Ba Nng süa dôi, bô sung môt so diêu cüa Quy djnh ye quãn 12 vâ sfr dyng tarn 
th&i via he ngoâi myc dIch giao thông trén các tuyén duäng thuc da bàn thânh 
phô Ba Nãng ban hãnh kern theo Quyêt djnh sO SS/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cña IJBND thành phô Ba Nãng. 

- Quyé't cl/nh sá 34/2018/QD-UBND ngày 06/1 0/2018 cüa UBND thành 
phó Dà Nàng ban hành Quy cl/nh phdn cap quán 15, khai thcic và btho tn các 
cong trinh du'ô'ng bç5 men cl/a bàn thành phO Dà Náng. 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc  

Dà Nng, ngày tháng nàrn  

DON DE NGHI CAP GIAY PHEP 
Sf1 DUNG TAM THUI MQT PHAN VIA HE 

Kinh gui:  

Tôi ten Ia: Diên thoai sô  

Dai din (nu là CO quan, tè chüc)  

Thuông ti-a tai  

Nay tôi lam Don d nghj nay, kInh d nghj IJBNID qunIhuyn cho phép 
duçic sü dpng tarn  thai mt phân via he tai  khu  vvc  truâc nhâ sô  
thr&ng qun  

Sfr dyng vâo rnpc d1ch  

VOi din tIch sfr dimg:  (dài: met, rng:  met) 

Trong qua trinh sà dvng  via he, tôi xm Chap hành dÀy dü quy djnh v v 
sinh môi tru&ng; trt tkr cong C9ng, trât tu' an toàn giao thOng. Chju trách nhiêm 
quàn l', sfra chuB via he dé dam bão khOng ành hutng den CaC COng trinh ngârn 
dã ctup'c lap dt trong phân via he vâ dóng phi day dU, dOng th&i han  (tru'Oc khi 
süa chU'a phài lam thu tvc cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Thai gian xin su dung tam  thôi via he 1à  thàng. 

Tir ngày tháng nám dn hM ngây tháng nàm  

Ghi chñ: Tru&ng hçip xin phép su dvng  IAn dAu vó'i muc dich d dâu d xe 
Otô, phãi kern theo giãi pháp gia cO via he darn báo chju hit dOi vôi xe 0 tO. 

To ch&c (S nhãn) lam don 
(K vã dóng dâu) th
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16. Bang k phuro'ng tin In du d61 vó'i phirong tin chua khai thác 
trên du'ô'ng thüy Oi dja (Ma TTHC: 1.004088) 

16.1. Trinh tir thi.rc hiên: 

- Buâc 1: Khách hang hoãn thién ha theo hu&ig dn tai rnixc 16.3 cüa 
thU tvc nay; 

- Buo'c 2: Uy ban nhân dan cAp huyn tip nhân, kim tra ha so Va xà 1)2: 

+ Tru&ng hcrp ha so nôp trijc tip, nu ha dAy dU thi cAp giAy biên nhân 
ho so va hen trá két qua theo th&i han quy dinh; nén ho so khOng day dU theo quy 
dinh thi trá lai va huàng dn to chUt, cá nhân hoàn thin Iai hO so; 

+ Tru&ng hop ha so nh4n qua he thang bisu din hoac hInh thIrc phU hpp 
lchác, nêu hO so khOng dày dU theo quy dinh, trong thôi gian 02 (hai) ngây lam 
viêc, kê tir ngày than duoc ho so, có vAn bàn gU'i tO chüc, cá nhân bô sung, hoân 
thiên ho so; 

Bu'Oc 3: Trà 1ct qua cho khách hang. 

16.2. Cách thfrc thtrc hen: 

- Ha so duivc nôp và tra k& qua trkrc tip tai B5 phn Tip nhn và Trã k& 
qua Uy ban nhân dan cap huyn. 

- Hoàc qua he thang buu then hoac hinh thüc phU hpp khác theo dja chi Uy 
ban nhân dan cap huyn. 

16.3. Thãnh phn ha so': 

a) GiAy t& phai nop da hxu giG tai Co quan dàng k)2 phuong tin: 

- Don d nghi dãng k)2 phuong tin thUy ni dja theo quy djnh tai Mu 5a 

- 02 (hai) ánh cO kich thutc 10 x 15 cm chup than b man  phái cUa phuong 
tiên a trang thai nOi; 

- Biên Iai np 1 phi tnrOc b (bàn chinh) d& voi phuung tin thuc din 
phái np 1 phi truàc ba; 

- Ban kékhai diu kin an toân cUa phircmg tiên thUy n5i dja theo quy djnh 
tai Mu sO 3 dOi vói phLrong tin khOng thu,c din dAng kiêrn. 

b) GiAy tä xuAt trinh d co quan dAng ky2 phuong lien lcim tra: 

- Gity chüng nhan an toãn k5 thut và bào ye mOi tru&ng cUa phuong tin 
Con hiu l?c dOi vói phuong tin thuc din dAng kiêm; 

GiAy phép hoc t& khai phuong tin nhp khAu theo quy djnh cUa pháp 
lut dOi voi phuong tiên duo'c nhâp khâu; 

- Hçxp ctang mua ban phuong tiên hoc hcrp dang dóng rnOi phuong tin da 
vOi phuong tin thuôc din dAng kiêm; 

2. 
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- Giây to chñ'ng rninh thrnc phép hoat dng vâ có try sâ t?i Vit Nam d& 
vói to chüc nu'Oc ngoài hoac giây tO chfrng minh dupt phép cu trü tai  Vit Narn 
dOi vOi cá nhan rnrOc ngoài; 

- Hqp dtrng cho thuê Mi chInh dói vOi trithng hçip t chüc cho thuê tài 
chInh dé nghj duqc däng k? phuang tin tai  nai dàng k ho khâu thutng trü hoac 
tam trü cua ben thuê. 

16.4. S6 hrçrng ho so': 01 bO. 

16.5. Thô'i hn giãi quyt: 02 ngày kim vic ké?  tz} ngày nhan dü hO so' hQp 
l. 

16.5. Bi tu'çrng thçrc hin thU tyc hãnh chInh: T chirc, Ca nhân. 

16.7. Co' quan thirc hin thU tyc hãnh chInh: UBND cap huyn. 

16.8. Kêt qua thic hin thU tyc hành chinh: Giy ChuTig nhn dang k' 
phucxng tin thüy nOi  dja - Mu so 1 Thông tu so 75/2014/TT-BGTVT. 

16.9. L phi: 70.000 dcng. 

16.10. Ten mu do'n, to' khai: 

- Dan d& nghj dang k5' phuang tin thüy nOi  dja theo quy djnh tai  Mu só 2 
- Pliçi lyc I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVT ngây 
19/12/2014 cüa BO truOng BO Giao thông vn Mi 

- Bàn kê khai diu kiên an toàn cña phucmg tiên thUy nôi dja theo quy dinh 
tai Man sO 3 - Phi lvc I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/20 14 cãa BO tnr&ng BO Giao thông vn Mi dOi vOi phu'ang 
tin khOng thuOc din dang kiêm. 

16.11. Yêu cu, diu kiên thyt hin thU tyc hành chinh: Phu'ang tin có 
dng ca tong cOng suât may chinE tO 05 sOc ngva  den 15 sOc ng?a hoc có sOC 
chO tO 05 nguO'i den 12 nguOi cua to chuc, cá nhân Co tru sO hoc noi dàng k' ho 
khau thuOng trü tai  dja bàn quàn 12. 

16.12. Can S pháp 1 cUa thU tyc hãnh chinh: 

- Thông tu' s' 75/2014/TT-BGTyT ngây 19/12/2014 cua BO tru&ng BO 
Giao thông vn tài ban hành Quy dinh ye dàng k phucrng tin thu9 nOi  dja; 

- Thông tu s6 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cña BO truOng BO Tài 
chInh quy djnh müc thu, the do thu, nOp,  quàn 1' và sO dung phi, 1 phi trong linh 
vi,rc duOng thñy, thrOng sat. 

- Quyë't dinh so' 3096/QD-UBND ngày 01/10/2021 cña C/in tfch UBND 
thânh phO Dà Nàng thOng qua phu'ong an k/en rig/if don giOn hOa thu 4w hành 
chInh thu5c thám quyên giOi quyét cáa than/i ph0 D& Náng. 
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Mu s6 2 
CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM 

Dc Ip -  Tr  do - Hnh phüc 

BON BE NGHI BANG K' 

PHU'UNG TIEN THUY NQI WA 
(Dàng cho phuring tién chun khai thdc, dáng /g Idn dd'u) 

Kin/i gfri: Uy ban nhân dan huyn (qun)  

- T chüc, cá nhân dang k:  

dai din cho cac dèng sâ hitu  

- Tru sâ chInh: (I)  

- Diën tho?i: Email:  

B nghi co quan cp dàng k' phirong tin thüy ni dja vó'i dc diem co ban nhu' sau: 

Ten phuung tin:  K9 hiu thi& kO:  

Cong dung:  
Narn vâ ncxi dOng:  

Cap tãu:  V4t lieu vô:  

Chiu dài thik k:  m Chiu dài Ian nhât: m 

Chiu ring thit k&  m Chiu rng lan nhAt: m 

Chiéu cao man:  m Chiêu chim: m 

Man khO:  m Trçng tãi toân phAn: Mn 

SO nguai duge phép chä:  nguti Sue kéo, My:  .tãn 

May chinh (so luçng, kieu, rnthc san xut, cOng 

s uát)  

May phu (ne'u co,):  

GiAy phép nl4p  khu sá (nê'u có): ngày .....tháng .....nãrn 20 

Docoquan  cap. 

GiAy ehrng nhãn an toán k5 thut và bão ye mOi trutng s:  

do co quan  cap. 

Hóa don np l phi truàc b? s6  ngãy tháng nãm 20 

101 cam doan chp hânh nghiêrn chinh mi quy djnh cáa pháp 1ut ye quán 1' vâ sfr 

dung phuang tin. 
 ngày .....thang .....näm 20  

CHU PHTJONG TIEN (2) 

(I) Df a ciii c/iü pinrong tic/i d5i try sá /ioqc no! dãng Ic) hçi k/thu tiiudng Era /2Oçc no! clang k) toni trñ c11 vói 

lnróng hQp c/ni phirong tiçn là cth n/ian c/wa có /n khdu iii! tong Era nhtrng cO clang Ii) iqin trñ to! df a phuong. 

(2) Ndu c/ni phuong Elan là id chic, pith! cé ngrràl da! d!én to ch&c Ic) ten, cong dJit. 
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Mii S6 3 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Bc Ip - Tr do - Hnh phüc 

BAN KE KHAI 

DIEU KItN AN TOAN CUA PHU'ONG TIEN  THUY NQI B!A  PHAI BANG K'I' 

NHUNG KHONG THUQC DIEN BANG KIEM 

(Dàng cho logi phzeo'ng tin khóng có dç5ng cc trQng tái toàn pIin tie 01 dé'n du'ái 

15 tn hoçc có siec ch& tie 05 de'n 12 nguii'i, phu'ong tin có dç5ng cc cong suá't 

nthy chInh dieOi 05 siec ngiia hoçc cO süc ch& dwO'i 05 ngw&i) 

- TO chirc, cá nhãn dang k9:  

dai din cho các d6ng sä hUu  

- Try s& chInh:( , )  

- Dién thoai:  Email:  

Loai phuang tin  

Vt 1iu dong phucmg tin:  

Kich thi.thc phucrng tin: (Lrnax x Bgja, x D x d) = ( x x iC  m 

May (loal, cong suât): /    (cv) 

Khá nãng khai thác: a) Trong tài toàn phân:  tan. 

b) SUc chO ngiräi: nguâi. 

Tinh trtig than vO:  

Tinh tr?ng hoat dng cüa may:  

Diing cv c&u sinh: s6 luvng  (chik); Loai  

Den tin hiêu:  

TOi cam doan Mt cà cac phAn ghi trong bàn kê khai nay là dung sr th4t, néu sai tOi xin 

hoân toãn chiu trách nhim trutc pháp 1ut. 

 ngày tháng närn  

Chü phuong ticn(2)  

(R5) VÔ ghi it hQ ten) 

(1) Di a c/il chü p/wang thin dat try sà hoac noi (lông kj hO klnlu t/udng tn1 hoäc nd (lang ij 1gm tn2 dJi vài 
truvng /w'p chá p/nraing tin là cth n/ion c/nra có hO k/iou thuthig trO n/nrng có (lông hj gun trO fyi di a p/wang. 

(2) N/u chO phuong tithi là tJ chOr, phOi có ngzroi dai dién '6 chüc kj tOn, (lông ddu. 
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17. Bang k 1n du aM v&i phtro'ng tin dang khai thác trên du'&ng 
thüy nOl  dja (Ma TTHC: 1.004047) 

17.1. TrInli tu' thut hen: 

- Butc 1: Khãch hang hoân thiên ho so theo quy djnh. 

- Bu'Oc 2: UBNID cap huyn tip nhn, kim tra h so và xfr 1': 

+ Tnthng hccp h so nôp tnrc tip, nu h so dy dU thi cp giAy biên nhn 
ho so vâ hen trà kêt qua theo thôi han  quy dinh; nêu ho so không day dã theo quy 
dinh thi trà 1aj  và hu'âng dan to cMc, cá nhân hoãn thin lai  hO so; 

+ Trutng hap ho so nhn qua he th6ng buu then hoc hInh thü'c phà hcip 
khác, néu ho so không day dü theo quy dirih,  trong thai gian 02 (hai) ngây lam 
viêc, kê tü ngây nhân duac ho so, có van bàn gfri to ch&c, cà nhãn bô sung, hoân 
thiên ho so; 

- BuOc 3: Trà két qua cho khách hang 

17.2. Cách thü'c thtrc hen: 

- 1-10 so du'çic np vâ trã k& qua truc tiép tai  B phn Tip nhân và Trà kt 
qua thuôc Van phông UBND cap huyn. 

- Hoc qua h thng buii din hoãc hinh thüc phñ hpp lchác theo dja chi 
UBND cap huyn. 

17.3. Thãnh phãn h so': 

a) GiAy to phái nop d lu'u giü tai co quan dang ks'  phuong tin: 

- Don d nghi dãng k phuong tin thUy nOi  dja theo quy djnh tai  Mâu sá 4 
- Phu luc I ban hãnh icérn theo Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVT ngãy 
19/12/2014 cña B tru'àng B Giao thông vn tái. 

- 02 (hai) ành cO kIch thuOc 10 x 15 cm chiip toàn b man  phái cüa phuong 
tin 0 trang  thai nôi; 

- Biên lai nOp 1 phi truOc ba (ban chInh) déi vói phuong tin thuc din 
phái np l phI truOc b; 

Bàn ké khai diu kiên an toân cña phucmg tiên thüy ni dja theo quy djnh 
tai Mâu sO 3 - Phy lvc  I ban hành kern theo Thông tu so 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 cüaB truOng B5 Giao thông vn tãi dôi vói phuong 
tin khOng thuôc din dàng lciêm. 

b) GiAy tO xut trinh d co quan dãng k' phuong tin kim tra: 

- Giãy chirng nhn an toán k5 thut và bão v môi tru'ôiig cüa phuong tin 
cOn hiu lirc dOi vOl phuting tin thuc din däng kiêm. 

- Hcip dOng cho thuê tâi chinh déii vOl truOng hqp th chuc cho thuê tài 
chinh dê ngh duoc dàng k9 phuo'ng tiên tai  noi dàng k h khâu thutng trü hoäc 
tarn trU cña ben thuê. 
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c) fMi vâi phu'o'ng tiên dang khai thác truOc ngày 01/01/2005, xut trinh 
giây to' theo quy djnh trén. 

d) Di vOi phuo'ng tién du'cxc dóng mài trong rn.ró'c sau ngày 01/01/2005, 
ngoài vic xuàt trInh cac giãy t& nêu trén, chü phu'ong tin phái xuât trInh them 
bàn chInh ccia hop dông mua bàn phucmg tin hoc hop dông dóng mó'i phu'ang 
lien dôi vo'i phu'cng tiên thuôc diên dang kiêm dé co' quan dãng k phuo'ng tiên 
kiérn tra, trü tru'O'ng hop chü phut'ng tin là co so dóng rnOi, hoán câi, sü'a ch&a 
và phvc hôi phuong tin du'çic phép boat dng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

17.4. S lu'qng h so': 01 b. 

17.5. Thôi ban gMi quyll: 02 ngày lam vitc ké &' nga,y nhgn th. ha so' hQp 

17.6. DEi tu'qng thu'c hen thu We  hãnh chinh: T chU'c, cá nhân. 

17.7. Ccv quan thy'e hin thu tyc hãnh ehInh: UBND cAp huyn 

17.8. Kt qua thuc hen thU We hãnh ehInh: Giây chiThg nhn dãng k? 
phu'ang tin thUy ni dia - Mu so 1 Thông ti,r sO 75/2014/TT-BGTVT. 

17.9. L phI: 70.000 dng. 

17.10. Ten mLi dot, t& khai: 

- Dan d nghj dàng k phuang tiên thüy n'i dja theo quy djnh tai  Mu so 4 
- Phu lyc I ban hành Icém theo Thông tu' sO 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 cña B truO'ng B Giao thông vn tài. 

- Bàn ké khai diu kin an toãn cüa phuong tién thüy nôi dja theo quy dinh 
tai Mu sO 3 - Phv luc I ban hành kern theo Thông lii sO 75/2014/fl-
BGTVT ngày 19/12/20 14 càa Bô tnrO'ng Bô Giao thông vn tài dOi vdi phucxng 
tiên không thuôc din dang kiêm. 

17.11. Yêu cu,diu kiên thtrc hien thU tue hãnh chInh: Phuong iin có 
dng ca tong cong suât may chinh tir 05 süc ngua den 15 sue ngua hoãc cO the 
chO tü 05 nguO'i den 12 ngthii cüa tO chüc, cá nhãn có tru sO hoAc nai dàng k' h 
khâu thu&ng trá tai dja bàn quán 1?. 

17.12. Can ct? pháp I ella thU tt,ic hành chink 

-Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVTngay 19/1 2/2014 cüa B truO'ng B 
Giao thông vn tài ban hành Quy djnh ye dàng k9 phuung tiên thus' nôi dia; 

- Thông tu sO 198/2016/TT-BTC ngày 08/1 1/20 16 cüa B thrOng B Tài 
chinh quy djnh irnrc thu, ché d thu, np, quán Iy" và sü dung phf, lé phi trong linli 
vi,rc duO'ng thüy, thrOng sat. 

- Qu4t d/nh sJ 3096/QD-UBND ngày 01/10/2021 ctha C/in t/ch UBND 
thành pho Dâ Nàng thong qua phu'o'ng an k/en right dan gián hóa thth tyc hânh 
ch[nh thuoc than quyén giái quyét cia thành pho Dà Náng. 
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Mhi so 4 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BQc Ip - Tiy do - Hnh phUc 

BUN DE NGH! BANG K'c 

PHLXOT'4G TIEN THUY NQI PTA 

(Dung cho phu'ang tin clang khai thác, clang k) lan ddu,) 

KInh gui: Uy ban nhãn dan huyn (qun)  
- To chüc, cá nhan dang k:  

dai din cho các dOng si hUu  
- Tru sâ chInh.u)  

- Diên thoai:  Email:  
B ngh co quan cap dàng k phwo'ng tin thüy ni dja vói dc dim nhw sau: 
Ten phuixng tin:  ... Chiu cao rn?rl: in 
NArn hoat dng:  Chiêu chim: iii 
Cong dyng:  Man khO: in 
Narn và nol dóng:  Trong tãi toân phn: tAn 
Vat lien vO:  SO nguâi cO th châ: nguOi 
Chiu dài lan nhAt: (rn) Süc këo, dAy tAn 
Chiu rOng  iOn nhAt: (rn) 
May chInh (sJ Iu'ong, kiu, nwác sOn xut, cong suJt,i:  

May phii (néu có,):  

Phro'ng tien nay ducvc (thua 1qi, hoc déng SQL.):  

 (cO nhOn hoäc tá ch&c)  

Dia chi:  

Thai gian (mua, tqng, dóng,) ngày .....tháng nãrn 
Hóa dan np l phi truOc ba sO ngáy .....tháng .....nArn 
Nay d nghj TiJy ban nhân dan huyn (qun)  däng k9 phuang tiên 
trCn. 

TOi xin cain doan 1&i khai trên là dáng sa that vã hoan toàn chin trách nhiCm tnróc pháp 

mat v quyn sO h&u 1p pháp dOi vOi phuang tien Va 101 khai trén. 
Xãc nhãn cüa chinh quyn dja phuong cAp phu0ng. xà 
(NOi dung: Xdc nhan óng, ha .......... dàng  /g5 hç5 k/idu third ing lid mid/a 
pinrang cd phuvng In ndi lien và khdng fran/i chap vS quySn sd hQti) 

(Kj5 ten, ddng dJu) 

(1) D/a c/fl c/id p/fitting 110,1 d5t try s& /i0çc nat ddng kj> hç5 k/thu t/iu-áng lid hoac not däng A) to/n lid ddi vdi 
IntO fig hop c/ni p/nrang tiOn là cC n/ian c/nra cO ho k/thu thwOng Ird nhui g cd clang /g tarn ird laf do phuvng. 

(2) A'Su c/id p/nrong tie,i là id c/ide, phdi cO ngtrJf dci then td c/idv /g ten, ddng du. 

ngày .... tháng .... nãm... 

CHU PHUO'NG TIN(2)  
(Kj ten) 
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Mh S6 3 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

Bc Jp - Tçr do - H?nh phüc 

BAN KE KHAI 
BIEU MEN AN TOAN CUA PHIJUNG TIEN THUY NQI B!A PHA! BANG K' 

NHU'NG lU-lÔNG THUOC DIN BANG KIEM 

(Dàng cho logi phu-o'ng tiên khong có dç5ng cci trQng tái toàn phn tà 01 dé'n duOi 

15 tJn hoác có thc chci- tà- 05 dê'n 12 ngu-&i, phwcrng tin cO d(5ng cci cong sudt 

may chInh du'ói 05 sth'c ngva  hoc cO thc châ dithi 05 ngu'&i) 

- T ch(rc, cá nhân dang lc:  

dai din cho cãc d6ng sâ hitu  

- Tru s& chinh:(J)  

- Diên thorn: Email:  

Loal phucing tin  

'Vt 1iu dóng phuang tin:  

Kich thuâc phuting tin: (Lniax  X Bmax  x D x d) = ( x x  ) rn 

May (loal, cong suAt): / (cv) 

Khá näng khai thác: a) Trpng tài tom phAn: thn. 

b) Sue chà nguäi: nguti. 

Tinh trçtng than vô:  

Tmnh tr?ng hoat dng cüa may:  
Dyng cii thu sinh: so luvng  (chik); Loai  
Den tin hiêu:  

Tôi cam doan tAt cã các phAn ghi trong bàn ké khai nay là dung sr th@t, néu sal tôi xin 

hoân toàn chju trãch nhim trutc pháp luôt. 

ngãy tháng närn  

Chü phu'o'ng ticn(2)  

(Kj> viz ghi rO hQ ten) 

(1) 1)/a clii c/ni phtrang lien dat try so /wCc nut dang kj /i khu thu-óng trü hoic nol dàng /cji tqnz lvii dJi vol 
trtrOng hqp c/ni phu-oiig han là cii nhin c/ni-a cii h khiiu thuUng mi nhwng cii diing kj 1gm lvii Igi d/aphuvng. 

(2) N/u c/ni p/wang lien là to ch&c, phil cii ngwOi dai then to clnc Ic) tOn, ding ddu. 
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18. Dàng k 141 phwo'ng tin trong tru*ng hqp chuyên quyên 55' Iifi'u 
phu'o'ng tin dông thôi thay dôi co' quan dãng k phu'o'ng tin (Ma TTHC: 
1.003970) 

18.1. Trinh tn thwc hiên: 

- Bu&e 1: Khách hang hoàn thin ho so theo quy djnh. 

- Buâc 2: UBNID cAp huyn tip nhn, kiêm tra hA so vâ xü' li': 

+ Tru&ng hop hO so' np tnxc tip, nu ho so' dAy dñ thi cap giây biên nhn 
ho so vã hen trã kêt qua theo thôi hn quy dinh; nêu ho so thông day dü theo quy 
dinh thi trã Iai vã hu'àng dn to chüc, cá nhân hoàn thin lai ho so'; 

+ Truñng hcip hA so nhn qua he thAng buu din hoc hinh thrc phà hcip 
khác, nêu ho so thông day dñ theo quy djnh, trong thO'i gian 02 (hai) ngãy lam 
viéc, ké tir ngày nhn duoc ho so', có van bàn gui tO chá'c, cá nhân bô sung, hoân 
thién ho so; 

- BuOc 3: Trã i4t qua cho khách hang. 

18.2. Cách thüt thut hiên: 

- HO so ducic np và trá kM qua trijc tip tai  B phn Tiêp nhön và Trâ kM 
qua thuc Van phOng UBND cap huyn. 

- Hoc qua h thAng bi.ru dién hoc hmnh thtrc phü hcip khãc theo dja chi 
UBND cap huyn. 

18,3. Thãnh phfln hO so': 

a) Giây t& phãi np dé lu'u gilt t?i  co quan dãng k9 phuong tin: 

- Don d nghj dãng k lai phuong tin thu ni dja theo quy djnh t?i  Man 
sO 7 - Phu luc I ban hành kern theo Thông tn so 75/2014/TT-BGTVT ngãy 
19/12/2014 cua B tnrâng B Giao thông vn tãi. 

- 02 (hai) ánh cO kIch thuó'c lOxl5 cm Chvp toàn b mn phái etrn phu'ong 
tin ô trang  thai nôi; 

- HO so g cOn dAn niêm phong, thành phân hO so gAc üng vó'i tlmg 
tru'èng hgp dáng k9 dà duoc Co quan dãng k' phu'ong tin cap truoc do; 

- Bién lai np lé phi truOc ba (bàn chInh) d6i vói phu'ong tien thuC din 
phài np l phi truâc b; 

b) GiAy tO' xuAt trinh d co quan dang k phuong tin kiêm tra: 

- Hop dOng mua ban phuung tin hoc quyM djnh diêu chuyen phuong tin 
cUa Co quan có thâm quyên hoc giây tO' khác chung minh phu'o'ng tin dugc cho, 
tng, thira ice theo quy djnh cua pháp lut, Trutng hop thu phuong tin là tO 
ChUC, cá nhân nuOC ngoài dCrng ten dAng k? l?i phu'o'ng tin thi phâi xuãt trinh 
giây tO' chung rninh dupt phép ho?t  dng Va CO tn sO' tii Vit Narn hoc giây tO' 
chung rninh dirge phép Cu' trü tai  Vi@ Narn; 

- GiAy Chung nhn an toàn k thut vã bào v rnOi trutng cUa phuong tin 
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con hiu 1rc di vo'i phuong tiênthuôc din dãng kirn. 

18.4. S6 Iu'çrng ho so': 01 b. 

18.5. Thôi hn giãi quyh: 03 ngày, k tü ngày nhân dü h so hcrp I. 

18.6. D6i tu'qng thtre hin thu tue hãnh ehinh: T chüc, cá nhãn. 

18.7. Co quan thçt'c hin thu tue hãnh ehInh: LTBND cap huyn. 

18.8. Kh qua thirc hin thu tyc hãnh chInh: Giy chüng nhn dang k' 
phuong tin thUy ni dja - Mãu so 1 Thông tu' so 75/2014/TT-BGTVT. 

18.9. L  phi: 70.000 dông. 

18.10. Ten mu do'n, to' khai: Dan d nghj dang k 1?i  phuong tin thu 
ni dja. Mâu sO 7 - Phi luc I ban hành kern theo Thông ax sO 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 cüa BO truâng BO Giao thông vn tãi. 

18.11. Yêu au,diu kin thiye hin thu tyc hành chmnh: Phu'ong tin có 
dông co tOng cOng suât may chInh tur 05 src ng1ra den 15 süc ngija hoc có süc 
chO tü 05 ngu'âi dn 12 ngu&i cua tO chuc, cá nhân có tru sà hoàc no'i däng k? ho 
khâu thu'Ong trü t?i  dja bàn quãn 1). 

18.12. Can en' phép I cUa thU tiic hãnh ehInli: 

- Thông ax s 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/20 14 cua B tru'&ng B 
Giao thông vn tái ban hành Quy djnh ye däng k9 phu'ong tiên thuS' nOi dia; 

- Thông ax s6 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B tru'ô'ng B Tài 
chInh quy djnh mac thu, ché dO thu, nôp, quân 15' và sfr dyng phi, 1 phi trong linE 
vyc &thng thüy, du&ng sat. 
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Mu so 7 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

DON BE NGHI BANG Kt LA! 
PHU'O'NG TIN THUY NQI D!A 

(Dàng cho phuting tin chuydn quyn sà hun) 

Kinh gill: Uy ban nhAn dan huyn (qun)  

- TO chüc, cá nhán dang k9:  

Dti din cho các dè'ng sâ hfru  
- Tru sâ chInh:  
- Diên thoai:  Email:  

D nghi co' quan dãng k Ii phu'o'ng tin thüy ni dia  vOl dc dim co ban nhw 
sau: 

Ten phucrng tin:  SO dang ky:  
Cong dpng:  hiêu thit k:  
Narn va nai doug:  

CAp tãu:  Vat lieu vO:  
Chiu dãi thjt k& m Chiu dãi iOn nht: ... rn 
Chiu rQng thit k:  m Chiu rng IOn nhAt:  m 
Chiu cao m?n: m Chiu chIm: ..rn 
M?n khô: m Tr9ng tâi toãn phân:  tAn 
sê nguti du'çxc phép chO: nguäi Sire kéo, dAy: .. tAn 
May chinh (sá luring, kiéu, nwóc San xuJt cong suJO:  
May p1w (nAzi có):  

Phuang tiên nay duoc rnua lai, hoàc diAu chuyAn  ). 
tir (óng, bâ hoc ccx quan, don vi)  
Dia chi:  

DA dang k9 t?i  ngãy .....tháng .....näm  
Nay ds nghi  dang k I3i phuang tin trén. 
Tôi xin chju hoãn toàn trách nhim truâc pháp lut v vic sO h&u phu'cing tisn va chAp 
hânh nghiêm chinh quy dinh cUa pháp luöt  v quán 1 và sir dpng phuting tin. 

 ngày .....tháng .....nãm 20 

CHU PHUONG TIEN (2) 

(I) Dia clii chfi p/nrong lien dçt tnt sO hoçc nd clang kj ii k/thu thu-dng tni hoac nol clang Aj> lqrn lvii di vol 

1nrni1g/lop chiiphwong tin là cci n/iOn c/nra cci h5 k/thu t/nrOi g  lvii nhung cci clang /ç5 1gm tn Igi cl/a plurong. 
(2) A'cu cliii phirong lien là tá chfrc, plthi cci ngzthi dat then tá c/nc A) tOn, dcing ddit. 
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19. Bang k Ii phuong tin trong tru'&ng hqp chuyn tir cr quan dãng 
k khác sang cr quan clang k phu'ong tin thfly nQi dja (Ma TTHC: 
1.004036) 

19.1. Trinh tir thire hiên: 

- BuOc 1: Khách hang hoàn thién h so theo quy djnh. 

- BuOc 2: UBND cp huyn tip nhãn, kim tra h so vâ xü Is': 

+ Tnrông hap h so nOp tnrc tip, nu hè so dy dà thi cp giy biên nlin 
ho so và hen trà kêt qua theo th&i han quy djnh; nêu ho so không dày dü theo quy 
djnh thi trà Iai và hu&ng dn to chic, cá nhãn hoàn thiên lai ho so; 

+ Tru&ng hop h so nhân qua h thng bin din hoc hinh thüc phü hop 
lchác, nêu hO so thông dày dü theo quy dinh, trong thO'i gian 02 (hal) ngày lam 
viêc, k tir ngây nhãn throc ho so, có vAn bàn gài tO chirc, cá nhân bô sung, hoàn 
thiên ho so; 

- BuOc 3: Trâ k& qua cho lchách hang. 

19.2 . Cách thü'c thtrc hen: 

- Ho so thrcic n5p va trà k& qua trijc tip tai  B5 phn Tiêp nhn và Trâ kt 
qua thuôc VAn phông UBND cap huyn. 

- Hoac qua he thng bin din hoàc hmnh thrc phà hop lchác theo dja chi 
IJBND cap huyn. 

19.3. Thành plin h so: 

a) Giy to phài np d lut giü tai Co quan dAng k phuong tin: 

- Don d nghl dAng lc phuong tiên thüy noi dia theo quy dinh tai Mu s 5 
- Phii luc I ban hành kém theo Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/20 14 cüa B5 truông B5 Giao thông vn tài. 

- Giy ch&ng nhân xóa dAng k9 cfia co quan dAng k phuong tin tnrOc do 
(bàn chinh) dOi vOl phuong tin là tâu biên; 

-02 (hai) ành có kIch thuOc lOx 15 cm chip toàn bô man phái cüa phuong 
tin 0 trang thai nOi; 

- Biên lai np 1 phi tnrOc b (bàn chInh) d& vOi truOng hop chuyn quyn 
sO' h&u va phuong tin thuc din phái 1 phi truOc b. 

- Bàn ice khai diu kiên an toàn cüa phutmg tiên thüy nôi dja theo quy djnh 
tai Mâu sO 3 - Phy 1ic I ban hành kern theo Thông tu so 75/20 14/IT- 
BGTVT ngày 19/12/2014 cüaBô truO'ng Bô Giao thông vn tái dôi vOl phuong 
tin khOng thuc din clAng kiêrn. 

b) Giiy tO xut trinh ct co quan clang k9 phuong tin kirn tra: 

- Giãy ch&ng nhân an toàn k9 thuãt và bão v mOi truOng cOa phuong tiên 
con hiu 1rc dOi vOi phuong tin thu,c din dAng kiêm; 

- Hop dng mua bàn phuoiig tin hoc giAy to lchàc chüng rninh phuung 
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tiên duvc cho, tng, thüa k theo quy djnh càa pháp 1u9t di vâi phircxng tin 
thuc dién dAng lciêrn. 

- GiAy t& chng rninh du'ccc phép ho?t dng Va có tr1 s& ti Vit Nam di 
vó'i to chat rniOc ngoãi hoc giây t chiThg rninh thro'c phép cu trá ti Vit Narn 
dôi voi cá nhân rnrOc ngoâi; 

- 1-Içxp d6ng cho thuê tài chinh di vol tnthng hpp t chat cho thuê tài 
chinh dé ngh dutxc dang k phwvng tin t?i  nol däng k? ho khàu thu'äng trü hoc 
tarn trü cüa hen thué. 

19.4. S6 ltrç'ng h so: 01 b. 

19.5. Tlzói hçrn gidi quye1t: 02 ngày lain viêc ké tIc ngày n/'içn dth ho so' hQp 

19.6. P61 ttrqng thyt hin thU tue hãnh chinh: T6 chat, cá nhân. 

19.7. Cif quan thut hen thU tyc hãnh chinh: UBNDcp huyn 

19.8. Kt qua thuc hiên thU tue hãnh chinh: UiAy chUng nMn dang k? 
phuung tin thñy nOi dja - Màu so I Thông Ui sO 75/2014/TT-BGTVT. 

19.9. L phi: 70.000 dèmg. 

19.10. Ten mu don, t& khai: 

- Don d ngh dang k? phuung tién thfiy nQi dia theo quy dinh tai Mu s 5 
- Phu km I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-BQTVT ngày 
19/12/2014 cãa Bô trutng B Giao thông vn tài. 

Bàn kê khai diu kin an toãn cña phuong tin thüy nôi dja theo quy djnh 
tai Mãu sO 3 - Phu luc I ban hânh kern theo Thông tu sO 7 5/2014/TT- 
BGTVT ngày 19/12/2014 cüaB tru&ng BQ Giao thông vn täi dOi vol phuang 
tiên không thuôc din dàng kiêm. 

19.11. Yêu au, diu kiên thtrc hiên thU tyc hãnh chinh:Phuong tin cO 
dông co tOng cong suât may chInh tfr 05 sat nglra den 15 süc ng'ra hoc cO süc 
châ tfr 05 nguoi den 12 nguoi cüa tO chirc, cá nhân cO tru so hoac noi däng k h2 
khãu thu&ng trO ti dja bàn quãn 1'. 

19.12. Can ci pháp I ella thU tyc hành chinh: 

- Thông Ui so 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 cüa B truOng B 
Giao thông van tái ban hành Quy djnh ye dAng k2 phuung tiên thus' ni dja; 

- Thông tu s 198/2016/TT-BTC ngày 08/1 1/2016 cUa Bö truOng B Tài 
chInh quy dinh ITh'rC thu, ché do thu, nOp, quàn 1 va sü dung phi, lê phi trong linh 
nrc du&ng thüy, thrOng sAt. 

- Quj4 dinh s 3096/QD-UBND ngày 01/10/202] cia C/ii t/ch UBND 
thành phô Dà Nàng thông qua phtcong an kién nghj don githn hóa thth 4w hành 
chInh thuoc them quyén githi quyét ctha thành phó Dà NCng. 
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Mu so 5 

CQNG HOA xA HQJ CHU NGHIA VIET NAM 
Bc ip - Tçr do - Hnh phüc 

DON BE NGH! BANG Kt 
PHU'ONG TIEN THUY NEll D!A 

Dung chop/rn-wig 1!n chuyn tfr cc quan a'ang /g3  khác sang cc quan dang /g2 phu-ang l!n thz2y npr din) 

KIn!, gui: Uy ban nhán dan huyn (qun)  
- T chüc, cá nhan dang k9:  

dai din cho cãc dt.ng s h&u  

- Ten ca quan cAp dang k9 truàc clay:  
- Tru sâ chinh: (1)  

- Diên thoai: Email:  

Be nghj co' quan cap dAng k phu'o'ng tin thfly ni dja vói dc diem co' bàn sau: 
Ten phuang tin:  K9 hiu thit kO:  

Cong dvng:  
Narn và ncci dOng:  

CAp tãu:  Vt lieu vO:  
Chiêu dài thiM ke: rn Chiu dâi Ian nhAt: m 
ChiEu rng thiêt k:  rn Chiu rng Ian nhAt: . rn 
Chiéu cao man: m Chiu chirn: m 
Man khô: m Trçng tâi toàn phAn:    tAn 
SO ngtrai duçrc phép ch&: nguäi 51cc kéo, dãy tan 
May chinh (sJ lu'cmg, kieu, nzthc S6n xuá't, cong suO't,):  

May phii ('nEu có,):  

Clay phép nhp khAu s6 'né'u co,): ..ngày .....tháng .....nãm 20  
Docaquan  cAp. 
ClAy ch1cng nh4n an toân k5' thut và bàn v rnOi truäng sO:  

 docaquan  cap. 
Hóa dan nop I phi truàc ba so ngãy  théng nãm 20  
101 earn doan chAp hành nghiem chinh mci quy djnh cüa phap 1ut ye quãn I? Va SÜ 

dvng phiicing ti'n. 

ngây .....tháng .....näm 20 

CHU PHUO'NG TIN (2) 

(1) Dja c/n clith p/nrong t14n d5i try s& ho4c no.! dãng h)1 hç5 khdu thzcáng tn ioqc no! dàng /cj tam tr do! thE 
tnrdng hqp chüp/nrong t&n là cci n/ian c/nra cci hç3 kháu thu-àng trü nlnrng cci (icing k tarn trü Ia! diap/2to'ng. 

(2) NOn c/iü p/urong lien là 16 clint, p/là! cci ngzrJ! dq! (len 16 c/thc /cj (eu, dóng dJu. 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

DEc 1p - Tçr do - H?nh phüc 

MLi so 3 

    

BAN KE KHAI 

BIEU KIEN AN TOAN CUA PHU'UNG TIEN THUY NQJ BIA PHAT BANG K 

NHUI'4G KHONG THUQC DIEN BANG KIEM 

(Dàng cho locziphu'o'ng tin khóng có cf45ng cc trpng tái toàn phdn tfr 0] dê'n du'ói 

15 kin hoçc có s&c chà tIe 05 dAn 12 ngu'ài, phwcng tin có d5ng cc céng suá't 

may chmnh du'ái 05 sIec ngy'a hoc có sIec chà duói 05 ngu'ô'i,) 

- T chU'c, cá nhân dàng k9:  

dai diên cho các dong s& hUu  

- Tru s& chinh:(I)  

- Diên thoai: Email:  

Loai phirang tiên  

Vat lieu dong phucing tien:  

Kich thu'àc phu'cxng tien: (Lmax  X Bmax  x D x d) = ( x x  ) fli 
May (loai, cong suAt): / (cv) 

Khã näng khai thác: a) Trçng tãi toàn phAn:  tAn. 
b) Sue châ nguäi: ngu&i. 

Tinh trang  than vO:  

Tinh trang boat dng cña may:  

Dung cii thu sinh: s6 hicing  (chic); Loai  
Den tin hiêu:  

TOi cam doan tAt cã các phAn ghi trong bàn kë khai nay là dUng sij that, nu sai tôi xn 

hoàn toãn chju trach nhiem trtrOc pháp luat. 

 ngãy .... thang .... nãm  

Chfl phwong ticn(2)  

(Kj5vàghiroho ten) 

(I) D/a c/i, chü phirong tiën dat try sO hoac nol dOng /g) hO khdu thzrOng Ira hoOc nai dang /g 1gm Ira ddI vat 
truong hQp c/ia phirong tiçn là cO nhán chtra cO hO khOu thuOng trü nhung cO dOng /ç 5  1gm tn igi djaphuong. 
(2) Net, chO phuong tin là tO ch&c, phOi cC ngu dgi din to cht2c kj5 tOn, dOng dOt,. 
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20. Bang k 1i phwo'ng tin trong tru'ô'ng hqp chuyn quyn so' h&u 
phu'o'ng tin nhu'ng không thay dôi co' quan clang k' phuvng tin (Ma 
TTHC: 1.004002) 

20.1. Trinli tir thtrc hiên: 

- Bu&c 1: Khách hang hoàn thin h so thea quy djnh. 

- Buó'c 2: UBND cAp huyn tip nhan, kiêm tra ho so vâ xii 1: 

+ Tru&ng hop ha nop tnrc tip, nu ha dAy dü thi cAp giAy bién nhn 
ho soya hen trà kêt qua theo thai han quy djnh; nêu ho so không day dü thea quy 
djnh thi trà lai và huóng dn tO chic, cá nhân hoân thin lai  ho so; 

+ Truông hcip h so nhan qua h thang thin din hoc hInh th&c phü hap 
khác, nêu ho so không dày dU theo quy djnh, trong th?yi gian 02 (hai) ngây lam 
vic, ké tii ngày nhn ducxc ho so, có vAn bàn gui to chü'c, cá nhân bô sung, hoãn 
thiên ho so; 

- BuOc 3: Trâ kt qua cho khách hang. 

20.2. Cãch thfrc thtrc hiên: 

- Ho so thrgc np và trá 1cM qua tryc tiép tai  B phn Tiêp nhn và Trá két 
qua VAn phông UBNDcâp huyn. 

- Hoc qua h thérng bi.ru diên hoàc hinh thiic phü hcrp lchác thea dja ehi 
UBND cap huyn. 

20.3. Thành phân ho so': 

a) GiAy t& phài np d Ii.ru gi& tai Co quan dAng k phuong tin: 

- Don d nghj dAng k lai phuung tin thus' n5i dja theo quy djnh t?i  Mu 
so 7 - Phi lyc I ban hành kern theo Thông tn so 75/2014!TT-BGTVT ngày 
19/12/20 14 cUa B5 tniing Bi5 Giao thông vn tái. 

- 02 (hai) ành cO kICh thu'ó'C 10 x 15 Cm chip toàn bt man  phài cua phuong 
tin ii trang thai nôi; 

- GiAy Chlmg nhn dAng k2 phuong tin thüy ni dja dA du'çlC cap; 

- Biên lai nOp  1 phi trudC ba (bàn chinE), dái vó'i phuong tin thuC din 
phài np l phi trucic b?. 

b) GiAy tO xuAt trinh d CO quan dAng k phuong tin kim tra: 

- Hap dãngmua ban phuong tin haC quyk djnh diu chuyn phuong tin 
CUa CO quan CO thâm quyén haC giày tO khaC Chung minh phu'ong tin dugC Cho, 
tang, thOa ké theo quy djnh ua pháp lut. Tru'&ng hap Chñ phuong tin là to 
chiC, Ca nhân nuoC ngoài thing ten dAng k lai  phuong tin thi phái xuât trInh 
giây tO Chüng minh dugc phép hoat dQng vA cO trki  sO  tai  Vit Nam hoc giây tO' 
ch&ng minh duçlC phép cu trü tai  Vit Nam, 

- GiAy Chiing nhn ATKT& BVMT cua phuong tin con hiu l?c  di vói 
phuang tin thuOC din dAng kiêm. 
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20.4. S Itrqng h so': 01 bQ. 

20.5. Thô'i han giái qaylt: 02 ngày kim vic Ice tic ngày nhç2n clü ha so' hcp 

20.6. Di tuqng thtyc hen thU tvc  hãnh chInh: T chü'c, cá nhân. 

20.7. Co quan thut hiên thU tue hãnh chinh: UBNID cap huyn. 
A 20.8. Ket qua thi1re hiçn thu tçie hanh ehrnh: Giay chtrng nhan dang ky 

phu'cvng tin thUy n5i dja - Mu so 1 Thông fix sO 75/2014/TT-BGTVT. 

20.9. L phi: 70.000 dông. 

20.10. Ten mu thrn, to' khai: Dan d nghj däng k 'a  phuang tin thus' 
noi dia. Mu sO 7 - Phu luc I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-
BGTVT ngây 19/12/20 14 cüa B tru'&ng B Giao thông vn tài. 

20.11. Yêu au, diu kiên thiye hiên thU tçie hãnh chInh: Phuung tin cO 
dng cci tong cong suât may chInh tü 05 stc ngva  den 15 süc ngira hoac cO sue 
chO tü 05 ngu&i den 12 nguô'i cña tO chüc, cá nhân có tr? s& ho*c  noi dàng k' ho 
lchâu thu'ông tró tai dia bàn quán 1?. 

20.12. Can eü' pháp J efla thU tyc hãnh chinh: 

- Thông liz s6 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 cOa B5 trn&ng B 
Giao thông vn tài ban hành Quy djrih ye dAng k phuang tin thus) n'i dja; 

- Thông fix s 198/2016/TT-BTC ngãy 08/11/2016 cña B tru&ng B Tài 
chinh quy djnh n-nrc thu, chê do thu, nOp, quân 1)? vâ sà dung phi, 1 phi trong linh 
virc dutng thñy, dutng sat. 

- Quyé't dfnh so' 3096/QD-UBND ngày 01/10/2021 cza C/in t/ch UBND 
thành phO Dà Náng thOng qua phucng an kiCn nghj don gián hóa thz 4w hành 
chin/i thuOc thám quyén githi quyêt cza thành phO Dà Náng. 
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Mu so 7 
CQNG HOA XA HQJ CHU NGHIA VJItT NAM 

BQc 1p - Tv do - Hnh phüc 

DON BE NGHI BANG K LA! 
PHIXO'NG TIEN THUY NQI DIA 

(Dàng cho phuvng 1i€n chuyen quyen s& hüv) 

K/nh gal: Uy ban nhân clan huyn (quãn)  
- T6 chüc, cá nhân dàng k9:  

Dai din cho các dènig sâ Mu  
- Tru sà chinh:  
- Dién thoaj:  Email:  
B nghi co quan ttäng k I?i phwong tien thüy ni dia vói dc dim co ban nhu 
san: 
Ten phutng tin:  Se3 dang k:  
COng dvng: K hiu thi& kE:  
Nam vã noi dOng:  
CAp tãu:  Vat lieu vO:  
Chju dâi thi& k: m Chiu dâi Ian nhAt: . m 
Chiu rng thi& kE: m Chiu rOng Ion nhAt: . m 
Chiu cao man: m Chiu chim:  ...rn 
Man khO: m Trpng tâi toãn phAn:  tAn 
s6 nguäi duvc phép chr: nguti Süc kéo, dAy:  tAn 
May chinh (sJ Iwing, kiu, nuvc san xuát, cô,ia suót):  
May php (neCu có,):  
Phuong tin nay 
tfr (óng, bà /ioàc 

Dia cM: 

Da clang k tai 

Nay d nghj 

    

 ngãy .....(hang .....nârn  

dang k9 lai phucng tien trén. 
v vic sO Mu phucing tin va chAp 

1 vã sO dirng phutmg tin. 
ngây .....tháng .....närn 20 

CHU PHU'ONG TIEN (2) 

    

    

TOi xin chiu hoãn toàn trách nhim (mOe pháp 1ut 

hânh nghiêrn chinh quy djnh cOa pháp luât v quán 

     

(I) Of a c/il c/in phirong lien d5t lri s& hock nu! dãng A ho khàu thirOng trá hock no.1 clang /g tam tin dcii vol 
tnrong hqp chüphtrong lick là cO nhdn chira cO h khdu IlurOng lîü nhzrng cO dãng ki lam 1rz2 tgi dia plitrong, 
(2) iVi chü phwcng riCa là ici chfrc, p/ia! cO nguvi do! die,7 iS chtc tOn, dOng dclu, 

duoc ('inua lai, ho& dku cl2uyén ...)  
co quan, don vi)  
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21. Bang ky lal phuong tién trong tru%'ng hqp phtro'ng tin thay dôi 
ten, tInh nàng k5 thut (Ma TTHC: 2.001711) 

21.1. TrInh tu' thirc hiên: 

- Bu'óc I: Khách hang hoàn thiên hè so theo quy djnh. 

- BuOc 2: Uy ban nhan dan cAp huyn tip nhn, ki&n tra h so vâ xü' 1': 

+ Truông h9p h so' np trpc tip, nu h so dAy dU thi cAp giAy bién nhn 
ho so va hen trà két qua theo th&i han  quy djnh; nêu ho so không day di) theo quy 
djnh thI trá 1aj  và hu'o'ng S to chilic, cá nhãn hoân thiên 1aj ho so; 

+ Trutng hap h6 so nhân qua h thng buu din hoc hmnh thüc phü h?p 
khác, néu ho so không dày dü theo quy dinh, trong thai gian 02 (hai) ngây lam 
viêc, ké tü ngày thn duoc ho so, có van bàn gfri to chüc, cá nhân bô sung, hoân 
thiên ho so. 

- Buó'c 3: Trà k& qua cho khách hang. 

21.2. Cãch thü'c thu'c hiên; 

- Hèii so duic np 'à trà k& qua truc tip tai B phân Tip nhn và Trà Ut 
qua VAn phông UBND cap huyn. 

- Hoäc qua he th6ng bmi diên hoc hinh thac phü hcip khác theo dja chi 
UBND cap huyn. 

21.3. Thành phãn ho so': 

a) D& vâi phuong tien dAng k 1i do thay d& tInh nAng k' thut: 

- Don d nghj dAng k 1aj phiwng tin thfiy nôi dja theo quy djnh ti MAu 
so 6 - Phu lvc I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-BUTVT ngày 
19/12/20 14 cüa Bô tnrâng BO Giao thông vn tãi. 

- 02 (hai) ành có kIch thuó'c 10 x 15 cm chip toãn b man  phAi cüa phucrng 
tin ô trang  thai nôi: 

- Biên lai np 1 phi truo'c b (bàn chInh) dSi vâi phuong tin thuc din 
phài np 1 phi truôc ha; 

- GiAy chüng nl4n dAng k' phuung tin thüy ni dja dä duac cAp; 

- Bàn ké Ichai diu kin an toàn cüa phuong tin thüy nôi dja theo quy djnh 
tai MAu sO 3 - Phu lvc I ban hânh kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-
BGTVT ngày 1 9/12/2014 cüaB tru&ng B Giao thông vn tài dOi vOi phuo'ng 
tin lchOng thuOc din dAng kiêm. 

* D& vOi phuong tin dAng k 'a  do thay d& ten: 

- Don d nghj dAng k lai phu'cxng tin thüy nôi dia theo quy djnh tai MAu 
so 6 - Phi 1c I ban hành kern theo Thông tu' sO 75/2014/TT-BGTVT ngáy 
19/12/20 14 cUa B truô'ng B Giao thông van tài. 

- 02 (hai) ành cO icich thu'âc 10 x 15 cm chip toàn b man  phãi cüa phuong 
tin & trang thai nôi: 
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- Giây chirng nhn dàng ky' phuong tin thüy ni dja dã du'?c cap; 
Ban ké khai diu kiên an toân cüa phucxng tin thüy ni dja theo quy djnh 

tai Mâu so 3 - Phv 1ic I ban hânh kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-
BGTVT ngây 19/12/2014 cüa B tru&ng BO Giao thông vn tái dOi vOi phucxng 
tin khOng thu5c din dàng kiérn. 

b) GiAy t& xuAt trinh d co quan dAng k phuong tin kim tra: 

XuAt trInh ban chInh Uiây chUng nhn an toàn k' thut và bão v rnOi 
trutng cüa phuung tiên du'cxc cap con hiêu lijc sau Ichi phuung tin dâ thay dôi 
tInh nàng k' th4t dOi vOi phu'ong tin thuôc din dãng kiêrn. 

21.4. so Iu'qng hO so': 01 b. 

21.5. ThO'i han giãi quyt: 03 ngày, ké tfr ngày nhn dñ ho sa hyp I; 

21.6. B6i tuqng thire hiên thU tue hành chinh: T chñ'c, cá nhân. 

21.7. Co quan thy'c hin thU tc hãnh chinh: UBND cp huyn. 

21.8. Kh qua thçrc hiên thU tic hãnh chInh: Giây chirng nhn dAng k 
phuang tin thüy ni dja - Mu sO 1 Thông Pr so 75/2014/TT-BGTVT. 

21.9. L phi: 70.000 dng. 

21.10. Ten rnu don, tO khai: 

- Dan d ngh dAng k 'ai phuang tiên thUy ni dja theo quy djnh tai Mu 
sO 6 - Phu luc I ban hành kern theo Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/20 14 cüa Bô tru&ng B Giao thông vn tái. 

- Bàn ké kliai diu kiên an toàn cüa phuang tiên thUy ni dja theo quy djnh 
t?i Mu sO 3 - Php luc I ban hành kern theo Thông Pr sO 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 cüaB truâng Bi5 Giao thông 4n tái dOi vâi phuang 
tin lchOng thu5c din dàng kiêm. 

21.11. Yêu au,diu kin thtrc hin thU tyc hãnh chinh: Phuong tin có 
dng co' tong cOng suât may chInh t& 05 süc ngva den 15 sc ngira hoc có sue 
ch& tir 05 ngut'i den 12 nguO'i cüa tO chuc, cá nhân có thi sO hoäc nai dàng k9 h 
khâu thuOng tri tai  dja bàn quàn 1. 

21.12. Can S pháp ly cUa thU tyc hãnh ehInh: 

- Thông Pr s 75/2014/TT-BGTVT ngây 19/12/20 14 cüa B truOng B 
Giao thông van tài ban hành Quy djnh ye dàng k' phi.rcmg tin thus' ni dja; 

- Thông tu s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cUa B truñng B Tãi 
chInE quy dinh irnrc thu, ché do thu, nôp, quán 1' và sà diing phi, 1 phi trong linh 
vt duOng thüy, thrOng sat. 
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Mu so 6 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

DOe 1p - Tçr do - Hanh phUc 

DOT BE NGHJ BANG K' LAI 
PHU'QNG THN THUY NQJ IMA 

(Dàng cho phicong tin thay dJi ten, tInh náng kfr thuat,) 

Kink gfri: Uy ban nhãn dan huyn (qun)  
- T chóc, cá nhân clang k:  

dai din cho cac dng sâ Mu  
- Try sâ chInh: (1)  

- Din thoai: Email:  
Hin thing là cliii so' hflu phuong tin có dc dim co ban uhir sau: 

Ten phu'o'ng tin:  S6 dang ks':  
do  cp ngày .....tháng .....nàm  
Cong ding: K hiêu thik k:  
Narn vã noi doug:  
CAp tàu:  Vat lieu vO:  
Chiu dài thi& k&  rn Chiu dài Ian nhAt:  in 
Chiu rng thit k:  m Chiu rng lan nhAt:  

m 
Chiu cao man:  m Chiu chIm: 
Man khô:  m Trong tái toân phân: tAfl 
Sc nguti daqc phép cM: ngithi Sue kéo, dAy:  tan 
May chInh (so' lucmg, kieu, nzc&c san xut, Cong suJt,):  

May php (ne'u co):  
Nay d nghj co quan clang k Iai  phuang tin trén vO'i l do:  

'Nêu ctk thông sJ kfr thuát thay a'i cñaphwong tin xin dàng kj igi,) 

TOi earn doan chju hoàn toãn trách nhiêm và chAp hânh nghiêm chinh quy djnh cOa 
pháp lu@t  v quân 12 va sü dung phirang tin. 

ngây .....thang .....nãrn 20 
CHU PHUtYNG TIEN (2) 

(1) Di a chi c/ni phirong lien dat Iru sà hoäc noi dàng /g h5 khdu 1/nrC ng trth hoac no' dCng kj 1gm irzi ddE 
lrtrCng hop c/ni phirong tin là cC nhOn c/nm cC h5 k/iOu 1/neOng Ira n/nrng cC dOug k( 1gm trü igi ct/a phuong. 

(2) Ndd c/ni p/iuong lien là id chác, ph6! cC ngirài dgi din td c/j&c /g tC;z dCng ddu. 

MAu so 3 
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CQNG HOA xA HQI Cm) NGHIA VIET NAM 
Bc 1p -  Tty do - Hnh phuc  

BAN KE KHAI 
BJEU KIEN AN TOAN CUA PHUONG TIEN THUY NQI ifiA PHAI BANG K' 

NHIXNG KHONG THUOC DIItN BANG KIEM 

(Dàng cho logi phuong tin khong có d5ng cc trQng tái toàn phn tic 0] den dwói 

15 tá'n hoçc có sue chO tic 05 den 12 ngithi, phicong tin có dç5ng cc' cong suát 

may chInh du'Oi 05 the ngy'a hoac  có the ch& duO'i 05 nguài) 

- T6 chüc, cà nhàn dang k:  

dai din cho cac dng s hüu  

Tru sâ chinh:(l)  

- Diên thoai: Email:  

Lo?i phuang tin  

Vt lieu dOng phuang tin:  

Kich thuàc phiiong tin: (Lrnax  X Brnax  x D x d) = ( x x x ..) m 
May (loal, cong suAt): /  (cv) 
Khà nãng khai thac: a) Trpng tái toàn phAn:  tAn. 
b) Süc chà nguâi: nguti. 

TInh trang than vO:  

Tinh trang hoat dQng cUa may:  

Dvng cy thu sinh: s6 luvng  (chi&); Loai  
Den tin hiêu:  

Tôi cam doan tAt cá các phAn ghi trong bàn ké khai nay là dáng sy' tht, néu sai tOi xin 

hoàn bàn chju trách nhim truàc pháp lut. 

 ngày tliãng näm  

Chü phu'ong tiçn(2)  

(KjvàghiröllQtên) 

(1) 0/ a c/il c/là phuong lien dat try s& hoc noi dàng kj h khdu thwOing trth hoãc nai dàng /c5 lain Ira dJi v5i 
trudng hgp chñ piiuong tin là cá n/iOn chira cO h khOu Ihw&ng Ira nhung cO clang k> 1gm Ira Igi cl/a p/iuung 

(2) wd, cliO phuong lien là îá c/uk, p/nil aS nguài dcii dién îá c/n'ec k9 ten, dOng dciii. 
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22. dp 1i Giy chfrng nhn dãng k phwo'ng tin (Ma TTHC: 
1.003930) 

22.1. TrInh ttr thtrc hiên: 

- Buórc 1: Khách hang hoãn thin ho so theo quy djnh. 

- Butc 2: Uy ban nhân dan cAp huyên tip nhãn, kim tra h6 so và xir 1y': 
+ TruUng hop so np trçrc tip, nu hè so dAy dü thi cAp giAy biên nhân 

ho so vã hçn trá két qua theo thai han quy dinh; nêu ho so không day dü theo quy 
djnh ±1 trâ 'a va huâng dn to chüc, cá nhân hoài thin lai  ho so; 

+ Trithng hop h so nl4n qua h thng him din hoc hinh th&c phà hçip 
khác, nêu ho so không day dñ theo quy diinh, trong thôi gian 02 (hai) ngày lam 
viêc, ké tic ngây nhân dutxc ho so, cO van bàn gii tO chüc, cá nhân bô sung, hoân 
thiên hO so; 

- Brn9c 3: Trã k& qua cho khách hang. 

22.2. Cáeh thfre thire hen: 

- H so ducic np trà k& qua tn,rc tiép tai B phn Tiêp nhn vã Trà két 
qua Van phông LTBND cap huyn. 

- Hoãc qua he thng him then hoàc hInh th&c phic hpp khác theo dja chi Uy 
ban nhân dan cap huyn. 

22.3. Thãnh phn hi so': 

Truông hop GiAy chüng nhan dàng k3 phuting tin bj mAt, h so cAp lai 
Giây chü'ng nhân dãng k phu'ong tin bao gOm: 

- Don d nghj cAp 1i GiAy ch&rig nhân dàng k phizong tin thuS' ni dja 
theo quy djnh tai Mâu so 9 - Phii 1ic I ban hành kern theo Thông tu sO 
75/2014/TT-BGTVT ngây 19/12/2014 cüa Bô tru&ng B Giao thông vn tãi. 

- 02 (hai) ành kh 10 x 15 cm chup toân b man phái cüa phLrong tin & 
trang thai nOi 

- GiAy chüng nhn dàng IcS' phu'ong tin thñy ni dja dâ dinc cAp d& vó'i 
truô'ng hçip Giây chüng nhn dãng kS' phirong tin bi hông 

* GiAy t& xuAt trinh d co quan dang kS' phuong tin 1cirn tra: oiAy chüng 
nhân an toàn k thuât vâ bão ye môi truô'ng cüa phuo'ng tin, dôi voi phutmg tin 
thu'c din dAng kiêm. 

22.4. SE Iu'çrng hi so': 01 bô. 

22.5. Thôi han giãi quyt: 03 ngây, ké tic ngày nhn dü ha so hgp 1; 
22.6. D6i tung thire hiên thfl tue hành chInh: Ta chüc, cá nhân. 
22.7. Co' quaii thtrc liiên thu tue hãnh ehInh: UBND cAp huyn, 
22.8. Kt qua thuc hiên thu te hãnh ehInh: Giây chthig nMn dang 1c9 

phuong tiên thñy nôi dia - Mu sO 1 Thông tu' sO 75/2014/TT-BGTVT, 
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22.9. L phi: 70.000 dông. 

22.10. Ten mh dan, tô'khai: Don d ngh cap 1?i Giây ch&ng nhGn dang 
k2 phucxng tiên thus' noi dia. Mâu so 9 - Phy Iic I ban hành kern theo Thông Ui so 
75/2014/TT-BGTvT ngày 19/12/2014 cüa B5 tnr&ng B Giao thông vn tái. 

22.11. Yêu an, diu kiin thirc hiên thU tyc hãnh chinh: Phuangtiên có 
dông co tong cong suât may chInh t& 05 sCic ngi,ra den 15 sà'c ngira hoac  có sue 
châ tfr 05 nguUi den 12 nguoi cüa to ChÜC, Ca. nhãn CO try sâ hoc no'i dãng k h 
khãu thithng trá t?i dja bàn quàn 1). 

22.12. Can cii' pháp 1 ella thU tyc hành chInh: 

Thông tu' 5é 75/2014/TT-BGT\JT ngày 19/12/2014 cUa Bt truO'ng B 
Gao thông vn tâi ban hành Quy djnh ye dAng k phuong tiën thus' nôi dja; 

- Thông Ui s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cua B tru&ng B Tài 
chInh quy djnh rnüc thu, ché d thu, np, quàn 1 va sCr dyng phi, I phi trong linh 
V1JC dithng thUy, duO'ng sat. 
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Mu so 9 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip  - Tty  do - Hnh phüc  

BO1 BE NGHJ CAP LAT GIAY CHU'NG NHAN BANG K' 

PHUtING TIN THUY NQI EllA 

K/nit gthi: Uy ban nhân dan huyn (qun)  

- T chüt, cá nhân dang k:  

dai dien cho các cthng sä h&u  

- Try so' chinh: 

- Diên thoai: Email:  

Hiên dang là chü so' hUu phuting tien:  So dang ks':  
do  cAp ngày .....tháng .....närn  
COng dung: Vt lieu vO:  

Narn và nai dOng:  

Chiu dài thit k& rn Chiu dài IOn nhAt: m 
Chiu rông thi& k: rn Chiu rng IOn nhAt: m 
Chiu cao man: m Chiu chim:   .rn 
Man kliO: m Tr9ng tài toàn phAn: Mn 
sO ngu'Oi du'ac phép cho': nguâi Süc kéo, dAy: Mn 
May chInh ('so' lwqng, kilu, nuó'c san xudt, cOng suá't,):  

May phy ('nu có,):  

Nay d ngh cAp lai GiAy chüng nh4n dang k' lai  phisang tien thUy nOi  dja vol l2 do: 

TOi cam doan 161 khai trén là dung sir thyc vã hoàn toãn chju trách nhiem truOc phãp 

luât v 161 khai cüa minh. 

ngày .....tháng .....nãrn 20 

CHU PHU'ONG TIEN (2) 

(1) 1)/a chi chthphu-ong tién dt tru sá hock noi dang AT) h5 klidu thu'àng Ira hock nai clang IT) Icim Ira tE vol 
IrirOng hop c/n2 phu-ong tEen là cO nhdn c/nm cO h khu thu-àng trth nhui g cO clang A) 1gm Irü 4n df a phircing. 
(2) Nc4u chO p/nrong liEn là td c/uk, phOi cO ngirOi dgi diEn td chik /95 ten, dOng dO'u, 
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23. Xóa Giy chfrng nhn dãng k32 phuo'ng tin (MA TTHC: 2.001659) 

23.1. TrInh tw thtrc hen: 

- BuO'c 1: Khách hang hoàn thin h so theo quy djnh. 

- Butc 2: Uy ban nhan dan cAp huyn tip nMn,  k14rn tra soya xcr 1: 

+ Tru&ng hccp ho so np trirc tip, n4u h so dAy dü thI cAp giAy biên nhn 
ho so vâ hçn trã kOt qua theo thi h?n quy djnh; nOu ho so lchông day âü theo quy 
dinh thi trà lai va hu&ng dan to chic, cá nhân hoàn thin 'a  ho so; 

± Truông hop h so iThân qua he théing buu din hoc hInh thirc phü hop 
khác, nêu ho so thông day dü theo quy dinh, trong thai gian 02 ngày lam vic, ké 
th ngày nhân duoc ho so, cO van bàn gui tO chüc, cá nhân bô sung, hoán thiên ho 
so. 

23.2. Cách thü'c thtrc hiên: 

- HO so ducxc nQp va trà k& qua trirc tip ti B phn Tip nhan và Trã kêt 
qua thuc Van phOng UBND cap huyn. 

- Hoc qua h th6ng bu'u din hoc hInh thi.rc phü hop khác theo dja chi 
UBNI) cap huyn. 

23.3. Thãnh phãn ho so': 

- Dan d nghj xóa dang 1ç phuong tin thüy ni dja theo quy djnh tai  Mu 
sO 10 - Phii 11ic I ban hành kern theo Thông Pr so 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 cña B truông B Giao thông vn tãi. 

- Bàn chInh GiAy chüng nhan däng k'j phucmg tin thüy ni dja dã duqc 
cAp. 

23.4. S6 Itrqng ho so': 01 b. 

23.5. ThO'i han giãi quyt: 03 ngày, ká tü ngây nhân dü hO sohçip lê; 

23.6. fJi tuqng thçt hin thu ttjc hãnh chinh: T' chüc, cá nhân. 

23.7. Co quan thic hin thu tijc hành chInh: Uy ban nhân dan cap 
huyn. 

23.8. Kt qua thuc hin thU tyc hãnh chInh: Giây chüng nhn xóa däng 
k phu'ang tin thñy nôi dja Mâu sO 11. 

23.9. L phi: Không cO. 

23.10. Ten mu don, to' khai: Don d ngh xóa phuong tin thu5' ni 
dja. Mâu sO 10 - Phv 1ic I ban hành kern theo Thông Ui sO 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/20 14 cüa B tru&ng B Giao thông van  tãi. 

23.11. Yêu cAu,diu kiên thyc hin thU tyc hãnh chinh: Phuong tin có 
dng co tOng cong suât may chInh tir 05 siirc ngi,ra den 15 the ngva  hoc cO the 
ch& tir 05 nguD'i den 12 nguôi cüa tO chtrc, cá nhân có trj sâ hoc noi dang k' hO 
khâu thu&rig trñ tai  dja bàn quàn 1?. 

23.12. CAn S pháp I ella thU tyc hành chInh: 
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- Thông tu' s 75/2014/TT-BGT'VT ngãy 19/12/20 14 cüa B tru'ô'ng B 
Giao thông van tãi ban hânh Quy dinh ye dãng k phuang tin thus' ni dja; 

- Thông rn s 198/2016/TT-BTC ngây 08/11/2016 cüa B tru&ng Bç5 Tãi 
chInh quy dinh mü'c thu, chê do thu, nôp, quãn 1)2 vâ sà diing phi, 1 phi trong 111Th 
vy'c dutng thüy, duông sAt, 
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Mu s6 10 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc Ip - Tçr do - Hanh phñc 

DON BE NGHJ XOA BANG K' 

PHU'O'NG TIEN THUY MM D!A 

Kin/i gfl'i: Uy ban nhAn dan huyn (qun)  

- T chrc, cá nhân dang k: dai 
din cho cac dông sâ hitu  

- Tru sâ chinh:  

- Din thoai:  Email:  

B nghj co quan xóa dàng k phuo'ng tin thüy ni dja vói dc diem ur ban nhtr 

sau: 

Ten phuang tin:  S dang k:  

Cong dung: K' hiêu thit k&  

Nam va noi dOng:  

CAp tâu:  Vt Iiu vô:  

Chiêu dãi thi& kê: m Chiu dài lan nhAt:  rn 

Chiu rng thiét k:  m Chiu rng lan nhAt:  iii 

Chiu cao man: m Chiêu chim:  rn 

M?n khO: m Trpng tãi toãn phAn: Mn 

sS nguOi dugc phép chic: ngaâi Sirc kéo, dAy: Mn 

May chmnh (so' luvng, kiu, nuvcsán xuO't, cOng suJO:  

May phu (iiéu có,):  

Nay dé ngh xOa dang k phuimg tin trCn. 

L' do xóa dang ky  

Tôi xin chiu hoãn toãn trách nhiem truàc pháp lut ye viC sâ hUt phutxng tin trCn vã 

chAp hành nghiém chinh quy dinh cüa phap !uât ye quãn l vã sfr dung  phuong tin. 

 ngày .....tháng .....närn 20 

CHU PHU'ONC TIN (2) 

(I) Df a chi c/n) p/iuong tin dçt try so /2oçc nui dang /g)  h k/thu ihuong in) hoc /20/ dOng k) 1gm trO dói vol 
ti-irong hg-p c/n) p/nrong tin là cO nhOn c/nra cO / khdu thu-Ong Ira nhu-ng cO dang /9) 1gm trü tgi d/a p/ntcxng. 

(2) Néu c/ni phirang lien là to ch&c, p/wi cO uguvi del dien iS c/1&c /9) ten, ddng ddu. 
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Phn IV 
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHiNH 

LNH VU'C GIAO THÔNG VAN TAI THUOC THAM QUYEN 
GIAI QUYET CUA UBND PHIXUNG, xA 

1. Cp phép hãnh ngh vn chuyn hãnh khách, hang hóa bang xe thô 
so', xe gãn may, xc mô to 02 bánh vã các Io4i xc tu'o'ng tr (Ma 
TTHC:1.009013) 

1.1. Trinh ttr thut hién: 

- BuOc 1: Ca nhân nôp h so theo hu&ng dn tai Bs5 phn tip nhn và trã két 
qua. 

- BuOc 2: B phön tip nhân kim tra so, nu dÀy dñ, hcxp 1 chuyn cho 
cong chüc chuyên mon. COng chtrc chuyên mon xfr 19, trinh lAnh do phê duyt 
và trà két qua 1i cho b5 phn tiêp nhn. 

- Bu'ot 3: B phn tip nhn trã k& qua cho cá nhãn. 

1.2. Cách thü'c thu'c hiên: Ho so nôp tai tru sà UIBNI[) cAp xã 

1.3. Thãnh phAn h so': 

- Dan clang k9 hânh ngh; 

- 02 árih cO 3x4 (cm) chup thông qua 06 tháng. 

- Xuât trinh: 

+ ChIrng minh nhân dan; 

+ GiAy churng nhân clang k9 phixcmg tin (Tru&ng hcip ten cUa chü sâ hQ'u 
trong giãy chirng nhn clang k9 phuang tin thông trOng vâi ten nguOi clang k9 
hânh nghê thi phãi cO sij dông 9 bang van bàn cüa chO sO h&u phuang tin và có 
cMng thizc cOa ca quan nhã nuO'c có thâm quyên); 

+ pA phép lái xc (dM vOi truOng hcrp phuong tin phài dugc clang k9, 
ngu&i diêu khiên phái có giây phép lái xc theo quy djnh). 

1.4. Si hrqng ho so': 01 b 

1.5. Thô'i hn giãi quyt: 02 ngày lam vic 

1.6. D6I tuong thu'c hen thu tuc hãnh chInh: Ca nhân, to chüc 

1.7. Co quan thiyc hin thu tçic hãnh chInh: UBND cap xa. 

1.8. Kt qua thirc hiên thu tyc hãnh chinh: The hành ngh 

1.9. L phi: KhOng cO 

1.10. Ten mu don, mu t& khai: Don clang k9 hành ngh. 

1.11. Yêu cAu, diu kin thu'c hin thu tyc hành chunh: KhOng cO 
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1.12. Can S pháp I cüa thu tc hãnh chinh: 

Quy& dinE s 29/2010/QD-UBND ngây 27 tháng 9 Mm 2010 cüa UBND 
thãnh phô Dâ Nng ban hãnh Quy djnh ye to chrc quán 1y', hoat  dng vn chuyén 
hãiTh khách, hang hóa bAng xe thO sa, xe gAn may, xe mO tO hai bánh vã các 1oi xe 
tu'cing fly trén dja bàn thành phO Dâ NAng. 
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MAU DON BANG K\'HANHNGHE 

Vn cIiuyn hãnh khách, hang hOa bng xe thô so', xc gAn may, 
xc mô to 2 bánh vã các Jai xe tu'o'ng tr 

(Ban hành kern theo Quy& djnh s 29/201 0/QD-IJBND 
ngày 27 tháng 9 nãm 2010 cUa UBND thành phé Ba Nng) 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA WET NAM 
BQc 1p - T do - Hnh phüc 

DON PANG KY 
Hành nghê v4n chuyn hành khách, hang hóa bng 

xc thô so', xc gãn may, xc mô to 2 bánh vã the Ioi xc thong tçr 

Anh kiu 
CMND 

cä 3x4 cm 

 

KInh gui: (UBND phuông, xä)  

 

-Têntôilà. Narnsinh:  
- H5 khâu thu&ng trá (tarn trü):  

 

S6CMIND : doCôngan  
cp rigàytháng nArn  
- Biên so dàng 1<9 xe:  
-Loaixe:  
- Giây phép lái xe so:  

 

D nghj UBND chap thun và cap phép cho 
tôi ducxc hành nghê kinh doanh van chuyên hành lchách, hang hôa bAng 
phu'ang tin nêu trén. 

Tôi xin cam kt ch.p hãnh nghiêrn Lut Giao thông du&ng b vã cãc 
quy djnh cña Nba nuOc trong qua trinh hânh nghê./. 

UBND phu'ô'ng, xã     , ngày tháng nAm  
SO hiu The hânh nghê dA cap: NGTSO'I BANG K'c' 

(K9 và ghi rO hp ten) 

(Ky ten, dóng du) 
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2. dp di, cp Ii the Mmli ng 4n ehuyn hành kháeh, hang hóa 
bang xc thô so', xe gán may, xc mô to 02 bánh vã cac Ioi xc ttro'ng tçr (ma 
TTHC: 1.009014) 

2.1. TrIllh ttr thire hiên: 

- BuOc 1: Ca nhân np don ha theo huàng dn tai  B phn tiap nhn và 
trã kêt qua. 

- Butc 2: B phn tip nhn kirn tra ho so, nu dày dU, hqp 1 chuyên cho 
cong chü'c chuyên mOn. COng chüc chuyên mOn xà 1, trinh lãnh d?o  phé duyt 
và trà két qua lai  cho b phn tiêp nhn. 

- Buâc 3: B) phn tip nh4n trá kt qua cho cá nhân. 

2.2. 0kb thfrc thire hen: Hè so nôp tai  tru s& LEND cAp xã 

2.3. Thành phn ho so': 

- Don d nghi cAp lai, cAp dôi The hAnh ngh (theo mu quy djnh t?i  Phv lvc II); 

- The hành ngh cü, The hành ngh bj hông. 

- Xuât trInh: 

+ Chüng minh nhân dan; 

+ (HAy dãng k' phuong tin (Tnthng hccp ten cilia chili so httu trong giây 
chüng nhn dàng k,? phuong tin thông tràng vOi ten nguti dang k hành nghê 
thi phài có sr dOng bang van ban cilia chü sO h&u phuong tin và cô ch&ng thirc 
cilia Co quan nhà nuOc có thâm quyên); 

+ GiAy phép lái xe (dai vOi tnr&ng hqp theo quy djnh phucing tin phài 
ducxc dáng k, ngutM diêu lchiên phài có giây phép lái xc). 

2.4. S lu'qng ho so': 01 b 

2.5. ThOi hn giãi quyt: 02 ngày lam vic 

2.6. Dôi tirqng thiyc hin thu tyc hãnh climb: Ca nhân, hk chüc 

2.7. Co' quan thiyc hin thu tyc hãnh chinh: UBND cap xä 

2.8. Két qua thic hin thu tyc hành chInh: The hành nghê 

2.9. L phi: Không cô 

2.10. Ten mu do'n, mãu to' khai: Dan xin cAp lai, Cap di the hành ngh 

2.11. flu cflu, diêu Idn thçrc hin thu tyc hãnh chmnh: NguOi có The 
hành nghê bj hOng, bj mat có ten trong hO so lu'u tr& ti noi cap The hành nghê; 
ngtthi hành nghê khi thay dOi lo?i  phuang tin 4n chuyên phái np ha so dé nghj 
cap lai, cap dôi The hành nghê tai UBND phu&ng, xâ noi cu trill 

2.12. Can en' pháp I' ella thu tyc hãnh chub: 

QUY& djnh s 29/2010/QD-IJBNDngày 27 théng 9 nãm 2010 cña LEND 
thành phO Dà Nang ban hành Quy djnh ye to chuc quân 1', hot dng 4n chuyên 
hàth khách, hang boa bang xe thO so, xe gãn may, xe mO tO hai barth và CáC lo?i 
tuong tv trên dia bàn thành phO Ba Nàng. 
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MAU DON BE NGHI CAP DO!, CAP LAI  THE HANH NGHE 
Van chuyên hãnh khách, hang hóa bang xe thô so, xc gãn may, 

xc mô to 2 bánh vã các Ioi xc tu'o'ng tty 

(Ban hânh kern theo Quye't dinh so' 29/2010/QD-UBND ngây 27 tháng 
9 nàin 2010 ctha UBND thành phO Dà Náng) 

CQNC HOA XA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
DOc Ip - Tçr do - Hnh phñc 

DON BE NGH CAP DO!, CAP LA!  THE HANH NGHE 
Vn chuyên hãnh khách, hang hóa bng xc thô so', xc gãn may, 

xc mô to 2 bánh vã the Io?i  xc tu'o'ng tçr 

Anh kiu 
CMND 

c& 3x4 cm 

Kinh gui: (UBND phu&ng, xa)  

- Ten tôi là Nãni sinh  
- Ho khâu thuông trü (tam trü):  

-SôCMND : doCôngan  
cap ngày tháng nArn  
- Biên so dàng k xe:  
-Loaixe:  
- Giây phép lái xe so:  

Hin tOi dâ có The hành nghê kinh doanh vn chuyên bang  
do!JBND cap. 

L? do xin dOi, cap lai:  
Dé nghj UBNID dOi, cap Iai  The hành ughé dé 

hoçtt dng van chuyén theo quy dinh.!. 

UBND phtrô'ng, xã  , ngày tháng närn  
- Cap, d61 lan:  NGUTh BE NGH 
- So hiêu The hânh nghê:  (K9 và ghi rO hp ten) 

(K9 ten, dóng du) 
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3. Cap Gifly phép sfr dung tm th&i via he ngoãi mçic dIch giao thông 
dôi vo'i tru'ô'ng hop sfr dyng tm thô'i via he dê thy'c hin các ho?t  dng kinh 
doanh buôn ban (tru'&ng hop fly quyên cho UBNJ) phwô'ng, xã) (Ma TTHC: 
1.009015) 

3.1. TrInh tir thtrc hin: 

- Butc 1: T chirc, cá nhân hoàn thin he1 so theo huó'ng dn; 

- Bu'Oc 2: B' phn ti6p nhn và trà k& qua tip nhn he1 so', kim tra tInh 
hop 1 va day dü cüa cac giây tä có trong ho so, yêu cau ho sung, hoân thin nêu 
ho so chua day dU, chua hcrp 1 va chuyên cho cOng chüc chuyén rnôn; 

- BuOc3: Cong chüc chuyên mon thi 1 ho so, kim tra trinh trinh lAth 
dao UBND cap xA k giây phép va chuyên cho B phn tiêp nhn và trà ket qua 
dé giao cho to chüc, cá than. Truông hgp tü chôi cap phép phài trà lôi bang vAn 
bàn có nêu rô 1 do. 

3.2. Cách thfrc thçrc hin: He1 so duqc nôp trrc tip t?i BO phn Tiêp nhn 
và trã két qua thuc LEND phu'&ng, xi 

3.3. Thãnh phãn h so': 

- Dan d nghj sü dirng tm thai via he ngoài rnic dich giao thông (theo 
mu) hoc Cong vAn cüa tO chüc, cá nhân cO ni dung day dñ thông tin nhu 
Don; 

- Bàn photocoppy Gi.y chimg nhn dang k kinh doanh do co quan Nba 
mió'c có thâm quyên cap (hoac (Iiiây xac nhn cUa LEND phu&ng, xA noi cu trü 
dOi v&i nhil'ng h buOn bàn nhO); 

- So dO vj trI (th hin dy dü kIch thuOc và hiên trang cña khu vuc); 

- GiAy cam kt dam bào v sinh mOi truô'ng, m5' quan do thj. 

- Nguäi cO nhu câu sü dpng tam  thô'i via he ngoài m11c dIch giao thông 
nhung khOng phài là chfi sâ hO'u nhà, chü sir dvng  dat ben trong via he dO thI 
phài duçic sir dOng ' bAng vAn bàn (có cong chu'ng hoac chung thirc) cüa ngithi 
Co quyên sO hfl'u nhã, nguO'i CO quyên sfr dvng  dat ben trong dO. 

3.4. Se1 Iu'qng ho so': 01 b. 

3.5. Thô'i hn giãi quyt: 04 ngày lam ViC. 

3.6. Dôi tu'qng thiyc hin thU tyc hành chInh: Ca than và tO chi.rc. 

3.7. Co' quan thyc hin thU tyc hành chInh: UBND cap xi 

3.8. Két qua thy'c hin thU tyc hành chinh: Giây phép. 

3.9. Lph4 P/il: 

M&c thu theo thông = Din tIch da't thcçc s& dyrig (m2)x O,1S%x giá 1rn2  
dot vj fri 01 theo BOng giO dOt & tgi do thj do UBND thOnh phO cOng hO 

3.10. Ten mu dot, mu to' khai: Don d nghj sfr dvng tam thdi via he 
ngoài mic dIch giao thông. 
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3.11. Yêu cu, diu kiên thuc hen thu tiic hành chunh: Không có. 

3.12. Can cti pháp I ella thU tyc hãnh chinh: 

- Lut Giao thông du&ng ho ngày 13/11/2008; 

- Quyêt djnh s 55/2014/QD-UBNID ngày 3 1/12/2014 cüa UBND thãnh 
phô Dà Nàng ban hành Quy dinh ye quàn 1' và sü dvng tam thai via he ngoài 
muc dIch giao thông trén càc tuyén dutng thuôc dja bàn thành phô Dà N&ng; 

Quyä djnh só 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 ciia UBNID thành phEi 
Dã Näng sfra dôi, bô sung rnt sâ diêu cüa Quy dinh ye quàn 15' và sfr ding tam 
thèi via he ngoài muc dich giao thông trên càc tuyén diRcng thuc dja bàn thành 
phô Dâ Nàng ban hành kern theo Quyêt d4nh so 55/2014/QD-UIBND ngày 
31/12/2014 cüa UBND thành phO Dà Nng. 

- Nghj quyt s 151/2018/NQ-HDNID Hi dng nhân dan ngày 12/7/2018 
cüa thành phô Dà Nng quy dinh rnüc thu, chê do thu, np, quán lvà sü dvng 
phi s& dirng tarn  thôi lông duè'ng, he phô trên dja bàn thành phô Dà Näng; 

Quy& djnh s 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cña UBND thành phô 
Dã Nang quy djnh bang giã các loai  dat trên dja bàn thành phô Ba Nãng giai doan 
2020 - 2024. 

- Quyé'r d/nh s 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cta UBND thành 
phO Dà Náng ban hành Quy dinh phán cap quthn 1)5, khai thác và báo tn các 
cOng ininh ththng b5 trén dja bàn thành phO Dà Nàng. 

QuyAt d/nli so' 07/2021/QD-UBND ngày 27/3/2021 cáa UBND thànhphJ 
Ba Náng tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cia Quy dfnh ban hành kern theo Quyét 
djnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 ctha UBND thành p170 Quy djnh 
Bang giO các logi dat trên dia bàn thành phO Dà Nàng giai doan 2020 - 2024. 
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIfl NAM 
BQc Ip - Ty do - Hnh phüc 

Dã Nng, ngày tháng nàrn  

DUN BE NGHI CAP GIAY PHEP 
S DUNG TAM THUI MQT PHAN VIA HE 

KInh gfri:  

Tôi ten là: Diên thoai s&  

Dai din (n&i là ccx quan, M chü'c)  

Thutng trü tai  

Nay tôi lam Don d nghj nay, kInh d nghj UBND phuông/xä cho phép 
du9c sü ding tam  thai mt phân via he t?i  khu virc truOc nhà s6  
duông qun  

Sü dung vào mvc  d1ch  

Vol diên tIch siTr dvng: fl 2  (dãi: met, rông: met) 

Trong qua trmnh sà dvng  via he, tôi xin chp hành dÀy dU quy djnh v v 
sinh môi tru&ng; trât tu cong cong, trt tkr  an toàn giao thông. Chju trách nhim 
quàn l, süa chGa via he dé darn báo thông ành huâng den các cong trinh ngâm 
dâ duoc lap dat trong phân via he và dóng phi day dU, dung thii han  (truôc khi 
sàa chUa phãi lam thu tvc  cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Thôi gian xin siir dpng tam  th&i via he 1ã tháng. 

Ttr ngày tháng näm dn h& ngày tháng närn  

Ghi chñ: Tru'&ng hcxp xin phép sà ding lAn dAu vol miic dIch d du d6 xe 
ôtO, phâi kern theo giái phãp gia cO via he darn báo chju lvc dOi vol xe 0 tO. 

To chile (eá nhãn) lam thin 
(K? và dOng dâu) th

ao
nt

t6
-0

3/
06

/2
02

2 
10

:5
2:

58
-th

ao
nt

t6
-th

ao
nt

t6
-th

ao
nt

t6



95 

4. Up Giy phép sfr dung tm thôi via he ngoãi myc dIch giao thông d61 
vói tnrô'ng hqp sil' dçtng tm thôi via he d cá nhân hot dng thtro'ng mi 
(tru'ô'ng hqp üy quyên cho UBNID phu'&ng, xa) (Ma TTHC: 1.009016) 

4.1. Trinh tw thwc hen: 

- Bu'Oc 1: T chüc, cá nhan hoàn thiêrj ho so theo hithng dan; 

- Bu&c 2: BQ phn tip nhn và trã k& qua tip nhãn h so, kim tra tinh 
hop 1 và day dU cOa cac giây to cO trong ho so, yêu cãu bO sung, hoàn thin néu 
ho so chua day dñ, chua hop 1 va chuyên cho cong ch&c chuyên môn; 

- Butc3: Cong chilrc chuyên mon thin  1)2 h so, kiém tra trInh trinh lãnh 
dao UBND cap xa k)2 giây phép và chuyên cho B phn tiêp nhn và tràkét qua 
dé giao cho to chat, cá nhân. TnrOng hop tü chOi cap phép phái trá 1&i bang vAn 
bàn có néu rô 1)2 do. 

4.2. Cách tht?c thyc hin: Ho so dugc np trvc  tiêp ti B phn Tiêp 
nhn và trà két qua UBNID phu'&ng, xã 

4.3. Thãnh phãn hi so': 

- Dan d nghj silr dvng tam thOi via he ngoài minic dIch giao thông (theo 
mu) hoàc cong vAn cilia to chüc, cá than cO ni dung day dü thông tin nhu Don 
(co xac nhön cilia UBND phuOng, xA noi cu' trill) 

- GiAy cam kk dam bào ye sinE môi truOng, m quan do thj; 

- So dà vi trI (th hin dy dü kich thuó'c và hin tr?ng cüa khu vinic dSi vó 
truOng hop sir dpng dia diem cO djnh). 

- NguOi có nhu cAu sir drng tam thoi via he ngoài minc dich giao thông 
nhimg khOng phãi là chill s& hiltu nhà, chill sir dpng dat hen trong via he do thI 
phãi duçxc sinr  dOng)2 bang vAn bàn (có cong chirng hoc chttng thinrc) cüa ngu'Oi 
có quyên sâ hiTtu nhà, nguOi có quyën sir dinmg dat ben trong dO. 

4.4. s6 Iu'qng ho so': 01 b. 

4.5. Th&i hn giãi quyh: 04 ngày lam vic. 

4.6. D61 tu'çrng thyt hin thu tyc hành chinh: Ca nhân vâ to chirc. 

4.7. Co' quan thtyc hin thu tyc hành chInh: UBND cp xi 

4.8. Kh qua thiic hin thu tyc hãnh chInh: Giy phép. 

4.9. Lp/z4 P/il: 

M&c thu theo tha'ng = Dién tIch dJt thrcrc si2 dyng (lln2) x 0,15% x giá 1m2  
dat v/ fri 01 theo Bang giá dat a tgi do thj do UBND thành phO cOng bO. 

4.10. Ten mhi do'n, mu Ui khai: Don d nghi sir dining tarn th&i via he 
ngoài minic  dIch giao thông. 

4.11. Yêu cãu, di&i kiin thyc hin thu tyc hãnh chmnh: Không cO. 

4.12. CAn cü' pháp 1)2 cfla thU tyc hAnh chInh: 
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- Lut Giao thông duông bO ngây 13/11/2008; 

- Quy& djnh s .5/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cUa UBND thành 
phô Dà Nàng ban hành Quy djnh ye quàn 1 và sü dirng tarn thô'i via he ngoâi 
muc dIch giao thông trén cac tuyên throng thuc dja bàn thành phô Dà Nng; 

Quyt dnh s 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/2019 cUa UBND thành phô 
EM NAng scm dôi, bô sung rnt so diêu cüa Quy djnh ye quàn 1' và sü dirng tarn 
thai via he ngoài muc dIch giao thông trén các tuyén thr&ng thut5c dja bàn thành 
phO Dà Nàng ban hành kern theo Quyêt djnh sO 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cña UBND thành phO Dà Nng. 

- Nghj quy& s6 151/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa Hi dông nhân 
dan thành phô EM Nng quy djnh rnirc thu, ché d thu, np, quàn 1và sà dxng 
phi sü diing tarn  thai lông dirOg, he phô trén dja bàn thành phO Dà Nàng; 

- Quy& djnh s 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND thành ph 
EM Nng quy dinh bang giá cac loai  dat trén dja bàn thành phô EM Näng giai doan 
2020 - 2024. 

- Quyé't dfnh so' 34/20]8/QD-UBND ngày 06/10/2018 cüa UBNDjhành 
phO Ba Nàng ban hành Quy djnh phán cap quthn lV, khai thác và bào tn các 
cong tnInh du'ông b3 trén dja bàn thành phO Ba Nàng. 

Quyé't d/nh so' 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/202] cáa UBND than/i p/is 
Ba Náng silca dOi, bO sung inç5t 56 diéu cüa Quy djnh ban hành kèin theo Quyêt 
djnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cja UBND thành phd Quy din/i 
Bang giá các logi dat trên dja bàn thành phO Ba Nàng giai doin 2020 - 2024. 
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CQNG HOA xi HOT cut NGHIA VIfl NAM 

BOc Ip - Ty do - Hnh phñc  

Dà Nng, ngày thãng nàm  

BUN BE NGHI CAP GIAY PHEP 
STY DQNG TLM THOI MQT PHAN VIA HE 

Kinh gui:  

Tôi ten là: Diên thoai s&  

D?i din (nu là co quan, tá chüc)  

Thuông trá ti  

Nay tôi Mm Do'n d nghj nay, kInh d nghj UBND phuUrig/xã cho phép 
ducxc sfr dung tam  th&i mt phân via he tai  khu v1rc trutc nhà sô  
du&ng qun  

Sü diing vào myc d1ch  

VOi din tIch sfr diing: m2  (dài: met, rng:  met) 

Trong qua trinh si.r dvng  via he, tôi xin chAp hành dAy dU quy djnh v v 
sinh rnôi tru'rng; trât tr cOng cong, trât tui an toàn giao thông. Chju trách nhiêm 
quàn 1, süa chUa via he dê dam bào không ãnh iur&ng den các cOng trinh ngâm 
dã duoc lap dat trong phân via he và dOng phi day dü, dung thai han  (truâc khi 
süa chOa phài lam thU tvc cap phép theo Quy djrih hin hành). 

Thai gian xin sU dyng tam  thai via he l tháng. 

Tir ngày tháng nàm dn hM ngày tháng nãm  

Chi chü: Tru&ng hcxp xin phép sfr dyng lAn dâu voi mvc dich dé du do xe 
Otô, phái kern theo giâi pháp gia cô via he dArn bAo chju 1?c  dOi vói xc ô to. 

To chfrc (cá nhân) him thin 
(Ks' và dóng dâu) th
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5. Cp Giy phép sfl' dijng tm thôi via he ngoài mije dich giao thông 
dôi v&i tnrô'ng hqp sfl' dyng tm th&i via he d trông gi& xc may, xe dp 
(tru*ng hçrp fly quyn cho UBND phu*ng, xa) (Ma TTHC: 1.009017) 

5.1. TrInh ttr thirc hiên: 

- Buñc 1: T chirc, cá nhân hoàn thin hè so theo hiRing dn; 

- Butc 2: B phan tip nhn va trà k& qua tip nhn ho so', kiêm tra tInh 
hccp 1 va day dü cüa cac giây t& có trong ho so, yêu cau bO sung, hoàn thin nêu 
ho so chin day dü, chin hcrp 1 và chuyên cho cong chüc chuyên mOn; 

- Buàc 3: Cong chrc chuyên mOn thy 12 hO so, 1cirn tra trinh trinh lânh 
dao UBND cap xa k2 giây phép và chuyên cho BO phn tiêp nhn và trà kêt qua 
dê giao cho tO chüc, cá nhân. Truäng hgp tfr chôi cap phép phài trà l&i bang van 
bàn có nêu rO 1 do. 

5.2. Cách thfrc thyt hin: H so' duçic np tryc tip tai B phn Tip nhn 
và trà kêt qua UBND phuông, xä 

5.3. Thành phãn ho so': 

- [km d nghj sfr dyng tam thci via he ngoài myc dIch giao thông (theo 
mâu) hoc Cong van cña to chüc, cã nhân có ni dung day dü thông tin nhu 

Don; 

- Bàn ye mt bang vj trI (th hin dy dU kIch thuOc và hin trang cfrn khu 
vac). 

- Nguè'i cO nhu cu sü dyng tam thôi via he ngoài rnijc dIch giao thông 
nhmg khOng phài là chü sâ httu nhà, chü sü dpng dat ben trong via he do thi 
phài duqc sr dông ' bang van bàn (có cong ch'Lrng ho4c chirng thvc) cüa ngu'ôi 
có quyên sâ hUu nhà, nguôi cO quyên sr dyng dat ben trong do. 

5.4. so hrqng ho so': 01 b. 

5.5. Thôi hn giãi quyt: 04 ngày lam vic. 

5.6. Di ttrqng thrc hien thU tyc hành chinh: Ca nhân và tO chüc. 

5.7. Co quan thçrc hin thU tçic hãnh chInh: UBND d.p xä. 

5.8. Kh qua tht,rc hin thU tyc hãnh chInh: Giây phép. 

5.9. L phI, Phi: 

Müc thu theo tháng = 40% xçin tich dat dugc sir dyng (m2) x 0,15% x 

giá 1rn2  dat vi tn 01 theo Bang giá dat 6' tai do thj do UBND thành phô cong bô) 

5.10. Ten mu don, mu t& khai: Don dê nghj sü dyng tarn thôi via he 
ngoài myc dIch giao thông. 

5.11. flu au, diu kiên thyt hin thU tyc hành chinh: Không cô. 

5.12. Can cii' pháp I cUa thU tyc hãnh chinh: 

- Lut Giao thông du&ng b ngày 13/11/2008; 
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- Quy& djnh so 55/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cüa UBND thành 
phô Dã Nang ban hành Quy djnh ye quàn 1' và sn dung tim th&i via he ngoài 
muc dIch giao thông trên cac tuyên du'äng thuc dia bàn thành phO Dà Nng; 

Quyt dnh s 24/2019/QD-UBND ngãy 02/5/2019 cüa UBND thành phô 
EM Nang süa dôi, bô sung môt so diêu cüa QUy djnh ye quàn 12 và sà dvng  torn 
thai via he ngoài muc dIch giao thông trén céc tuyên dithng thuc d4a bàn thành 
phO EM Nãng ban hành kern theo Quyët ctinh so 55/2014/QD-LIBND ngày 
31/12/2014 cüa UBND thãnh phô Dã Näng. 

- Nghj quyt si 151/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cUa Hi dông nhân 
dan thành phô EM Nàng quy dinh müc thu, ché do thu, ncp, quãn I'và sü dpng 
phi sfr drng tarn thai lông duO'ng, he phô trên dja bàn thành phô Dà Nang; 

- Quy& dinE 5é 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND thành phO 
EM Nâng quy djnh bang giá cãc 1oi dat trén dja bàn thành phô Ba Nàng giai don 
2020 - 2024. 

- Quyé't d/nh so' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cáa UBND thành 
p/iO Dà Nàng ban Mn/i Quy d/nh phón cap quán 5>, khai thác và Mo tn các 
cOng tninh dw&ng b5 trên d/a bàn thành phO Dà Nàng. 

Quyé't djn/i sá 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 ctha UBND thành phO 
Dà Nàng sila dOi, bO sung môt sO diêu cia Quy djnh ban Mn/i kern theo Quyét 
din/i sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cáa UBND thành phO Quy djnh 
Bang giá các logi dat trén dja bàn than/i phO Dà Náng giai dogn 2020 - 2024. 
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 

BQe ip - Ty do - I1nh phüc 

Dà Nng, ngày tháng nàrn  

BUN BE NGHI CAP GIAY PREP 
sil DUNG TAM THO! MQT PHAN VIA HE 

KInh gCri:  

Tôi ten là: Diên thoai s  

Dai din (nu là ca quan, tè chüc)  

Throng trü tai  

Nay tôi lam Dan d nghi nay, kInh d nghi UBND phuônglxã cho phép 
duqc sr dvng  tarn thOi mOt  phân via he t?i  khu vuc truóc nba so  

duOng qun  

Sfr dyng vào mic dIch  

Vói din tIch sfr dvng:  
2  (dài: met, rng:  met) 

Trong qua trinh sfr drng via he, tOi xin chAp hành dAy dü quy djnh v v 
sliTh môi truOng; trât tu cong c'ng, trât fl,r an toàn giao thOng. Chiu trách nhim 
quàn 19, sü'a chUa via he de darn báo khOng ãnh huOng den các cong trinh ngâm 
dã th.rac lap dt trong phân via he và dóng phi day dü, dung thè'i h?n  (truOc khi 
süa ch&a phãi lam thU tvc  cap phép theo Quy djnh hiên hânh). 

ThOi gian xin sfr dvng t?m thai via he 1à thãng. 

Tilt ngày tháng näm dn hêt ngây tháng nãm  

Ghi cliii: Tru?mg hop xin phép sà dvng  lan dâu vó'i mvc dich dé du do 
OtO, phãi kern theo giãi pháp gia cO via he darn báo chiu lvc dOi vOi xe 0 tO. 

To chtic (cá nhfln) lam do'n 
(K9 và dóng dâu) th
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6. Up Giy phép sfr ding tm th&i via he ngoãi myc dIch giao thông 
dôi vOi tru'&ng hçrp sir dyng t4m thôi via he dé tp kêt vt lieu xfly thyng 
phyc vu viêc sira chfl'a, xãy dutg nhà (tru'ô'ng hqp üy quyén cho UBND 
phu&ng, xa) (Ma TTHC: 1.009018) 

6.1. Trinh fly thçrc hin: 

- Biróe 1: TA chüc, cá nhân hoãn thin hA so theo huóng dan; 

- Bu&c 2: B phn tip nhn và trà kt qua tip nhn hA so, kim tra tmnh 
hgp lê và dày dñ cüa cac giây tO có trong ho so, yêu câu ho sung, hoàn thin nêu 
hO so chin dày dii, chua hcip 1 và chuyên cho cOng chüc chuyên môn; 

- BuOc3: Cong chirc chuyên mon thi 19 hA so, kim tra trIth trinh lAnE 
dao UBND cap xA k9 giây phép và chuyên cho B ph4n tiêp nhn và trã két qua 
dê giao cho to chirc, cá nhãn. TruOng hqp tur chôi cap phép phái trà lOi bang van 
bàn eó nêu rö 19 do. 

6.2. Cách thfrc thwc hiên: HA so dugc nôp trvc  tiêp tai B phn Tiêp nhn 
và trà kêt qua UBND phuông, xA 

6.3. Thãnh phn hA so': 

- Don d nghi sir dung tam  thOi via he ngoài rniic dich giao thông (theo 
rnu) hoàc Cong vAn ciia to chirc, cá nhân ni dung day dii thông tin thu Don; 

- Bàn sao Giy phép sii'a chUa, xay dkrng  nhà do co quan có thâm quyên 
cap theo quy djnh; 

- So do vj tn (th hin dy dii kich thutc và hin trang cUa khu we). 

- Ngu'Oi có nhu cu sir dvng tarn thOi via he ngoài rntic  dich giao thông 
nhsng khOng phài là cliii sO hfru nba, chit sir ding dat ben trong via he do thi phài 
duoc su dOng 9 bang van bàn (co cong chirng hoac  chitTig thijc) cita nguOi có 
quyên sir hUu nba, nguti có quyên sir diing dat ben trong do. 

6.4. SA Iu'qng ho so': 01 b5. 

6.5. Th&i hn giãi quyêt: 04 ngày lam vic. 

6.6. DAI tu'qng thyc hin thU tyc hành chInh: Ca nhân và tA chire. 

6.7. Co' quan thiyc hien thU tyc hành chinh: UBNID cAp xA. 

6.8. Kh qua tht,rc hin thU tyc hãnh chInh: Giây phép. 

6.9. LpIzi, Phi: 

Mire thu theo tháng =Din tIch dAt duge sit dirng (rn2) x 0,15% x giá 1rn2  
dat vi tn 01 theo Bang giá dat 0 tai  do thj do UBND thành phO cong hO. 

*Tru.&ng  hçxp thai gian sic dyng khóng lien tyc trong cth ngthy (chi sic dyng 
rn5t buoi) thi tInh thu bang 50% m&c thu nêu trén. 

6.10. Ten mu do'n, mu t& khai: Don dé nghi sir dung tam  thin via he 
ngoài rnvc  dIch giao thông. 
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6.11. Yêu cu, diu kiên thut hién thu tyc hành chinh: Không có. 

6.12. Can cii' pháp J ciia thu tyc hãnh chunh: 

- Luãt Giao thông throng b ngây 13/11/2008; 

- Quyêt djnh s6 55/2014/QD-UBNID ngày 3 1/12/2014 cüa UBND thành 
phô Dà Näng ban hãnh Quy djnh ye quàn 1? và si.'r dvng  t?m th&i via he ngoãi 
muc dIch giao thông trén các tuyên dis&ng thuOc dja bàn thânh phô Dà Nang; 

Quy& dinh so 24/2019/QD-UBND ngày 02/5/20 19 cUa UBND thành phO 
Dà Nàng süa dôi, bô sung môt so diêu cüa Quy dinh ye quàn l vâ sü dvng tam 
thO'i via he ngoài muc dich giao thông trén càc tuyén duông thuc dia  bàn thành 
phô Dà Näng ban hãnh kern theo Quyét djnh so 55/2014/QD-UBND ngày 
3 1/12/2014 cUa UBNID thành phô Dà Nàng. 

- Nghj quyt s 151/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cña HQi dng nhãn 
dan thành phô Dà Nng quy djnh müc thu, ché d thu, np, quàn 1'và sü dpng 
phi sfr dung tam thôi lông throng, he phô trên dja bàn thânh phô Dà NAng; 

Quyt djnh s6 09/2020/QD-IJBNID ngày 07/4/2020 cüa UBNID thành phd' 
Dà Nàng quy djnh bang giá càc loai dat trén dia bàn thành phô Dà Nàng giai doan 
2020 - 2024. 

- Quyët djnh sO' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 ctha UBND than/i 
phó Dà Nàng ban hthnh Quy d/nh p/ian cap quthn /}), khai iliac và bào fri các 
cOng trInh duO'ng bç5 trên dia bàn thành phO Dà Nàng. 

Quyé't djnh sO' 07/2021/QD-UBND ngày 2 7/3/2021 cia UBND thành p/iJ 
Dà Náng sthu dOi, bO sung nit sO diéu cáa Quy d/nh ban han/i kern theo Quyét 
din/i so 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cia UBND than/i phó Quy din/i 
Bang giá các Ioçi dat bin d/a bàn thành phO Dà Nàng gial dogn 2020 - 2024. 
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 

BQc Ip - Tty do - Hnh phñc  

Dâ Nng, ngày tháng nàrn  

BUN BE NGH! cAp GIAY PHEP 
stY DJJNG TAM  TilOI MQT PHAN VIA HE 

KInh gal:  

Tôi ten là: Dién thoai s&  

Dai din (nu là cci quati, të chüc)  

Thrnvng tn ta1  

Nay tôi lam Dan d nghj nay, kInh d nghj UBND phu&ng/xã cho phép 
duqc sü dung tam thôi rn,t phân via he tai  ichu vijc tru'Oc nba sô  
duông qun  

Sfr dung  vâo myc d1ch  

Vói din tIch sii dung: in2  (dài: met, rng: met) 

Trong qua trInh sfr dung via he, tôi xin chAp hành dAy dü quy djnh v ye 
sinh môi tru&ng; trât tul cong công, trât tij an toàn giao thông. Chju trách nhim 
quàn 1', sia chua via he dé dam bão không ãnh hutng den các cong tnlnh ngâm 
dã dugc lap dt trong phân via he và dóng phi day dü, dñng thôi han  (truOc lchi 
sfra chüa phãi lam thñ tuc cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Th?ii gian xin sà dung tam th&i via he 1à tháng. 

Tü ngày tháng nàrn dn ht ngày tháng nãm  

Ghi cliii: Trutng hcip xin phép sU dung  lan dâu vôi mvc  dIch d du d xe 
ôtô, phãi kern theo giài pháp gia cô via he dam bào chju 1irc dôi vOi xe ô to. 

T6 chile (ca nhãn) Jam do'n 
(K và dóng dau) th
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7. Cap Giãy phép sfr dung tm thôi via he ngoài myc dich giao thông 
dôi vài tru'ô'ng hqp sir dyng tm thbi via he dê lap dt Sc cong trinh phyc 
vtj cong cong; lap dt quãng cáo vã lap dt trm chb' xe bufl theo tuyên xe 
buyt dtrqc duyt (tnthng hqp fly quyên cho UBND phu*ng, xa) (Ma TTHC: 
1.009021) 

7.1. TrInh tw thirc hiên: 

- Bizâc 1: T chüc, cá nhân hoàn thiên h so theo hu'Ong dan; 

- Buñc 2: Bi phn ti6p nhn và trã k& qua tip nhn hE so, kim tra tInh 
hgp l và day dU cUa cac giãy to có trong ho so, yeu cau bô sung, hoàn thin nëu 
ho so chua day dñ, chu'a hcip 1 và chuyën cho cOng clthc chuyên môn; 

- Bu&c3: COng chüc chuyên mon thi,i I) hè so, kirn tra trinh trInh lAnh 
dao 'UBND cap xã 1c2 giây phép và chuyén cho Bo phn tiêp nhn vá trã két qua 
dé giao cho to chüc, cá nhân. ThrOng hqp tü chOi cap phép phái trã lôi bang van 
ban có nêu rO 1' do. 

7.2. Cách thflt thyc hin: Ho so dugc np trirc tip tai  Bô ph3n tip nhân 
va trá két qua thuc UBND phu'Ong, xã. 

7.3. Thãnh phfln hil so': 

- Don dê nghj si.r dung tam  thOi via he ngoài miic djch giao thông (theo 
mâu) hoàc Cong van cña to chiirc, cá nhân có ni dung day dü thông tin nhu' Don; 

- Ban ye mat bang vj trI (th hin dy dü hin trng cüa khu v?c),  ban ye 
thiêt kê kiêu dáng lap dat; 

- Giy cam k& dam bão an toân v k& cu xay thing, không gay hu hai ha 
tang và chiu mgi trách nhiêm truOc pháp luât ye mgi sir cô do cOng trinh gay ra nêu 

7.4. So Itrqng ho s&: 01 b 

7.5. Thô'i hn giãi quyêt: 04 ngáy lam vic. 

7.6. D6i tu'çrng thiyc hin thU tyc hành chinh: Ca nhân và tt chirc 

7.7. Co quan thyc hin thU tyc hãnh chinh: UBND cap xä. 

7.8. Kt qua thic hin thU tyc hành chInh: Giây phép. 

7.9. L phi, Phi: 

a) DOi vó'i vic sü' d'ing tam  thai via he d lAp dt các cong trInh cong 
công, tram chO xe bu)2t theo tuyên xe bu2t du'qc duyt: Không có 

b) D& vói viêc sà ding tam thOi via he d dat  bang, bin, pano quãng cáo 
và các hinh thüc thong tv:  (Müc lam cAn th tinh phi quy djnh tai  Bang 1, Diem b, 
Khoán 2, Diêu 1 Nghj quyêt 56 151/20118/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cUa Hi 
dOng nhãn dan thành phô Ba Nng). 

- Trén l duOng, via he: 

+ M&c 1: 130.000 dèng/m2/nAm 
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+ Mtirc 2: 90.000 dông!m2/näm 

+ Mtrc 3: 50.000 dng/m2/nám 

+ Müc 4: 3 5.000 dng/m2/nàm 

+ Müc 5: 20.000 dông/m2/nam 

+ Murc 6: 15.000 clAng/m2!narn 

+ Mrc 7: 10.000 dông/rn2/narn 

- Ncyi giao nhau: 

+ Mi[rc 1: 260.000 dngIm2Inarn 

+ Mirc 2: 170.000 dng/m2!nàrn 

+ Mirc 3: 100.000 dtrnglm2/nam 

+ M&c 4: 70.000 dbng/m2/nam 

+ Müc 5: 40.000 dèiing!m2/nam 

+ Müc 6: 3 0.000 d6ng!m2/nam 

+ Mirc 7: 20.000 dng/m2/nàm 

- Trên giâi phân cách: 

+ Tü rnirc 1 dn imirc 3: 400.000 dèng/m2/nàm 

+ Tir rnüc 4 dn mCrc 7: 200.000 dông/m2!näm 

+ Vi trI dãc biêt: 

+ Nhà ga, san bay, bn tâu, bn xe, ben câng, yen bä song Han (trir mat 
hu&ng ye phia du&ng Trân Hung Dao  tInh theo loai thräng): 400.000 
dOng/m2/nàrn 

+ Các vi trj yen sOng Cam L: 100.000 dông/m2/nAm 

+ Các vi tn khu virc Nam ham Hãi Van: 100.000 dèmg/m2/nam 

+ Các vj trI nAm d9c qu6c 1 1A (doan tIr cAu vucxt Hôa cam dn tram thu 
phi): 100.000 dOng!m2/nàm 

c) Sü dpng d dt bang rOn, phràn vâ các hinh thüc tuang tij 

- TrOn via he: 

-I- Müc 1: 200.000 dEng/cái/1An 

H- Müc 2: 140.000 dng/cái/1n 

+ MiLrc 3: 80.000 dng/cái!1An 

+ Müc 4: 60.000 dông/cái/1n 

+ Müc 5: 50.000 dèng/cái/1ãn 

+ Miirc 6: 35.000 dàng/cái!lãn 

+ Mi.rc 7: 25.000 dèng/cái/In 
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- Trén via he nai giao nhau: 300.000 dông/cái/lân 

- Trén giài phân cách: 

+ Tfr Müc 1 dn Müc 3: 400.000 dông/cái/1n 

+ Fr Mirc 4 dn Mat 7: 200.000 dang/cái/Mn 

d) Di vâi kiêt, kern: Khoàngcách tir bin quãng cáo den du&ng phô chInE 
(tinE tir tutng tnr&c cüa nhâ mt tiên) trén 25 met tInE giàrn 20% so vâi quáng 
cáo a via he du&ng phô chInh. 

Nai giao nhau di.rqc tinh tir duäng dàrth cho ngt.rô'i di bO ct ngang cüa 
tuyén du&ng nay den du&ng dành cho ngithi di b cAt ngang cüa tuyên dithng 
khác nArn trong khu vvc  cUa cac tuyên duông giao nhau. 

7.10. Ten mAu do'n, mh to' khai: Dan d nghj sü dçing tarn thôi via he 
ngoài myc dIch giao thông. 

7.11. Yêu cãu, diu kin thi,rc hin thU tyc hãnh chInh: Không có. 

7.12. CAn S pháp I' cUa thU tyc hmnh chInh: 

- Luât Giao thông dutng b ngày 13/11/2008; 

- Quy& djnh s 55/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cUa UBND thánh 
phô Dà Nng ban hành Quy djnh ye quàn 1' và sir ding tam th&i via he ngoài 
myc dich giao thông trén cac tuyén duô'ng thuôc dja bàn thánh phô Dà NAng; 

- Quy& dinh s 24/201 9/QD-UBNID ngáy 02/5/2019 cüa UBND thành phô 
Dà Nng sira dôi, bô sung rnOt so diêu cUa Quy djnh ye quân 1 và sir dyng tam 
th&i via he ngoài mic dIch giao thông trén các tuyên dirô'ng thuc dja bàn thành 
phO Dà Nng ban hành kern theo Quyét djnh sO 55/2014/QD-UBND ngáy 
3 1/12/2014 cüa UBND thành phô DàNAng. 

- Nghj quyk s6 151/2018/NQ-HDND ngáy 12/7/2018 caa Hii dông nhân 
dan thành phô Dá NAng quy djnh mat thu, ché d thu, n'5p, quán 1vá sir dyng 
phi sir dyng tam  thô'i lông dutng, he phô trén dja bàn thành phô Dà Nàng. 

Quy& dinh s 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cira UBND thánh phô 
Dà NAng quy djnh bang giá các loai  dat trén dja bàn thành phô Ba NAng giai doan 
2020 - 2024. 

- Quye't cl/nh so' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cia UBND thành 
phO Dà Nàng ban hành Quy cl/nh phán cap quán 1j5, khai thàc và bOo fri cOc 
cOng trinh clw&ng bç5 trén cl/a bàn thOnh phO Dà Náng. 

Quyê't cl/nh so 07/2021/QD-UBND ngày 27/3/2021 cith UBND thànhph 
Dà Nàng siTca clOi, ba sung mç3 sO diêu cáa Quy cl/nh ban hành kern theo Quyét 
cl/nh so 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cia UBND thành phO Quy cl/nh 
BOng giá cOc logi dat trên cl/a bàn thOnh phO Dà Nàng giai doQn 2020 - 2024. 
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 

BIc 1p - Tiy do - Hanh phñc  

Ba Nng, ngãy tháng nãm  

DOIc BE NGHJ CAP GIAY PHEP 
stY DUNG T3M THOI MQT PHAN VIA HE 

Kinh gui: UBND phutng/ xà  

Tôi ten là: Diên thoai s  

Dai din (nu là cci quan, tè chic)  

Thu&ng trü tai  

Nay tôi lém Dan d nghj nay, kinh d nghj UBND phu&ng/xã cho phép 
duge sfr dung tarn  thèi mt phân via he tai  khu virc truOc nba sô  
du&ng qun•  

Sü ding vâo mvc dIch  

\Oi din tIch sü dyng: m2  (dài: met, rng:  met) 

Trong qué trinh sfr drng via he, tôi xin chAp hành dAy dü quy djnh v v 
sinh môi trutng; tr@ tp cong cong, trat Pr an toãn giao thOng. Chju trách nhiêrn 
quàn 1)2, süa chü'a via he dé darn bào không ãnh hu&ng den càc cOng trinh ngârn 
dã du'qc lap dt trong phân via he và dóng phi dày dñ, dñng thôi han  (tru'o'c khi 
sia chQa phãi lém thu tvc  cap phép theo Quy djnh hin hânh). 

TWYi gian xin sü dung tarn thèi via he 1'  théng. 

Tfr ngày tháng nàm dn ht ngày théng nàm  

Ghi chü: TruOng hpp xin phép sfr ng 1n dAu vói miic dIch d du d6 xe 
Otô, phài lcêm theo giài pháp gia cô via he dém bào chiu hrc dOi vOi xc ó to. 

To chü'c (S nhãn) him darn 
(K)2 và dóng dâu) th
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8. Cp Giy phép s& dung tm thô'i via he ngoài mçic dIch giao thông 
dôi voi tru'ong hop s& ding tam thô'i via he öé lam mt bang tp kêt may 
móc, thiêt bi, phuc vu thi cong các cOng trinh xãy dirng (tnrông hqp Uy 
quyén cho UBND phtrô'ng, xã) (Ma TTHC: 1.009019) 

8.1. TrInh tir thut hiên: 

- Butc 1: T chüc, cá than hoàn thin h so theo hutng dan; 

- BuO'c 2: BO phn tip nhn vâ trà k& qua tip nhân h so, kim tra tInh 
hcip 1 và day dü cüa các giây to' cO trong ho so, yêu càu bô sung, hoàn thin nêu 
ho so chin day dñ, chin hop 1 và chuyên cho cOng chüc chuyên mOn; 

- Bu'6c3: COng chüc chuyên mon thy I' ha kim tra trInh trinh lath 
d?o UBND cap xà k giãy phép và chuyên cho B' ph4n tiêp n1in và tràkét qua 
dé giao cho to chüc, cá nhân. Tnr&ng hop tir chôi cap phép phái trá lèi bAng vAn 
ban cO nêu rO 1 do. 

8.2. Cách thfrc thçrc hin: H so ducic np tryc tip t?i  B5 phn tip nhn 
va trâ két qua thuc UBND phuo'ng, xâ. 

8.3. Thãnh phn hil so': 

- Dan d nghi sir dvng tm thai via he ngoài mic dIch giao thông (theo 
mu) hoc Cong vAn cira to chirc, cá nhân cO nôi dung dày dir thông tin nhu Don. 

- Bàn ye m.t bang vj tn (th hin dÀy dir hin trng cira Rhu vvc),  bàn ye 
thiêt ké tu&ng rAo. 

- GiAy cam 1cM dam báo an toàn v 1cM cÀu tu&ng râo xây d?ng,  khOng gay 
hi,r hai  h tang và chju mi trách nhim truàc pháp 1ut ye mpi sir cô do W&ng rào 
hoc cong trinh xây dijng gay ra néu cO. 

- Ngi.thi cO nhu cAu sir dyng tam tho'i via he ngoâi muc dIch giao thông 
nhirng khOng phài là chir so' hU'u nhà, chir sir dung dat ben trong via he do thI phài 
duqc sy dOng y2  bAng van bàn (cO cong chirng hoc chirng thvc) cira nguôi cO 
quyên sir hUu nba, ngu'ii có quyên sir dyng dat ben trong do. 

8.4. S6 iu'ç'ng h1 so': 01 b 

8.5. Thô'i hn giãi quyM: 04 ngAy lam vic. 

8.6. D1 ttrqng thtyc hin thñ tçic hãnh chInh: Co quan và tO chirc 

8.7. Co quan thqc hin thU tyc hãnh chinh: UBND cAp xã. 

8.8. Kêt qua tlwc hin thU tyc hành chInh: GiAy phép 

8.9. pIii, PhI: 

M&c thu theo tháng = DMn tIch dJt d'up'c sz'c dung ('m2,,) x 0,15% x giá Im2  
dat vi frI 01 theo Bang giá dat & WI do thl do UBND thành phO cOng bO. 

*Trw&ng  hQp th&i gian sü dyng khOng lien tyc trong cá ngày (chi sth' dyng 
nv,5t buOi) thi tInh thu bang 50% rntc thu nêu trén. 
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8.10. Ten inu do'n, mu to' khai: Don dé nghj sfr ding tam  thèi via he 
ngoài mic dich giao thông. 

8.11. Yêu cãu, diCu kiên thtrc hen thu tçic hành chInh: Không có. 

8.12. Can cii' pháp Iy ciia thU tijc hãnh chinh: 

- Lu3t Giao thông duD'ng bO ngày 13/11/2008; 

- Quyt djnh s6 55/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cña UBND thành 
phô Ba Nang ban hãnh Quy dinh ye quãn 1' và sO' dyng tarn  thôi via he ngoài 
muc dIch giao thông trén càc tuyên diz&ng thuc dja bàn thành phô Dã Näng; 

Quyt dnh sc 24/2019/QD-UBNID ngày 02/5/2019 cUa UBND thành phô 
Dã Nang süa dôi, bô sung môt so diêu cOa Quy djnh ye quán I2 và sCr dung tarn 
tho'i via he ngoài muc dich giao thông trén càc tuyên thr&ng thuc dja bàn thãnh 
phô Ba Nàng ban hành kern theo Quyêt djnh so 55/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 cOa UIBND thành phô Ba Nng. 

- Nghj quyêt so 151/201 8/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cUa Hi dông nhãn 
dan thành phô Ba Nng quy djnh rnüc thu, ché d thu, np, quàn l9và sO' dyng 
phi sñ drng tam  th&i lông throng, he phO trén dja bàn thành phô Ba Náng. 

Quyk djnh s6 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cOa UBND thành phô 
Dà Nàng quy djnh bang giá cac loai  dat trên dja bàn thành phO Ba Nàng giai doan 
2020 - 2024. 

- Quyêt d/nh so' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cüa UBND thành 
phO Dà Náng ban hành Quy djnh phán cap quán 1j, khai thác và báo tn các 
cOng trInh dithng b tnên dja bàn t/iành p/iO Dà Nàng. 

- Quyé't dinh sO 07/2021/QD-UBND ngày 27/3/2021 cña UBND thành p/is 
Dà Nàng silrn dOi, bO sung ;nç5t sO diêu cña Quy din/i ban hành kern theo Quyét 
d,inh sO 09/2020/QD-UBND ngày 07/4/2020 cña UBND thành phO Quy d/nh 
Bang giá các loai dat trén d/a bàn than/i phO Dà Nàng giai doçzn 2020 - 2024. 

th
ao

nt
t6

-0
3/

06
/2

02
2 

10
:5

2:
58

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6



110 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Bc 1p - Tiy do - H4nh phñc 

Dà Näng, ngày tháng nàm  

DO BE NGHJ CAP GIAY PHEP 
stY DUNG TAM THUI MQT PHAN VI A HE 

KInh gfri: UBND phu&ng! xã  

TOi ten là: Diên thoai sr  

Di din (nu là co quan, t chüc)  

Thu&ng trü tai  
Nay tôi lam Dan d nghj nay, kInh d nghj UBND pluthng/xä cho phép 

thrqc sfr dung t?m thôi mt phân via he tai khu vyc trutc nhà sô  

duäng qurr  

Sü dvng vào in1c d1ch  

VOi din tich sir diing: m2  (dài: met, rng:  met) 

Trong qua trInh sñ dung via he, tôi xin ch.p hành dy dU quy d4nh ye v 
sinh môi trirông; trt tr cong cong, trt tij an toàn giao thOng. Chju trách nhim 
quán 1', süa chüa via he dê dam bào lchông ãnh huO'ng den các cOng trInh ngâm 
dã thro'c lap dt trong phân via he và dóng phi day dü, dñng th&i han (truó'c khi 
sfra chita phái lam thu tic cap phép theo Quy djnh hin hành). 

Th&i gian xin sà drng tam  thôi via he 1à tháng. 

Tü ngãy tháng nãrn dn h& ngày tháng nàm  

Ghi cliii: Trutng hcrp xin phép sü dung thn dAu vOi rnic dich d du d xc 
Otô, phãi kern theo giài pháp gia cO via he dam bào chiu 1?c  dOi vOi xc ô to. 

To chIve (cá nhãn) lam thin 
(Ks' và dông dâu) th
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9. Cp Giy phép sfr dung tm thôi via he ngoài miic dIch giao thông 
dôi v&i tru'&ng hçrp sü' dyng tm thôi via he dê to chfrc Sc hot dng van 
hoá, xã hOi, tuyên truyên (tnr&ng hçrp fly quyn cho UBND phu*ng, xa) ma 
TTHC: 1.009020) 

9.1. Trinh tir thirc hién: 

- Butc 1: To chc, cá nhân hoàn thin ho so theo hutng din; 

- Bu'àc 2: B phân tip nhn và trá k& qua tip nhn hO so, kiêm tra tInh 
hop 1 vâ day dü cüa cac giây to có trong hO so, yeu cau bO sung, hoãn thin nêu 
ho so chin day dü, chua hop Iê và chuyên cho cong chüc chuyên mOn; 

- Buóc 3: COng chcrc chuyên mon thu 1)2 h so, kim tra trinh trInh Iãnh 
d?o UBND cap xa k)2 giây phép va chuyén cho Bô phn tiêp nhn va trã két qua 
d giao cho to churc, cá nhân. TruOng hgp tir chOi cap phép phâi trâ lOi bang vAn 
bàn có nêu rO 1>' do. 

9.2. Cách thUt thiyc hin: H so du'9'c n®  trrc tip tai B phn tip nhn 
va irA két qua thuc UBND phu'Ong, xi 

9.3. Thành phân ho so': 

- Don d nghj sU' dvng tarn thai via he ngoài rniic dIch giao thông (theo 
mu quy djnh cña co quan có thâm quyên cap Giây phép) hoc Cong vAn cãa to 
chirc, cá nhân có ni dung day dü thông tin nhi.r Don; 

Bàn ye mt b&ng vi trI (th hin dy dü kIch thithc và hin trang  cña khu 
vrc) và hO so gia cO via he dOi vOi các truOng hop can gia cô via he; 

- VAn ban cüa cp cO thm quyn cho phép t chüc hoat dQng vAn hóa, xa 
hôi, tuyên truyên. 

9.4. S6 ln'çrng ho so': 01 b. 

9.5. Thô'i h&n giãi quyh: 04 ngAy lAm vic. 

9.6. DÔI ttrqng thtrc hin thu tyc hãnh chinh: CA nhân và t chüc. 

9.7. Co quan thçre hin thu tyc hãnh chinh: UBND cap xi 

9.8. Kt qua thiye hin thU tyc hành chInh: GiAy phép. 

9.9. L phi, phi: Không có. 

9.10. Ten mu don, mu to' khai: Don d nghj str dvng tam thai via he 
ngoAi mlIc dIch giao thông. 

9.11. Yêu au, diu kiên thtrc hiên thU tue hãnh chinh: KhOng có. 

9.12. Can efr pháp 1)2 ella thU tyc hAnh chinh: 

- Lut Giao thông thrOng b ngAy 13/11/2008; 

- Quyt dinh s 5512014/QD-UBND ngAy 3 1/12/2014 cUa UBND thành 
phO Ba NAng ban hAnh Quy djnh ye quAn 1)2 và su' dirng tam  thai via he ngoAi 
rnl,ic dIch giao thông trén các tuyên thrOng thuQc dia bàn thành phô DA NAng; 
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Quyét djnh so 24/201 9/QfJ-UBND ngãy 02/5/2019 cña UBND thânh ph 
Dâ Nàng süa dôi, bô sung môt so diêu cUa Quy djnh ye quãn 1' vã sà dvng t?m 
th&i via he ngoâi muc dIch giao thông trén các tuyén du'äng thuc dja bàn thành 
phô Dà Nàng ban hânh kern theo Quyêt djnh sO 55/2014/QD-UBND ngây 
31/12/2014 cña UBND thânh phô Dà Nng. 

- Quye't cl/nh so' 34/2018/QD-UBND ngày 06/10/2018 cña UBND thành 
phô Dà Nàng ban hành Quy cl/nh phdn cap quán 1)), khai thác và báo tn các 
cong tninh du'O'ng bç5 trên cl/a bàn thành phO Dà Náng. 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 

DOe Wp -  Tiy do - Hnh phüc  

Dâ Nng, ngày tháng nãm  

DON BE NGHI CAP GIAY PHEP 
SU' DUNG  TAM THOI MQT PHAN VIA HE 

KInh gui: UBND phutng/ xã  

Tôi ten là: Diên thoai sér  

Dai din (nu là co quan, të chfrc)  

Thi.rông trü tai  

Nay tôi lam Don d nghj nay, kjnh d nghj UBND phubng/xA cho phép 
di.IcIC s& dçing tam  thôi mt phân via he tai  khu vijc trutyc nba sô  
ththng qun  

Sü dijng vào miic d1ch  

VOi din tIch su dung: m2  (dãi: met, rng: met) 

Trong qua trinh sU' dijng via he, tôi xin chap hành dÀy dü quy djnh v v 
sinh rnôi trithng; tr@ tçr cong cong, tr@ tr an toàn giao thông. Chju tráCh nhim 
quàn 1', sü'a chUa via he dê dam bào không ânh buâng den các cong trInh ngâm 
dà dutYc lap dat trong phân via he và dóng phi day dU, dung thai han  (truôc khi 
süa chita phãi lam thu tc cap phép theo Quy djnh hin hành). 

ThOi gian xin sü ding tam  thôi via he 1à tháng. 

Tü ngày tháng näm den hêt ngày tháng nãm  

Ghi ehñ: Trdmg hcxp xin phép sfr dung lAn dAu vOi mi7ic dIch dé du d6 xe 
OtO, phài kèni theo giài pháp gia Co via he dam bào chu lvc dOi vOi xe 0 tO. 

T chile (cá nhãn) lam thin 
(K và dóng dâu) th
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