Tài liệu hướng dẫn sử dụng

DỊCH VỤ CÔNG
TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
Lĩnh vực Xây dựng

Quận 10, 01/2017

I. Quy trình thực hiện:
Bước 1: Nhập thông tin đơn xin phép.
Bước 2: Xác thực thông tin người nộp hồ sơ.
Bước 3: Gửi tài liệu file đính kèm và nhận “Thông báo tiếp nhận
hồ sơ”.
II. Đối tượng sử dụng:
Cá nhân/ hộ gia đình: Nhu cầu xin phép xây dựng nhà ở riêng
lẻ.
Doanh nghiệp/ Tổ chức: Nhu cầu xin phép xây dựng công trình
xây dựng.
Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, bộ phận giải
quyết hồ sơ sẽ thông báo cho chủ đầu tư đến nộp hồ sơ giấy bản
gốc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND &
UBND quận 10. Chủ đầu tư cần đảm bảo sự giống nhau giữa bộ hồ
sơ nộp trực tuyến và bộ hồ sơ giấy.
III. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến:
Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xây dựng, người
dân/tổ chức truy cập theo địa chỉ sau:
http://cpxd.quan10.hochiminhcity.gov.vn
hoặc
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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1. Nộp hồ sơ trực tuyến
Chọn loại quy trình thủ tục dịch vụ công
Nhập thông tin theo mẫu đơn gồm nhóm thông tin
o Chủ đầu tư (Cần có thông tin Số điện thoại, địa chỉ Email để
hệ thống nhắn tin tình trạng tiếp nhận và kết quả xử lý hồ
sơ)
o Thông tin vị trí công trình cấp phép
o Thông tin công trình cấp phép
o Đơn vị thiết kế (nếu có) và thời gian dự kiến hoàn thành
o Tài liệu và giấy tờ trong hồ sơ
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In mẫu đơn cấp phép
Nhập mã xác nhận và nộp hồ sơ
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2. Kích hoạt hồ sơ đảm bảo chủ đầu tư kê khai đúng
Gửi mã xác thực qua Email hoặc quan tin nhắn SMS
Xác thực/ Kích hoạt hồ sơ

3. Gửi tài liệu file đính kèm hồ sơ
Gửi kèm bản chụp, bản quét tài liệu trong bộ hồ sơ cấp phép
Chọn các file đính kèm theo từng loại giấy tờ dạng file ảnh, Pdf
Gửi file tệp tin đính kèm
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Hoàn thành nộp hồ sơ và nhận thông báo:
“Hồ sơ đã được chuyển tới bộ phận Một cửa điện tử, Cán bộ
chuyên môn sẽ tiếp nhận và trả lời trong vòng 24 giờ!”
Thời gian làm việc không gồm ngày lễ, thứ 7, chủ nhật. Bộ hồ sơ
nộp trực tuyến qua mạng sẽ được cán bộ chuyên môn kiểm tra, tiếp
nhận và trả lời sự đầy đủ, hợp lệ vào Email hoặc điện thoại của
người nộp hồ sơ (chủ đầu tư). Thời gian thực hiện thụ lý tính từ thời
điểm trả lời rằng hồ sơ nộp trực tuyến là hợp lệ và đầy đủ giấy tờ đi
kèm.
4. Tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận thông báo kết quả xử lý:
Tình trạng xử lý hồ sơ được tra cứu tại mục “TRA CỨU HỒ SƠ”
trên cổng dịch vụ công hoặc hoặc sau khi Bộ phận tiếp nhận hồ
sơ gửi tin nhắn SMS/ Email tới thông báo tình trạng nộp hồ sơ.
Người dân/ tổ chức đầu tư thực hiện bổ túc tại phần “Tra cứu hồ
sơ”:
o Nhập thông tin mã hồ sơ biên nhận
o Nhận thông tin mã xác thực
o Thực hiện “Tra cứu”
o Kết quả tình trạng hồ sơ hiển thị phía dưới
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Chủ đầu tư nhận thông báo và thực hiện:
o Hiệu chỉnh lại hồ sơ đơn đăng ký
o Hoặc đính kèm bổ sung tài liệu theo yêu cầu bổ túc.
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