
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Bình Định, ngày       tháng         năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục  

hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc  

phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 
––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản lý, sử 

dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 

22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 409/TTr-SXD ngày 

21 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.  



2 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Bộ Xây dựng; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Bình Định; 

- TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT, K14. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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Phụ lục 

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính  

bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định  

(Ban hành theo Quyết định số:           /QĐ-UBND 

 ngày       tháng      năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe 

2 
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động văn 

hóa, thể thao, xã hội 

3 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp huyện) 

II Thủ tục hành chính cấp xã 

1 
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động phục 

vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình 

2 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) 

 2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

STT 

Số hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

1 
T-BDI-

209433-TT 

Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc 

kinh doanh, buôn bán hàng hóa 

Quyết định số 

70/2020/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020  của UBND 

tỉnh Bình Định 

2 
T-BDI-

209438-TT 

Cấp phép quản lý đào, lấp vỉa hè, 

lòng đường để thi công công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

Quyết định số 

70/2020/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

3 
T-BDI-

209442-TT 

Cấp phép xây dựng, lắp đặt công 

trình nổi trên đường đô thị 

Quyết định số 

70/2020/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020  của UBND 

tỉnh Bình Định 
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PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi để 

xe. 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.  

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Công chức trả hồ sơ và 

yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. 

Người nhận gửi lại cho Bộ phận Một cửa cấp huyện giấy biên nhận. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính). 

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu phụ lục 2). 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - hạ tầng. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1). 

- Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông (mẫu phụ lục 2). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
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 a) Sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối 

thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi. 

- Không gây cản trở cho các phương tiện giao thông; không gây ảnh hưởng 

đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của tổ chức, hộ gia đình hai bên 

đường phố.  

- Khi sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe công cộng có thu phí thì ưu 

tiên đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp  nhà, công 

trình xây dựng dọc tuyến đường đó trong việc thuê chỗ để xe ở vị trí liền kề với 

nhà, công trình cho nhu cầu của bản thân mình. 

b) Sử dụng vỉa hè vào việc để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Phải bảo đảm bề rộng tối thiểu còn lại dành cho người đi bộ là 1,5m tính 

từ mép ngoài bó vỉa. 

- Không được cản trở giao thông của người đi bộ; phải ngăn nắp, gọn gàng 

bảo đảm mỹ quan đô thị. 

- Không để xe trước mặt tiền của các công trình văn hoá, giáo dục, thể thao, 

y tế, tôn giáo, công sở; trên các tuyến phố tại trung tâm chính trị, văn hoá, du lịch. 

- Các điểm trông giữ xe công cộng trên vỉa hè có thu phí phải bảo đảm 

thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng 

đến sinh hoạt bình thường của hộ dân, chủ công trình trên tuyến phố. 

- Việc để xe 2 bánh tự quản trước nhà phục vụ cho xe của gia đình và xe của 

khách hàng nhỏ lẻ thì không yêu cầu phải có giấy phép; Đối với hộ gia đình, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn như phòng khám tư, khách sạn, 

nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cửa hàng internet … thì phải xin phép theo quy định. 

c) Phần lòng đường của các tuyến đường được phép sử dụng phải kẻ vạch 

hoặc có biển báo hiệu để phân biệt với phần lòng đường dành cho các loại phương 

tiện tham gia giao thông. Phần vỉa hè được phép sử dụng phải kẻ vạch để phân 

biệt phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên cơ sở đo đạc khảo sát chi tiết đối với 

từng tuyến đường. 

 11. Các căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời 

một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản 

lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao 

thông trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-

UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 
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                                                                                                                      Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG 

 ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

 

         Kính gửi:............................................................................................................ 

- Tôi tên: .............................................Chức vụ.................................................. 

- Đại diện: .........................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………  

- Địa chỉ: .......................................................................................................... 

- Số điện thoại: ...................................................................................................   

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại đỉa chỉ: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Diện tích: ........................................................................................................... 

Thời gian sử dụng: ……….   từ ngày đến ngày.................................................. 

Mục đích sử dụng: ............................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao 

thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà 

nước. 
……....., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đính kèm hồ sơ gồm: 

- 

-
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ục 2 

VỊ TRÍ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ  

NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

  (Địa chỉ: .................................................................................................................................................................................................. ) 
 

 
GHI CHÚ: 

            Vị trí sử dụng:   

             Diện tích: L(m) x B(m) = …………………………….(m2) 

Nhà số ......           Nhà số ......           Nhà số ......          Nhà số 
...... 
 

 

 

B = ......... (m) 

L1 = ......... (m) 

HƯỚNG ĐI ĐẾN ĐƯỜNG …………………..                                 HƯỚNG ĐI ĐẾN ĐƯỜNG 

………………….. 

 

CGXD 

L = ......... (m) 

L2 = ......... (m) 
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II. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường 

cho các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.  

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Công chức trả hồ sơ và 

yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. 

Người nhận gửi lại cho Bộ phận Một cửa cấp huyện giấy biên nhận. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính). 

- Phương án đảm bảo giao thông được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm 

quyền thống nhất. 

- Văn bản cho chủ trương của cấp có thẩm quyền.  

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế  - hạ tầng. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Mẫu đơn, tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục 

đích giao thông (mẫu phụ lục 1). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC  

- Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét. 
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- Vỉa hè có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm 

thời. 

- Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối 

thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới cho một chiều đi. 

- Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử 

dụng tạm thời. 

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần 

vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm 

thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn 

tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 

22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG 

 ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

 

         Kính gửi:......................................................................................................... 

- Tôi tên: .........................................Chức vụ................................................ 

- Đại diện: .........................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)……………  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 

- Số điện thoại: ............................................................................................... 

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại đỉa chỉ: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Diện tích: .................................................................................................... 

Thời gian sử dụng: ……….   từ ngày đến ngày............................................. 

Mục đích sử dụng: ......................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao 

thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà 

nước. 
……....., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đính kèm hồ sơ gồm: 

- 

- 
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III. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường 

(cấp huyện) 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Công chức trả hồ sơ và 

yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. 

Người nhận gửi lại cho Bộ phận Một cửa cấp huyện giấy biên nhận. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu phụ lục 4 (bản chính). 

- Giấy phép cũ đã cấp (bản chính). 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng kinh 

tế - hạ tầng 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, 

lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa 

hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng vỉa hè, lòng đường phải làm thủ tục xin gia hạn 

giấy phép. 

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần 

vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm 

thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn 

tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 

22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx


14 

 

Phụ lục 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, 

LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

 

 

                       Kính gửi:..................................................................................... 

- Tôi tên: ...........................................Chức vụ................................................ 

 - Đại diện: ...........................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………….. 

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 

- Số điện thoại: ............................................................................................... 

Đã được UBND ......................... cấp Giấy phép sử dụng vỉa hè 

số.........................    với thời gian sử dụng từ ngày ............................ đến ngày 

…............................. 

  Tại địa chỉ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………. 

Với kích thước sử dụng là: chiều dài (phần lề) …….. mét x chiều rộng (chiều   

ngang nhà) ……... mét = ……….… m2. 

Nay do nhu cầu ……………………………………………………………, 

……………………………………………………tôi (hoặc tên tổ chức) đề nghị 

cho phép tôi được gia hạn giấy phép đến ngày ................................................. 

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao 

thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của nhà 

nước. 
……......., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đính kèm hồ sơ gồm: 

-  

- 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường 

cho các hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Cán bộ trả hồ sơ và yêu 

cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. 

Người nhận gửi lại Bộ phận Một cửa cấp xã cho giấy biên nhận. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các xã, phường, thị trấn. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính). 

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu phụ lục 2). 

- Bản sao giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn giấy phép xây 

dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng). 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

8. Phí, Lệ phí:  Không 

9. Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1). 

- Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông (mẫu phụ lục 2). 
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC  

- Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét. 

- Vỉa hè có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm 

thời. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xem xét việc cấp phép sử dụng 

tạm thời vỉa hè cho hoạt động phục phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công 

trình trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ 

sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. 

- Việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để tập kết trung chuyển vật liệu, 

phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình phải đảm bảo các điều kiện tại 

Điều 2a Quy định này; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ 

sáng ngày hôm sau. 

- Sử dụng lòng đường cho các hoạt động của xe bồn chở bê tông tươi và 

hoạt động đổ bê tông tươi để phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa công trình, nhà 

ở, trừ các khung giờ cao điểm: Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút, 11 giờ 00 phút 

đến 12 giờ 30 phút và 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 30 phút.” 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đường  không được tự ý đào bới, xây dựng làm biến dạng vỉa hè, lòng đường. 

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần 

vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm 

thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn 

tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 

22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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                                                                                                                      Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG 

 ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

 

         Kính gửi:.......................................................................................................... 

- Tôi tên: ..............................................Chức vụ................................................. 

- Đại diện:.............................. (Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia 

đình)………………................................................................................  

- Địa chỉ: ............................................................................................................ 

- Số điện thoại: ............................................................................................     

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại đỉa chỉ: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Diện tích: .......................................................................................................... 

Thời gian sử dụng: ……….…  từ ngày đến ngày................................................ 

Mục đích sử dụng: ............................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao 

thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà 

nước. 
……....., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đính kèm hồ sơ gồm: 

- 

- 
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Phụ lục 2 

VỊ TRÍ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ  

NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

  (Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................................ ) 
 

 
GHI CHÚ: 

            Vị trí sử dụng:   

             Diện tích: L(m) x B(m) = …………………………….(m2)          

Nhà số ......           Nhà số ......           Nhà số ......          Nhà số 
...... 
 

 

 

B = ......... (m) 

L1 = ......... (m) 

HƯỚNG ĐI ĐẾN ĐƯỜNG …………………..                                 HƯỚNG ĐI ĐẾN ĐƯỜNG 

………………….. 

 

CGXD 

L = ......... (m) 

L2 = ......... (m) 
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II. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường 

(cấp xã) 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người 

nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Cán bộ trả hồ sơ và yêu 

cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. 

Người nhận gửi lại cho Bộ phận Một cửa cấp xã giấy biên nhận. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các xã, phường, thị trấn. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu phụ lục 4 (bản chính). 

- Giấy phép cũ đã cấp (bản chính). 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các xã, phường, thị trấn. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, 

lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông. 

8. Phí, Lệ phí: Không 

9. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa 

hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 4). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng vỉa hè, lòng đường phải làm thủ tục xin gia 
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hạn giấy phép.  

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ; 

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời 

một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về quản lý, sử 

dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông 

trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-

UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 
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                                                                                                                           Phụ lục 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, 

LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG 

 

 

   Kính gửi:.............................................................................................................. 

- Tôi tên: ............................................Chức vụ.  ............................................... 

- Đại diện: ............................ (Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình) 

…...………… 

- Địa chỉ: .......................................................................................................... 

- Số điện thoại: ................................................................................................ 

Đã được UBND ........................... cấp Giấy phép sử dụng vỉa hè 

số.........................    với thời gian sử dụng từ ngày ................................ đến ngày 

….................................... 

 Tại địa chỉ 

….………………………………………………………………………… 

Với kích thước sử dụng là: chiều dài (phần lề) …….. mét x chiều rộng 

(chiều   ngang nhà) ……... mét = ……….… m2. 

Nay do nhu cầu ………………………….............., tôi (hoặc tên tổ chức) đề 

nghị cho phép tôi được gia hạn giấy phép đến ngày 

................................................................... 

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích 

giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của 

nhà nước. 
……......., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đính kèm hồ sơ gồm: 

-  

- 
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