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V/v hướng dẫn về giấy phép
xây dựng công trình

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị
(UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 330/QLĐT ngày 10/8/2021 của
Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công tỉnh Thái
Nguyên đề nghị hướng dẫn về cách xác định công trình thuộc trường hợp
miễn giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:
Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng năm 2014 thì “Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở
riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây
dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt …..” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.
Do đó, công trình xây dựng cấp IV thuộc khu vực có quy hoạch đô thị,
quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm
dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không
thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Phòng Quản lý đô thị
nghiên cứu, thực hiện./.
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