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Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng  
(Ủy ban nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) 

  
 
 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 123/CV-KT&HT ngày 01/11/2021 
của Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị hướng dẫn về điều kiện cấp giấy phép 
xây dựng có thời hạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dưng năm 2014 
được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng thì điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 
là “Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây 
dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu 
chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố 
nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền” . 

 Do đó, để công tác cấp giấy phép xây dựng nói chung và cấp giấy phép 
xây dựng có thời hạn được đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đề nghị 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh sớm lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy 
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và 
quản lý trật tự xây dựng. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
nghiên cứu, thực hiện./. 
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