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V/v hướng dẫn cấp giấy phép 

xây dựng công trình quảng cáo. 
 

 

 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn. 
  
 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 245/QLĐT ngày 22/10/2021 của 

Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng 

công trình quảng cáo. Trong đó có nội dung đề nghị hướng dẫn phân cấp và 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với loại công trình quảng cáo gồm:  

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết 

cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình có sẵn.  

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 

20m2 trở lên; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.  

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:  

1. Về phân cấp công trình 

1.1. Phân cấp công trình đối với biển hiệu, bảng quảng cáo, màn hình 

chuyên quảng cáo gắn vào công trình công trình có sẵn.  

Tại khoản 4, Điều 2, Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng có quy định:  

“4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp xác định như sau: 

a)  Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác 

định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấp công trình của công 

trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định tại Điều này; 

b) Trường hợp khác với quy định tại điểm a khoản này thì cấp công trình 

của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi”. 

Việc gắn biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết 

cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự vào công trình có sẵn là 

công việc cải tạo công trình xây dựng đã có sẵn. Do đó, việc xác định cấp công 

trình được xác định theo cấp của công trình có biển quảng cáo gắn vào. Ví dụ: 

Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim 

loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình công trình xây dựng cấp 

III (nhà ở 03 tầng) thì thuộc loại công trình cấp III. 

1.2. Phân cấp công trình đối với màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời; 

bảng quảng cáo đứng độc lập  
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Công trình màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời; bảng quảng cáo đứng 

độc lập thường có kết cấu dạng cột, trụ, tháp nên có thể vận dụng điểm 2.2.1, 

khoản 2.2, bảng 2, Phục lục II để xác định cấp công trình cho phù hợp. 

2. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng  

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đã được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021. Do đó căn cứ vào việc phân cấp công trình xây dựng quảng cáo 

như đã nêu trên để tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm 

quyền đã được quy định.  

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng công 

trình quảng cáo, đề nghị UBND thành phố nghiên cứu thực hiện./. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c);   

- UBND các huyện ,thành phố;   

- Lãnh đạo Sở;   

- Website Sở Xây dựng;   

- Lưu: VT, QLXD(THT)   

  Trương Trung Hiếu 
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