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V/v hướng dẫn cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn đối với nhà 

ở riêng lẻ 

 

 

 

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

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 337/QLĐT ngày 28/12/2021 của 

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

có thời hạn nhà ở riêng lẻ. Trong đó có nội dung: “Đề nghị Sở Xây dựng xem 

xét, hướng dẫn đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

từ công trình thứ 2 trở lên trên cùng một khu đất có đủ điều kiện để cấp giấy 

phép xây dựng có thời hạn cho công trình thứ 2 trở lên không?”.   

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị xin phép xây dựng công trình nhà ở 

riêng lẻ thứ hai tại các thửa đất 82+83+84, tờ bản đồ địa chính số 56 phường Chi 

Lăng thành phố Lạng Sơn. Sở Xây dựng có ý kiến về việc cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ trên các thửa đất nêu trên như sau: 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: “2. Nhà ở 

riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng 

hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề 

và nhà ở độc lập”.  

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa về 

từ “thửa đất” như sau: “1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh 

giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ”. 

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 170 Luật đất đai 2013 quy 

định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau: 

“1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định 

về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình 

công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế 

chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. 

Từ các căn cứ pháp luật nêu trên, việc cấp giấy phép xây dựng công trình 

thứ hai trên cùng 03 thửa đất liền kề 82+83+84 sẽ không đảm bảo theo quy định 

của pháp luật.  

- Trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình thứ 2 trở 

lên trên cùng một thửa đất phải đảm bảo tổng quy mô xây dựng các công trình 

được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định về quy mô công trình 
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được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 

03/6/2021 (đối với nhà ở riêng lẻ diện tích sàn xây dựng không quá 200m2). 

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

thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ, đề nghị UBND thành phố nghiên cứu thực hiện./. 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- UBND các huyện, TP;   

- Lãnh đạo Sở;   

- Website Sở Xây dựng;   

- Lưu: VT, QLXD(THT)   

  Nguyễn Duy Đông 
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