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Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2377/UBND- QLĐT ngày 13/9/2022 

của UBND thành phố Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020.  

Theo nội dung Công văn số 2377/UBND- QLĐT, UBND thành phố có kiến 

nghị Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp hộ dân xây 

dựng nhà ở trên ô đất nhận chuyển nhượng và nhà ở xây thô do nhà đầu tư thực 

hiện xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư có quy hoạch chi tiết 1/500 đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có thuộc trường hợp được miễn 

giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020).  

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

Công trình được miễn giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020) gồm: “h) Nhà ở 

riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt”. 

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 (được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở ngày 

25/11/2014). 

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng có công năng 

phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở hoặc 

công trình xây dựng khác theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị (được quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020).  

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc 

sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất 

định (được quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014). 
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Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của một khu đất nằm trong quy 

hoạch xây dựng nhà ở rồi sau đó phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở 

là “dự án đầu tư xây dựng nhà ở” theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 

20141 

Căn cứ các quy định nêu trên thì dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư khối 3, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn được xác định là “dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở” có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ nằm theo quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 633/QĐ-

UBND ngày 04/4/2019 và Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500). Dự án có các căn nhà (nhà ở riêng lẻ) được 

xây thô hoặc đất nền để người dân tự xây dựng nhà ở, do đó thuộc trường hợp 

được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây 

dựng ngày 18/6/2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020).   

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng gửi UBND thành phố nghiên cứu, thực 

hiện theo quy định./. 
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 1 http://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=2661 
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