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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 
 
 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 434/UBND-QLĐT ngày 

28/02/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc đề nghị hướng dẫn cấp giấy 

phép xây dựng đối với hạng mục dự án khu đô thị. Trong đó có đề nghị Sở Xây 

dựng có ý kiến hướng dẫn đối với 02 nội dung.  

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành, Sở Xây dựng có ý kiến như 

sau:  

1. Về việc nhà ở thấp tầng theo từng khối nhà tại dự án Điều chỉnh 

mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn  

Dự án Điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố 

Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

707/QĐ-UBND ngày 18/5/2010, do Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Lạng 

Sơn làm chủ đầu tư.  

- Khái niệm “Nhà ở riêng lẻ” được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Nhà 

ở ngày 25/11/2014: 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. 

- Khái niệm “Nhà chung cư” được quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà 

ở ngày 25/11/2014: là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu 

thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ 

tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung 

cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục 

đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. 

- Ngoài ra quy định tại Điều 3 Luật Nhà ở ngày 25/11/2014 không có khái 

niệm về “nhà ở thấp tầng theo từng khối nhà” như văn bản của UBND thành 

phố đã nêu. 

Nội dung Công văn số 434/UBND-QLĐT ngày 28/02/2023 của UBND 

thành phố Lạng Sơn có nêu: “Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng 

Sơn chuẩn bị đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở thấp tầng thuộc dự án điều 

chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, với số 

lượng 259 căn, tổng kinh phí đầu tư trên 310 tỷ đồng. Phía Công ty cho rằng 

việc công ty đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng theo từng khối nhà, không phải 

nhà ở riêng lẻ do vậy cần phải có cấp phép xây dựng trước khởi công. Đề nghị 

xem xét, cho ý kiến để công ty tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng”.  Tuy nhiên, 
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không nêu rõ số tầng cao, vị trí xây dựng hạng mục nhà ở thấp tầng. Sau khi rà 

soát thấy 259 căn nhà xây thô thuộc dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam 

Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn như đã đề cập tại Công văn số 03/CV-CT 

ngày 05/01/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn là các 

căn nhà phải xây dựng thô tại các trục đường chính trong khu đô thị, có số tầng 

cao dưới 07 tầng. Do vậy, đối chiếu với khái niệm nhà ở riêng lẻ như đã nêu trên 

thì 259 căn nhà này là “nhà ở riêng lẻ” có quy mô dưới 07 tầng, do vậy thuộc 

trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm h khoản 2 

Điều 891 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). 

2. Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp được miễn 

giấy phép xây dựng 

Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp phép xây dựng, theo đó tại điểm d Điều 3 có quy 

định về việc cấp giấy phép xây dựng cho các trường hợp miễn giấy phép xây 

dựng. Cụ thể: “người đề nghị cấp phép xây dựng có quyền: d) Yêu cầu cơ quan 

cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối 

tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây 

dựng năm 2014 khi có nhu cầu”. 

Tuy nhiên, kể từ ngày Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thì hành không 

có quy định về việc các cơ quan cấp giấy phép xây dựng cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy 

phép xây dựng. Tại khoản 1 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):  “1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật 

này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Do vậy, đối với các 

trường hợp công trình đã được miễn giấy phép xây dựng theo quy định thì các 

cơ quan cấp phép xây dựng không phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng khi có 

yêu cầu.  

3. Trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã có một số văn bản trả lời 

UBND thành phố và Phòng Quản lý đô thị về công tác cấp giấy phép xây dựng. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác cấp giấy phép xây dựng vẫn còn lúng túng. Do 

vậy, Sở Xây dựng bổ sung một số nội dung hướng dẫn để rõ hơn như sau:   

                   
1 Điều 89. Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng 

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; 
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- 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 khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây 

dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn 

vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử 

dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác 

định rõ các đơn vị ở (được quy định tại khoản 1 Mục VII Phụ lục số IX ban 

hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ); 

- Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư 

xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình 

xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên (được quy định tại 

khoản 1 Mục VII Phụ lục số IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ). 

- 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). 

- 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 

2014.  

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị là dự án được đầu tư 

xây dựng đồng bộ công trình đường giao thông và hệ thống các công trình hạ 

tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật khác phục vụ cho khu đô thị, khu chức năng (được quy định tại 

khoản 2 Mục VII Phụ lục số IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ). 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là các dự án được đầu 

tư xây dựng nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, gồm: cấp nước; thoát 

nước; công trình xử lý chất thải rắn; công trình chiếu sáng công cộng; công viên 

cây xanh; nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hoả táng; công trình nhà để xe, sân bãi 

để xe; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; công trình nhằm cung 

cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác (được quy định tại Mục III Phụ lục số IX 

ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ). 

Do đó, đề nghị UBND thành phố cần xác định cụ thể theo các loại dự án 

nêu trên để đảm bảo xác định đúng là 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 
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hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để thực 

hiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.  

Đối với trường hợp Dự án là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong đô thị 

(không phải dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, đầu tư xây dựng nhà ở) thì việc 

chuyển nhượng đất cho người dân tự thực hiện xây dựng nhà ở riêng lẻ thì phải 

thực hiện cấp phép xây dựng theo quy định.  

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./. 

(gửi kèm Công văn số 4608/BXD-HĐXD ngày 12/10/2022 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để UBND thành 

phố tham khảo: https://moc.gov.vn/Images/editor/files/BXD_4608-BXD-

HDXD_12102022_signed.pdf ) 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- UBND các huyện (để biết);   

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng CM;   
- Website Sở Xây dựng (Văn phòng đăng tải);   
- Lưu: VT, QLXD(THT)  Nguyễn Duy Đông 
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