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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn 

tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng 

có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 81/TTr-SXD  

ngày 31 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn 

tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

1. Quy mô công trình, chiều cao tối đa của công trình được cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn 

a) Đối với nhà ở riêng lẻ: diện tích sàn xây dựng công trình tối đa là 

200m2; số tầng tối đa là 02 tầng (không kể gác xép và tầng hầm) và chiều cao 

công trình tối đa là 10,0m. 

b) Đối với công trình sản xuất, công trình thương mại, dịch vụ: diện tích 

sàn tối đa 300m2, số tầng tối đa 01 tầng, chiều cao công trình tối đa 7,5m. 

c) Đối với công trình trụ sở làm việc: diện tích sàn tối đa 250m2; số tầng 

tối đa là 02 tầng (không kể tầng hầm) và chiều cao công trình tối đa 10,0m. 

d) Không cấp phép xây dựng có thời hạn đối với nhà dạng lều, quán. 

đ) Đối với các loại công trình khác (tháp phát sóng truyền hình, thông tin 

liên lạc, cột điện, cột anten): căn cứ vào quy mô, tính chất và yêu cầu kỹ thuật 

của công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng quyết định về quy mô công trình cấp giấy phép có thời hạn cho 

phù hợp. 

2. Thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn  
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a) Thời hạn tồn tại của công trình căn cứ vào thời gian thực hiện quy 

hoạch xây dựng 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. Cơ quan thụ lý hồ sơ căn cứ kế hoạch thực hiện quy hoạch có 

trách nhiệm ghi thời hạn tồn tại của công trình vào giấy phép xây dựng có     

thời hạn. 

b) Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây 

dựng có thời hạn: khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây 

dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ 

quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời 

gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng 

mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh. 

c) Tại nơi chưa có kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, thời hạn tồn 

tại của công trình được quy định tối đa là 03 năm. Khi hết thời hạn tồn tại của 

công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, 

nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. 

Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ 

đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn 

tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh, Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân các huyêṇ, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chiụ trách nhiêṃ thi hành Quyết điṇh này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; 

- UBMTTQVN tỉnh;      

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM;  

- Cổng TTĐT tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Đài PT-TH tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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