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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân cấp cấp giấy phép xây dựng theo thẩm 

quyền, điều kiện về quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp phép xây 

dựng có thời hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp giấy phép xây dựng 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

nước, nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, di dời 

công trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Nguyên tắc chung 

1. Công trình xây dựng được phân loại theo tính chất kết cấu và công 

năng sử dụng được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP). 

2. Công trình xây dựng được phân cấp theo quy định tại Thông tư số 

06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Thông tư số 06/2021/TT-BXD). 

Trường hợp Thông tư này được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thì thực 

hiện theo quy định mới. 

3. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy 

phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo 
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quy định, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định tại 

khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc 

hội khóa XIII ban hành Luật Xây dựng (sau đây gọi là Luật Xây dựng) được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) 

và Điều 49 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 

(sau đây gọi là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP). 

4. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại các 

Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94 Luật Xây dựng và khoản 31, khoản 32, 

khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

5. Việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.  

6. Đối với các công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị tại các khu 

vực đã có quy hoạch lộ giới nhưng chưa thể hiện chi tiết vị trí hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải phối hợp với các đơn 

vị có liên quan tổ chức khảo sát, thống nhất vị trí trước khi cấp phép xây 

dựng. 

7. Đối với công trình xây dựng có chiều cao từ 45m trở lên so với mặt 

đất tự nhiên, phải có văn bản chấp thuận về độ cao công trình của Cục Tác 

chiến – Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định tại 

Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, 

bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.  

8. Khi cấp giấy phép xây dựng công trình, phải đảm bảo các yêu cầu an 

toàn về hành lang lưới điện, hành lang đường bộ, hành lang đường thủy và 

các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi 

giấy phép xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cấp giấy phép xây dựng như sau: 

a) Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy 

định phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại 

điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
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b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công 

trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng thuộc phạm vi các khu công 

nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu được giao quản lý (trừ 

công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện) cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp 

IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý trừ các công trình quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó 

điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng. 

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không 

thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng. 

5. Xác định thẩm quyền trong các trường hợp đặc biệt:  

a) Trường hợp dự án gồm nhiều hạng mục công trình có cấp khác nhau 

thì thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng 

cho các công trình thuộc dự án được xác định theo hạng mục công trình có 

cấp cao nhất. 

b) Đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc 

cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo làm thay đổi quy mô công trình, 

thay đổi cấp công trình dẫn đến thay đổi về thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo quy mô 

công trình mới. 

Điều 4. Điều kiện, quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn (bao gồm xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo) 

1. Điều kiện và thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ theo giấy 

phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

2. Đối với công trình theo tuyến 

Các công trình theo tuyến nằm ngoài phạm vi hành lang đường bộ được 

cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với quy mô cấp IV có tính chất, mục tiêu 

đầu tư phục vụ dân sinh (đường dây tải điện, đường dây thông tin truyền 

thông, đường ống cấp nước, hệ thống thoát nước).  

3. Đối với công trình không theo tuyến 

Công trình phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống 

cháy nổ; để tránh lãng phí nên khuyến khích sử dụng vật liệu lắp ghép để 

thuận lợi trong tháo dỡ và tái sử dụng; đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu cụ 

thể như sau: 
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a) Đối với nhà ở riêng lẻ: tầng cao nhà dưới 3 tầng, không có tầng hầm, 

bán hầm, chiều cao ≤ 12m (tính từ cao độ vỉa hè), tổng diện tích sàn xây dựng 

nhỏ hơn 250m² trên một thửa đất. 

b) Đối với công trình: tầng cao không quá 01 tầng, chiều cao công trình 

≤ 6m, chiều dài nhịp kết cấu nhỏ hơn 15m và tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ 

hơn 1.000m² trên một thửa đất. Trường hợp xây dựng quy mô lớn hơn quy 

định này thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chấp thuận trước khi thực hiện.  

4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở hiện hữu có sử dụng đất hành 

lang an toàn đường bộ nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn 

công trình đường bộ và được cơ quan quản lý công trình đường bộ chấp 

thuận: 

a) Được xem xét cấp phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo 

công trình, nhà ở theo quy mô, diện tích hiện trạng và không được cơi nới, mở 

rộng diện tích. 

b) Chủ đầu tư phải có văn bản tường trình về diện tích và kết cấu của 

căn nhà hiện có trên khu đất, có xác nhận của chính quyền địa phương tại địa 

điểm công trình xin phép xây dựng có thời hạn để làm cơ sở xem xét cấp giấy 

phép có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Tổ chức niêm yết công khai, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng; phối hợp quản lý trật tự 

xây dựng theo đúng quy định.  

2. Thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép 

xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định 

pháp luật về xây dựng.  

3. Có trách nhiệm công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng đã 

được cấp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng của Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Tiếp nhận văn bản thông báo ngày khởi công của chủ đầu tư. 
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6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hoặc đề xuất xử lý vi 

phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật. 

7. Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy định 

này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc 

xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện. 

8. Tổng hợp, báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

1. Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp 

giấy phép xây dựng.  

2. Thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây 

dựng theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định pháp 

luật về xây dựng. Cung cấp thông tin quy hoạch trong phạm vi thuộc Ban 

Quản lý Khu kinh tế quản lý theo phân cấp tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy 

định này. 

3. Có trách nhiệm công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng đã 

được cấp trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

4. Tiếp nhận, xử lý văn bản thông báo ngày khởi công của chủ đầu tư. 

5. Chịu trách nhiệm toàn diện về trật tự xây dựng trong các khu công 

nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu; Tổ chức kiểm tra và phối 

hợp với Thanh tra Xây dựng, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng thuộc chức năng và phạm vi 

quản lý để kịp thời phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

theo quy định pháp luật.  

6. Định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) về công tác cấp giấy phép xây dựng và tiếp 

nhận thông báo khởi công xây dựng trong các khu công nghiệp, các khu chức 

năng trong khu kinh tế cửa khẩu.  

Điều 7. Trách nhiệm của Sở, ngành liên quan 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Hướng dẫn về các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đủ 

điều kiện để cấp giấy phép xây dựng, đặc biệt là nhà ở riêng lẻ thuộc quyền sở 

hữu của hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp 

phép xây dựng. 
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b) Phối hợp Sở Xây dựng và cơ quan cấp giấy phép xây dựng hướng 

dẫn các chủ thể sử dụng đất xây dựng đảm bảo các quy định của pháp luật về 

đất đai, nhà ở có liên quan trong quá trình xây dựng công trình. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc 

xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phối 

hợp giải quyết khó khăn vướng mắc trong cấp phép xây dựng và quản lý các 

công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với các nội dung như: sự phù 

hợp với quy hoạch ngành; sự phù hợp giữa hình thức và nội dung quảng cáo; 

các nội dung khác có liên quan đến quản lý ngành khi nhận được văn bản xin 

ý kiến và đầy đủ hồ sơ, thông tin của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo 

quy định. 

b) Cung cấp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng danh mục các di tích 

đã được xếp hạng và phạm vi, ranh giới các khu vực bảo vệ của từng di tích 

đối với các công trình được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Sở Giao thông vận tải 

a) Phối hợp với các cơ quan cấp phép trong công tác cấp giấy phép xây 

dựng và quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình 

quảng cáo xây dựng trong hành lang lộ giới các tuyến đường thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

b) Hướng dẫn cơ quan cấp phép, chủ đầu tư trong việc áp dụng các văn 

bản quy phạm pháp luật đối với việc đấu nối đường bộ (Quốc lộ và đường 

tỉnh), hành lang bảo vệ công trình đường bộ, đường thủy và hạ tầng kỹ thuật 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ 

a) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng với các nội dung như: Quy mô và hình thức kiến trúc công trình tôn 

giáo; tính hợp pháp của các tổ chức tôn giáo đề nghị cấp phép xây dựng; các 

nội dung khác có liên quan đến quản lý ngành khi nhận được văn bản xin ý 

kiến của cơ quan cấp giấy phép xây dựng, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ theo quy 

định. 

b) Lấy ý kiến của các Ban đại diện, Ban trị sự hoặc các tổ chức quản lý 

về Tôn giáo liên quan trước khi tổng hợp gửi ý kiến về cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng.  

6. Các Sở, ngành khác có liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các 

lĩnh vực quản lý chuyên ngành, có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp các 

quy định pháp luật, các thông tin có liên quan cho cơ quan cấp giấy phép xây 
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dựng để kịp thời giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; phối hợp với cơ 

quan cấp giấy phép xây dựng theo dõi, kiểm tra quản lý quá trình thực hiện 

xây dựng theo các thỏa thuận chuyên ngành, giấy phép xây dựng. Có văn bản 

trả lời cho cơ quan cấp phép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của 

mình khi nhận được văn bản lấy ý kiến theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

102 Luật Xây dựng.  

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy định 

này đến cán bộ xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn 

xây dựng; hoạt động thi công xây lắp trên địa bàn quản lý. 

1. Niêm yết công khai nội dung thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tại trụ 

sở cơ quan. Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp tại khoản 2 

Điều 3 Quy định này. 

2. Có trách nhiệm công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng đã 

được cấp trên trang thông tin điện tử của cấp huyện và Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh. 

3. Cung cấp bằng văn bản thông tin theo thẩm quyền liên quan đến cấp 

giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp giấy phép xây dựng.  

4. Xác nhận thửa đất xây dựng công trình, nhà ở theo quy hoạch sử 

dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt khi có đề nghị 

của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.  

5. Cung cấp các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm và các bản đồ quy hoạch xây dựng trên địa bàn quản lý cho Sở Xây 

dựng theo định kỳ sáu tháng, một năm. 

6. Tiếp nhận văn bản thông báo ngày khởi công của chủ đầu tư. Quản 

lý việc xây dựng đúng quy hoạch xây dựng đảm bảo kiến trúc cảnh quan, môi 

trường trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng 

quản lý theo thẩm quyền, không để xảy ra việc xây dựng không phép, trái 

phép. Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá 

trình thực hiện quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch; không được tự thay 

đổi quy hoạch xây dựng trong trường hợp không thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của mình khi chưa có ý kiến của cấp thẩm quyền. 

7. Rà soát, thống kê toàn bộ những công trình, diện tích công trình 

không phù hợp với quy hoạch xây dựng, các quy định về kiến trúc, cảnh quan 

đã được duyệt thuộc phạm vi quản lý của mình; lập kế hoạch xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

8. Triển khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu vực 

có yêu cầu quản lý; quy chế quản lý kiến trúc; thiết kế đô thị hoặc quy hoạch 
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có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo thẩm quyền để làm cơ sở cấp 

giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định 

hiện hành. 

9. Ban hành quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền, lập hồ sơ vi 

phạm đề xuất ý kiến đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

10. Tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của 

cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh và của mình ban hành đã có hiệu lực pháp luật. 

Ban hành quyết định cưỡng chế để thực hiện quyết định của các cơ quan có 

thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật, nhưng người vi phạm không thi hành 

nghiêm chỉnh. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức phối hợp thực hiện 

việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

11. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm 

yết Quy định này tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính để 

nhân dân biết thi hành.  

12. Định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) về công tác cấp giấy phép xây dựng và tiếp 

nhận thông báo khởi công xây dựng trên địa bàn. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã  

1. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo giấy phép xây dựng trên địa 

bàn. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xây dựng theo thẩm 

quyền đã được pháp luật quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình trạng xây dựng không phép, trái 

phép, lấn chiếm đất đai, hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn. 

2. Niêm yết công khai quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và nội dung thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

3. Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

tình hình kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo giấy phép xây dựng của các 

chủ đầu tư trên địa bàn. 

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư xây dựng 

công trình  

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, tính 

hợp pháp của các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

xây dựng và hồ sơ cung cấp cho các đơn vị chức năng quản lý trật tự xây 

dựng, chất lượng công trình xây dựng.  

2. Thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời 

điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc. 
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3. Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo 

quy định tại các điểm b, e, g, h và i (trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i) tại 

khoản 30 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có 

trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế 

đã được tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định gửi đến cơ quan quản 

lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý, theo dõi, lưu hồ sơ; các 

vấn đề về quy hoạch, đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường, trình tự đầu 

tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan đến việc đầu tư xây dựng thì 

thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật hiện 

hành. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng 

đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây 

dựng để tổ chức, cá nhân theo dõi và giám sát theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra 

về nội dung giải quyết các công việc liên quan đến trật tự xây dựng, giấy phép 

xây dựng công trình khi có yêu cầu. 

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp 

Các công trình có liên quan đã được cấp phép, khởi công xây dựng 

đúng theo quy định của Luật Xây dựng và các công trình đã được cấp phép, 

chưa khởi công xây dựng nhưng giấy phép xây dựng còn hiệu lực trước thời 

điểm Quy định này có hiệu lực thì không phải thực hiện lại thủ tục cấp giấy 

phép xây dựng theo Quy định này; các trường hợp có liên quan còn lại phải 

thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo Quy định này. Việc xử lý 

chuyển tiếp còn phải thực hiện theo các quy định liên quan tại các điểm d, đ, e 

và g khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và 

tại các khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để được hướng dẫn 

hoặc xem xét, giải quyết./. 
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