
UYBAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA WET NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /2020/QD-UBND 	Trà Vinh, ngày tháng 12 nám 2020 
(Dii thão) 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dinh ve cp giy phép xây dirng cong trinh, 

nhà or riêng lé có thôi hn trên da bàn tinh Trà Vinh 

UY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH 

Can c& Ludt T6 cht-c chIn/i quyn dja phu-cing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
P 	 A 	A 	 P 	 9 Can cu-Ludt  su-a doi, bo sung mQtA  so dieu cua9  Ludt To chu'P c chinh pH va 

Ludt To cht-c quyén dja phwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can th Ludt Xây dmg ngày 18 tháng 6 nám 2014; 

Can ct Ludt sia di, b6 sung mót so diu cza Ludt Xáy dwng ngày 17 
tháng 6 nàm 2020; 

Can cz Nghj dinh s 59/2015/ND-C'P ngày 18 tháng 6 näm 2015 cza 
Chjnh phü ye quán lj dir an dáu tu- xáy dung; 

Can cá' Khoán 1 Diu 14 và Khoán 2 Diu 17 Thông tu- so 15/2016/77'-
BXD ngày 30 tháng 6 nàm 2016 cüa Bó trzthng Bô Xáy derng hiróng dan ye cap 
giáyphép xáy dyng, 

Theo dO nghf cia G ám dc Só'Xáy dung. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy djnh ye cap giây phép xây 
d%rng cong trInh, nhà a riêng lé có th&i han  trên dja bàn tinh Ira Vinh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành ke^ tiir ngày 01 tháng 01 nãm 
2021. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c So Xây dung, 
Thu tnrOng các sO, ban, ngành tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh các huyn, 
thi xã, thành phô và các tO chOc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành 
Quyêt dnh nay.!. 

No'i nhân: 
- B6 My dyng; 
- Thumg trc Tinh üy; 
- Thirôiig truc HDND tinh; 
- Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Cue Kiêm tra van bãn-B6 Tr pháp; 
- Viii pháp ché- Bq̂ My di,rng; 
- LDVP UBND tinh; 
- Các s&, ban, nganh tinh; 
- UBND các huyn, thi xa và thành ph6; 
- Báo Trà Vinh, Dài PTTH TV; 
- Phàng KTN; 
- Luu: VT, CNXD. 

TM. U'c' BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc Up - Tv do - Hanh phñc 

(Dir thão) 

QUY DINH 
Ve cap giy phép xây ding có thai han di vol cong trinh, 

nhà & riêng lé trên dja bàn tinh Trà Vinh 
(Ban hành kern theo QuyAt dinh s ....../2020/QD-UBND, ngày .../... /2020 

cza Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh) 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirçng áp dung 

1. Pham vi diêu chinh 

Quy djnh nay quy djnh ve^ c.p giy phép xây dim g có thii han di vâi 
cong trInh, nhài riêng le' trén dja bàn tinh Trà Vinh. 

2. D65 ttrçvng áp diving 

a) S& Xây drng, Ban quãn 1 Khu Kinh t, Uy ban than dan các huyn, 
thj xã, thành phô. 

b) Các tO^ chirc, cá nhân có thu cu de^ nghj cp giAy phép xây dung Co 
thai han  va thuc hiçn theo giay phep xay dim g  c6 thai han  tren dia ban Tra Vinh. 

Diêu 2. Diu kiin cp giy phép xây dyng có thbi han 

1. Diu kin chung c.p giy phép xay dun cO thai h gm: 

a) Thuc khu virc CO quy hoach phãn khu xây dung, quy hoach phân khu 
xay dirng khu cht'rc näng hoc quy hoach chi tiêt, quy hoach  chi tiét ay drng 
khu chirc näng dã duqc ca quan nhà nithc cO thârn quyên phê duyt, cong bô 
nhung chua thirc hin vá chira co' quyêt djnh thu hôi dat cüa ca quan thà rn.ric 
có thâm quyên; 

b) Phü hçip vOi quy mô cong trmnh ducic quy djnh tai  Diu 3 và thai han 
ton tai  cüa cong trInh theo quy djnh tai  Diêu 4 cüa Quy djnh nay. 

c) Phü ha p vii rniic dich sir dicing dt dtrqc xác djnh tai giy t hqp pháp 
ye dat dai cüa nguri dé nghj cap giây ph' xây dun cO thai han; 

d) Khi ht thai han  tn tai  cUa cong trInh ghi trong giy phép xây dim g có 
thai han  và ca quan nhà ntrc co' th.m quyn có quyt djnh thu hM dat, chü du 
tu cam kêt tr phá dc cong trInh, nêu không tr phá d se-  bj cung chê và chju 
mi chi phi cho vic phá dâ. Tn.thng hcip qua thai han nay ma quy hoach xây 
drng chua thrc hin duçic, thu dâutir duçc tiêp tic sCr diing cong trIth cho den 
khi co quan thà nixâc có thâm quyên co quyêt djnh thu hôi dat. Vic ho trçr khi 
phá di di.roc thçrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. 

	

,. 	 p 2. Cong-  trinh xay drng duqc cap giay phepp  xayn  drng c ,o thai hn phai dap 
ung diêu kin quy djnh tai  khoân 1 Diêu nay và các khoán 3, 4 và 5 Dieu 91 cüa 
Ludt Xây drng nãm 2014. 
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3. Nhà a riêng lé duçic cp giy phép xây dirng có thai htn phái dap irng 
diu kin quy dinh tai khoân 1 Dieu nay và các diem b, c và d khoán 1 Dieu 93 
cüa Lut Xây dung nãm 2014. 

4. Di vOi cong trInh xây dirng, nhà a riêng le' duçic cap giAy phép xay 
dirng có th?i han,  khi h& thai han  ton tai  cUa cong trInh ghi trong giây phép xay 
dirng ma quy hoach xây dirng Co diéu chinh kéo dài kê hoach thirc hin thi Ca 
quan dâ cap giAy phép xay dun g có trách nhim thông báo ye vic gia han  thai 
gian tn tai  cüa cong trInh. Truang hp chü dâu tu tiêp tçic có nhu câu ay dmg 
mai hoc süa chUa, câi tao  thI thirc hin cap giây phép xây dung có thai han 
theo thai han  cüa quy hoach  xây dirng diêu chinh. 

5. vol vâi cong trInh xay drng, nhà riêng lé thuc truông hp quy djnh 
tai diem a khoãn 1 Diu nay và dã có ké hoach  sr dung dat hang nàm cüa cap 
huyn thI không cAp giây phép xay dirng co thai han  Cho vic xây dung mai ma 
chi cap giây phép xây dun g có thai han  dê süa cha, câi tao. 

Truang hp sau 03 näm k tr ngày cong b6 ke^ hoach  s diing dAt hang 
näm cüa cap huyn, cci quan nhà nu&c cO thâm quyên chira cO quyêt djnh thu ho 
dat hoc chua Cho phép chuyên miic dIch scr ding dat theo kê hoach sir dung dat 
hang näm cüa cap huyn dã duçic cong bô ma khOng diêu chinh, hüy bo hoc có 
diêu chinh, hUy bO nhung không cong bô vic diêu chinh, hüy bó kê hoach  sir 
diving dat hang näm cüa cap huyn thI ngirài si'r dung dat di.rçic quyên de nghj cap 
giây phép xây dung có thai han  theo quy dlnh tai khoân 2 và khoãn 3 Dieu nay. 

Diu 3. Quy djnh quy m06 cong trInh, nhà O• riêng le' 	giAy phép xãy 
dirng có thôi hin 

1. Di vOi nhà & riêng lé: Quy mô xây  dirng < 02 tAng (duqc phép xay 
d%rng 01 trt + 01 li:mg,trong ctó din tIch xây dung tang hrng < 65% din tIch 
xây dimg tang trt), chiéu cao cong trInh <6,Om và tong din tIch san xây dirng 
<250m2. 

2. Di vài cong trInh: Tong din tIch san xây dung < 1.000 m2  và chiu 
caocongtrinh6,0m. 

3. Di vài cong trInh khác nhu: Bang hiu, bang quàng ca o, cong  trinh ha 
tang k' thuat vin thong thii dng, cong trmnh ha tang k thu.t và các cong trInh 
khác: quy mô cong trInh theo kién cüa co quan quan 1 nhà rnróc chuyên 
ngành. 

4. Di vâi cOng trInh, nhà& hin trang Co quy mô 1611 han so v&i quydjnh 
tai Khoan 1 va Khoan 2 Dieu nay thi duqc cap giay phep xay dung co thai han 
dé sira chüa, cái tao  theo quy mO hin trng, không duqc câi tao nâng cap hoàc 
ma rng 1&n vâi quy mO hin trng. Tru&ng ha hin trang cong trInh dã có tang 
ham thI duçic phép cái tao  gia cô lai  tang ham nhixng không lam ánh hirâng den 
khá näng an toan chiu 1%rc hoc gay kin, rnrt,... dôi y&j các cOng trInh lien kê và 
lan can. 

Diu 4. Tho'i han tn tai cüa cong trInh, nhà O riêng le' dtrçic cA giAy 
phép xây dirng có thôi hn 
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Thai han  c.p giy phép xay dmg cé thai han  theo k hoach thirc hin quy 
hoch nhisng tôi da không qua 05 näm ctôi khu vrc có quy hoach phân khu, qux 
hoach phân khu xây dung khu chuc näng dàc thü, 03 nàm dôi vai khu VUC Co 

quy hoach chi tiêt, quy hoach  chi tiêt xay dmg khu chüc näng dc thu. 

Truäng hop cac quy hoach  nêu tren dA dn han rà soát diu chinh nhung 
chua có quyêt djnh diêu chinh cüa cap có thârn quyên, chü du tu duçic tiêp tic 
sCr dung cong trInh Cho den khi co quan cap thâm quyên có quyêt djnh thu hôi. 

Khi ht thii htn tn tai  ghi trong giy phép xây dung ma quy hoach xây 
dung chua duqc triên khai thirc hin hoc quy hoach dixçic diêu chinh, buy bô, 
nêu chü dâu tu có thu cau thI dê nghj ccr quan cap giây phép xây dg xem xét 
Cho kéo dãi thii gian ton tai  cüa cong trInh dôi vài tru&ng hçip quy hoach chua 
dirqc triên khai thirc hin; hoc dê nghj cap giây phép xâ' dung có thii han  mcci 
theo thai han  cua quy hoach  xay dun g dieu chinh; hoac de ngh cap 1.i giay ph' 
xây dirng chinh thüc di vói trung hop quy hoach xây dung duçic hüy bó. 

Dieu 5. Ho" sor cap giy phép xây dung có thai han 

Thirc hin theo quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 14 và Dieu 15 Thong tu s 
15/201 6/TT-BXD. 

A 	A A Dieu 6. Tham quyen cap giay phep xay dung 

Th%rc hin theo phân cap, üy quyn cüa Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

Diêu 7. To chüc thtrc hiên 

a)SâXaydung 

- Thirc hin cap giy phép xây drng có thri han theo Quy djnh nay. 

- T6^ chüc trin khai, ph bin, huâng dn cá nhân, t chüc tham gia thc 
hin vic cap giây phep xây dirng có thñ han  và quán 1 giây phép xây dijng, 
theo dOi, kiêm tra vic to chuc thrc hin Quy djnh nay. 

- Phi ho p vói các sâ, ngành có lien quan và Uy ban nhân dan cp huyn t 
chüc kiêm tra và giám sat cht chê vic thirc hin xây dirng theo quy hoach;  Quy 
che^ quán 1 kin true do thj trên dja ban tinh. Chi do thanh tra chuyên ngành xây 
drng phOi hçrp vói Uy ban nhân dan cap huyn, cap xã to chüc thanh tra, kiêm tra 
va xCr 1' các vi phm trtt tr xây dimg theo quy djnh hin hành. 

- Kip thii tháo gOr khó khàn, vu&ng mc hoc de^ xut Uy ban nhân dan tinh 
xem xét giái quyêt do vói nhüng tnthng hcip vuqt thâm quyên; hoc xin kiên 
cac b, ngành Co lien quan trong qua trInh thirc hin Co vuâng mac theo âê nghj 
các ca quan cap giây phép xay d%rng trên dja bàn tinh. 

- Tong hçip tinh hInh thirc hin cp gi&y phép xây dung trén dja bàn tinh 
báo cáo djnh kS'  06 tháng (tmc ngày 15 tháng 6), nãm (truckngày 20 thang 11) 
ye Uy ban nhân dan tinh và B Xây drng theo quy dnh. 

b) So Tài nguyen và Môi truOng 

Xác nhn, cung cap thong tin thira dt xây d%rng cong trInh, nhà 0 riêng  le' 
theo quy hoach  scr dung dat, kê hoach scr ding dat hang näm dã duqc cap co 
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thm quyn phê duyt khi có dé nghj cüa Ca quan có thAm quyn cap giAy phép 
xây dirng. 

c) Ban Quân ly Khu Kinh tê  tinh 

- Thirc hin cApgiAy phép xây d%mg có thii han  theo Quy djnh nay. 

- Thurng xuyên kim tra các dr an dAu tu xây drng trong Khu kinh t 
Khu cong nghip nhám phát hin vi phm trong hoat dong xây d%rng phãi kip 
thôi ph6i hcTp Thanh tra xây dun g d xir 1 vi phm xây dim theo quy djnh 
pháp 1ut. 

- Dinh k' hang quy' (trithc ngày 12 cüa thang cui quy') và näm (tn.rOc ngày 
15 thang 11) bao cao So Xay d%mg ye cong tac cap glay phep xay drng va quan 
1 xây dung trong khu Kinh tê, Khu cong nghip. 

d) Uy ban nhân dan cAp huyn 

- Thrc hin cAp giAy phép xây drng có thai han  theo Quy djnh nay. 

- T6^ chüc cong bo^ cong khai các quy hoach xây dung, quy hoach scr dung 
dAt va 	r ké hoach s diving dat hàn nArn cüa cap huyn dadtrçc co quan có thãm 
quyen phe duyet de lam can ci.r cap giay phep xay dirng co thai han. 

- Xác nhn, cung cAp thông tin thira dAt xây d%rng cong trInh theo quy 
hoach sir dung dat, ké hoach sir dung dat hang näm dã &rcic cap có thâm quyén 
phe duyet khi co de ngh cua co quan co tham quyen cap giay phep xay dirng. 

- Ph6 bin quy djnh này dn Uy ban than dan xã, phuang, thj trn (sau day gçi 
Chung la Uy ban than dan cap xa) de cong khai, tuyen truyen r9ng ral trong than dan. 
Thong báo trén các phuang tin thông tin dai  chüng và niêm yet quy djnh nay tai 
Bô ph.n tiêp nhn và trá kêt qua &nhân dan biêt thrc hin. 

; Th%rc hin quãn l vic xay dirng dung quy hoach, dam báo quy ch quan 
1 kién trüc do thj. Quãn 1 trt tir xây drng trên dja bàn và xü 1' vi pham xây 
drng theo quy djnh cüa pháp 1u.t; chi dao  các phông ban trijc thu,c, Uy ban nhân 

A d 	 P 	 9 	 9 an cap xa thirc hienA  chuc nang quan ly theo thamA  quyenA , khongA  deA  xay ra vi Ac  
xây dun g không phép, sai phép. 

- Tong hçip tIth hInh thrc hin cap giây phép và quân 12 trt tr xây dirng 
trên dja bàn, djth k' hang quy' (trithc ngày 12 cüa tháng cui quy') và näm (tru('Yc 
ngày 15 thang 11) báo cáo ye Sä Xây drng. 

- Ban hành quy djnh ve quan 1 quy hoach, kin trüc de^ huâng dn và quán 
1y trt tr xay di1rng theo quy djnh tai  Khoán 2 Dieu 2 Thông tu so 15/20161TT-
BXD doi vai cong trith xay d%rng tren tuyen duong quoc 19, duong trnh, duong 
huyn thuOc khu vyc chua có quy hoach phãn khu và quy hoach chi tiêt xay 
drng ducic duyt. 

e) Uy ban nhãn dan cAp xä 

- Phi ho v&i các ca quan có thAm quyn kim tra, theo dOi vic thirc hin 
theo giây phép xây dirng và quàn 1 xây dmg trên dja bàn. Nhäm ngãn chn va 
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xr ly cac hành vi vi pham ve^ xay dmg theo quy djnh cüa pháp 1ut trên dja bàn 
quân 1, kip thñ báo cáo dôi vâi tru&ng hop vuqt qua thâm quyên. 

- Niêm yet, cong khai quy hoach dà &rçic Co quan nhà nithc có thm quyn 
phê duyt. 

Diu 8. Diu khoãn thi hành 

1. NhUng ni dung ve^ cp gi.y phép xây dun c6 th h kng quy djnhñ 	ô  
cu the tai Quy djnh nay së dugc thrc hin theo các quy djnh cüa Ludt Xây drng so 
50/20 14/QH13 và Ludt sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa Luat  My dirng so 
62/2019/QH149  Nghj djnh so 5912015/ND-CP, Thông tu so 15/2016/U-BXD; quy 
che^ quán 1 quy hoch, kiên trác do thj hoc thiêt ké do thj và các vn bàn pháp 1ut 
khác có lien quan. 

2. Trueing hop cac quy djnh duçic dn chik trong Quy djnh nay duçic sira di, 
b 0 sung hoc thay the thI ap diing theo cac quy djnh thay the mói nhât. 

3. Trong qua trInh tô  chirc thuc hin, nu có khó khän, vithng mc hoc c.n 
bô sung, diêu chinh cho phü hçip vói tInh hlnh thrc té, các s&, ngành, U' ban 
than dan cap huyn có van ban de xuât gti ye Sâ Xây dim g, de tong hop báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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