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Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 
       Bát Xát, ngày 18  tháng 8  năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành bản quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng 
và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị, 

 điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành 
Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình 
và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công thương tại Tờ trình số 32/TTr-CT ngày 28/7/2009, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch 

xây dựng và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô  thị, điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn huyện Bát Xát". 

Điều 2. Chánh văn phòng UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 669/2006/QĐ-
UBND ngày 08/12/2006 của UBND huyện Bát Xát./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁT XÁT 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               
Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 
       Bát Xát, ngày 18  tháng 8  năm 2009 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình 
 trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị , điểm dân cư nông thôn 

 trên địa bàn huyện Bát Xát 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 

của UBND huyện Bát Xát) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy định này hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, 
Ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai về quản lý quy hoạch, xây dựng, giấy phép xây dựng và quản lý 
công tình hạ tầng kỹ thuật; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình, sử dụng đất và công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị trong các khu vực quy hoạch xây dựng được phê duyệt, trên địa bàn huyện Bát 
Xát. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Nhà ở riêng lẻ  là công trình xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia 
đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình là các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao quản 
lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng công 
trình; các hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ, được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư 
hoặc cấp giấy phép xây dựng. 

3. Nhà thầu xây dựng là tổ chức hoặc cá nhân có đủ năng lực, thực hiện hợp đồng xây dựng công 
trình. 

4. Chỉ giới đường đỏ  là  đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và trên thực địa, 
để phân ranh giới giữa phần đất dành cho đường giao thông với phần đất được xây dựng công trình. 

5. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất. 

Chương II 

QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng đối với thị trấn 
Bát Xát; các trung tâm cụm xã Bản Vược, Trịnh Tường, Ý Tý, Mường Hum; các trung tâm xã Bản 
Qua, Quang Kim, Cốc San, điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
huyện Bát Xát. 

Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt là căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng 
công trình, xác định gianh giới, chỉ giới đỏ, chỉ giới xây dựng độ cao xây dựng và cấp giấy phép xây 
dựng công trình. 

Điều 4. Phòng Công thương huyện Bát Xát là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý quy 
hoạch xây dựng và  xây dựng công trình trong các khu quy hoạch trên địa bàn huyện 



1. Quản lý và lưu trữ hồ sơ thiết kế quy hoạch, công bố quy hoạch xây dựng. Chủ trì, phối hợp 
với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, tuyên truyền, phổ biến các quy định về quy hoạch 
xây dựng. 

2. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng  cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lệ phí 
cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng theo quy định. 

3. Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xin phép xây dựng, trình UBND huyện cấp giấy phép xây dựng; 
kiểm tra, giám sát việc xây dựng công trình theo giấy phép. 

4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, đấu nối cấp, 
thoát nước vào công trình cấp thoát nước đô thị. 

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vướng mắc của công dân liên quan đến quy hoạch, xây dựng, 
giấy phép xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch. 

6. Lập hồ sơ vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật  
trình UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng của huyện quản lý quy hoạch 
xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính xã, thị trấn, cụ thể: 

1. Công bố quy hoạch, niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch 
xây dựng. 

2. Tuyên truyền, phổ  biến và hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch 
xây dựng. 

3. Quản lý đất đai và hướng dẫn sử dụng đất đai trong khu vực quy hoạch. 

4. Hướng dẫn xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch. 

5. Xử lý vi phạm hành chính về quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình và quản lý công trình 
hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch. 

Điều 6. Quản lý đất đai trong quy hoạch 

 Đất đai trong khu vực quy hoạch được quản lý và sử dụng theo quy hoạch đồng thời thực hiện 
các quy định hiện hành về đất đai, cụ thể: 

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sử dụng đất. 

2. Chỉ được xây dựng công trình trong khuôn viên đất được xác định trong giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và trên thực địa. 

3. Khi chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng thủ tục hành 
chính theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Chương III 

QUẢN  LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG QUY HOẠCH 

Điều 7. Công trình xây dựng trong quy hoạch xây dựng phải được cấp có thẩm quyền cho phép 
đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng, phải lập hồ sơ thiết kế và thi công xây dựng và phù hợp với quy 
hoạch, cụ thể: 

1. Không xây dựng công trình vào phần đất dành cho đường giao thông đã được xác định bằng 
chỉ giới đường đỏ kể cả phần công trình nhô ra, bậc lên xuống, vệt dắt xe. 

2. Chỉ được xây dựng công trình từ chỉ giới xây dựng, không xây dựng nhô ra hoặc thụt lùi so với 
chỉ giới xây dựng, căn cứ vào  hiện trạng mặt phố đã có các nhà ở riêng lẻ liền kề xây dựng có thể lùi 
vào hoặc nhô ra một khoảng nhất định cho thẳng mặt phố (theo giấy phép xây dựng) nhưng không nhô 
ra chỉ giới xây dựng. 



3. Chiều cao tầng 1 từ 3,9m đến 4,2m, các tầng còn lại từ 3,6m đến 3,9m,  nền nhà cao hơn hè 
phố 0,45m. 

4. Nhà 2 mặt phố phải thiết kế và xây dựng 2 mặt chính, mặt quay ra đường phố nào phải thực 
hiện các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cao độ nền của mặt phố đó. Góc nhà giữa 2 
mặt phố phải xây theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam để đảm bảo tầm nhìn giao thông và mỹ quan đô 
thị. 

5. Nhà ở riêng lẻ kiểu biệt thự, nhà vườn: 

- Mật độ xây dựng 45%, số tầng tối đa là 3 tầng. 

- Công trình chính xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 5,0m, khoảng cách gần nhất cách 
hàng rào giữa 2 nhà tối thiểu 1,5m. 

6. Hình thái kiến trúc công trình xây dựng trong đô thị phải kết hợp hài hòa với nhau, tôn trọng 
bản sắc văn hóa dân tộc để tạo nên cảnh quan đường phố, góp phần làm cho đô thị văn minh, sạch đẹp. 

7. Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh các công trình phải đưa vào xử lý qua bể tự hoại, không thải 
trực tiếp vào hệ thống thoát nước đô thị. 

Điều 8. Trong khu vực quy hoạch xây dựng đã công bố, tại những vị trí chưa sử dụng đất theo 
quy hoạch, nếu các hộ dân cư có nhu cầu xây dựng nhà ở thì được phép xây dựng tạm, được phép cải 
tạo, sửa chữa nhỏ (không được xây thêm tầng và xây dựng mới nhà kiên cố), được cấp giấy phép xây 
dựng tạm, đơn xin phép xây dựng tạm (theo mẫu) chủ hộ dân cư phải cam kết tự tháo dỡ công trình 
xây dựng tạm, trả lại mặt bằng quy hoạch khi Nhà nước thu hồi để thực hiện quy hoạch. Kinh phí xây 
dựng và tháo dỡ công trình xây dựng tạm không được đền bù theo các quy định hiện hành, chỉ được 
đền bù phần hiện trạng công trình đã có trước khi xây dựng  công trình tạm hay cải tạo sửa chữa. Nếu 
không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế và chủ hộ dân cư phải chịu mọi phí tổn cho việc cưỡng chế. 

Điều 9. Khi thi công xây dựng công trình, chủ đầu  tư và nhà thầu xây dựng phải thực hiện 

1. Đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, phải có biển báo khu vực 
thi công, đèn tín hiệu khi thi công ban đêm, công trình thi công phải có biện pháp che chắn không để 
vật liệu, mảnh văng rơi xuống lòng đường, vỉa hè. 

2.Vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng trong đô thị phải phủ bạt chống bụi, chống  
rơi vật liệu, đất đá, cát xuống lòng đường, không để lốp xe dính đất chạy ra đường làm bẩn và hư hỏng 
đường phố ảnh hưởng môi trường và cảnh quan đô thị. 

3. Công trình xây dựng chen giữa các công trình khác, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải đảm 
bảo an toàn đối với công trình lận cận. Nếu do việc xây dựng công trình làm lún, nứt vỡ, hỏng các 
công trình lận cận, chủ đầu tư hoặc nhà thầu  xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 10. Các công trình xây dựng kể cả công trình trong và ngoài vùng quy hoạch, trên địa bàn 
huyện Bát Xát, chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng phải thực hiện 

1. Nộp thuế xây dựng công trình: 

a) Các công trình của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế - xã hội thực hiện theo đúng quy định 
hiện hành. 

b) Công trình nhà ở riêng lẻ, công trình của tư nhân phải nộp thuế bao thầu lao động xây dựng 
công trình. Chi cục Thuế huyện hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục nộp thuế và thu thuế. 

2. Nộp phí xây dựng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh 
Lào Cai. Mức thu cụ thể như sau: 

a) Nhà mái bằng tường chịu lực: 650 đồng/m2 sàn. 

b) Nhà mái bằng khung chịu lực: 750 đồng/m2 sàn. 



c) Không thu  phí xây dựng nhà gỗ, nhà tranh tre, nhà cấp bốn phân loại theo tiêu chí cũ. 

Chương IV 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 11. Đối tượng xin phép xây dựng 

1. Các công trình trước khi tiến hành xây dựng mới, cải  tạo, mở rộng, sửa chữa nâng cấp, trùng 
tu tôn tạo, chủ đầu tư phải xin phép xây dựng, cụ thể: 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi quy hoạch thị trấn Bát Xát; các trung tâm cụm 
xã Bản Vược, Trịnh Tường, Ý Tý, Mường Hum. 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng tại các trung tâm xã đã có quy hoạch. 

- Công trình xây dựng trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. 

- Các công trình xây dựng theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng. 

2. Các công trình không phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại  Điều 24 Quyết định  số 
10/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình 

1. UBND huyện cấp giấy phép xây dựng: 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong quy hoạch thị trấn Bát Xát. 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong quy hoạch các trung tâm cụm xã: Bản Vược, Trịnh 
Tường, Ý Tý, Mường Hum. 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong quy hoạch các trung tâm xã: Quang Kim, Bản Qua, 
Cốc San. 

- Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trên tuyến đường quốc lộ 4D, tỉnh lộ 156, tỉnh lộ 158, ngoài 
hành lang bảo vệ đường bộ. 

- Các công trình khác xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng trừ 
các công trình thuộc thẩm  quyền cấp giấy phép của Sở Xây dựng. 

2. UBND xã cấp GPXD các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng ở trung tâm xã, điểm dân cư nông 
thôn đã có quy hoạch được phê duyệt thuộc địa giới hành chính xã. 

Điều 13. Hồ sơ xin phép xây dựng 

a) Công trình nhà ở riêng lẻ: 

- Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên có xác nhận của UBND xã, thị trấn Bát 
Xát. 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc 
trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất. 

- 02 (hai) bộ bản vẽ thiết kế công trình. 

Bản vẽ thiết kế công trình nhà ở riêng lẻ, diện tích sàn lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên do 
các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây 
dựng thực hiện. Bản vẽ thiết kế công trình nhà ở riêng lẻ, diện tích sàn nhỏ hơn  hoặc bằng 250 m2, 
nhỏ hơn 3 tầng, chủ đầu tư có thể tự thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ thiết kế. 

Bản vẽ thiết kế trình bày trên khổ giấy A3, có bìa sạch đẹp phù hợp với quy hoạch, đảm bảo  quy 
định về kiến trúc, kết cấu chịu lực, cấp thoát nước, cấp điện, tác động của công trình đến môi trường, 
an toàn của công trình và các công trình lân cận. 

Nội dung bản vẽ thiết kế như sau: 



+ Tổng mặt bằng định vị công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/200, thể hiện cả mặt bằng kích thước 
ngang của đường, hè phố và tên đường phố (nếu có), chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Vị trí định 
vị công trình, kích thước trong bản vẽ thiết kế phải phù hợp với sơ đồ vị trí và diện tích lô đất trong 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

+ Mặt đứng; mặt bằng móng, chi tiết móng; mặt bằng các tầng; mặt bằng kết cấu, bố trí cốt thép, 
chi tiết bố trí cốt thép; các mặt cắt điển hình; mặt bằng cấp điện, cấp nước, thoát nước; vị trí xây dựng 
bể tự hoại (bể tự hoại 3 ngăn). 

b) Các công trình xây dựng khác: 

- Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên. 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy giới thiệu địa điểm đất, 
kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất. 

- 01 (một) bộ bản vẽ thiết kế công trình. 

- Các giấy tờ liên quan khác. 

Đối với công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu 
tư gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho bản vẽ thiết kế. 

c) Công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa: 

- Nếu sửa chữa, cải tạo bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực của công trình thì 
không phải xin GPXD. 

- Nếu sửa chữa, cải tạo, nâng tầng làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực của công trình, ngoài 
những giấy tờ nêu trên là bản chính GPXD và bản vẽ thiết kế công trình đã được cấp phép. Nếu công 
trình chưa có GPXD thì phải khảo sát móng, khung, tường,  và các dầm chịu lực của công trình hiện 
trạng xem có đủ khả năng chịu lực để cải tạo sửa chữa không; bản vẽ thiết kế phải vẽ công trình hiện 
trạng gồm: Mặt bằng móng, mặt bằng các tầng,  các mặt đứng công trình quay ra đường phố; việc khảo 
sát công trình hiện trạng và thiết kế cải tạo sửa chữa phải do các đơn vị, cá nhân có tư cách pháp nhân 
về tư vấn xây dựng thiết kế. 

Điều 14. Trình tự cấp GPXD 

1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin phép xây dựng và nhận GPXD tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc UBND huyện (công trình thuộc thẩm quyền UBND huyện cấp GPXD); tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả thuộc UBND xã (công trình thuộc thẩm quyền UBND xã cấp GPXD). 

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Công thương thẩm tra hồ sơ, vị trí, diện tích lô đất xây 
dựng phù hợp với tổng mặt bằng công trình đã thiết kế, thẩm định thiết kế, xác định tính hợp lệ của hồ 
sơ xin phép xây dựng, làm thủ tục trình UBND huyện cấp GPXD. 

Điều 15. Thời hạn cấp GPXD 

1. Đối với công trình xây dựng thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ thời hạn cấp  GPXD không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

3. Trường hợp  công trình xây dựng tại vị trí nền đất yếu phải xử lý, gia cố nền móng, cần có thời 
gian để kiểm tra, thẩm định; thời hạn cấp phép không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

4. Nếu hồ sơ xin cấp GPXD cần phải bổ sung, chỉnh sửa thì không quá 05 ngày làm việc (kể từ 
ngày nhận hồ sơ) cơ quan thẩm định hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư kịp thời bổ 
sung, chỉnh sửa cho hợp lệ. Hồ sơ nhận lần tiếp theo tính thời gian như nhận lần đầu. 

Điều 16. Kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung GPXD 



1. Công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của UBND huyện. 

Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo cho UBND xã, thị trấn  ngày khởi công 
xây dựng. UBND xã, thị trấn có giấy báo hoặc mời trực tiếp phòng Công thương để cử cán bộ đến 
kiểm tra, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cao độ nền, giới hạn được phép xây dựng công 
trình theo GPXD và hướng dẫn thực hiện GPXD. 

2. Công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của UBND xã, thị trấn. 

Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo cho UBND xã, thị trấn ngày khởi công 
xây dựng để UBND xã, thị trấn cử cán bộ đến kiểm tra, xác định chỉ giới xây dựng, cao độ nền, giới 
hạn được phép xây dựng và hướng dẫn thực hiện GPXD. 

3. Trong quá trình xây dựng nếu xảy ra sự cố công trình hoặc ảnh hưởng công trình lân cận hoặc 
thay đổi bổ sung thiết kế, chủ đầu tư phải báo cho phòng Công thương để xử lý theo thẩm quyền; nếu 
khối lượng thay đổi lớn phải lập bản vẽ thiết kế bổ sung trước khi xây dựng phần thay đổi đó. 

4. Sau khi được cấp GPXD 12 tháng mà chưa tiến hành xây dựng công trình thì  chủ đầu tư phải 
xin gia hạn giấy phép. 

Hồ sơ xin gia hạn GPXD gồm: 

- Đơn xin gia hạn GPXD. 

- Bản chính GPXD đã được cấp. 

- Thời gian gia hạn GPXD 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Hết thời hạn gia hạn GPXD, công trình vẫn chưa xây dựng thì khi xây dựng phải xin cấp lại 
giấy phép. 

6. Đối với công trình không phải cấp GPXD hoặc do Sở Xây dựng cấp GPXD thì trước khi khởi 
công xây dựng, chủ đầu tư phải gửi bản sao GPXD hoặc các loại giấy tờ liên quan (công trình không 
phải cấp GPXD) đến phòng Công thương huyện để theo dõi và quản lý theo thẩm quyền. 

Điều 17. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Mức thu lệ phí cấp 
GPXD như sau: 

1. Nhà ở riêng lẻ:                50.000 đồng/ 1 lần cấp. 

2. Nhà ở nông thôn:            20.000 đồng/ 1 lần cấp. 

3. Các công trình khác:      100.000 đồng/ 1 lần cấp. 

4. Gia hạn GPXD:               10.000 đồng/ 1 lần cấp. 

Chương V 

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

Điều 18. Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đường giao thông, hành lang đường phố, công 
trình cấp nước, thoát nước, công trình cấp điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng công cộng, xử lý chất thải 
và các công trình công cộng khác. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ 
gìn các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụ thể: 

1. Lòng đường và hành lang đường phố chỉ được dùng cho mục đích giao thông. Không tự ý 
chiếm dụng lòng đường để làm bất cứ việc gì, không dựng lều quán, cơi nới nhà ở, lấn chiếm hành 
lang đường phố. 

2. Không để vật liệu xây dựng hay các vật dụng khác, xếp đặt hàng hóa buôn bán trên hành lang 
đường phố khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Các loại xe ô tô, xe súc vật kéo không đi, đỗ 
trên hành lang đường phố, tránh làm hư hỏng công trình ngầm và hành lang đường phố. 



3. Không tự ý đào phá lòng đường, hành lang đường phố, đục phá công trình thoát nước, cấp 
nước, tháo dỡ nắp cống, rãnh thoát nước khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Khi cần đào, đục 
lòng đường, hành lang đường, công trình thoát nước để thi công phần đấu, nối cấp thoát nước vào hệ 
thống chung hay thi công các công trình ngầm phải liên hệ với cơ quan quản lý quy hoạch để được 
hướng dẫn. 

Điều 19. Sử dụng hành lang đường phố 

Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng hành lang đường phố tạm thời, để 
xếp vật liệu xây dựng, trộn vữa khi xây dựng công trình phải mượn hành lang đường phố. 

1. Thủ tục mượn hành lang đường phố gồm: 

- Đơn xin mượn hành lang đường phố (theo mẫu). 

- Bản sao giấy phép xây dựng. 

- Nộp tiền thế chấp mượn hành lang đường phố. 

UBND xã, thị trấn nhận đơn, giữ tiền thế chấp, cho mượn hành lang đường phố. Kiểm tra, giám 
sát và hướng dẫn sử dụng phần hành lang đường phố cho mượn. Khi xây dựng công trình xong, chủ 
đầu tư trả lại hành lang đường phố đúng hiện trạng trước khi  mượn, được hoàn trả lại tiền thế chấp. 
Nếu làm hỏng phần hành lang đường phố được mượn thì phải sửa chữa, nếu không làm trả lại đúng 
hiện trạng trước khi mượn, UBND xã, thị trấn được chủ động thuê người sửa chữa, chi phí cho việc 
sửa chữa bên mượn phải chịu trách nhiệm thanh toán. 

2. Tiền thế chấp mượn hành lang đường phố: 

- Nhà ở riêng lẻ: 2.000.000 đồng/ 1 lần mượn. 

- Các công trình khác: 5.000.000 đồng/ 1 lần mượn. 

Điều 20. Bảo vệ chăm sóc cây xanh 

Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân phải có trách nhiệm trồng, chăm sóc và bảo vệ cây 
xanh. Cây xanh trong đô thị phải được trồng theo quy hoạch để cải thiện môi trường, lấy bóng mát và 
làm đẹp cảnh quan đô thị, không làm ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cây xanh 
trên đường phố trồng theo quy định sau: 

- Hàng cách mép đường 2 mét.  

- Cây cách cây 4,5 mét; ở dãy phố nhà chia lô, vị trí trồng cây chiếu thẳng ranh giới giữa hai lô 
đất, cách mép đường 2 mét. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình 
trong quy hoạch 

1. Giao cho phòng Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã, 
thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện đúng quy định này. 

2. Giao cho UBND các xã, thị trấn phổ biến quy định này đến toàn thể nhân dân trong khu vực 
quy hoạch; thành lập đội quản lý trật tự đô thị hoặc giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý địa chính, xây 
dựng giúp UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, đôn đốc thực hiện 
quy định này. 

Điều 22. Xử lý vi phạm 

Mọi vi phạm trong việc quản lý quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình sai với nội dung GPXD 
hoặc thiết kế được duyệt; vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô 
thị, sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 



Điều 23. Các nội dung khác về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, giấy 
phép xây dựng, quản lý sử dụng đất và công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch chưa đề 
cập trong bản quy định này thì thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phản ánh 
bằng văn bản về phòng Công thương tổng hợp trình UBND huyện xem xét giải quyết./. 
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