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TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng  

theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 

18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ 

về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;  

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 



 
về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý 

vi phạm trật tự xây dựng đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;  

Căn cứ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ 

vùng trời tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động 

sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;  

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 

15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra 

xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và 

chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 



 
Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 

năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy 

phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô 

thị; 

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; 

Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận -huyện và 

Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị 

hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố 

quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 5291/SXD-CPXD 

ngày 06 tháng 7 năm 2010 về trình Quyết định quy định về cấp phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về cấp giấy phép 

xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; 

danh mục các trục, tuyến phố chính và 13 biểu mẫu. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 



 
tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, 

Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt 

động xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 
Về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng  

theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Quy định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến công tác cấp giấy phép 

xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện theo Quy định này và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của việc cấp giấy phép xây dựng 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) và các cá nhân, tổ chức 

tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng chấp hành đúng quy định pháp luật, đồng thời thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua giấy phép xây dựng; 

2. Quản lý xây dựng theo quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên 

quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, 

các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, đậm đà bản sắc 

dân tộc và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình; 

3. Làm căn cứ để kiểm tra quá trình thực hiện xây dựng và xử lý các vi phạm về 

trật tự xây dựng, lập biên bản nghiệm thu, bàn giao sử dụng và đăng ký sở hữu công 

trình. 



 
Điều 3. Khi lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải có một trong 

các loại giấy tờ sau đây:  

1. Giấy tờ được cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Bằng khoán điền thổ; 

b) Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở - đất ở, công trình xây dựng) có 

chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, đã trước bạ; 

c) Văn tự mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở được pháp luật công nhận hoặc 

công trình xây dựng (có chứng thực của chính quyền cũ), đã trước bạ; 

d) Tờ di chúc hoặc Tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở, công trình xây 

dựng được Phòng Chưởng khế Sài Gòn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ 

chứng nhận; 

đ) Giấy phép cho xây cất nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy phép hợp thức 

hóa kiến trúc của cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp, đã trước bạ;  

e) Bản án của cơ quan Tòa án đã có hiệu lực thi hành. 

2. Giấy tờ được cấp sau ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 

(do Tổng Cục Quản lý ruộng đất, Tổng Cục Địa chính trước đây hoặc do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phát hành), kể cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 

cho hộ gia đình mà trong đó có ghi diện tích đo đạc tạm thời hoặc ghi nợ tiền sử dụng 

đất; 

b) Hợp đồng thuê nhà, đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp thuê lại nhà, 

đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bên cho thuê 

và Hợp đồng thuê nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật có nội dung cho phép 

bên thuê được đứng tên trong giấy phép xây dựng nhà ở hoặc công trình xây dựng 

trên đất thuê; 

c) Giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở và các công trình khác, trong 

quá trình thực hiện các chính sách về đất đai qua từng thời kỳ của Nhà nước Việt 

Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà người được giao đất, thuê 

đất vẫn liên tục sử dụng từ đó đến nay; 



 
d) Quyết định, Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố, 

Ủy ban xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng, Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng, 

Sở Nhà đất, Ban Quản lý ruộng đất, Sở Địa chính, Sở Địa chính - Nhà đất, Kiến trúc 

sư trưởng, Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp có nội dung công nhận quyền sở hữu 

nhà ở, quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; 

đ) Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nhà đất, Sở Địa chính - 

Nhà đất, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận - huyện 

cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994; 

Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005; 

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 

88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; 

e) Tờ di chúc hoặc Tờ thỏa thuận phân chia di sản được lập tại cơ quan công 

chứng, chứng thực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận; kèm giấy tờ 

pháp lý về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (nếu có); 

g) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, quyền 

sở hữu công trình xây dựng được chứng nhận tại cơ quan công chứng,  chứng thực 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi có nhà ở - đất ở, công trình xây dựng 

đã trước bạ và đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Sở Nhà đất, Sở Địa chính - 

Nhà đất, Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất (hoặc Trung tâm Thông tin tài 

nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất) hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi có 

nhà ở - đất ở, công trình xây dựng; 

h) Quyết định cấp phó bản liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, công trình xây 

dựng của các cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm d của khoản này; 

i) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở đối với trường hợp giao, phân, cấp nhà hoặc 

đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất; 

k) Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp để xây dựng công trình, kèm theo giấy tờ pháp lý xác 

định chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất; 

l) Các loại giấy tờ khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo quy 

định của pháp luật. 

3. Đối với cơ sở tôn giáo chưa có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai: Phải được Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn thẩm 



 
tra về diện tích khuôn viên đất sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại và được Ủy 

ban nhân dân quận - huyện xác nhận kết quả thẩm tra đó. 

4. Đối với nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền 

sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; nằm trong khu dân cư hiện 

hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 

có hiệu lực thi hành); phù hợp quy hoạch xây dựng là đất ở: Chủ đầu tư phải có giấy 

cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả 

phần tường chung với các nhà liền kề nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại và phải 

được được Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi công trình xây dựng xác nhận. 

Trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước, cơ quan quản lý nhà phải có ý kiến 

chính thức bằng văn bản về nội dung sửa chữa, cải tạo hoặc phá dỡ hiện trạng cũ để 

xin phép xây dựng mới của chủ đầu tư. 

5. Công trình dự kiến xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng loại công trình xây dựng không phù hợp 

với mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho 

thuê đất thì phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai (đối với trường hợp theo quy định phải chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất) trước khi lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.  

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Mục 1 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 4. Giấy phép xây dựng 

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ chủ đầu tư phải có 

giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: 

a) Công trình thuộc bí mật Nhà nước: là công trình xây dựng thuộc danh mục bí 

mật Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của 

pháp luật về bí mật Nhà nước. 

b) Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp: là công trình phải được xây dựng và 



 
hoàn thành kịp thời, đáp ứng yêu cầu của lệnh khẩn cấp do người có thẩm quyền ban 

hành theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, tình huống khẩn cấp và 

pháp luật khác có liên quan đến yêu cầu khẩn cấp.  

c) Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính, bao gồm công 

trình của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng 

công trường xây dựng đã được phê duyệt. 

d) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy 

hoạch xây dựng được duyệt. 

đ) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng, thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư (hoặc 

cơ quan được ủy quyền) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; trừ công trình 

chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.  

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả các dự án thành phần, 

Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, từ việc xác định chủ trương đầu 

tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây 

dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Người 

quyết định đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án, nhưng 

không quá 3 năm đối với dự án nhóm C, không quá 5 năm đối với dự án nhóm B. 

e) Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi 

kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình; công trình nâng nền, nâng gác, 

nâng mái phù hợp tiêu chuẩn xây dựng; xây dựng lại tường bao che bị hư hỏng theo 

nguyên trạng; công trình gia cố, cải tạo chống nghiêng, lún, nứt không làm thay đổi 

quy mô diện tích, không ảnh hưởng đến kết cấu. 

h) Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ, có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng 

thuộc vùng sâu, vùng xa không nằm trong các khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích 

lịch sử - văn hóa. 

i) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm 

dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây 

dựng được duyệt. 



 
k) Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ nông dân (có mục đích sử 

dụng là đất nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật về đất đai), không thuộc 

quy hoạch xây dựng đô thị, không thuộc quy hoạch điểm dân cư nông thôn, nhằm 

mục đích phục vụ nông nghiệp như: nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích 

trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; chuồng trại chăn 

nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; trạm, trại 

nghiên cứu thí nghiệm, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản; cơ sở ươm tạo cây giống, 

con giống; kho chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ 

sản xuất nông nghiệp.  

Quy mô xây dựng là dạng công trình tạm bán kiên cố, 01 tầng (tường gạch, mái 

tôn; hoặc khung thép, bao che bằng tôn, lá, tấm nhựa; hoặc bằng vật liệu gỗ, tranh, tre, 

nứa, lá), diện tích xây dựng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương do Ủy ban nhân 

dân huyện quy định. Chủ đầu tư phải thực hiện đăng ký xây dựng tại Ủy ban nhân 

dân xã nơi công trình xây dựng để được kiểm tra việc xây dựng theo đúng quy định. 

2. Đối với công trình quy định tại điểm a, b, c khoản 1 của Điều này được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của 

Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù. 

3. Đối với nhà ở riêng lẻ dọc các tuyến đường hiện hữu từ 12m trở lên tại các 

huyện ngoại thành không thuộc điểm dân cư tập trung, thuộc khu vực chưa có quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500: 

a) Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể những khu vực phải cấp phép xây 

dựng và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định trong phạm vi 100m 

tính từ tim đường hiện hữu về mỗi bên. 

b) Chủ đầu tư thực hiện việc đăng ký xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã theo quy 

định tại Điều 11 và Điều 12 của Quy định này đối với nhà ở riêng lẻ nằm ngoài phạm 

vi quy định tại điểm a khoản này.   

4. Đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 

12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

5. Đối với công trình có một phần phù hợp quy hoạch xây dựng đủ điều kiện 

được cấp phép xây dựng, phần còn lại không phù hợp quy hoạch xây dựng nếu chủ 

đầu tư có nhu cầu xin phép xây dựng tạm, thì tại giấy phép xây dựng phải thể hiện 

thêm phần xây dựng tạm (có kết cấu tách biệt với kết cấu khối nhà chính), chủ đầu tư 



 
phải có cam kết tháo dỡ không bồi thường đối với phần được phép xây dựng tạm theo 

đúng quy định.  

6. Đối với công trình có nguồn gốc là biệt thự cũ (đã xây dựng trước năm 1975): 

phải có văn bản chấp thuận phá dỡ công trình cũ để xây dựng mới của Ủy ban nhân 

dân thành phố trên cơ sở tờ trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho đến khi có quy 

định về quản lý quy hoạch xây dựng đối với nhà biệt thự được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành. 

7. Đối với các khu vực dân cư hiện hữu ổn định, đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

(giao thông, cấp điện, cấp thóat nước), nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: được cấp Giấy phép xây 

dựng công trình, nhà ở nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung, phải đảm bảo Quy 

chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng; các quy định về kiến trúc, cảnh quan đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm 

phải cập nhật, bổ sung các khu vực dân cư hiện hữu ổn định nêu trên vào quy hoạch 

chi tiết xây dựng theo đúng quy định. 

8. Đối với công trình ngầm đô thị được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây 

dựng ngầm đô thị. 

9. Đối với dự án phát triển nhà ở (trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng), chủ đầu tư 

phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-

CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Nhà ở. 

10. Giấy phép xây dựng được áp dụng theo các mẫu sau:  

a) Các mẫu Giấy phép xây dựng đã được ban hành kèm theo Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, gồm: 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị theo 

Phụ lục VI (mẫu 1); 

- Mẫu Giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ theo Phụ 

lục VI (mẫu 2); 

- Mẫu Giấy phép xây dựng dùng cho nhà ở nông thôn theo Phụ lục VI (mẫu 3). 

b) Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình đường dây, đường ống 



 
ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

c) Các mẫu Giấy phép xây dựng đã được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ 

Thông tin và Truyền thông, gồm: 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1 theo Phụ lục 3; 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2 theo Phụ lục 4; 

d) Mẫu Giấy phép di dời công trình áp dụng theo mẫu số 5 Phụ lục 3 ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

đ) Bản vẽ kèm theo Giấy phép xây dựng được đóng dấu theo mẫu số 10 Phụ lục 

4 ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 5. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (01 bộ bản chính), tùy theo loại công trình 

xin cấp giấy phép xây dựng mà áp dụng: 

a) Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2009 của Chính phủ, gồm: Phụ lục IV (mẫu 1) sử dụng cho công trình, nhà ở 

riêng lẻ ở đô thị; Phụ lục V sử dụng cho nhà ở nông thôn.  

b) Theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ sử dụng cho công trình đường dây ngầm, đường 

ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật. 

c) Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-

BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền 

thông, gồm: Phụ lục 1 sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt 

đất - BTS loại 1; Phụ lục 2 sử dụng cho trạm và cột ăng-ten được lắp đặt vào công 

trình đã xây dựng - BTS loại 2. 

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền 

sử dụng đất quy định tại Điều 3 của Quy định này (01 bộ). Trường hợp bản sao 

không có chứng thực thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu 

với bản chính, ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản 

sao so với bản chính. 

a) Đối với trường hợp xây dựng, sửa chữa nhà là tài sản thế chấp: phải có sự 



 
đồng ý của bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với việc xây dựng, cải tạo công trình thuộc cơ sở tôn giáo (theo quy định 

phải xin cấp cấp giấy phép xây dựng): phải có ý kiến chấp thuận của Ban Tôn giáo - 

Dân tộc (Sở Nội vụ).  

c) Đối với công trình ngầm đô thị là đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và 

cống, bể kỹ thuật: phải có giấy tờ về cho phép đầu tư xây dựng công trình và thỏa 

thuận về hướng tuyến với cơ quan quản lý quy hoạch địa phương nếu công trình đó 

chưa được xác định trong quy hoạch đô thị được phê duyệt.  

3. Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng công trình (02 bộ bản chính): 

a) Đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thị; công trình công nghiệp, dân dụng, công 

cộng; công trình tôn giáo; công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, bản 

vẽ thiết kế xin phép xây dựng bao gồm các thành phần sau: 

- Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500; kèm theo 

họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới; 

- Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 

hoặc tỷ lệ 1/200;  

- Mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật 

cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 

1/200. 

b) Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, bản vẽ thiết kế xin phép xây 

dựng bao gồm các thành phần sau: 

- Sơ đồ vị trí công trình; 

- Tổng mặt bằng công trình, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500;  

- Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/50 hoặc tỷ lệ 

1/100;  

- Mặt bằng móng, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200. 

c) Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật như: cầu, đường, đường dây tải điện, hệ 

thống thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng, các tuyến cấp thóat nước, dẫn khí, hệ 

thống kênh mương thủy lợi, công trình ngầm đô thị, bản vẽ thiết kế xin phép xây 

dựng gồm các thành phần sau: 



 
- Sơ đồ vị trí tuyến công trình, tỷ lệ 1/5.000 hoặc tỷ lệ 1/10.000; 

- Mặt bằng tổng thể công trình (tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/2.000), sơ đồ đấu nối kỹ 

thuật; 

- Các mặt bằng, mặt cắt điển hình thể hiện được chiều sâu công trình, các yếu tố 

kỹ thuật chủ yếu của công trình (tỷ lệ 1/20, tỷ lệ 1/50 hoặc tỷ lệ 1/100). 

d) Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn: sơ đồ mặt bằng xây dựng căn nhà trên lô 

đất phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của công trình, các công 

trình phụ trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối 

điện, cấp thóat nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu 

có).  

đ) Đối với công trình ngầm đô thị: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí, mặt bằng, 

mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng và chiều sâu móng của công trình; sơ đồ vị trí 

hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và các điểm đấu nối kỹ thuật, đấu nối không 

gian.  

Điều 6. Điều kiện để xét cấp giấy phép xây dựng 

Việc cấp giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt và công bố; 

2. Bảo đảm quy định về độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản 

lý theo quy định tại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của 

Chính phủ; 

3. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; độ cao tĩnh 

không; thiết kế đô thị (tại những khu vực đã có thiết kế đô thị); yêu cầu về phạm vi an 

toàn đối với công trình xung quanh; hành lang bảo vệ các công trình giao thông, công 

trình hạ tầng kỹ thuật; hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, thủy lợi, đê điều, năng 

lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình 

khác theo quy định của pháp luật; 

4. Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - 

văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không 

làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường; 

5. Công trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận 



 
về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông 

thoáng, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ; 

6. Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa 

chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm 

ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh; 

7. Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để 

lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường 

phải tuân thủ theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; 

8. Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, 

trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm. 

9. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (không sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước), việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi 

thấy cần thiết. 

Điều 7. Yêu cầu về bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng 

1. Bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo các điều kiện quy 

định tại Điều 6 của Quy định này, trong đó xác định rõ vị trí xây dựng, lộ giới, chỉ 

giới xây dựng, ranh giới thửa đất, cấp công trình; phù hợp Quy chuẩn xây dựng, tiêu 

chuẩn xây dựng, quy định về kiến trúc và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

2. Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ: 

a) Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở 

lên hoặc nhà ở trong các khu ảnh hưởng đến di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa 

thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế 

xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện. 

b) Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định tại điểm a khoản này thì cá 

nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây 

dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động 

của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận. 

 

Mục 2 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM 

 

Điều 8. Giấy phép xây dựng tạm 



 
1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy 

hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch; chủ đầu tư có giấy tờ hợp 

pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định tại Điều 3 Quy định này, 

nếu có nhu cầu xây dựng thì được xét cấp giấy phép xây dựng tạm với quy mô tối đa 

05 tầng; nhưng phải phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng, các quy 

định về kiến trúc, cảnh quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. 

a) Đối với khu vực được xác định trong quy hoạch chung xây dựng đô thị là các 

công trình hạ tầng kỹ thuật (như: nhà ga, bến xe, đường dự phóng, hành lang bảo vệ 

đường ray xe lửa, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước… và hành lang bảo vệ các công 

trình hạ tầng kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật), các công trình hạ tầng xã hội 

(như: trường học, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa…) mà chưa có quyết định thu 

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đầu tư xây dựng công trình theo quy 

hoạch: được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm với quy mô tối đa 05 tầng, có thời 

hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch, nhưng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất 

hoặc kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

b) Đối với các công trình, nhà ở trong khu vực hành lang bảo vệ các công trình 

hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch và hành lang bảo vệ 

các công trình khác theo quy định của pháp luật mà nhà nước chưa có chủ trương, kế 

hoạch thực hiện di dời các công trình, nhà ở đó ra khỏi khu vực nêu trên: không được 

phép xây dựng mới, chỉ được sửa chữa, cải tạo nhưng không làm thay đổi quy mô 

diện tích, kết cấu chịu lực an toàn của công trình. 

c) Đối với công trình, nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến 

đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế 

hoạch thực hiện mở rộng đường: được phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở nhưng 

không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu hiện trạng cũ hoặc cấp giấy phép xây dựng tạm 

để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở với quy mô bán kiên cố 01 tầng (trệt, tường 

gạch, mái tôn hoặc ngói). Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới 

công trình, nhà ở; cho phép cải tạo lại hàng rào, cổng hiện hữu nhưng phải phù hợp 

với quy định về kiến trúc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

2. Chủ đầu tư phải cam kết và thực hiện tháo dỡ không điều kiện nhà ở, công 

trình xây dựng khi Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch. 



 
3. Khi giải phóng mặt bằng để thực hiện theo quy hoạch xây dựng được duyệt, 

chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nhà ở, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế 

phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình. 

4. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo 

quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không 

được bồi thường. 

Điều 9. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm 

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu Phụ lục IV (mẫu 2) ban hành 

kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; 

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền 

sử dụng đất quy định tại Điều 3 của Quy định này. Trường hợp bản sao không có 

chứng thực thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản 

chính, ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so 

với bản chính. 

3. Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước triển khai thực hiện quy 

hoạch xây dựng theo Mẫu số 13 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy định này.  

4. Bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng tạm (02 bộ bản chính), gồm các 

thành phần sau: 

a) Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500; kèm theo 

họa đồ hiện trạng vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới; 

b) Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 

hoặc tỷ lệ 1/200;  

c) Mặt bằng móng công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, 

cấp nước, thóat nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200. 

 

Mục 3 

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, CẢI TẠO 

 

Điều 10. Việc đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định 

không phải xin cấp giấy phép xây dựng, chỉ áp dụng đối với các trường hợp sau: 

1. Các công trình hoặc nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm c, d, đ, e, g, h, i, k khoản 

1 và điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy định này.  



 
2. Nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố, đã có quyết định thu 

hồi đất, giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa triển khai thực 

hiện quy hoạch thì không được xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo làm thay đổi quy mô, 

kết cấu công trình và diện tích sử dụng; chỉ được sửa chữa nhỏ như: thay mái chống 

dột, thay nền, thay vách ngăn. 

Điều 11. Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải thực hiện đăng ký việc xây dựng, 

sửa chữa, cải tạo công trình (theo Mẫu số 4 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết 

định này) tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi tọa lạc công trình để được 

kiểm tra, theo dõi thi công.  

Riêng đối với công trình gia cố, cải tạo chống nghiêng, lún, nứt không làm thay 

đổi quy mô diện tích, chủ đầu tư phải nộp phương án gia cố, cải tạo do tổ chức có 

chức năng hoặc cá nhân có năng lực hành nghề lập tại Ủy ban nhân dân quận - huyện 

để kiểm tra, theo dõi thi công. 

 

Mục 4 

DI DỜI CÔNG TRÌNH 

 

Điều 12. Di dời công trình 

1. Việc di dời công trình (gồm: dịch chuyển từ vị trí này tới vị trí khác hoặc dịch 

chuyển lên cao) phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, bảo đảm giữ 

nguyên kiến trúc và an toàn của công trình. 

2. Trước khi di dời công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải xin giấy 

phép theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Nhà thầu thực hiện việc di dời công trình phải thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn lao động, an toàn đối với công trình di dời và các công trình lân cận, bảo 

đảm vệ sinh môi trường. 

Điều 13. Thành phần hồ sơ xin phép di dời công trình 

1. Đơn xin phép di dời công trình (theo Mẫu số 1 của Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Quyết định này); 

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền 

sử dụng đất quy định tại Điều 3 của Quy định này đối với công trình di dời và giấy tờ 



 
về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa điểm công trình sẽ 

di dời đến. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì cán bộ, công chức tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

3. Phương án di dời công trình của nhà thầu có năng lực thực hiện việc di dời, 

bảo đảm an toàn lao động, an toàn đối với công trình di dời và các công trình lân cận, 

bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Điều 14. Giấy phép di dời công trình 

1. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sau đây cấp 

giấy phép di dời: 

a) Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép di dời các công trình thuộc thẩm quyền 

được quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này. 

b) Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị mới, Khu công 

nghiệp - Khu chế xuất, Khu công nghệ cao cấp giấy phép di dời các công trình thuộc 

thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

c) Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp giấy phép di dời đối với các công trình còn 

lại. 

2. Giấy phép di dời được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép di dời 

không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Nội dung giấy phép di dời công trình được áp dụng theo Mẫu số 5 của Phụ 

lục 3 ban hành kèm theo Quyết định này. 

 

Mục 5 

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 15. Giám đốc Sở Xây dựng 

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình sau: 

Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình Tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; những công trình trên các 

tuyến, trục đường phố chính trong đô thị (theo danh mục tại phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Quy định này); công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công 



 
trình thuộc dự án mà theo quy định phải xin cấp giấy phép xây dựng và các công 

trình khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, trừ những công trình không 

phải xin cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này. 

2. Sở Xây dựng trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của Ban Tôn giáo - Dân tộc 

thành phố đối với công trình tôn giáo; Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành 

tráng và các công trình nằm trong khu vực bảo tồn kiến trúc cảnh quan; để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận trước khi cấp giấy phép xây dựng.  

Điều 16. Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới, Khu công 

nghiệp - Khu chế xuất, Khu công nghệ cao (đã có quy chế hoạt động được cấp có 

thẩm quyền ban hành) cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình theo quy định 

phải xin cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới do mình quản lý. 

Điều 17. Ủy ban nhân dân quận - huyện 

Cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình còn lại; các công trình chỉ 

yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu 

tư; công trình tín ngưỡng và nhà ở riêng lẻ thuộc phạm vi địa giới hành chính do quận 

- huyện quản lý, trừ các công trình quy định không phải xin cấp giấy phép xây dựng 

tại khoản 1 Điều 4 Quy định này. 

Điều 18. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

1. Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân 

cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy 

định của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa 

giới hành chính do mình quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dựng, sửa 

chữa, cải tạo đối với những công trình mà theo quy định không phải xin cấp giấy 

phép xây dựng; thông báo ngày khởi công xây dựng của chủ đầu tư theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 23 Quy định này để kiểm tra, theo dõi thi công.  

  

Chương III 

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Mục 1 

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



 
 

Điều 19. Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại một đầu mối theo cơ chế một cửa liên thông, kiểm tra đủ thành phần hồ sơ 

theo quy định và ghi vào sổ theo dõi. 

2. Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận hồ sơ phải ghi mã số vào 

biên nhận, có chữ ký của bên nộp hồ sơ, bên nhận hồ sơ và có ngày hẹn nhận kết quả. 

Biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu 

tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 20. Thẩm tra hồ sơ, cấp giấy phép xây dựng và thu phí, lệ phí 

1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ Quy định này và các quy định pháp 

luật khác có liên quan để giải quyết cấp giấy phép xây dựng. 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo 

quy định: trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ,  cơ quan cấp 

giấy phép xây dựng phải có thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do không 

cấp giấy phép xây dựng hoặc hướng dẫn đầy đủ, một lần để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ 

sơ đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Thời gian để chủ đầu tư 

hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định không 

tính vào thời gian cấp giấy phép xây dựng. 

b) Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp 

giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của người xin cấp giấy phép xây 

dựng, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có 

liên quan để làm rõ và xử lý. 

c) Khi cần xác minh trên thực địa làm cơ sở giải quyết hồ sơ, cơ quan cấp phép 

xây dựng phải thông báo cho chủ đầu tư biết thời gian cụ thể (có thể thông báo tại 

biên nhận hồ sơ) để phối hợp kiểm tra, xác minh và lập biên bản ghi nhận tại hiện 

trường. 

2. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây 

dựng không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Giấy phép xây dựng được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho chủ đầu tư 

và 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 



 
4. Trước khi trao giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng phải thu lệ phí và phí xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

 

Mục 2 

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 21. Gia hạn giấy phép xây dựng 

1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công 

trình chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định, thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy 

phép xây dựng.  

Quá thời hạn nêu trên, nếu quy hoạch xây dựng, các quy định về cấp giấy phép 

xây dựng và kiến trúc, cảnh quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 

ban hành vẫn không thay đổi, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét, giải quyết 

gia hạn giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư. 

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng gồm: 

a) Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 2 của Phụ lục 2 ban hành 

kèm theo Quyết định này); 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng gia hạn trên bản chính giấy phép xây dựng 

và thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định. 

4. Thời gian giải quyết gia hạn giấy phép xây dựng không quá 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 22. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng khi thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo 

giấy phép xây dựng: 

a) Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung 

giấy phép xây dựng đã được cấp về: vị trí xây dựng công trình, cốt nền xây dựng 

công trình; các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; diện tích xây dựng; tổng diện 

tích sàn; chiều cao công trình; số tầng (đối với công trình dân dụng) và những nội 

dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy 

phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. 



 
Những nội dung khác thì không phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp. 

Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy 

phép xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung cho phép điều chỉnh giấy phép xây 

dựng. Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục “gia hạn, 

điều chỉnh” hoặc bằng phụ lục kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp cho chủ đầu tư.  

b) Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: 

- Đơn xin phép điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 3 của Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Quyết định này); 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã cấp kèm bản vẽ thiết kế được duyệt; 

- Bản vẽ thiết kế xin phép điều chỉnh (02 bộ). 

c) Thời hạn xét điều chỉnh giấy phép xây dựng chậm nhất là 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Trường hợp công trình, nhà ở đã được cấp giấy phép xây dựng, sau khi phá 

dỡ có diện tích chiếm đất xây dựng lớn hơn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là chủ quyền); không có 

tranh chấp, khiếu nại; không lấn chiếm đất công; phù hợp quy hoạch và các quy định 

pháp luật về xây dựng; nếu chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh lại giấy phép xây dựng 

cho phù hợp diện tích đất thực tế, cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải quyết điều 

chỉnh giấy phép theo đúng quy định, tại giấy phép xây dựng điều chỉnh cần ghi chú: 

“Đối với phần diện tích đất chênh lệch ngoài chủ quyền, chủ đầu tư phải hoàn tất thủ 

tục về quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai”. 

3. Các trường hợp sau đây được phép thay đổi thiết kế mà không phải xin điều 

chỉnh giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng 

công trình phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với công trình xây dựng và các công 

trình lân cận; đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, thóat nạn và vệ sinh 

môi trường): 

a) Đối với nhà ở riêng lẻ:  

- Thay đổi bố cục nội thất bên trong căn nhà (phòng, cửa, cầu thang, khu vệ 

sinh, tầng lửng, vị trí ô thông tầng, chiều cao từng tầng) nhưng phải đảm bảo các chỉ 

tiêu về mật độ xây dựng, chiều cao căn nhà và phù hợp quy định về kiến trúc;  

- Xây dựng giàn hoa trang trí tại mặt bằng sân thượng; thay đổi kiểu dáng kiến 



 
trúc của ban công nhưng phải phù hợp Quy chuẩn xây dựng, quy định kiến trúc. 

b) Đối với các công trình còn lại: việc thay đổi thiết kế không làm ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu xây dựng công trình được quy định trong giấy phép xây dựng (cụ thể: 

mật độ xây dựng; chỉ giới xây dựng công trình; số tầng cao, chiều cao công trình; 

diện tích xây dựng (tầng một), tổng diện tích sàn xây dựng công trình).  

 

Chương IV 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP 

 

Điều 23. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động 

xây dựng 

1. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình: 

a) Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện theo quy 

định tại Điều 72 của Luật Xây dựng. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước kể cả các dự án thành phần và các dự án sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước, việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình 

xây dựng phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-

TTg ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Thông báo bằng văn bản việc khởi công xây dựng công trình (Theo mẫu 6 

của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này) kèm bản sao chụp giấy phép xây 

dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép cho Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (nơi công trình xây dựng) trong thời hạn 07 ngày trước khi khởi công xây 

dựng. Đối với công trình theo quy định không phải xin cấp giấy phép xây dựng, chủ 

đầu tư thực hiện đăng ký theo mẫu 4 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 

này; 

c) Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với 

đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đổ đúng 

nơi quy định của thành phố. Chủ các phương tiện và người điều khiển phương tiện 

vận chuyển phải thực hiện thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đổ đúng nơi quy 

định và tuân thủ các biện pháp giảm bụi theo quy định của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Xe vận chuyển vật tư, vật liệu rời, phế thải xây dựng, bùn, đất, chất thải sinh 

hoạt… phải là xe chuyên dùng hoặc phải có thùng xe kín khít, che chắn đảm bảo 



 
không chảy, rơi vãi vật tư, vật liệu, phế thải khi vận chuyển; không vận chuyển quá 

tải trọng quy định. Các phương tiện vận chuyển khi đi vào nội thành, nội thị và ra 

khỏi công trường phải được rửa sạch, đảm bảo mỹ quan và không gây bẩn đường 

phố. 

d) Phải công khai nội dung giấy phép xây dựng theo quy định. Đối với nhà cao 

tầng hoặc công trình có tầng hầm, chủ đầu tư phải công khai trên biển báo số tầng 

hầm, phạm vi mặt bằng các tầng hầm và phải thuê tư vấn độc lập để thẩm tra thiết kế 

biện pháp thi công của nhà thầu trước khi chấp thuận; 

đ) Thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng được 

cấp. Tổ chức giám sát các nhà thầu thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và 

theo hợp đồng đã ký kết; 

e) Không được chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực theo quy định tham 

gia xây dựng công trình, đặc biệt lưu ý năng lực về kinh nghiệm của nhà thầu thực 

hiện thi công xây dựng nhà cao tầng có tầng hầm.  

2. Đối với các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng: 

a) Các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng, tư vấn 

giám sát thi công chỉ được nhận thầu thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện 

năng lực theo quy định; 

b) Phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu 

theo quy định hiện hành. Không được thực hiện những công việc sai với nội dung 

giấy phép xây dựng được cấp; 

c) Tư vấn thiết kế phải thực hiện giám sát tác giả thường xuyên để kịp thời xử lý 

những phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình; 

d) Đối với công trình cao tầng, công trình có tầng hầm: nhà thầu thi công xây 

dựng công trình phải thực hiện khảo sát bổ sung để lập thiết kế biện pháp thi công và 

chỉ được khởi công xây dựng khi đã có giải pháp thi công đảm bảo an toàn được 

duyệt và có đủ các điều kiện khác theo quy định hiện hành. Phải lập hệ thống quan 

trắc biến dạng đối với công trình và các công trình lân cận, khi có dấu hiệu bất 

thường phải dừng thi công và báo cho chủ đầu tư để tìm biện pháp xử lý; nếu cố tình 

không thông báo để gây ra sự cố thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

3. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phải tổ 



 
chức nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2004, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ; 

quản lý chất lượng công trình xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-

BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng;  kiểm tra và chứng nhận sự phù 

hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-

BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ Xây dựng. 

Điều 24. Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị 

1. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng được thực hiện theo quy 

định của Luật Xây dựng, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 

23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ và các quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị chịu 

trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 - Nghị định số 180/2007/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. 

Điều 25. Hoàn thành công trình xây dựng 

Sau khi xây dựng xong công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập biên bản  nghiệm 

thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công 

trình. 

1. Đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng theo quy định ban hành 

kèm theo các Quyết định số 217/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2004, Quyết 

định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 và Quyết định này: Chủ đầu 

tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng phải tổ chức nghiệm thu 

và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (theo Mẫu số 7 của Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này). 

2. Đối với công trình đã được cấp giấy phép khởi công xây dựng theo Quyết 

định số 204/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 1991, Giấy phép xây dựng theo Quyết 

định số 1328/QĐ-UB-QLĐT ngày 06 tháng 9 năm 1993, Quyết định số 3217/QĐ-

UB-QLĐT ngày 26 tháng 6 năm 1997 và Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 

25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố mà chưa được cơ quan có 

thẩm quyền trao giấy phép xây dựng chính thức (bước 2) hoặc cấp biên bản kiểm tra 

công trình hoàn thành: Chủ đầu tư phải liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế có tư cách 

pháp nhân hoặc nhà thầu xây dựng để xác lập bản vẽ cùng biên bản nghiệm thu theo 



 
hiện trạng công trình (theo Mẫu số 8 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định 

này). 

3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc biên bản nghiệm 

thu theo hiện trạng công trình là cơ sở để chủ đầu tư lập thủ tục xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu theo quy định. 

 

Chương V 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

VÀ CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 26. Đối với cán bộ, công chức giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng 

1. Là người có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và được tuyển dụng theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nắm vững pháp luật về xây dựng và quản lý xây dựng đô thị, trình tự, thủ tục 

hành chính.  

3. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, phiền hà cho người xin 

cấp giấy phép xây dựng; không được cậy quyền, bắt ép người xin cấp giấy phép xây 

dựng phải dùng bản vẽ hoặc thuê thiết kế theo ý của mình. 

4. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng về kết 

quả, hậu quả phần việc hành chính của mình được giao thực hiện trong việc cấp giấy 

phép xây dựng. 

Điều 27. Đối với cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

1. Cung cấp thông tin, niêm yết công khai các quy định về việc cấp giấy phép 

xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và nơi tiếp công dân; 

2. Tuyển dụng đủ cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật để thực hiện 

công tác cấp giấy phép xây dựng; 

3. Cập nhật và phổ biến thường xuyên các quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và nơi tiếp công dân; 

4. Phải đảm bảo thời gian cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 20 

của Quy định này kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản hướng dẫn cho chủ 



 
đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 20 của Quy định này; 

5. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí và phí xây dựng theo đúng quy định; 

6. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp phép 

sai hoặc cấp phép chậm gây ra; 

7. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép; 

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; 

9. Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc lập các đơn vị thiết kế 

trực thuộc để thực hiện thiết kế cho người xin cấp giấy phép xây dựng. 

 

Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Xây dựng  

1. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép theo ủy quyền tại điểm a khoản 1 Điều 

14 và Điều 15 của Quy định này; 

2. Tổ chức tập huấn việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy 

phép cho Ủy ban nhân dân quận - huyện và phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ 

chức hoạt động xây dựng; 

3. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép tại các cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện 

đúng Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, với các nội dung 

sau: 

a) Tổ chức bộ máy và nhân sự hoạt động đảm bảo quy trình thực hiện theo đúng 

quy định; 

b) Trình tự, thủ tục hành chính, thời gian thụ lý hồ sơ và việc áp dụng mẫu theo 

quy định. 

4. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của các tổ chức tư vấn thiết kế 

và nhà thầu xây dựng; 

5. Tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố 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 có khó khăn vướng mắc theo đề nghị các cơ quan cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn thành phố; 

6. Báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý 

xây dựng trên địa bàn về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng. 

Điều 29. Trách nhiệm của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị 

mới; Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao thành phố 

1. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép theo ủy quyền quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 14 và Điều 16 của Quy định này; 

2. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, phối hợp với 

quận - huyện và các sở, ngành liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án. Khi phát 

hiện vi phạm xây dựng trên địa bàn phải có văn bản gửi Thanh tra Xây dựng cấp 

thẩm quyền để kịp thời xử lý vi phạm xây dựng theo quy định pháp luật; 

3. Công bố công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt trên địa bàn được giao quản lý; 

4. Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) công tác cấp giấy phép xây dựng 

và quản lý xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng và Cục Thống kê thành phố (theo 

Mẫu 12 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện  

1. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép theo ủy quyền và phân cấp quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 14 và Điều 17 của Quy định này; 

2. Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện và xử lý vi phạm xây dựng 

theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra xây dựng quận - huyện thực hiện thẩm 

quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 

180/2007/NĐ-CP; 

3. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn mình quản lý, 

phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án; 

4. Công bố công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. Cung cấp đầy đủ đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị được duyệt trên địa 

bàn quận - huyện cho Sở Xây dựng và cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. 



 
5. Ủy ban nhân dân huyện xác định những khu vực thuộc vùng xa xôi, hẻo lánh 

(thuộc khu vực nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, cách  xa trung 

tâm huyện, xã; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, hạ tầng  xã hội còn yếu 

kém); các điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa 

bàn huyện không phải xin phép xây dựng để công bố cho người dân biết và thực hiện 

đăng ký xây dựng theo quy định; 

6. Ủy ban nhân dân quận - huyện cập nhật trên bản đồ địa chính: chỉ giới 

đường đỏ, chỉ giới xây dựng; hành lang bảo vệ các công trình giao thông (cầu, 

đường bộ, đường sắt), các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, trạm điện; hệ 

thống cấp nước, thóat nước); hành lang bảo vệ bên bờ sông, kênh, rạch; phạm vi 

bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch 

sử văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật làm 

cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và thực hiện đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo 

theo quy định.  

7. Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) công tác cấp giấy phép xây dựng 

và quản lý xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng và Cục Thống kê thành phố (theo 

Mẫu 12 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn  

1. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép 

xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 của Quy định này và tiếp nhận văn 

bản thông báo ngày khởi công xây dựng của chủ đầu tư hoặc giấy đăng ký xây dựng, 

sửa chữa, cải tạo đối với các trường hợp theo quy định không phải xin cấp giấy phép 

xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 của Quy định này để kiểm tra, 

theo dõi thi công;  

2. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo giấy phép xây dựng và quản lý xây 

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

quy định của pháp luật. Thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng phường - xã, thị trấn 

thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 16 Nghị 

định số 180/2007/NĐ-CP; 

3. Niêm yết công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt đến tổ dân phố và thường xuyên kiểm tra việc niêm yết này; 

4. Có ý kiến và xác nhận về việc tranh chấp, khiếu nại đối với những trường hợp 



 
phát sinh diện tích nhà, đất ngoài chủ quyền trong thời hạn không quá 03 ngày làm 

việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư; 

5. Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) công tác cấp giấy phép xây dựng 

và quản lý xây dựng trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân quận - huyện (theo Mẫu 11 

của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 32. Trách nhiệm của các sở, ngành và tổ chức liên quan  

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến, 

các sở - ngành và tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ 

quan cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn nêu trên nếu không có văn bản trả lời thì 

xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra 

do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ. 

2. Các đơn vị quản lý, cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh 

doanh và các hoạt động dịch vụ khác có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng 

trong việc xử lý các công trình xây dựng sai phép, xây dựng không có giấy phép. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các sở - 

ngành và tổ chức liên quan có trách nhiệm công bố công khai những quy định quản lý 

chuyên ngành, quy hoạch đã được phê duyệt; hướng dẫn và cung cấp các thông tin về 

các lĩnh vực quản lý chuyên ngành để nhà đầu tư biết và thực hiện đúng theo quy 

định. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp tiến hành việc cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm 3.5 khoản 3 Mục II Thông tư 

liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

xác định các khu vực phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 6 Mục 

I và đối với các trạm BTS loại 2 quy định tại khoản 5 Mục III của Thông tư liên tịch 

số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 để trình Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành, công bố công khai theo đúng quy định. 

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 



 
Điều 33. Xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê 

duyệt trước ngày Nghị định số 12/2009/NĐ-CP có hiệu lực thuộc đối tượng phải xin 

giấy phép xây dựng, nếu đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng trước khi Nghị 

định số 12/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì không phải làm lại hồ sơ xin cấp giấy phép 

xây dựng.  

2. Đối với các hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đã nộp trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực, thì áp dụng thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo Quyết định 

số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 34. Điều khoản thi hành 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện xem xét, bổ sung, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về cấp giấy 

phép xây dựng và quản lý xây dựng; có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.  

2. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chịu trách nhiệm 

ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, trình ký, trả kết quả 

cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao lại cho chủ đầu tư; trách nhiệm của các 

bộ phận và cán bộ, công chức liên quan trong quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa 

liên thông. 

3. Sở Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra 

việc thực hiện Quy định này. 

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc thì các 

tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải 

quyết. Trường hợp vuợt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 



 
Phụ lục 1 

(Các trục, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố để phân định thẩm quyền  

cấp giấy phép xây dựng) 

 

1. Tuyến đường vành đai: 

Số 
TT 

Tên đường Từ … Đến … 

1 Quốc lộ 1A Đại lộ Nguyễn Văn Linh Xa lộ Hà Nội 

2 Xa lộ Ha Nội Cầu Sài Gòn Quốc lộ 1A 

3 
Đại lộ Nguyễn Văn Linh 
(Trừ đoạn thuộc phạm vi quản lý 
của BQL Khu Nam) 

Quốc lộ 1A Huỳnh Tấn Phát 

4 Nguyễn Hữu Cảnh Cầu Sài Gòn Tôn Đức Thắng 

5 Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh Cầu Khánh Hội 

6 Nguyễn Tất Thành Cầu Khánh Hội  Cầu Tân Thuận 

7 Huỳnh Tấn Phát Cầu Tân Thuận Nguyễn Văn Linh 

 

2. Tuyến đường xuyên tâm: 

Số 
TT 

Tên đường Từ … Đến … 

1 Trường Chinh Ngã tư An Sương Ngã tư Bảy Hiền 

2 Cách mạng tháng Tám Ngã tư Bảy Hiền Ngã sáu Phù Đổng 

3 Nguyễn Thái Học Ngã sáu Phù Đổng Cầu Ông Lãnh 

4 Cộng Hòa Trường Chinh Hoàng Văn Thụ 

5 Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa Ngã tư Phú Nhuận 

6 Phan Đăng Lưu Ngã tư Phú Nhuận Chợ Bà Chiểu 

7 Bạch Đằng Chợ Bà Chiểu Xô Viết Nghệ Tĩnh 

8 Hai Bà Trưng Tôn Đức Thắng Cầu Kiệu 

9 Phan Đình Phùng Cầu Kiệu Ngã tư Phú Nhuận 

10 Nguyễn Kiệm Ngã tư Phú Nhuận Ngã sáu Gò Vấp 

11 Nguyễn Oanh Ngã sáu Gò Vấp Cầu An Lộc 

12 Hà Huy Giáp Cầu An Lộc Quốc lộ 1A 



 

13 Quốc lộ 13 
Ranh giới Tỉnh Bình 
Dương 

Đài Liệt Sĩ (P26. BT) 

14 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đài Liệt Sĩ (P26. BT) Cầu Thị Nghè 

15 Nguyễn Thị Minh Khai Cầu Thị Nghè Ngã Sáu Lý Thái Tổ 

16 Hùng Vương Ngã sáu Lý Thái Tổ Hồng Bàng 

17 Hồng Bàng An Dương Vương Kinh Dương Vương 

18 Kinh Dương Vương Hồng Bàng Vòng Xoay An Lạc 

19 Đinh Tiên Hoàng Phan Đăng Lưu Võ Thị Sáu 

20 Đường 3 Tháng 2 Cách Mạng Tháng 8 Vòng Xoay Cây Gõ 

21 Điện Biên Phủ Cầu Sài Gòn Lý Thái Tổ 

22 Lý Thường Kiệt Hùng Vương Ngã tư Bảy Hiền 

23 Hoàng Văn Thụ Ngã tư Bảy Hiền Trường Sơn 

24 Đại lộ Đông Tây Xa lộ Hà Nội Quốc lộ 1A 

25 Tân Sơn - Bình Lợi Trường Sơn Quốc lộ 1A 

 

3. Tuyến đường trung tâm: 

Số 
TT 

Tên đường Từ … Đến … 

1 Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu  Nguyễn Hữu Cảnh 

2 Nguyễn Huệ Lê Thánh Tôn Tôn Đức Tháng 

3 Lê Lợi Đồng Khởi CV Quách Thị Trang 

4 Hàm Nghi CV Quách Thị Trang Tôn Đức Thắng 

5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bến Chương Dương Cầu Công lý 

6 Nguyễn Văn Trỗi Cầu Công Lý Hoàng Văn Thụ 

7 Trần Hưng Đao CV Quách Thị Trang Châu Văn Liêm 

8 Nguyễn Trãi Ngã sáu Phù Đổng Hồng Bàng 

 



 
Phụ lục 2 

(Các mẫu đơn trong quy trình giải quyết cấp giấy phép xây dựng) 

MẪU SỐ 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN XIN PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH  

        Kính gửi: ... (cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép di dời)... 

 
1. Tên chủ sở hữu công trình: 
 - Địa chỉ liên hệ: 
 Số nhà:      đường: 
 Phương (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
 - Số điện thoại: 
Là chủ sở hữu công trình ............... 
Tại số:     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
2. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với công trình di dời: 
3. Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất đối với địa điểm công trình sẽ di dời 
đến: 
4. Đơn vị kiểm định hiện trạng công trình di dời: 
 - Địa chỉ liên hệ: 

số nhà:     đường: 
 Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
 - Giấy đăng ký kinh doanh: (có chức năng kiểm định chất lượng hiện trạng 
công trình)  
5. Đơn vị tư vấn lập phương án di dời công trình: 

- Địa chỉ liên hệ: 
số nhà:     đường: 

 Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
 - Giấy đăng ký kinh doanh: (có chức năng lập phương án di dời công trình)  
 Tôi xin cam kết thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu sai tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm.......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên 

và đóng dấu nếu là pháp nhân) 
 

 



 
MẪU SỐ 2 

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

 
 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

 
Kính gửi: …(Cơ quan cấp giấy phép xây dựng)… 

    
1. Tên chủ đầu tư: 
(Hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật): 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà:      đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
- Số điện thoại: 
Là chủ đầu tư xây dựng công trình .......................  
tại số       đường 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
Đã được ……………............................................................. cấp Giấy phép xây dựng 
số:……/GPXD ngày...... tháng....... năm........ 

2. Lý do xin gia hạn: (lý do chưa đủ điều kiện khởi công theo thời hiệu của giấy 
phép xây dựng) 
 
 
 
Đính kèm: Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm......... 
- Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn  

  (Ký ghi rõ họ tên  
  và đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 



 
MẪU SỐ 3 

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

 
 

ĐƠN XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
(sử dụng cho công trình thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép) 

 
Kính gửi: …(Cơ quan cấp giấy phép xây dựng)… 

    
1. Tên chủ đầu tư: 
(Hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật): 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà:     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
- Số điện thoại: 
Là chủ đầu tư công trình…………………… 
Tại số:     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
Đã được ……………………cấp Giấy phép xây dựng số:………..…./GPXD 
ngày..……tháng….…năm…...…. 

2. Lý do xin thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng: (Ghi rõ 
lý do xin thay đổi thiết kế) 
 
 
 
Đính kèm:   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm.......... 
- Giấy phép xây dựng kèm bản vẽ  Người làm đơn  

thiết kế được duyệt (bản chính)  (Ký ghi rõ họ tên  
  và đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 



 
MẪU SỐ 4 

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

 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH 
(áp dụng đối với trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây dựng) 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã): ... 

 
1. Tôi tên là:     Số CMND: 
Do:      cấp ngày ... tháng ... năm ... 
Địa chỉ thường trú: 
Số nhà:     đường: 
Phường (xã):    Quận (huyện): 
2. Địa điểm xây dựng: 
- Lô đất số:   Tờ bản đồ số: (theo tài liệu ...),Diện tích:    m2 
- Tại số:     Đường  
Phường (xã)      Quận (huyện) 
3. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất: 
 
4. Nội dung xây dựng, sửa chữa, cải tạo: (Ghi cụ thể các nội dung xin xây dựng, 
sửa chữa, cải tạo; quy mô diện tích, tầng cao…) 
 - 
 - 
5. Cá nhân/ Tổ chức thiết lập bản vẽ sửa chữa, cải tạo: 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà:     đường: 
Phường (xã):    Quận (huyện): 
- Số điện thoại: 
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội dung sửa chữa, cải tạo theo điểm 4 
nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên  

và đóng dấu nếu là pháp nhân) 



 
Phụ lục 3 

(Sử dụng cho các công trình di dời từ vị trí này sang vị trí khác 
 phù hợp quy hoạch xây dựng) 

MẪU SỐ 5 
Cơ quan cấp GP di dời         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH 
Số:                  /GPDDCT 

 
1. Cấp cho: 
Địa chỉ: 
Số nhà:      đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
2. Được phép di dời công trình: (loại công trình) 
Theo phương án di dời do Công ty ....     lập. 

- Hiện trạng công trình do Công ty ...    lập. 
- Di dời từ địa điểm:  

thuộc lô, thửa đất:   , tờ bản đồ số:  (theo tài liệu ... ) 
 Số nhà:     đường: 
 Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
 - Đến địa điểm: 
thuộc lô, thửa đất:   , tờ bản đồ số:  (theo tài liệu ... ) 
 Số nhà:     đường: 
 Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 
a) Giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu công trình: 
 
 
b) Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất tại địa điểm công trình sẽ di dời đến: 
 
 
4. Giấy phép này có hiệu lực thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp. Trong 
thời hạn 30 ngày trước khi Giấy phép này hết hiệu lực mà chủ đầu tư chưa đủ điều 
kiện di dời công trình thì phải xin gia hạn. 

 
                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng..... năm ....... 

Nơi nhận:                       Thủ trưởng cơ quan cấp phép di dời 
- Như điểm 1 (bản chính);                    (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra XD; Đội QLTTĐT Q(H)...   

(bản - UBND phường-xã-thị trấn………… 
- Lưu (bản chính). 

 



 
 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền 
hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, về đầu tư xây 
dựng và Giấy phép này. 

3. Thông báo ngày khởi công cho UBND phường, xã, thị trấn nơi di dời công 
trình và nơi công trình sẽ di dời đến công trình trong thời hạn 7 ngày trước khi triển 
khai thực hiện di dời công trình. 

4. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép di dời đến kiểm tra khi định vị công 
trình, xây móng và công trình ngầm (như Hầm vệ sinh tự họai, xử lý nước thải...) tại 
địa điểm công trình sẽ di dời đến. 

5. Khi cần thay đổi phương án di dời, phải báo cáo và chờ quyết định của cơ 
quan cấp giấy phép di dời. 
 

 
GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung gia hạn: 
 
 
2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày........ tháng...... năm ............ 
Thủ trưởng cơ quan cấp phép di dời 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 



 
Phụ lục 4 

(Các mẫu khác áp dụng) 
 
MẪU SỐ 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 
 

THÔNG BÁO NGÀY KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN 1 

 
   Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):2 

 
1. Tên chủ đầu tư:3 

- Địa chỉ liên hệ:4 

Số nhà:     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 

- Số điện thoại: 
2. Tên công trình/dự án:5 

Địa điểm xây dựng: 
Số nhà:     đường: 

Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
Thuộc lô, thửa đất số:   tờ bản đồ:  (theo tài liệu...) 
3. Giấy phép xây dựng  số:............/GPXD ngày ........tháng.........năm............... 
do.............................................................cấp. 
4. Ngày khởi công: 
5. Dự kiến ngày hoàn thành:6 
Xin báo UBND phường (xã, thị trấn).....................................biết để theo dõi và kiểm 
tra việc xây dựng theo đúng quy định. 
 
     Tp. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng…....năm.......... 
           Chủ đầu tư 
                     (ký, ghi rõ họ tên) 7 

 
 
1 Mẫu này dùng để thông báo cho UBND phường-xã-thị trấn (nơi công trình xây dựng) về 
việc xây dựng công trình/dự án trong thời hạn 7 ngày trước khi khởi công xây dựng công 
trình. 
2 UBND phường-xã-thị trấn nơi công trình xây dựng. 
3 Tên chủ đầu tư xây dựng công trình ghi tại giấy phép xây dựng.  
4 Địa chỉ liên hệ của cá nhân, nếu là doanh nghiệp thì ghi địa chỉ doanh nghiệp. 
5 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng 
6 Ngày hoàn thành công trình theo kế hoạch. 



 
7Đóng dấu nếu là doanh nghiệp. 



 
MẪU SỐ 7 

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

       
Tp. HCM ngày..... tháng..... năm......  

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG1 

(Theo Giấy phép xây dựng số............./GPXD ngày ......tháng......năm… 
do ……………………cấp) 

 
I. Tên công trình:2 

Địa điểm xây dựng: 

Số nhà:3      đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
Thuộc lô, thửa đất số:4   tờ bản đồ:5  (theo tài liệu...) 
II. Chủ đầu tư: 6 

Địa chỉ liên hệ:7 
Số nhà:      đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
III. Thời gian nghiệm thu : 

Bắt đầu : Lúc .............. ngày……tháng… năm .... 
Kết thúc : Lúc .............. ngày……tháng… năm .... 

IV. Thành phần nghiệm thu: (ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham 
gia) 

* Chủ đầu tư:8 
* Đại diện tư vấn giám sát (nếu có):9 

* Đại diện nhà thầu xây dựng:10 

* Đại diện tư vấn thiết kế:11 

V. Nội dung nghiệm thu: 
Sau khi kiểm tra, đối chiếu biên bản nghiệm thu từng phần, các tài liệu liên 

quan và thực tế công trình xây dựng, tất cả các thành viên thống nhất: 
1. Về quyền sử dụng đất: 

- Diện tích đất sử dụng: (m2); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
- Ranh đất sử dụng:  Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   

2. Về quy hoạch: 
 - Lộ giới: (m); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
 - Khoảng lùi, :  (m); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
chỉ giới xây dựng 
3. Về kiến trúc: 
 - DTXD (trệt): (m2); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
 - Tổng DT sàn XD: (m2);Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
 - Số tầng cao: (m); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   



 
 - Chiều cao công trình: (m); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
4. Chất lượng công trình xây dựng: 
 - Đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng 
 - Không đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng ;  Biện pháp khắc phục:  

 
VI. Đánh giá, kiến nghị: 
 
 

 
  Đại diện nhà thầu xây dựng Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế  
  (ký, ghi rõ họ tên -  đóng dấu)  (ký, ghi rõ họ tên -  đóng dấu) 

 
 
 

 Đại diện tổ chức tư vấn giám sát (nếu có) Chủ đầu tư    
  (ký, ghi rõ họ tên -  đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)  

 
 
 

Các phụ lục kèm theo: 
- Giấy phép xây dựng và bản vẽ được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng  
- Các biên bản nghiệm thu từng giai đoạn của công việc xây dựng (nếu có). 
- Hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng của từng giai đoạn nghiệm thu 
- Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC (nếu có) 
- Ý kiến về môi trường (nếu có) 
- Biên bản này kèm theo bản vẽ thực tế xây dựng tại thời điểm nghiệm thu, các thành 

phần mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình thể hiện TL 1/100 có ghi chú rõ các vi phạm 
(nếu có). 

(Biên bản chỉ có giá trị pháp lý khi có đủ các thành phần chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, 
nhà thầu xây dựng tham gia cùng xác nhận) 

 

1 Biên bản này dùng cho tất cả công trình xây dựng lập trước khi khai thác sử dụng và đăng 
ký quyền sở hữu công trình. 
2 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng. 
3,4,5 Số liệu ghi tại giấy phép xây dựng. 
6 Tên chủ đầu tư ghi tại giấy phép xây dựng. 
7 Địa chỉ thường trú của chủ đầu tư, nếu là doanh nghiệp là địa chỉ doanh nghiệp. 
8 Họ và tên đại diện chủ đầu tư tham gia nghiệm thu. 
9 Họ và tên tư vấn giám sát của chủ đầu tư tham gia nghiệm thu (nếu có). 
10 Họ và tên người đại diện nhà thầu và tên nhà thầu xây dựng 
11 Họ và tên người đại diện tư vấn thiết kế tên tư vấn thiết kế công trình. 
12 Bao gồm diện tích xây dựng các tầng (có tính bao lơn và mái che thang). 
13 Diện tích xây dựng ngoài nội dung đã cấp trong  giấy phép xây dựng kể cả các kiến trúc 
không có tính diện tích xây dựng như bồn bông, mái đón, sân thượng, ô văng, cửa sổ v.v… 
có vi phạm. 



 
MẪU SỐ 8 

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

 
Tp. HCM ngày..... tháng..... năm...... 

 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THEO HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH 1 

(Theo Giấy phép xây dựng số............/GPXD ngày .....tháng....năm… 
 do …………………………………..cấp) 

 
 

I. Công trình:2 
Địa điểm xây dựng: 

Số nhà:3     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 
Thuộc lô, thửa đất số:4  tờ bản đồ:5   (theo tài liệu ...) 
II. Chủ đầu tư: 6 

Địa chỉ liên hệ:7 
Số nhà:     đường: 
Phường (xã, thị trấn):    quận (huyện): 

Số Điện thoại: 
III. Thời gian nghiệm thu : 

Bắt đầu : Lúc .............. ngày……tháng… năm .... 
Kết thúc : Lúc .............. ngày……tháng… năm .... 

IV. Thành phần kiểm tra: (ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham 
gia) 

* Chủ đầu tư:8 
 
* Đại diện nhà thầu xây dựng hoặc đơn vị lập bản vẽ hiện trạng:9 

 
V. Nội dung kiểm tra: 

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các tài liệu liên quan và thực tế công trình xây 
dựng, tất cả các thành viên thống nhất: 
1. Về quyền sử dụng đất: 

- Diện tích đất sử dụng:        (m2); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
- Ranh đất sử dụng: Đúng GPXD:  ; Sai GPXD:   

2. Về quy hoạch: 
- Lộ giới:                                (m); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
- Khoảng lùi:                          (m); Đúng GPXD:  ; Sai GPXD:   



 
chỉ giới xây dựng 
3. Về kiến trúc: 

- DTXD (trệt):                       (m2); Đúng GPXD:  ;  Sai GPXD:   
- Tổng DT sàn XD:               (m2); Đúng GPXD:  ; Sai GPXD:   
- Số tầng cao:                          (m); Đúng GPXD:  ; Sai GPXD:    
- Chiều cao công trình:           (m); Đúng GPXD:  ; Sai GPXD:    

 
Đơn vị đo, lập bản vẽ hiện trạng công trình  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 

Chủ đầu tư 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

Các phụ lục kèm theo: 
- Giấy phép xây dựng và bản vẽ được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng 
- Các biên bản nghiệm thu từng giai đoạn của công việc xây dựng (nếu có). 
- Hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng của từng giai đoạn nghiệm thu (nếu có) 
- Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC (nếu có) 
- Ý kiến về môi trường (nếu có) 
- Bản vẽ hiện trạng công trình tại thời điểm nghiệm thu. 
- Biên bản này kèm theo bản vẽ thực tế xây dựng tại thời điểm kiểm tra, các thành 

phần mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình thể hiện TL 1/100 có ghi chú rõ các vi phạm 
(nếu có). 

(Biên bản chỉ có giá trị pháp lý khi có đủ các thành phần chủ đầu tư, tư vấn thiết kế 
lập bản vẽ hiện trạng hoặc nhà thầu xây dựng tham gia cùng xác nhận) 

 
1 Biên bản này dùng cho tất cả công trình xây dựng lập trước khi khai thác sử dụng và đăng 
ký quyền sở hữu công trình (dùng cho công trình chưa được cơ quan cấp giấy phép xây 
dựng cấp biên bản kiểm tra công trình hoàn thành trước khi Quy định này có hiệu lực) 
2 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng. 
3,4,5 Số liệu ghi tại giấy phép xây dựng. 
6 Tên chủ đầu tư ghi tại giấy phép xây dựng. 
7 Địa chỉ thường trú của chủ đầu tư, nếu là doanh nghiệp là địa chỉ doanh nghiệp 
8 Họ và tên đại diện chủ đầu tư tham gia kiểm tra. 
9 Họ và tên đại diện tổ chức tư vấn lập bản vẽ hiện trạng công trình hoặc đại diện nhà thầu 
xây dựng công trình. 



 
MẪU SỐ 9 

 Cơ quan cấp GPXD           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:……………/………….   Tp.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng……. năm ……… 
V/v xin phép xây dựng công trình1 

 
  Kính gửi: Ông (Bà, Công ty)2 
  Địa chỉ số:     đường 
  phường (xã, thị trấn):   , quận (huyện): 

 3 ............... có nhận được hồ sơ của Ông (Bà, Công ty): 4…...................... xin 
phép xây dựng công trình:1……................................................................. tại số ….. 
đường ................................., phường (xã, thị trấn): ......................, quận (huyện): ........ 

Sau khi kiểm tra trên thực địa và xem xét hồ sơ, 3…………………..………. có 
ý kiến như sau: 
1. Hồ sơ cần bổ sung: 

 - 
 - 

2. Họa đồ thiết kế cần nghiên cứu chỉnh sửa: 
 - 
 - 

3. Các vấn đề khác: 
 - 
 - 
 Đề nghị 2 .................................... liên hệ tại 3 ...................... để nhận lại hồ sơ và 

thực hiện theo nội dung hướng dẫn nêu trên. Sau khi hoàn tất và nộp lại hồ sơ, 3 
.................... sẽ giải quyết cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. 

Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành văn bản này mà chủ đầu tư không nhận lại 
hồ sơ, 3 ................................ không chịu trách nhiệm về việc bảo quản hồ sơ theo biên nhận 

Nơi nhận:           Thủ trưởng cơ quan cấp phép xây dựng 
- Như trên.                (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- 
 
Ghi chú: 
* Chủ đầu tư mang theo Biên nhận  
và giấy báo này khi liên hệ. 
1 Tên công trình xây dựng. 
2 Họ và tên người chủ đầu tư ghi tại đơn xin phép xây dựng. 
3 Cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 
4 Họ và tên người chủ đầu tư (hoặc người xin cấp giấy phép xây dựng nếu có ủy quyền) 



 
MẪU SỐ 10 

(Sử dụng để đóng dấu bản vẽ kèm theo giấy phép xây dựng) 

 

 
Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng ... 

 

Bản vẽ đính kèm Giấy phép xây dựng 

Số: ……………./GPXD 

Ngày ………………… 

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên - đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BIÊN BẢN NGHIỆM THU THEO HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH 1
	V/v xin phép xây dựng công trình1

