
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:      /UBND - KT&HT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 
 

        Cao Lộc, ngày     tháng 7 năm 2021 
 

V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định về quản lý trật tự xây dựng; phân 

cấp quản lý trật tự xây dựng; phân cấp 

tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1132/SXD-TTr ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến tham gia và đăng tải trên cổng thông tin điển tử 

UBND tỉnh Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về 

quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng; phân cấp tiếp nhận 

thông báo khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sau khi nghiên cứu UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với các nội dung 

được trình bày trong dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng, dự thảo Quyết định của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp 

quản lý trật tự xây dựng; phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ngoài ra, UBND huyện đề nghị xem xét nội dung sau: Theo Điều 89 Luật 

Xây dựng 2014 thì nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc diện được miễn giấy phép xây 

dựng, tuy nhiên theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 

2020 thì nhà ở riêng lẻ ở nông thôn chỉ được miễn giấy phép xây dựng khi có quy 

mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó nếu thực hiện theo điểm a 

khoản 1 Điều 3 của dự thảo quy định sẽ có nhiều nhân dân chưa nắm được quy 

định của pháp luật về nhà ở riêng lẻ ở nông thôn phải có giấy phép xây dựng. Mặt 

khác tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP chưa có chế tài xử lý đối với nhà ở riêng lẻ 

ở nông thôn không phép hoặc sai phép. Do đó cần triển khai công tác tuyên truyền, 

vận động đưa pháp luật vào cuộc sống để nhân dân đặc biệt là vùng nông thôn nắm 

được các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng. 

Trên đây là tham gia góp ý của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị Sở Xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên;             

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

     KT CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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