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       Hồng Lĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

V/v cấp Giấy phép xây dựng 

 của bà Trần Thị Tánh 

 

         Kính gửi: Bà Trần Thị Tánh,  

         địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu. 

        

Ngày 21/11/2022, UBND thị xã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

xây dựng của bà Trần Thị Tánh, địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, sau 

khi xem xét hồ sơ UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Thửa đất bà Trần Thị Tánh đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại tổ dân 

phố 7, phường Đậu Liêu được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CĐ 128335 ngày 30/5/2016. 

Căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu phường Đậu Liêu được UBND tỉnh 

Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 về việc 

phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Đậu Liêu, thị xã Hồng 

Lĩnh tỷ lệ 1/2000 thì vị trí thửa đất này nằm trong quy hoạch mở rộng đường 

(rộng 55,0m). Nếu thực hiện mở rộng đường theo quy hoạch được duyệt thì thửa 

đất hộ bà Trần Thị Tánh bị thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất. Do đó, UBND thị 

xã Hồng Lĩnh không thể cấp Giấy phép xây dựng cho bà. 

2. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014 thì bà có thể 

làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.  

a. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng có thời hạn bao gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây có thời hạn (theo mẫu); 

+ Bản sao được chứng thực hoặc bản phô tô để đối chiếu với bản gốc một 

trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;   

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế; 

+ Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của 

công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn hết hạn.  

b. Thời hạn tồn tại công trình: 

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 13, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội 

dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh quy định: Công trình được phép tồn tại đến khi có quyết định thu 

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch. Chủ đầu tư 

phải tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình hết hạn và không 

yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được 
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công bố. Trường hợp 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. 

Căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu phường Đậu Liêu thì công trình sẽ 

được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được tồn tại đến tháng 12/2025.  

Khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn mà 

thị xã chưa tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng thì bà có thể làm hồ sơ xin gia 

hạn thời gian tồn tại của công trình. 

UBND thị xã thông báo cho gia đình bà Trần Thị Tánh được biết và tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng QLĐT; 

- UBND phường Đậu Liêu; 

- Đội QLTT đô thị; 

- Trung tâm HCC thị xã; 

- Lưu: VT.   
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Tôn Quang Ngọc 
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