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THÔNG BÁO 

Quy định về cấp giấy phép xây dựng tại khu vực Quy hoạch 

Khu Trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk (Tỷ lệ 1/500) và thông báo khởi công 

đối với các khu vực còn lại trên địa bàn xã Đăk Ngọk 

 

 

Để tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng 

lẻ nông thôn trên địa bàn, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân khi xây dựng 

nhà ở đúng quy định của Pháp luật. 

UBND xã Đăk Ngọk thông báo đến Ban quản lý các thôn và người dân trên địa 

bàn một số quy định mới về Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014; sửa đổi bổ 

sung năm 2020; các quy định khác liên quan đến xây dựng tại các văn bản dưới luật 

như sau: 

1. Quy định về cấp phép xây dựng trong khu vực quy hoạch chi tiết khu 

trung tâm xã – thôn Đăk Bình (Đã thực hiện cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa 

năm 2021). 

- Căn cứ pháp lý: Điều 93 Luật xây dựng năm 2014 quy định điều kiện cấp giấy 

phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (Cụ thể tại  khoản 3 quy định Đối với nhà ở riêng 

lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn) 

- Ranh giới khu vực cấp phép xây dựng: Tại khu vực Quy hoạch chi tiết khu 

trung tâm hành chính xã, thuộc thôn Đăk Bình; cụ thể: 

+ Trục đường ĐH 42: Từ nhà ông Đỗ Văn Vương đến hết tường rào Công ty 

TNHH MTV Cà phê 704. 

+ Trục đường nhựa thôn Đăk Bình: Từ đường ĐH 42 đến hết ranh giới đất hội 

trường thôn Đăk Bình và từ ngã 3 tiệm cơ khí Thành đến giáp đường bê tông gần nhà 

ông Hồ Đức Phòng. 

+ Các trục đường quy hoạch mới và mở rộng theo hiện trạng còn lại trong khu 

vực. 

(Có kèm theo bản vẽ ranh giới quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính xã) 

- Điều kiện cấp giấy phép xây dựng: Hộ gia đình đã được cấp GCN quyền sử 

dụng đất, vị trí xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất và phù hợp với quy 

hoạch chi tiết. 

2. Miễn giấy phép xây dựng đối với các địa bàn còn lại: 

- Các trường hợp sau được miễn giấy phép xây dựng: 

+ Đối với quy hoạch chi tiết khu dân cư các thôn: Hiện tại các vị trí quy hoạch 

chi tiết này chưa thực hiện cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa nên UBND xã quản lý 

trật tự xây dựng dựa trên quy chế quản lý Quy hoạch xây dựng chung và quy định về 

thông báo khởi công. 

+ Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn xã (Chưa quy hoạch chi tiết): Các 

trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng. 
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- Điều kiện để xây dựng nhà ở nông thôn: Hộ gia đình đã được cấp GCN quyền 

sử dụng đất, vị trí xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất và phù hợp với 

quy hoạch chung xây dựng. 

+ Trước khi xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo khởi 

công theo quy định đến UBND xã để quản lý (Căn cứ khoản 30, Điều 1, Luật xây 

dựng sửa đổi năm 2020 về sửa đổi điều 89 Luật xây dựng năm 2014) 

+ UBND xã khuyến khích người dân trước khi xây dựng công trình phải liên hệ 

công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng xã để kiểm tra quy hoạch trước khi tiến hành 

xây dựng nhà ở, tránh trường hợp vi phạm trật tự xây dựng dẫn đến mức phải xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

3. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng: 

- Đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng mà 

theo quy định phải có giấy phép xây dựng: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng (Quy định tại Điểm a khoản 7 Điều 16 , Nghị định số 16/2022/NĐ-

CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng). 

- Đối với các trường hợp không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý 

nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông 

báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp 

được miễn giấy phép xây dựng: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 

(Quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15  Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm 

hành chính về xây dựng). 

4. Ủy ban nhân dân đề nghị: UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội 

phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng 

- TTĐU- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên UBND xã; 

- MTTQ và các Đoàn thể CTXH xã; 

- Chi bộ, QBL các thôn; 

- Công chức VH-TT (Biên tập phát thanh); 

- Lưu VT, XD. 
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