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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và 

thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng; quy mô và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng 

có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện xây 

dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng 

công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 

tỉnh trừ công trình thuộc Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý của mình trong các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý trừ công 

trình quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình độc lập với nhau 

thì các công trình này do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công 

trình có cấp cao nhất trong dự án cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 3. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

1. Quy mô xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn: Quy 

mô tối đa của công trình xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là cấp IV, nhà 

trệt, không có tầng hầm. 

2. Thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn 

a) Đối với công trình thuộc khu vực quy hoạch phân khu, quy hoạch phân 

khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng có thời hạn triển khai quy hoạch cụ thể thì thời hạn tồn tại của công 

trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng không được quá thời hạn triển khai quy 

hoạch hoặc thời hạn điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện (nếu có). 

b) Đối với công trình thuộc khu vực quy hoạch phân khu, quy hoạch phân 

khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng chưa có thời hạn triển khai quy hoạch cụ thể thì thời hạn tồn tại của 

công trình tính từ ngày được cấp giấy phép xây dựng không quá 05 năm đối với 

quy hoạch phân khu, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc không quá 

03 năm đối với quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng. 

c) Trường hợp có thay đổi về quy hoạch, nếu công trình được cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn trước đây đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy 

định thì chủ đầu tư gửi đơn đến cơ quan cấp giấy phép xây dựng để được điều 

chỉnh thông tin giấy phép xây dựng. 

d) Trường hợp quá thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây 

dựng có thời hạn mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư tiếp tục 

sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu 

hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ......................... và thay 

thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô và thời hạn 

tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

2. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện Quyết định này. 



3. Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lập và niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ 

trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh 

Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo; 

- Hộp thư điện tử: 

phongkiemtravanban2012@gmail.com; 

- Lưu: TH, HC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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