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I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Căn cứ Điều 3 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày
18/6/2014 và Khoản 1 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 do Quốc
hội ban hành.
Nhà ở riêng lẻ
Là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc
quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bao
gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.
Công trình xây dựng
Là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức
lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào
công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần
dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên
mặt nước.
Thi công xây dựng công trình
Gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây
dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công
trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.
Chỉ giới đường đỏ
Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch
và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng
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công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc
công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác
Chỉ giới xây dựng
Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên
thửa đất.
Sự cố công trình xây dựng
Là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho
công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công
trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong
quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình.
II. CÁC TRƯỜNG HỢP XÂY DỰNG PHẢI LẬP THỦ
TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo đối với công trình
nhà ở riêng lẻ phải được Ủy ban nhân dân các quận huyện cấp Giấy
phép xây dựng, ngoại trừ các trường hợp sau 1:
❖ Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc
công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường
trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không
làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an
toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu
cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
1

Theo điểm Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
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❖ Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn
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; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ
ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy
hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ
được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;
❖ Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu
tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch
chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
❖ Đối với các trường hợp xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà
ở riêng lẻ được miễn Giấy phép xây dựng, Chủ đầu tư xây dựng
công trình có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây
dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý
nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý (hạn chế trường
hợp bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính hành vi xây dựng
không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy
phép xây dựng).
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III. CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
❖ Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây
dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc Ủy ban nhân dân các
quận-huyện 2.
2. Thời hạn cấp giấy phép xây dựng
Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng đối với
nhà ở riêng lẻ là 11 ngày làm việc 3.
3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Khi có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa cải tạo công trình
nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
xây dựng cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện, thành phần hồ sơ
cụ thể như sau:
3.1 Hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng mới 4
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định
tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày
3/3/2021 của Chính Phủ.
b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.

2

Theo Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

3

Theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4

Theo điều Điều 46 Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính Phủ.
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c) Bản vẽ thiết kế xây dựng. (xem tại phụ lục 2.3)
d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có
bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền
kề.
3.2 Hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo 5
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà
ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.
2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản
lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa
chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với
tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh
chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công
trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công
trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.
5. Đối với các công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam,
thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự
cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà
nước về văn hóa.

5

Theo Điều 47 tại Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính Phủ.
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4. Bản vẽ thiết kế xây dựng đính kèm hồ sơ xin phép xây
dựng
Căn cứ Khoản 3 Điều 46 tại Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP
ngày 3/3/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý dự án đầu tư xây dựng:
02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ
thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa
cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong
trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:
❖ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị
trí công trình;
❖ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính
của công trình;
❖ Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ
đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp
nước, thoát nước, cấp điện;
Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có
bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

5. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng 6
Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có
tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc
dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà
ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;
6

Theo Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.
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Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng
hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản
này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng
lực theo quy định của pháp luật thực hiện;
Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ tầng trở
lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm
tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin
cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải
được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện.
6.Các loại Giấy phép xây dựng
6.1 Giấy phép xây dựng:
Căn cứ khoản 30 điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 do Quốc
hội ban hành có những loại giấy phép sau:
+ Giấy phép xây dựng mới;
+ Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
+ Giấy phép di dời công trình;
+ Giấy phép xây dựng có thời hạn.
6.2 Giấy phép xây dựng có thời hạn
6.2.1 Đối tượng 7

7

Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh.
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Nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của cá nhân thuộc khu
vực cóquy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và
chưa có quyếtđịnh thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, thì được xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa
chữa, cải tạo và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử
dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử
dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công
trình theo quy định phải di dời ra khỏi khu dân cư).
Các đối tượng công trình cụ thể được xem xét cấp Giấy
phép xây dựng có thời hạn khi đã có giấy tờ chứng minh quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc đảm bảo
điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và phải tuân thủ các
quy định khác về Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Điều 94 của
Luật Xây dựng năm 2014.
6.2.2 Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng
có thời hạn 8
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy
định đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại các Mục 4. Riêng tiêu đề của
đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.
Văn bản cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn
tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự

8

Theo Điều 50 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính Phủ và điểm c khoản 1
Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.
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phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế
phá dỡ.
Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn
hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy
hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề
nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn
tại.
6.2.3 Quy mô
Quy mô nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời
hạnphải hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực nhưng không được
vượt quá 03 tầng (xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
nguyên tắcphân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và
hạ tầng kỹ thuật hiện hành); các trường trường hợp cụ thể được quy
định tại Điều 3 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về cấp Giấy
phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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IV. CÁC NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI SAU KHI CÓ
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1.Điều kiện khởi công xây dựng công trình
IV. CÁC NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI SAU KHI CÓ
GIẤY Có Giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định
phải có Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây
dựng năm 2014 9.

2.Thi công xây dựng nhà ở
2.1. Quản lý trong thi công xây dựng 10
a) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức thi công xây
dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn
trong thi công xây dựng công trình. Khuyến khích chủ đầu tư xây
dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu
trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này, trừ
trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng
trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, việc thi công xây dựng,
giám sát thi công xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều
kiện năng lực theo quy định thực hiện.
2.2 Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở
9

Theo Khoản 2 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.
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Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.
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Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 9 tại Nghị định
06/2021NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây
dựng
a) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn
đối vớinhà ở và các công trình liền kề, lân cận;
b) Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị
trước khiđưa vào thi công xây dựng;
c) Kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công;
d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh
môi trườngtrong quá trình thi công.
Ngoài những quy định tại Điều này, việc xây dựng nhà ở
riêng lẻ phải tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan và
quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong
trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 10
3.1 Trong quá trình thi công xây dựng
Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 16 và điểm a, khoản 2, Điều
31 Nghị định 16/2022 quy định nhà thầu, chủ đầu tư, chủ sở hữu
công trình nào tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ
vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây
lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân
cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân
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cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người
khác thì bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.
Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm, trường hợp
cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng ½ mức phạt trên.
Ngoài bị việc xử phạt hành chính, người vi phạm còn phải
bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sựtại Điều 605
Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp nhà cửa, công trình xây dựng
gây thiệt hại cho người khác thì chủ sở hữu phải bồi thường. Khi
người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng
khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.
3.2 Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở
Được xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và
pháp luật khác có liên quan (quy định tại mục V Sổ tay này).
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4. Các nội dung khác
❖ Chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng
văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong
thời hạn 03 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình 11
❖ Việc thi công xây dựng nhà ở phải đảm bảo an toàn trong
xây dựng theo QCVN 18:2014/BXD Ban hành theo thông tư số
14/2014/TT-BXD ngày 5/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và
các quy định liên quan.
❖ Phải liên hệ cơ quan Ủy ban nhân dân quận để lập thủ tục
cấp phép sử dụng vỉa hè theo đúng thẩm quyền quản lý (nếu có sử
dụng vỉa hè khi thi công) theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND
ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy
định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.
❖ Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế nhà ở khác với
nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì Chủ đầu tư phải đề
nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 98
Luật Xây dựng năm 2014 theo các nội dung: Thay đổi hình thức
kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị
thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; thay đổi một trong
các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng
của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực
11

Theo Khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
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chính; khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi
công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống
cháy, nổ, bảo vệ môi trường .
Chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước
khi thi công xây dựng theo nội dung điều chỉnh. Những thay đổi
khác thì không phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp.
❖ Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi
công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư
phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng
chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12
tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi
công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép xây dựng mới 12.
Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép,
nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình
hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp
giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi
quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình
được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp13.

12
13

Theo Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014.
Theo Khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

14

V. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
1. Hành vi vi phạm xây dựng
1.1. Xử lý Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
Đối với nhà ở riêng lẻ: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo
bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan
quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công
trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định;
b) 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;
Biện pháp khắc phục hậu quả: thực hiện theo hướng dẫn
tại khoản 5 điều 15, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022
của Chính phủ.
1.2. Xử lý vi phạm quy định về trật tự xây dựng
Căn cứ theo Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày
28/1/2022 của Chính phủ
1. Xử phạt hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình
không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây
15

dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng
không đúng nơi quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
2. Xử phạt đối với hành vi không công khai giấy phép xây
dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công
như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
3. Xử phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều
chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
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b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường
hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây
dựng có thời hạn như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình
lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình
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lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của
người khác như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường
hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
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7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy
phép xây dựng như sau:
a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng
được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
9. Xử phạt đối với hành vi xây dựng không đúng quy hoạch
xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
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khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
10. Xử phạt đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm
diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp
pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu
vực sử dụng chung như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
11. Đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng
mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử
phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
12. Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau
khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính (trước khi ban hành
quyết định xử phạt) dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt
hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy
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định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10
Điều này thì mức phạt cụ thể như sau:
a) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
13. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản
9 và khoản 10 Điều này mà tái phạm nhưng không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.0000.000 đồng
đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
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14. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 03 tháng đến
06 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 12 và
điểm a khoản 13 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 06 tháng đến
09 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 12 và
điểm b khoản 13 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến
12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 12,
điểm c khoản 13 Điều này;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối
với hành vi quy định tại khoản 12, khoản 13 Điều này.
15. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô
nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều
này;
b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép
xây dựng hoặc buộc công khai giấy phép xây dựng theo quy định
với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi
phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7,
khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10,
khoản 12, khoản 13 Điều này.
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16. Đối với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7
và khoản 8 Điều này mà đang thi công xây dựng thì ngoài việc bị
phạt tiền theo quy định còn phải tuân theo trình tự, thủ tục quy
định tại Điều 81 Nghị định này.
17. Trường hợp xây dựng không đúng giấy phép xây dựng
được cấp nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy
phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng thì không bị coi
là hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
1.3. Biện pháp khắc phục hậu quả
a/ Đối với hành vi vi phạm thi công xây dựng sai phép mà
hành vivi phạm đã kết thúc: Buộc phá dỡ công trình, phần công
trình xây dựng vi phạm 14;
b/ Đối với hành vi xây dựng sai phép, đủ điều kiện điều
chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà
đang thi công thì xử lý như sau:15
❖ Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi
phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
dừng thi công xây dựng công trình;
❖ Trong thời hạn 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân
có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có
thẩm quyền giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng
14

Theo Điểm c, Khoản 15, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.
Theo Khoản 16, Điều 16 và Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính
phủ.
15
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điều chỉnh và có giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây
dựng điều chỉnh;
❖ Hết thời hạn 30 ngày tổ chức, cá nhân vi phạm không
xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây
dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử
phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự
phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
❖ Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chỉ được tiếp tục thi
công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công
trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây
dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm
định.
❖ Trường hợp hiện trạng công trình không phù hợp giấy
phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã
được thẩm định thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập
biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, tổ chức, cá nhân
có hành vi vi phạm buộc phá dỡ công trình, phần công trình không
phù hợp với giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây
dựng điều chỉnh đã được thẩm định.16

16

Theo Khoản 4, Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.
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2. Hành vi xây dựng không phép
2.1. Định nghĩa xây dựng không phép
Hành vi thi công xây dựng công trình không có Giấy phép
xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng (trừ
trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng theo Khoản
30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung Luật xây dựng năm
2014) là hành vi xây dựng không phép.
2.2. Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng không
phép
❖ Phạt tiền 17
a/ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b/ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
❖ Biện pháp khắc phục hậu quả
a/ Đối với hành vi vi phạm thi công xây dựng không phép mà
hành vivi phạm đã kết thúc: Buộc phá dỡ công trình, phần công
trình xây dựng vi phạm 18;
b/ Đối với hành vi xây dựng không phép, đủ điều kiện cấp
giấy phép xây dựng mà đang thi công thì xử lý như sau19:

17
18
19

Theo Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.
Theo Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ
Theo Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ
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❖ Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi
phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
dừng thi công xây dựng công trình;
❖ Trong thời hạn 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân
có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng;
Hết thời hạn 30 ngày tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất
trình giấy phép xây dựng được cấp thì người có thẩm quyền xử
phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự
phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chỉ được tiếp tục thi
công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công
trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây
dựng được cấp.
Trường hợp hiện trạng công trình không phù hợp với giấy
phép xây dựng thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên
bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm buộc phá dỡ công trình, phần công trình không
phù hợp với giấy phép xây dựng thẩm định 20.

20

Theo Khoản 16, Điều 16 và Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ
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3. Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng trên
đất không được phép xây dựng (đất nông nghiệp)
Hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây
dựng (đấtnông nghiệp) thì sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính
theo quy địnhtại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019
của Chính phủ quyđịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai; ngoài việcbị xử phạt tiền còn bị áp dụng các biện
pháp khắc phục hậu quả: “Buộc khôi phục lại tình trạng của đất
trước khi vi phạm”; “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do
thực hiện hành vi vi phạm”.
4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý ra sao? kinh
phí thực
hiện việc cưỡng chế phá dỡ như thế nào?
.
Căn cứ Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
về thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cá nhân, tổ
chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành Quyết định
xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì
thực hiện theo thời hạn đó. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử
phạt vi phạm hành chính không chấp hành nộp tiền phạt thì sẽ bị
cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 86 Luật Xử lý vi phạm
hành chính năm 2012
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“2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu
trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;
b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để
bán đấu giá;
c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức
khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm
cố tình tẩu tán tài sản.
d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại
khoản 1 Điều 28 của Luật này.”
Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để
kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông thì cơ quan nơi
người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành
chính tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ
chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã
thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không hoàn trả thì bị
cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật Xử
lý vi phạm hành chính.
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s
VI. CÁC
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở
RIÊNG LẺ
1. Nội dung cấp giấy phép xây dựng
Câu hỏi 1: Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ có phải xin giấy
phép xây dựng không?
Đáp: Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc
hội; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải
có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
theo quy định, trừ trường hợp công trình được miễn Giấy phép
xây dựng.
Câu hỏi 2: Những công trình nhà ở riêng lẻ được miễn
giấy phép xây dựng?
Đáp: Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc
hội; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:
công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng gồm:
- Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc
công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường
trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không
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làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an
toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu
cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư
xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch
chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn 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; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở
miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy
hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ
được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;
Câu hỏi 3: Nếu công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy
phép xây dựng, khi xây dựng, sửa chữa cải tạo có cần thông
báo cơ quan nào hay không?
Đáp: Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định
16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định vi phạm
quy định về khởi công xây dựng công trình:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau đây:
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b) 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;
Như vây, Chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ đối
với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng phải có trách
nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế
xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây
dựng tại địa phương để được hướng dẫn, theo dõi và quản lý.
Trường hợp không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý
nhà nước về xây dựng tại địa phương thì sẽ bị xử lý theo quy định.
Câu hỏi 4: Trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng,
khi cần thông tin quy hoạch xây dựng và các chỉ tiêu xây dựng
thì phải liên hệ cơ quan nào để biết?
Đáp:
Để biết thông tin quy hoạch và các chỉ tiêu xây dựng, người
dân có thể thực hiện theo 2 cách sau:
- Cách 1: Người dân có thể tham khảo và tra cứu bản đồ
đính kèm đồ án quy hoạch được niêm yết công khai tại Trụ sở
Phòng Tiếp nhận và Trả hồ sơ- Ủy ban nhân dân quận 6; Trụ sở
Ủy ban nhân dân phường.
- Cách 2: Lập thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch
nộp tại Phòng Tiếp nhận và Trả hồ sơ - Ủy ban nhân dân quận 6
(107 Cao Văn Lầu Phường 01/Q6). Phòng Quản lý đô thị quận 6
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có Văn bản cung cấp đầy đủ nội dung thông tin để người dân và
đơn vị tư vấn thiết kế định hướng trong quá trình thiết kế cơ sở,
chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép xây dựng.
- Cách 3: sử dụng máy tiếp nhận hồ sơ 24/7 được lắp đặt tại
Ủy ban nhân dân quận 6 (cổng đường Phạm Văn Chí), chọn thủ
tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, điền thông theo
mẫu đơn đính kèm và nộp lại chờ kết quả trả lời của Phòng như
cách 2.
Câu hỏi 5: Thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch
bao gồm những gì? Thời gian giải quyết thủ tục?
Đáp: căn cứ Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày
17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ
tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Xây dựng
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.
- Bản photo một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở
hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.
2. Thời gian giải quyết thủ tục: là 11 ngày làm việc.
Câu hỏi 6: Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với
nhà ở riêng lẻ?
Đáp: Căn cứ Điều 91 Luật xây dựng năm 2014 quy định
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị;
khoản 31 Điều 1 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
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Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; Luật
Kiến trúc số 40/2019 do Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019:
- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở
khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy
hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy
chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành (Điều 39 Luật Kiến trúc).
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về đất đai.
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu
cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an
toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê
điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ,
độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an
ninh.
Câu hỏi 7: Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời
hạn nhà ở riêng lẻ?
Đáp: Căn cứ khoản 33 Điều 1 tại Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của
Quốc hội.
1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
gồm:
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a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy
hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết,
quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và
chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;
b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình
theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch
phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy
hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy
tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng
có thời hạn;
d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy
phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có
quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình,
nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc
phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng
chưa thực hiện được, chủ đầu tư được 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.
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2. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có
thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và
các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
3. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm
b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.
4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy
phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình
ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều
chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây
dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại
của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây
dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều
chỉnh.
5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường
hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử
dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử
dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của
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cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có
điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ
kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng
đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.
Câu hỏi 8: Trường hợp nào không được cấp Giấy phép
xây dựng có thời hạn cho công trình xây dựng mới?
Đáp: Căn cứ khoản 33 Điều 1 tại Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của
Quốc hội.
Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường
hợp thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch
phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy
hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa
có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không
cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ
cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử
dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của
cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có
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điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ
kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng
đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.
Câu hỏi 9: Thời hạn khởi công của Giấy phép xây dựng?
Đáp: căn cứ khoản 10 điều 90 Luật xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội ban hành.
Các loại Giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công xây
dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì
phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
Câu hỏi 10: Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây
dựng mới nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?
Đáp: căn cứ điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày
3/3/2021 của Chính phủ
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định
tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.
2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng
nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản
vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa
cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong
trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:
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a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị
trí công trình;
b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính
của công trình;
c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ
đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp
nước, thoát nước, cấp điện;
d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có
bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Câu hỏi 11: Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa
chữa cải tạo nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?
Đáp: căn cứ điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày
3/3/2021 của Chính phủ
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình,
nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.
2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu,
quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp
luật.
3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa
chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng
với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo
và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công
trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

38

4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại
công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.
5. Đối với các công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh
lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận
về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản
lý nhà nước về văn hóa.
Câu hỏi 12: Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có
thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ gồm những gì?
Đáp: căn cứ điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày
3/3/2021 của Chính phủ
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy
định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ (thành phần hồ sơ
tham khảo phần trả lời tạis câu hỏi số 10). Riêng tiêu đề của đơn
được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”
Câu hỏi 13: Quy mô xây dựng đối với phần diện tích
thuộc lộ giới như thế nào?
Đáp:
Quy mô nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời
hạn phải hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực nhưng không
được vượt quá 03 tầng (xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện hành); các trường trường hợp cụ
thể được quy định tại Điều 3 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày
20/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội
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dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh.
Ủy ban nhân dân quận 6 đang ban hành các chỉ tiêu cơ bản
cho các tuyến đường, các trường hợp sẽ được giải quyết cụ thể
đảm bảo mỹ quan độ thị cho khu vực.
Câu hỏi 14: Có được xây dựng tầng lửng không và được
xây dựng như thế nào?
Đáp: căn cứ điểm 4 phần ghi chú, Phụ lục II Thông tư số
06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân
cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng
Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân
dụng khác: tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình trong
các trường hợp tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65% diện
tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên
dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao
của nhà, tầng lửng không được phép xây dựng ban công
Câu hỏi 15: Khi nào thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy
phép xây dựng như thế nào?
Đáp: Căn cứ Điều 98 Luật xây dựng năm 2014 quy định
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng:
1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết
kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư
phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:
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- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối
với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý
kiến trúc;
- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng;
quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh
hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi
công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống
cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 16: Thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây
dựng gồm những gì?
Đáp: căn cứ khoản 2 điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP
ngày 3/3/2021 của Chính phủ
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số
02 Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
c) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây
dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo
quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại
Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định này;
d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế
xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó
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phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng,
chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 17: Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng như
thế nào, thành phần hồ sơ?
Đáp: Căn cứ Điều 99 Luật xây dựng năm 2014 quy định
Gia hạn giấy phép xây dựng; căn cứ khoản 3 điều 51 Nghị định
15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ
Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công
xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải
đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ
được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.
Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công
xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây
dựng mới.
Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02
Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
Câu hỏi 18: Nhà ở trong khu vực cư xá thì được cấp
phép xây dựng như thế nào?
Theo văn bản số 1041/UBND-QLĐT ngày 13/4/2020 của
Ủy ban nhân dân quận 6 về cấp phép xây dựng trong các khu cư
xá trên địa bàn quận 6, theo đó đối với khu cư xá được cấp phép
xây dựng tối đa 3 tầng + lửng + mái che thang, trong đó diện tích
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xây dưng tối đa của tầng lửng là 80% diện tích xây dựng tầng trệt
và của mái che thang là 50% diện tích sàn sân thượng.
Câu hỏi 19: Trường hợp nhà ở trong có nhà mẫu như
khu Bình Phú người dân có nhu cầu xin phép xây dựng thì
sao?
Đáp:
Căn cứ văn bản số 1357/UBND-QLĐT ngày 20/5/2021 của
Ủy ban nhân dân quận 6 trong trường hợp người dân có nhu cầu đề
nghị cấp Giấy phép xây dựng thì vẫn giải quyết cấp Giấy phép xây
dựng.
Câu hỏi 20: Nội dung bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở
riêng lẻ gồm những gì?
Đáp: Căn cứ Điều 46 Nghi định 15/2021/NĐ-CP ngày
3/3/2021 của Chính Phủquy định nội dung gồm:
Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ
thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa
cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng
trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:
Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí
công trình;
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính
của công trình;
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Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu
nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước,
thoát nước, cấp điện;
Câu hỏi 21: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối
với việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?
Đáp: Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính
được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Xây dựng:
- 11 ngày làm việc đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng
nhà ở riêng lẻ.
- 11 ngày làm việc đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép xây
dựng nhà ở riêng lẻ.
- 5 ngày làm việc đối với thủ tục gia hạn giấy phép xây
dựng nhà ở riêng lẻ.
Câu hỏi 22: Kiến trúc ban công được giải quyết cấp
phép xây dựng trong trường hợp nào?
Đáp: Căn cứ Khoản 10 Phụ lục 18 tại Quyết định số
56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh:
Độ vươn của ban công, ô văng nhô ra trên không gian lộ
giới phụ thuộc vào chiều rộng của lộ giới không được lớn hơn giới
hạn được quy định ở Bảng 4, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng
vỉa hè ít nhất 1,0m, cụ thể như sau:

44

Bảng 4
Chiều rộng lộ giới L (m)

Độ vươn tối đa (m)

L<7

0

7 ≤ L < 12

0,9

12 ≤ L < 20

1,2

L ≥ 20

1,4

- Trên phần ban công vươn ra trên không gian lộ giới, không
được phép xây dựng thành phòng. Các hình thức trang trí mặt tiền
(bao gồm lam trang trí, ô kính, lan can, tay vịn, bản sàn ban
công,…) không vượt quá 50% diện tích bề mặt các tầng có ban
công.
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- Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè
hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m.
-Trên tuyến đường có lộ giới từ 20m trở lên nhưng vỉa hè
không lớn hơn 3m, độ vươn ban công tối đa là 1,2m.
Câu hỏi 23: Quy định về tầng cao đối với các tuyến
đường như thế nào?
Đáp: Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày
28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí
Minh:
1. Trường hợp lô đất chuẩn:
Đối với các lô đất có quy mô diện tích phù hợp quy hoạch
tối thiểu 36m2, có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới
và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3,0m thì
số tầng cao công trình được quy định tại bảng trên. Đồng thời,
không được vượt số tầng cao tối đa của ô phố chức năng trong
quy hoạch phân 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Trong đó số tầng cao tối đa là được xem xét khi lô đất có
các yếu tố: thuộc trung tâm cấp quận, thuộc trục đường thương
mại dịch vụ, hoặc công trình xây dựng trên lô đất có chiều rộng
lớn hơn 8.0m.
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Bảng 1
Chiều rộng lộ giới (L)

Số tầng cơ bản

Số tầng tối đa

(m)

(tầng)

(tầng)

L ≥ 25

6

6

16 ≤ L <25

5

6

6 ≤ L < 16

4

5

3,5 ≤ L < 6

3

4

L < 3,5

3

3

2. Trường hợp lô đất không chuẩn: thực hiện theo bảng
tóm tắt sau:
STT Chiều Diện tích lô Chiều rộng Tổng chiều
Cao độ
Chiều cao
rộng
đất phù lộ giới (L) cao tối đa của chuẩn tại vị tối đa tại
mặt tiền hợp quy
tầng 1 bao
trí chỉ giới đỉnh mái
(R)
hoạch (S)
gồm lửng
xây dựng
Đơn vị

(m)

(m2)

(m)

1

R<3

-

S < 15.0

2

(m)

(m)

(m)

-

5.8

7.0

9.0

-

5.8

7.0

7.0

L<6

5.8

11.6

11.6

L≥6

5.8

11.6

13.6

R≥3
3

15 ≤ S < 36

Câu hỏi 24: Căn nhà tôi mặt tiền đường Phạm Đình Hổ,
thuộc thửa 91 tờ bản đồ số 5 (BĐĐC 2001), phường 2 quận 6
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có chiều rộng mặt tiền là 4.2m, chiều dài khoảng 24m thì xây
được quy mô tối đa là bao nhiêu?
Đáp: Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày
28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí
Minh:
Căn nhà trên thuộc đường Phạm Đình Hổ có quy hoạch lộ
giới là 16.0m, như vậy quy mô tối đa được xem xét cấp giấy phép
xây dựng cụ thể theo Bảng 1- câu hỏi 23 như sau:
Số tầng cao cơ bản là 5 tầng, số tầng cao tối đa có thể xem xét
là 6 tầng. Đồng thời, đáp ứng điều kiện thuộc tuyến đường thương
mại dịch vụ của quận, quy mô tối đa theo Đồ án Quy hoạch chi tiết
xây dựng đô thị Khu dân cư liên phường 1-2 quận 6 tỉ lệ 1/2000 là 7
tầng nên đủ điều kiện xem xét áp dụng yếu tố cộng tầng cao.
Như vậy, công trình trên được xây dựng với quy mô tối đa 6
tầng (cộng 1 tầng thuộc tuyến thương mại dịch vụ), bao lơn tối đa
1.2m, chiều dài lô đất sau khi đảm bảo ranh quy hoạch lộ giới là
trên 16m do vậy khoảng lùi sau của công trình là 2.0m. (kèm hình
1 minh họa). Tuy nhiên, khi cấp phép xây dựng cơ quan quản lý
về quy hoạch sẽ tính toán cụ thể về hệ số sử dụng đất áp dụng cho
công trình trên để cấp phép xây dựng đảm bảo không vượt hệ số
sử dụng đất theo quy định.
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Hình 1

Câu hỏi 25: Khi xây dựng nhà ở thì trường hợp nào phải
có khoảng lùi?
Đáp:Căn cứ Khoản 6 tại Phụ lục 18 của Quyết định số
56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Đối với lô đất có diện tích trên 50m2, có chiều sâu (D)
tính từ ranh lộ giới (trường hợp không thuộc khu có quy hoạch chi
tiết 1/500 hay khu cư xá):
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a) Trường hợp D ≥ 16m: công trình phải bố trí khoảng lùi so
với ranh đất sau tối thiểu 2m;
b) Trường hợp 9m ≤ D < 16m: công trình phải bố trí khoảng
lùi so với ranh đất sau tối thiểu 1m;
c) Trường hợp D < 9m: khuyến khích tạo khoảng trống phía
sau nhà. 6.2. Tại các trục đường thương mại - dịch vụ (được xác
định tại phụ lục 04), nhà liên kế xây dựng sát ranh lộ giới phải
được thiết kế có khoảng lùi tại mặt tiền Tầng 1 (Tầng trệt) và lửng
tại trệt nếu có nhằm tăng khả năng tiếp cận và tạo hành lang đi bộ.
Khoảng lùi nêu trên căn cứ vào quy định tại đồ án quy hoạch chi
tiết đô thị, thiết kế đô thị. Nếu chưa được quy định thì phải đảm
bảo tối thiểu 3,0m so với ranh lộ giới; trường hợp lô đất có chiều
sâu D < 6m thì cần đảm bảo tối thiểu 50% khoảng lùi theo quy
định (xem bảng 2)
Bảng 2
Chiều dài (m)

D<9

9 ≤ D < 16

D ≥ 16

Khoảng lùi

Khuyến khích
chừa sân sau

Tối thiểu lùi
1.0m

Tối thiểu lùi
2.0m

sân sau

+ Đối với khu vực có thiết kế mẫu nhà (thuộc khu có quy
hoạch chi tiết 1/500) thì áp dụng theo mẫu nhà được duyệt hoặc
khu vực cư xá thì áp dụng khoảng lùi theo ranh nhà hiện trạng
được thể hiện trên bản đồ hiện trạng 1/500 do Cục đo đạc Bản đồ
Nhà nước, Liên đoàn trắc địa – địa hình I lập và in tháng 12/1988.
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Câu hỏi 26: Quy định chiều cao tầng trệt và chiều cao
công trình như thế nào?
Đáp:
Căn cứ Khoản 4 tại Phụ lục 18 của Quyết định số
56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh:
Quy định chiều cao tối đa của tầng 1, chiều cao tại vị trí chỉ
giới xây dựng, chiều cao tối đa tại đỉnh mái, chiều cao tối đa tại
đỉnh mái nếu có yếu tố cộng tầng theo bảng 3.
Bảng 3
Cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng

Tổng chiều
cao tối đa
Chiều rộng lộ giới của tầng
(L)
1(bao gồm Tầng 2
tầng lửng
(m)

(1)
L ≥ 25
16 ≤ L <25
6 ≤ L < 16
3,5 ≤ L < 6
L < 3,5

(2)
7.0
7.0
5.8
-

(3)
-

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5 Tầng 6

(4)
11.6
-

(5)
17.0
-

(6)
21.6
-

(7)
25.0
-

Chiều cao
tối đa tại
đỉnh mái
(m)

(8)
23.6
19.0
13.6
11.6

Chiều cao
tối đa tại
đỉnh mái
nếu có
cộng tầng
(m)

(9)
27.0
27.0
22.4
15.6
-

Câu hỏi 27: Trường hợp nhà có tường chung, kết cấu
chung có được cấp Giấy phép xây dựng không?
Đáp: Căn cứ Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động
sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để
đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động
sản liền kề đồng ý.
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Như vậy việc cấp Giấy phép xây dựng phải đảm bảo không
ảnh hưởng đến kiến trúc tường chung, kết cấu chung (không cấp
phép trên tường chung, kết cấu chung). Trường hợp có ý kiến của
chủ sở hữu nhà liền kề đồng ý thì được cấp Giấy phép xây dựng ½
tường chung phù hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Câu 28: khi có sự cố công trình Chủ đầu tư phải giải
quyết như thế nào?
Đáp: Căn cứ Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày
10/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy trình giải quyết
sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Khi sự cố xảy ra, chủ công trình và nhà thầu thi công phải
thực hiện theo Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 tại Quyết định
16/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhândân thành
phố
Câu hỏi 29: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ?
Đáp: Căn cứ Khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện 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.
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Câu hỏi 30: Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có
những quyền và nghĩa vụ gì?
Đáp: Căn cứ Điều 106 Luật xây dựng năm 2014 thì tổ chức,
cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có quyền và nghĩa vụ
như sau:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có
quyền:
- Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng
dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;
- Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
trong việc cấp giấy phép xây dựng;
- Được khởi công xây dựng công trình theo quy định của
Luật Xây dựng 2014.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có
nghĩa vụ sau:
- Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
- Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ
ban nhân dân phường nơi xây dựng công trình trong thời hạn 03
ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;
- Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.
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Câu hỏi 31: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng
lẻ là bao nhiêu?
Đáp: Căn cứ Theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày
15/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố:
Lệ phí cấp Giấy phép nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng, trong
trường hợp Chủ đầu thực hiện nộp trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ
phí.
Câu hỏi 32: Về mật độ xây dựng được tính như thế nào?
Đáp:
Có thể hiểu mật độ xây dựng của công trình là phần diện
tích chừa sân trống được tính theo tỉ lệ % so với diện tích đất phù
hợp quy hoạch xây dựng:
Căn cứ Khoản 10 của Phụ lục 18 tại Quyết định số
56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh mật độ xây dựng được quy định
như sau:
Diện tích lô đất (m2/căn
nhà)

≤50

100

200

300

500

Mật độ xây dựng tối đa
(%)

100

90

70

60

50

Đối với các lô đất có diện tích nằm giữa cận trên và cận
dưới trong bảng phía trên thì được tính toán bằng phương pháp
nội suy để có mật độ xây dựng chính xác.
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Câu hỏi 33: Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công,
nhà thầu thi công phải lưu ý công trường phải đảm bảo những
gì?
Đáp:
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn
bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường
hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường
xây dựng bao gồm:
+ Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào
ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách
giữa phạm vi công trường với bên ngoài;
+ Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của
công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi
công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng;
+ Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn
gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công;
+ Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo
chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống
cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.
- Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm
an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và
xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến
môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.
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Ngoài ra, nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ trách
nhiệm được quy định tại điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày
26/1/2021 của Chính phù.
Câu hỏi 34: Nộp hồ sơ trực tuyến về cấp phép xây dựng
như thế nào cho nhà ở tại quận 6 như thế nào?
Đáp:
Chủ đầu tư có thể thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp phép xây
dựng

trực

tuyến

tại

trang

web:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
Sau đó chọn tab nộp hồ sơ trực tuyến, và lựa chọn đơn vị
thực hiện (Ủy ban nhân dân quận 6, xây dựng), và nhập theo quy
trình thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin đơn xin phép
Bước 2: Xác thực thông tin người nộp hồ sơ và thanh toán
lệ phí nếu có.
(Hỗ trợ thanh toán lệ phí theo Mô hình Dịch vụ công
cấp độ 4.)
Bước 3: Gửi tài liệu file đính kèm và nhận “Giấy tiếp nhận
hồ sơ”.
Thông báo và nhận kết quả:
- Thông báo tình trạng đầy đủ/ hợp lệ hồ sơ nộp trong 24
giờ (ngày làm việc không gồm ngày lễ, thứ 7, chủ nhật). Bộ hồ sơ
nộp trực tuyến qua mạng sẽ được cán bộ chuyên môn kiểm tra,
tiếp nhận và trả lời sự đầy đủ, hợp lệ vào Email hoặc điện thoại
của người nộp hồ sơ (chủ đầu tư). Thời gian thực hiện thụ lý tính
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từ thời điểm trả lời rằng hồ sơ nộp trực tuyến là hợp lệ và đầy đủ
giấy tờ đi kèm.
- Tình trạng xử lý hồ sơ có thể được tra cứu tại mục “TRA
CỨU HỒ SƠ” bên cạnh hoặc gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại
091xxxxxx theo cú pháp “HOSO 20161000001”.
- Yêu cầu bổ túc/ bổ sung hồ sơ hoặc trả hồ sơ khi hồ sơ
vướng vấn đề pháp lý (thửa đất thuộc quy hoạch, nhà đất đang bị
tranh chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hợp pháp,
bản vẽ thiết kế không phù hợp tiêu chuẩn thiết kế/ quy hoạch…)
người nộp hồ sơ sẽ nhận được thông báo email, SMS, điện thoại.
Người nộp hồ sơ thực hiện nộp bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ tại
mục “TRA CỨU HỒ SƠ” bên cạnh.
- Trả kết quả hồ sơ là giấy phép qua hình thức đăng ký
nhận kết quả qua Bưu điện hoặc Người nộp hồ sơ (Chủ đầu tư)
trực tiếp tới bộ phận một cửa của đơn vị tiếp nhận để nhận kết
quả.
2. Nội dung xử lý vi phạm xây dựng
Câu hỏi 35: Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính là gì?
Đáp: Căn cứ Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
quy định nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 1
Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý
vi phạm hành chính như sau:
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- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn
kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm
hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của
pháp luật;
- Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh
chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công
bằng, đúng quy định của pháp luật;
- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính
chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết
giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
- Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm
hành chính do pháp luật quy định.
- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành
chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm
hành chính đó.
- Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính
hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi
vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều
lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;
- Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh
vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự
mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình
không vi phạm hành chính;
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- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt
tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Câu hỏi 36: Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục
hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là gì?
Đáp: Căn cứ Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày
28/1/2022 của Chính phủ quy định vi phạm hình thức xử phạt và
biện pháp khắc phục hậu quả:
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng
chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến
24 tháng.
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp
dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn
có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả
sau đây:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm
môi trường;
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c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi
phạm;
d) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất
lượng;
đ) Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất
lượng;
e) Những biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định
này.
Câu hỏi 37: Trường hợp không gửi thông báo khởi công
cho UBND Phường có bị xử phạt không?
Đáp: Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 16/2022/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định vi phạm quy định về khởi
công xây dựng công trình:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo
bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan
quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công
trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định;
b) 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;
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Câu hỏi 38: Trường hợp xây dựng công trình không có
giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây
dựng có bị xử phạt không?
Đáp: Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền
cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn quy định nêu trên, tổ chức,
cá nhân vi phạm không xuất trình được Giấy phép xây dựng thì bị
áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây
dựng vi phạm.
Câu hỏi 39: Trường hợp xây dựng mới công trình nhà ở
riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp có bị xử
phạt không?
Đáp: Căn cứ Khoản 6 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
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Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường
hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền
điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn quy định nêu trên, tổ
chức, cá nhân vi phạm không xuất trình được Giấy phép xây dựng
được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình,
phần công trình xây dựng vi phạm.
Câu hỏi 40: Trường hợp sửa chữa cải tạo xây dựng công
trình nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp có
bị xử phạt không?
Đáp: Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường
hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây
dựng có thời hạn như sau:
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a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền
điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn quy định nêu trên, tổ
chức, cá nhân vi phạm không xuất trình được Giấy phép xây dựng
được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình,
phần công trình xây dựng vi phạm.
Câu hỏi 41: Trường hợp thi công xây dựng công trình
nhà ở riêng lẻ gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ
thuật, công trình lân cận thì xử phạt như thế nào?
Đáp: Căn cứ khoản 5 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công
trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình
lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo
quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây
sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe,
tính mạng của người khác như sau:
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a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.
Câu hỏi 42: Trong quá trình thi công xây dựng công
trình: để vật liệu xây dựng không đúng quy định, không che
chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng
xuống các khu vực xung quanh bị xử lý như thế nào?
Đáp: Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
Xử phạt hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không
che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng
xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không
đúng nơi quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
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- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; Buộc bổ sung phương
tiện che chắn theo quy định và khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Câu hỏi 43: Trường hợp xây dựng vi phạm chỉ giới xây
dựng và không phù hợp quy hoạch bị xử lý như thế nào?
Đáp: Căn cứ Khoản 9 Điều 16Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
Xử phạt hành vi xây dựng công trình không phù hợp với
quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc xây dựng công trình vi
phạm chỉ giới xây dựng như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
Câu hỏi 44: Không công khai giấy phép xây dựng tại địa
điểm thi công xây dựng thì xử phạt như thế nào?
Đáp: Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 16/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định:
Xử phạt đối với hành vi không công khai giấy phép xây
dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công
như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với
xây dựng nhà ở riêng lẻ;
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b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
Câu hỏi 45: Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả như thế
nào?
Đáp: Căn cứ Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
quy định Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như
sau:
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp
hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận
quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử
phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10
ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.
Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện
đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp
hành quyết định xử phạt. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải
quyết theo quy định của pháp luật.
2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có
trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt
của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành
xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi
phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.
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Câu hỏi 46: Trường hợp không chấp hành quyết định xử
phạt vi phạm hành chính?
Đáp: Căn cứ Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy
định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
khoản 43 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành
chính; Điều 19 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 về
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm
hành chính.
1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng
trong các trường hợp sau đây:
a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự
nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73
của Luật này;
b) Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện
hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục
hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật này.”
2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu
trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;
- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán
đấu giá;
- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác
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đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố
tình tẩu tán tài sản.
- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định.
Câu hỏi 47: Trường hợp vi phạm hành chính có gây
thiệt hại thì xử lý như thế nào?
Đáp: Căn cứ Điều 13 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
quy định bồi thường thiệt hại như sau:
1. Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải
bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy
định của pháp luật về dân sự.
2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 48: Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi
phạm hành chính?
Đáp: Căn cứ Điều 14 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
quy định Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành
chính như sau:
1. Cá nhân, tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức có nhiệm
vụ giáo dục thành viên thuộc tổ chức mình về ý thức bảo vệ và
tuân theo pháp luật, quy tắc của cuộc sống xã hội, kịp thời có biện
pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra vi phạm hành chính
trong tổ chức mình.
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2. Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền
xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy
định của pháp luật.
3. Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu
tranh phòng, chống vi phạm hành chính.
Câu hỏi 49: Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi
phạm hành chính?
Đáp: Căn cứ Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
quy định Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành
chính như sau:
1. Cá nhân, tổ chứcbị xử lý vi phạm hành chính có quyền
khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp
luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp
luật.
3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét
thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu
nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết
khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành
quyết định đó theo quy định của pháp luật.
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VII.PHỤ LỤC
1. Danh mục các tuyến đường thương mại dịch vụ trên địa
bàn quận 6 và các chỉ tiêu xây dựng cơ bản.
Số
TT

Tên đường

1

Đại lộ Đông Tây

2

Hồng Bàng

3

4

Kinh Dương
Vương

Từ

Đến

Hồng Bàng

(tầng)

1.4

6

40

1.4

6

40

1.4

6

25

1.4

6

30

1.4

6

30-40

1.4

6

16.0

1.2

5

16.0

1.2

5

20

1.4

5

Lê Quang Sung 25

1.4

6

16

1.4

5

40

1.4

6

Tháp Mười

30

1.4

6

Bình Tiên

30

1.4

6

30

1.4

6

30

1.4

6

Lý Chiêu Hoàng 18

1.2

5

Kinh Dương
Vương
An
DươngVương

Nút giao thông

Đại lộ

Phú Lâm

Đông Tây

6

Hậu Giang

Tháp Mười

7

Phạm Đình Hổ

Hồng Bàng

Ngô Nhân Tịnh Phạm Đình Hổ

8

Cao Văn Lầu

Lê Quang Sung

9

Lê Quang Sung

Ngô Nhân Tịnh

10 Nguyễn Thị Nhỏ

Hồng Bàng

11

Chu Văn An

Lê Quang Sung

12

Ngô Nhân Tịnh

Lê Quang Sung

13 Nguyễn Hữu Thận Lê Quang Sung
14

Minh Phụng

15

Bình Tiên

16

Bà Hom

17

Bình Phú

Nút giao thông
Cây Gõ
Minh Phụng

An Dương
Vương
Cao Văn Lầu
Đại lộ
Đông Tây
Mai Xuân
Thưởng
Đại lộ
Đông Tây
Đại lộ
Đông Tây

Đại lộ
Đông Tây

Nút giao thông

An Dương

Phú Lâm

Vương

Hậu Giang

Cơ bản

(m)

Luông
Tháp Mười

Tầng cao

Ban công

42

Nguyễn Văn

5

Độ vương

(m)
Ngô Nhân Tịnh Suốt tuyến Q6
Nguyễn Thị Nhỏ

Lộ
giới
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18 Lý Chiêu Hoàng

Nguyễn Văn

An Dương

Luông

Vương

19

Bình Tây

Bãi Sậy

20

Phạm Văn Chí

Bình Tây

21

Gia Phú

22

Phạm Phú Thứ

Tân Hòa Đông

25 Đặng Nguyên Cẩn

Bình Tiên

28

29

30

Lò Gốm
Đại lộ
Đông Tây
Đại lộ
Đông Tây

Nút giao thông

An Dương

Phú Lâm

Vương

Tân Hóa

26 An Dương Vương Tân Hòa Đông
27

Đông Tây

Ngô Nhân Tịnh Phạm Phú Thứ

23 Mai Xuân Thưởng Lê Quang Sung

24

Đại lộ

Kinh Dương
Vương
Giáp ranh Q.8

35

1.4

6

16

1.2

5

20

1.4

6

16

1.2

5

20

1.4

6

20

1.4

6

30

1.4

6

25

1.4

6

30

1.4

6

20

1.4

6

20

1.4

6

Nguyễn Văn

An Dương

Luông

Vương

Số 26

Nguyễn Văn

An Dương

(phường 10, 11)

Luông

Vương

Hậu Giang

Vành Đai

20

1.4

6

Hậu Giang

Vành Đai

15

1.2

4

Số 10

12

1.2

4

Số 10

16-30

1.2-1.4

5-6

Chợ Lớn

Số 23
(phường 10, 11)
Số 11
(phường 10, 11)

31 Số 11 (phường 13)
32 Số 10 (phường 13)

An Dương
Vương
An Dương
Vương
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2. Phụ lục các mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, mẫu
bản vẽ đính kèm.
2.1 Mẫu đơn xin phép xây dựng (mẫu 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐCP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình: Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Di dời công trình)
Kính gửi: …………………………
1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………….
- Người đại diện: …………………………Chức vụ (nếu có): …………………………….
- Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: ……………………
phường/xã: ………………..quận/huyện: ………………….tỉnh/thành phố: …………………..
- Số điện thoại: …………………………………………………………………….
2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng:
Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ........... m2.
Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….
phường/xã: ……………………………. quận/huyện: …………………………….
tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………………………
3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:
3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:
- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:
- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:
3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:
- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:
- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:....
4. Nội dung đề nghị cấp phép:
4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:
- Cấp công trình: ……………………………………
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.
- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ
thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:
- Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………
- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.
4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:
- Công trình cần di dời:
- Loại công trình: …………………………………… Cấp công trình: ……………………………
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.
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- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2.
- Chiều cao công trình: ……………………………………m.
- Địa điểm công trình di dời đến:
Lô đất số: ……………………………………Diện tích…………………………………… m2.
Tại: …………………………………… đường: ……………………………………
phường (xã) …………………………………… quận (huyện) ……………………………………
tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………
- Số tầng: …………………………………………………………………………
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……………………………………tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy
định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
12…………, ngày ….. tháng …. năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
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2.2 Bản vẽ mẫu
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Tài liệu tham khảo
- Bộ luật dân sự năm 2015;
- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
của Quốc hội;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH25 do Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019;
- Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính Phủquy định chi tiết một
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một
số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt
vi phạm hành chính về xây dựng;
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân
cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây
dựng;
- Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh;
- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Xây dựng;
- Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế quản lý
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các quy định pháp luật khác có liên quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
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