Công trình xây dng dng nhà c cp phép xây dng có quy mô ti a cao 2 tng. nh: TRIU TÙNG

Theo ó, cp công trình áp dng i vi cp thp nht cho mi loi hình công trình và cp công trình theo iu 2 c
quy nh ti Thông t s 06/2021/TT-BXD (ngày 30-6-2021) quy nh v phân cp công trình xây dng và
hng dn áp dng trong hot ng qun lý u t xây dng.
Riêng i vi công trình dng nhà cho phép quy mô ti a 2 tng, din tích xây dng, mt xây dng, khong lùi
công trình tuân th theo quy nh ca B Xây dng.
Thi hn tn ti ca công trình cn c theo k hoch thc hin quy hoch phân khu xây dng, quy hoch phân khu
xây dng chc nng hoc quy hoch chi tit…
Khi ht thi hn tn ti công trình ghi trong giy phép xây dng có thi hn và c quan Nhà nc có thm quyn
quyt nh thu hi t thì ch u t cam kt t tháo d công trình; nu không t tháo d thì b cng ch và chu mi chi
phí tháo d.
Trng hp quá thi hn ghi trong giy phép xây dng tm mà quy hoch xây dng cha thc hin thì ch u t tip tc
c phép s dng công trình cho n khi c quan Nhà nc có thm quyn có quyt nh thu hi t. Vic h tr khi tháo
d c thc hin theo quy nh ca pháp lut v t ai.
UBND thành ph giao S Xây dng, UBND các qun, huyn trong quá trình thm nh, phê duyt quy hoch
phi b sung k hoch thc hin quy hoch làm c s cho vic cp phép xây dng có thi hn. S Xây dng, UBND
các qun, huyn và Ban Qun lý Khu Công ngh cao và các khu công nghip à Nng có chc nng cp phép
xây dng tm k t ngày 16-8-2021.
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