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QUYET DNH 

Ve vic quy djnh cu thex  v quy mô cong trinh và thai hin cüa 
giy phép xây dirng tni trén da bàn tinh Kon Turn 

UY BAN NHAN DAN TINH KON TUM 

Can cü Ludt TOA chIrc HDND và UBND ngày 26/11/2003; 

Can cir Ludt My drng ngày 26/11/2003; 

Can cr Ludt so^ 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 süa di, bo^ sung mt s 
diu cüa các 1ut lien quan den dAu tu xây d%rng ca ban; 

Can cr Ludt Quy hoach do thj ngày 17/6/2009; 

Can cir Nghj djnh s 64/201 2/ND-CP ngày 04/9/20012 cüa ChInh phü v 
cap Giy phép xây drng; 

Can dr Nghj djnh so^ 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 cüa ChInh phü v 
lap, thm djnh, phé duyt và quãn 1 quy hoach do thj; 

Can cir Nghj djnh s 38/201 0/ND-CP ngày 07/4/2010 cUa ChInh phü v 
quãn 1 không gian, kin trCic, cãnh quan do thj; 

Can cr Nghj djnh s6 15/2013/ND-CP ngày 06/02/2013 cüa ChInh phii ye 
quán 1 ch& luqng cong trInh xây drng; 

Can cir Thông tu s OA 10/2012/TTIBXD ngãy 20/12/2012 cüa Bô My dung 
Huàng dn chi tit mOt  s ni dung cUa Nghj djnh s 64/201 2/ND-CP ngày 
04/9/20012 cüa ChInh phü ve^ cp giy phép xây drng; 

X& d nghj cüa Giám dc So Xây dirng tai  TO trInh so^ 63/TTr-SXD ngày 
27/11/2013 và Cong van s6 97/SXD-QH ngày 25/02/2014, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phirn vi diu chinh và d6i tirçrng áp ding: 
1. Phim vi diu chinh: Quyt djnh nay quy djnh cu th8 v8 quy mô cong 

trinh ducic dip giAy phép xay dirng tarn  vã thOi han  tn  tai  cüa cOng trinh ghi 
trong giAy phép xay d%rng tarn. 

2. Di tuçlng áp ding: Các to^ chüc, cá nhân trong nuOc và nuOc ngoài dâu 
tix xay dun cOng trInh trén dja bàn tinh Kon Turn phâi thirc hin theo quy djnh ti 
Quyt djnh nay và các quy djnh pháp lut khác có lien quan. 



Diu 2. Loi cong trInh dtrçrc cap giy phép xãy dtyng tam: 

Tat cà các 1oi cong trInh, nhà a riêng lé xây dirng trên dja bàn tinh Kon 
Turn phü hçip vâi các diêu kin quy djnh ti Diêu 7 Nghj djnh so 64/20 1 2/ND-CP 

ngày 04/9/20012 cüa ChInh phü v6 cp giy phép xây dirng, trir nhüng cOng trInh 

sau: 

1. Cong trInh yêu cu phâi lp dir an dAu ti.r theo quy djnh cüa pháp Iut v 
xây dirng. 

2. Cong trInh có vn du til trirc tiëp nrac ngoài. 

3. Cong trInh cüa các ci quan ngoi giao và tO^ chi:rc quc t. 

Diu 3. Quy mô cOng trInh duqc cp giy phép xây dirng tam và thôi 
hn ton ti cüa cOng trInh, nhà & riêng lé ghi trong giây phép xây drng tam: 

1. Quy mO cong trInh và nhà & riêng lé &rçlc cp Giây phép xây dimg tam: 

a. Tong din tIch san: Không qua 100m 2  dôi v&i nba a riêng lé do thj; 
không qua 200m2  di vOi nhà & riêng lé nông thôn và không qua 500m 2  dôi vOi 
cOng trInh. 

b. Chiu cao cOng trInh, nhà a riéng lé ti da là 8m; tng cao ti da là 02 
tang (tng li'ng, tang áp  rnái, rnái turn và tang na 	hdrn dwctc tInh là 01 tang). 

2. Th&i htn tn t?i  cOng trInh, nhà & riêng lé ghi trong giãy phép xây dung 
tam: 

Cong trinh dixcic phép tn ti dn khi có quyt djnh thu hi dt cüa co quan 
nhà nii&c có thAm quyn d thirc hin quy hoach hoc dn khi h& th&i hn hiu 
hrc cüa d6 an quy hoch dã duçic cor quan nba nu&c có thâm quyën phé duyt 
nhixng không dithi 03 nãm. 

Diu 4. Mr I mt so" trtr&ng hap cii the khi xét cap giy phép xây ding 
tam: 

1. Tnthng hçip, do^ an quy hoach dixçc rà soát, diu chinh theo quy djnh cüa 
pháp lut ve^ quy ho?ch (khóng qua 05 nárn dói vài quy hoach phán khu, 03 nàrn 
di vài quy hoach chi tié't) nhrng chirc näng, rniic dIch sir ding cüa 10 dt dã diiqc 
cap giy phép xây dung không thay di và chua có quyt djnh thu hi dat cüa cor 
quan nhà nixâc Co thm quyn de thirc hin quy hoach  ma chü du tu vn có nhu 
cu s& dung cong trInh thI duqc phép gia h?n  tM da rnt 1n. Th&i hin ton ti 
ducic phép gia hn dxçc thrc hin nhii quy djnh t?i  khoãn 2, Diu 3 Quyt djnh 
nay. 

2. Nhà & riéng lé dirgc xay dirng trén dt nOng nghip xen kë trong khu dan 
cu, ma h6 gia dInh, cá nhân dang s& dung 6n djnh trix&c ngày Quy& djnh nay có 
hiu 1irc và tru&c ngày quy hoch phân khu (tj l 112.000), quy hoch chi tit (tj 
16 11500 hoc 112.000) dwic cp có thm quyn phé duyt, cOng b6 nhung khOng 
phà hçxp vâi quy hoach là dt a;  nu h6 gia dInh, cá nhân có nhu cAu xây dirng 1i 
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hoc sira chia, cái to thI duqc xem xét cp giy phép xây dirng tarn  nhmg không 
lam thay d& quy rnô can nhà a hin trng. 

Trong qua trInh xem xét cp giy phép xây d%rng tam, Uy ban nhân dan c.p 
xâ (xâ, phwông, thj tràn) co' trách nhirn xác minh và xác nhn thii dim chü du 
tu xây dirng và quy mô cAn nhà a hin trng lam ca s& ct cp giy phép xây dirng 
tam. 

Diu 5. Thm quyn và to chirc thiyc hin vic cp, diêu chinh, gia hn, 
cap li, thu hi giy phép xây dyng tm: 

Th. quyn va t chCrc thirc hi m 	 n vic cap, diu chinh, gia hn, cp lai,  thu 
hi gi.y phép xay dimg tam  th%rc hin theo quy djnh tai  Quyt djnh so 
54/2012/QD-UBND, ngày 19/12/2012 cüa UBND tinh Kon Turn ye vic üy 
quyn và giao nhim vii cap, diu chinh, gia hon, cp iai  và thu hi giy phép xây 
dirng trên cija bàn tinh Kon Turn. 

Diu 6. 
CAC 

 Ong (Ba): Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc 
Sa Xây drng, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; CMtjch Uy ban 
nhân dan các xA, phithng, thj trAn và Thu trithng các Ca quan, t6 chirc, cá nhãn có 

AA lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành sau 10 ngày k8 tü ngày k./. 

N.iinhin: 
- VAn phông ChInh phü; 
- B0 My dirng; 
- BO Ttr pháp (Cyc Kiêm tra van ban QPPL); 
- TT Tinh üy; 
- U HDND tinh; 
- Doan Dai biêu Quoc hi tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- NhLr Diêu 6; 
- St Ttr pháp, S& Ni vii; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh, Báo Kon Turn; 
- Chi ciic VAn thix - Luu tr& tinh; 
- Cng Thông tin din tCr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- LAnh dao  VAn phông UBND tinh; 
- Liru VT, KTN7. 
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Nguyn VAn Hung 
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