
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số:           /SXD-QLXD&HTKT     Hải Dương, ngày         tháng 5 năm 2022
V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 06/2022/QĐ-UBND ngày
27/4/2022 của UBND tỉnh

 Hải Dương

                 Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 
về việc Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, trong đó có nội 
dung: Bãi bỏ một phần các quy định ban hành kèm theo Quyết định sau đây: 
Khoản 3 Điều 3; Điều 5; khoản 1, 2, 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1, 4 Điều 
9; Điều 10; Điều 11 Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, 
xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương).

Như vậy, khi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND có hiệu lực (từ ngày 
15/5/2022), UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc cấp giấy 
phép xây dựng theo thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy 
phép xây dựng thực hiện theo Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng (bao gồm cả công trình trong Khu công 
nghiệp), theo đó, 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. Sở Xây 
dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức liên quan 
đến cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định nêu trên tổ 
chức cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng theo đúng 
thẩm quyền. 

Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng, cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp 
giấy phép xây dựng thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 104, Điều 
105 Luật Xây dựng. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý một số nội 
dung sau:

1. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Như đã nêu ở trên.
2. Về trình tự, nội dung xem xét cấp giấy phép xây dựng: Thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng, cụ thể: 
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- Trình tự cấp giấy phép xây dựng:
+ Cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ và 

cấp giấy phép xây dựng theo quy trình quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng 
năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 
62/2020/QH14;

+ Cơ quan cấp giấy phép xây dựng sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan 
mình hoặc mẫu dấu theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định 
15/2021/NĐ-CP để đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây 
dựng cấp cho chủ đầu tư.

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện 
cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Việc 
kiểm tra các nội dung đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra 
theo quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

+ Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp 
phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 
định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm 
định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp 
phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về phòng cháy 
chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng thuộc đối 
tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình 
có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để 
được hướng dẫn. 

Vậy, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức liên quan 
đến cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;                            
- PCT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;   
- Ban QL các KCN tỉnh (để biết);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Giám định xây dựng;
- Thanh tra XD;
- Phụ trách Website Sở (đ/c Cửu);
- Lưu: VP, QLXD&HTKT.

 ((để báo cáo)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

    Tăng Bá Bay
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