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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2020/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2020
QUYẾT ðỊNH

Quy ñịnh cấp phép xây dựng có thời hạn
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2019
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy
hoạch năm 2018;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;
Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 5673/SXD-PTðT
ngày 06 tháng 8 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Quy ñịnh về cấp phép xây dựng có thời hạn thuộc khu vực có quy hoạch
phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền như sau:
1.ðối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây
dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn; các cơ quan, ñơn vị có liên quan ñến cấp phép xây
dựng có thời hạn.
2.ðiều kiện cấp phép: Theo ðiều 94, Luật Xây dựng năm 2014.
3.Quy mô: Diện tích xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ không quá 100m², chiều
cao 01 tầng, diện tích gác lửng (nếu có) không vượt quá 65% diện tích xây dựng; vật
liệu ñảm bảo khả năng tránh trú trong mùa mưa bão.
ðối với các công trình xây dựng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ: Thực
hiện theo quy ñịnh riêng.

