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BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra đơn của ông Đỗ Văn Thành 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Thực hiện công văn số 57/BTCD, ngày 25/3/2022 của Ban Tiếp Công dân 

thành phố về việc kiểm tra đơn của ông Đỗ Văn Thành, đơn có nội dung: “Gia 

đình ông có thửa đất tại ngõ 5, đường Ngô Quyền, khối 8, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đã làm thủ tục xin giấy phép xây dựng và 

được UBND thành phố cấp giấy phép xây dựng số 121/GPXD-UBND ngày 

13/3/2020 với thời hạn 03 năm. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh và bản thân 

ông không được tuổi nên đã thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng 02 lần. 

Nhưng đến lần 2 gia hạn giấy phép thì thửa đất của ông bị vào quy hoạch nên 

không đủ điều kiện gia hạn. Do đó, ông đề nghị UBND thành phố xem xét thu 

hồi giấy phép xây dựng số 121/GPXD-UBND ngày 13/3/2020 để gia đình có cơ 

sở đề nghị Chi cục Thuế thành phố hoàn thuế cho gia đình theo quy định.  

Sau khi kiểm tra, xem xét phòng Quản lý đô thị thành phố báo cáo kết quả 

như sau: 

1. Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của ông Đỗ Văn Thành 

Ngày 13/3/2020, UBND thành phố đã cấp giấy phép xây dựng có thời 

hạn số 121/GPXD-UBND cho ông Đỗ Văn Thành và bà Hoàng Thị Tuyết tại 

thửa đất số 152, tờ bản đồ địa chính số 13, diện tích thửa đất 99,5m2, với quy mô 

công trình: Số tầng 02 tầng, diện tích xây dựng tầng một 96,0m2, tổng diện tích 

sàn 192,63m2. 

Ngày 03/3/2021, UBND thành phố gia hạn thời hạn khởi công xây dựng 

công trình xây dựng 12 tháng kể từ ngày 13/3/2021 cho ông Đỗ Văn Thành theo 

hồ sơ đề nghị gia hạn của ông Đỗ Văn Thành. Sau khi được gia hạn giấy phép 

xây dựng đến nay ông Thành chưa tiến hành xây dựng công trình theo giấy 

phép. 

Ngày 08/3/2022, ông Đỗ Văn Thành tiếp tục có hồ sơ đề nghị gia hạn 

giấy phép xây dựng có thời hạn số 121/GPXD-UBND. Tuy nhiên, qua thẩm tra, 

xác minh tại thực địa, kết quả cho thấy: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây 

dựng có thời hạn của ông Đỗ Văn Thành và bà Hoàng Thị Tuyết không đủ điều 

kiện để gia hạn theo quy định, cụ thể:  
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Đối chiếu vị trí công trình đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn 

với Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh ban hành kèm theo 

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê 

duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500, vị trí công trình nằm trong Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh. 

Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng ngày 17/6/2020 quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: 

“Đối với công trình 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”. 

Do đó, phòng Quản lý đô thị đã có công văn số 09/QLĐT, ngày 

09/3/2022 về việc trả lại hồ sơ cho ông Đỗ Văn Thành, không đủ điều kiện để 

gia hạn theo quy định. 

2. Về việc đề nghị thu hồi giấy phép xây dựng để gia đình ông Thành 

có cơ sở đề nghị Chi cục Thuế thành phố hoàn thuế xây dựng cho gia đình  

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 101 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 quy định về thu hồi giấy phép xây dựng, quy định:  

“1. Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật; 

b) Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng 

trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền” 

Đối chiếu với các trường hợp trên, giấy phép xây dựng có thời hạn số 

121/GPXD-UBND ngày 13/3/2020 do UBND thành phố cấp cho ông Đỗ Văn 

Thành và bà Hoàng Thị Tuyết không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép. 

Ngoài ra, nội dung đề nghị hoàn thuế xây dựng thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn. 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ Khoản 1, Điều 101 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định về 

thu hồi giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng có thời hạn số 121/GPXD-

UBND ngày 13/3/2020 do UBND thành phố cấp cho ông Đỗ Văn Thành và bà 

Hoàng Thị Tuyết không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép. Việc ông Đỗ 
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Văn Thành đề nghị thu hồi giấy phép xây dựng có thời hạn số 121/GPXD-

UBND do không được gia hạn là không có cơ sở để xem xét giải quyết. 

Về việc hoàn thuế xây dựng đề nghị gia đình ông Đỗ Văn Thành và bà 

Hoàng Thị Tuyết liên hệ với Chi cục Thuế thành phố để được xem xét, hướng 

dẫn cụ thể theo quy định.  

Trên đây là báo cáo đề xuất giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Thành. Phòng 

Quản lý đô thị trân trọng báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố (b/c); 

- Ban TCD Thành phố;  

- TP, PTP QLĐT; 

- Lưu: VT. 
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