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Kính gửi: Bà Nông Thị Thu Thùy 

Trú tại khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn của bà Nông Thị Thu Thùy với 

nội dung: “Gia đình có nhu cầu xây dựng nhà để ở, đề nghị xem xét cấp giấy 

phép xây dựng có thời hạn đối với mảnh đất của gia đình tại địa chỉ khối 6, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã được cấp GCNQSD ngày số CS 

04097 ngày 10/3/2020 diện tích 60m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị”. 

Sau khi xem xét, UBND thành phố có ý kiến như sau:  

Đối chiếu với bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng được ban hành kèm 

theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, tỷ lệ 

1/500: Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 25, diện tích 60,0m2 có một phần diện tích 

(khoảng 42,3m2) thuộc quy hoạch đất di tích, phần diện tích còn lại (khoảng 

17,7m2) thuộc quy hoạch đất giao thông. 

Đối chiếu với Quy hoạch chi tiết xây dựng khu danh thắng Nhị - Tam 

Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND, ngày 28/7/2008. Vị trí thửa đất 

trên thuộc khu vực bảo vệ I, II được xác định bởi các điểm mốc từ A1 đến A68 

Khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc. 

Căn cứ theo quy định tại các Điều 91, Điều 93, Điều 94 Luật Xây dựng 

ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020: Điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng 

có thời hạn đối với công trình trong đô thị trong đó có nhà ở riêng lẻ phải đáp 

ứng điều kiện: “Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu 

về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ 

thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, 

khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn 

đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến 

quốc phòng, an ninh”. 

Căn cứ Khoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản 

văn hóa ngày 18/6/2009 quy định: 
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“Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không 

gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn 

bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó. 

Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo 

vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải 

được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Việc xây dựng công trình quy định tại khoản này không được làm ảnh 

hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - 

sinh thái của di tích.” 

Như vậy, theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009 thì trong khu vực bảo vệ I 

và II của khu di tích chỉ được xây dựng các công trình theo quy định tại Khoản 

13, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. 

Các công trình còn lại không được phép xây dựng; vì vậy không giải quyết việc 

cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở 

riêng lẻ trong khu vực này. 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật 

hiện hành, việc bà Nông Thị Thu Thùy đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời 

hạn tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 25, diện tích thửa đất 60,0m2, phường Tam 

Thanh thuộc khu vực bảo vệ di tích (phạm vi khu vực bảo vệ I, II) là không có 

cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời cho bà Nông Thị Thu Thùy được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND Thành phố; 

- Phòng QLĐT Thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường TP; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- UBND phường Tam Thanh; 

- Ban TCD thành phố; 

- Trang TT điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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