
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:          /SXD-TTr 

V/v trả lời kiến nghị của công 

dân  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng    năm 2020 

 

Kính gửi: Ông Lê Thanh Quế (tức Lê Hùng) 

Địa chỉ: thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

 

Ngày 27/2/2020 Sở Xây dựng nhận được ý kiến kiến nghị trực tiếp của 

Ông Lê Thanh Quế (tức Lê Hùng). Địa chỉ: thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.  

Nội dung kiến nghị: “kiến nghị Sở Xây dựng về thông tin ngôi nhà 3 tầng 

của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thanh, địa chỉ tại tiểu khu I, thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể đã có giấy phép xây dựng chưa? cơ quan nào cấp giấy phép”. 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời Ông như sau:  

1. Về thẩm quyền cấp phép (cơ quan nào cấp giấy phép): 

Theo quy định tại khoản 3, điều 103 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và 

điều 9, Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thẩm quyền cấp 

phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện. 

2. Ngôi nhà 3 tầng của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thanh, địa chỉ tại tiểu 

khu I, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể đã có giấy phép xây dựng chưa. 

Căn cứ theo quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì trường 

hợp ngôi nhà 3 tầng của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thanh thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện.  

Như vậy, hai nội dung Ông kiến nghị nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện Ba Bể, đề nghị Ông gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để 

được trả lời cụ thể.  

Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để Ông Lê Thanh Quế (tức Lê 

Hùng) được rõ. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo sở (b/c); 
Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT-TTr. 

GIÁM ĐỐC 
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