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Hà Nội, ngày  04 tháng 5 năm 2020. 

V/v hướng dẫn về cấp giấy phép 
xây dựng công trình nông nghiệp. 

 

 
 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Bang 
(Địa chỉ: Thôn 1, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 

  
 
 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 0804/2020/CV-AB ngày 08/4/2020 
của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Bang đề nghị hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng công trình nông nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

 Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 
thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát 
triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; …..”  thuộc đối tượng 
miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi và 
nhà nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chăn nuôi và pháp luật về môi 
trường. 

Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 
xưởng phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng: Lập, thẩm định, 
phê duyệt dự án, thiết kế và quản lý chất lượng công trình theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, 
điện lực và các quy định pháp luật có liên quan khác. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ An Bang nghiên cứu, thực hiện./. 
 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 04). 
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