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Kính gửi: Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu 

(Địa chỉ: Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

  

 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/BQL-BMLC ngày 05/3/2020 của 

Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu đề nghị hướng dẫn về giấy phép xây dựng 

cho dự án thủy điện Mường Kim 3 tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Sau khi 

nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Trước 

khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này”.  

Các công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng được quy định 

tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. 

Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu các quy định của pháp luật về đầu tư, đất 

đai, xây dựng, môi trường và các pháp luật khác có liên quan để thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Bình Minh 

Lai Châu nghiên cứu, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 

- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 04). 
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