
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 3725/BXD-HĐXD 
V/v hướng dẫn thực hiện thẩm định, 
xin cấp phép xây dựng đối với dự án 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm 
công nghiệp làng nghề Đại Thắng, 

huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hanel Mirolin 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 46/2021/HMC ngày 10/6/2021 của Công 
ty Cổ phần Hanel Mirolin đề nghị hướng dẫn thực hiện thẩm định, xin cấp phép 
xây dựng đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại 
Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.  

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

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại 
Thắng được thực hiện trên khu đất tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có diện 
tích 7,37ha, sử dụng nguồn vốn khác, căn cứ theo quy hoạch chi tiết đã được Ủy 
ban nhân dân huyện Phú Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 
21/3/2018 và 2224/QĐ-UBND ngày 05/7/2019. Dự án đã được Sở Xây dựng thành 
phố Hà Nội thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2204/SXD-QLXD ngày 
19/3/2020. 

1. Đối tượng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 
83, 83a Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 25, 
khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng). Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định với các dự 
án sử dụng vốn khác tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch 
xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 
thôn. Đề nghị Công ty Cổ phần Hanel Mirolin xác định khu vực lập dự án và căn 
cứ quy định nêu trên để thực hiện. 

2. Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
80/2015/QH13 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có 
quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý 
cao hơn.” . Do vậy, trường hợp dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 
làng nghề Đại Thắng do chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế triển khai sau thiết 
kế cơ sở thì thuộc đối tượng cấp phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật 
Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật 
số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) theo nguyên 
tắc áp dụng hiệu lực pháp lý Luật Xây dựng cao hơn Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp. 



 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 Luật Xây 
dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 
62/2020/QH14). Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, quy trình cấp phép 
xây dựng được quy định tại Điều 43, Điều 54 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Hanel Mirolin 
nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- TT. Lê Quang Hùng (để báo cáo); 
- Lưu: VP, HĐXD (LĐD). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Bùi Văn Dưỡng 
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