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Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư HD 
 
 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 99/2020/HD-KTKH ngày 15/12/2020 
của Công ty cổ phần đầu tư HD về việc giấy phép xây dựng – dự án điện gió 
Thuận Nam (Hàm Cường 2) – tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 30 Điều 1, điểm b khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 3 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020, kể từ ngày 
15/8/2020, công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông 
báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện 
phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng 
theo quy định của Luật Xây dựng thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. 

Theo đó, trường hợp công trình thuộc dự án nhà máy điện gió Thuận Nam 
(Hàm Cường 2) đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả 
thẩm định thiết kế kỹ thuật đủ điều kiện phê duyệt sau ngày 15/8/2020 và đáp 
ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 
thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Việc khởi công xây dựng công 
trình phải tuân thủ quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình tại Luật 
Xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư 
HD nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./. 
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