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GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH  

Số:       /GPXD-CT  
 
1. Cấp cho: Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Việt Á; 

- Địa chỉ: thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

2. Hiện trạng công trình Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp của Công ty 

CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Việt Á:  

Nằm trên lô đất có diện tích 20.308,8m2 tại thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Loại công trình: Công trình công nghiệp, cấp 3; 

Tổng diện tích xây dựng 8.562,8m2, tổng diện tích sàn 8.741,94m2; Số tầng 

(cao nhất): 02 tầng; Chiều cao (cao nhất): 11,5m; Mật độ xây dựng: 42,16%. 

Gồm các hạng mục: nhà điều hành, làn đề nguyên liệu, nhà xưởng sản xuất, nhà 

kho, nhà bếp, trạm điện, nhà bảo vệ, cổng hàng rào, sân đường nội bộ; 

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: 

- Cải tạo Nhà điều hành (hiện trạng quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 

179,16m2, tổng diện tích sàn 358,32m2, chiều cao 9,55m từ cốt nền đến đỉnh 

mái, nền nhà cao 0,45m): Giữ nguyên quy mô, cải tạo sơn lại toàn bộ trong và 

ngoài nhà; thay thế mái tôn mới dày 0,4 ly; lát lại nền, sàn các phòng và hành 

lang bằng gạch ceramic 600x600; 

- Cải tạo nhà kho (hiện trạng quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 

1.886,5m2, chiều cao 8,6m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,2m), Cải tạo 

nhà xưởng sản xuất (hiện trạng quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 6.286,6m2, 

chiều cao 11,0m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,2m), Cải tạo nhà bếp ăn 

(hiện trạng quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 41,36m2, chiều cao 4,2m từ cốt 

nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,55m): Nội dung cải tạo giữ nguyên quy mô, 

bóc và trát lại tường nhà bằng VXM M75 sơn trực tiếp 3 nước; thay mới mái tôn 

và tường thưng tôn bằng tôn dày 0,45ly, thay gạch ốp tường  và thiết bị vệ sinh 

phòng bếp ăn; 

 (Chi tiết xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty CP ĐTXD Khánh 

An lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Vinacons thẩm tra) 

3. Giấy tờ về đất: Hợp đồng thuê đất số 3110/HĐTĐ ngày 20/7/2018 giữa 

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc với Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Xuất nhập khẩu Tân Việt Á;  

4. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể 

từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng ./. 
 

Nơi nhận:        
-Chủ đầu tư; 

-GĐ Sở (b/c); 

-UBND huyện Bình Xuyên; 

-UBND thị trấn Gia Khánh; 

-Website SXD; 

-Lưu: VT, QLXD. 

      (hvp-02b) 
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Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các 

quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư 

xây dựng và Giấy phép xây dựng này. 

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được 

yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo 

quy định. 

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định 

tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy 

phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

 

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………….............................................. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………... 

  

  ………., ngày …. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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