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GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Số:       /GPXD  

1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hera; 
- Địa chỉ: xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; 
2. Được phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất gạch ốp, lát cao cấp, gạch cotto và ngói lợp công suất 15 triệu m2 sản 
phẩm/năm (giai đoạn I): 

- Theo thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công; 
- Do: Công ty Cổ phần ĐTXD Khánh An lập; 
- Đơn vị thẩm tra: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Vinacons; 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng: xã Bàn Giản và xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch; 
+ Mật độ xây dựng (toàn dự án): 46,15%; 
+ Các hạng mục được cấp giấy phép xây dựng: (1) Nhà xưởng số 1A: Nhà 

01 tầng, diện tích xây dựng 23.540,2m2, chiều cao 13,0m từ cốt nền đến đỉnh 
mái, nền nhà cao 0,2m so với cốt sân; (2) Nhà xưởng số 2: Nhà 01 tầng, diện 
tích xây dựng 3.840m2, chiều cao 32,0m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 
0,2m so với cốt sân; (3) Nhà xưởng số 3: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 
4.800m2, chiều cao 13,0m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,2m so với cốt 
sân; (4) Trạm hóa than: Diện tích xây dựng 1.430m2, chiều cao 21,85m từ cốt 
nền đến đỉnh cao nhất, nền nhà cao 0,3m so với cốt sân; (5) Nhà văn phòng 
xưởng kết hợp nhà ăn: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 832m2, chiều cao 4,5m 
từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,45m so với cốt sân; (6) Nhà trạm điện và 
máy phát điện, nén khí: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 247m2, chiều cao 5,6m 
từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,2m so với cốt sân; 

Chủ đầu tư được phép xây dựng các hạng mục phụ trợ: sân đường nội bộ, 
cây xanh, nhà bảo vệ, hệ thống điện, nước ngoài nhà....đồng bộ; 

 (Chi tiết xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty Cổ phần ĐTXD 
Khánh An lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Vinacons thẩm tra) 

3. Giấy tờ về đất: Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 
(đợt 1) cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Hera; 

4. Chủ đầu tư chỉ được phép xây dựng công trình trong phạm vi diện tích 
đất đã được giao đất theo quy định, đồng thời có trách nhiệm liên hệ với các đơn 
vị quản lý, cung cấp dịch vụ để thống nhất giải pháp đấu nối đồng bộ với hạ tầng 
kỹ thuật của khu vực; 

5. 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 Lập Thạch; 

-UBND xã Bàn Giản;  

-UBND xã Đồng Ích; 

-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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