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   UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

           SỞ XÂY DỰNG 
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

    Vĩnh Phúc, ngày      tháng       năm 2021 

 
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Số:       /GPXD  
 
1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T; 

- Địa chỉ: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

2. Được phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu nhà 

ở đô thị tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên – 

Sky Garden (giai đoạn II – khu B): 

- Theo thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công; 

- Do: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông và Xây dựng Vĩnh 

Phúc lập; 

- Đơn vị thẩm tra: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng 

T&T; 

- Gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí xây dựng: phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên; 

+ Các hạng mục được cấp giấy phép xây dựng: San nền; Giao thông; hệ 

thống cấp nước; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải; Cấp điện 

hạ thế (không bao gồm đường dây trung thế và trạm biến áp), chiếu sáng, thông 

tin liên lạc; 

 (Chi tiết xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty Cổ phần Tư vấn 

Thiết kế Giao thông và Xây dựng Vĩnh Phúc lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Đầu tư Xây dựng T&T thẩm tra và chủ đầu tư phê duyệt) 

3. Giấy tờ về đất: Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao đất (đợt 2) và điều chỉnh giao đất đối với diện 

tích đã giao tại Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/11/2016; 

4. Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục giao đất với diện tích đất còn 

lại thuộc phạm vi khu đất thực hiện dự án và 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 thành phố Vĩnh Yên; 

-UBND phường Khai Quang; 

-UBND phường Liên Bảo; 

-Website SXD; 

-Lưu: VT, QLXD. 

      (hvp-02b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Quang Ngọc 
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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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