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GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH  

Số:       /GPXD-ĐC  
 
1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Vĩnh Phúc; 

- Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

2. Được phép điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư 

xây dựng Khách sạn Vĩnh Yên, cụ thể: 

(1) Nhà lưu trú số 1: Điều chỉnh tăng tầng cao từ 05 tầng nổi thành 08 tầng nổi 

(số tầng hầm không thay đổi - 01 tầng hầm), giảm diện tích xây dựng từ 1.079,22m2 

xuống 945,73m2, tăng diện tích sàn từ 4.452,78m2 lên 6.968m2, tăng chiều cao nhà 

24,515m lên 32,917m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,94m; 

(2) Nhà lưu trú số 2: Điều chỉnh giảm tầng cao từ 03 tầng xuống 01 tầng, giảm 

diện tích xây dựng từ 415,81m2 xuống 356,5m2, giảm diện tích sàn từ 907,41m2 

xuống 356,5m2, giảm chiều cao từ 13,06m xuống còn 5,025m từ cốt nền đến đỉnh 

mái, nền nhà cao 0,175m; 

(3) Nhà dịch vụ số 2: Giữ nguyên quy mô 01 tầng, điều chỉnh giảm diện tích 

xây dựng từ 919,26m2 xuống 821,86m2, tăng chiều cao nhà từ 7,6m lên 9,155m từ 

cốt nền đến đỉnh mái, nền nhà cao 0,94m; 

(4) Cải tạo Nhà dịch vụ số 1: Giữ nguyên quy mô 03 tầng, điều chỉnh tăng diện 

tích xây dựng từ 445,49m2 lên 465,94m2, tăng diện tích sàn từ 1.364,30m2 lên 

1.397,82m2, tăng chiều cao nhà từ 15,35m lên 15,624m từ cốt nền đến đỉnh mái, nền 

nhà cao 0,875m; 

Các hạng mục phụ trợ: Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà 

cầu, hệ thống điện, nước ngoài nhà...đồng bộ với công trình; 

- Mật độ xây dựng dự án sau điều chỉnh: 47,52%;  

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

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

3. Các nội dung khác không thay đổi giữ nguyên theo Giấy phép xây 

dựng số 21/GPXD ngày 20/3/2020 của Sở Xây dựng ./. 
 

Nơi nhận:        
-Chủ đầu tư; 

-GĐ Sở (b/c); 

-UBND thành phố Vĩnh Yên; 

-UBND phường Đống Đa; 

-Website SXD; 

-Lưu: VT, QLXD. 

      (hvp-02b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Quang Ngọc 
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