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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Ý Yên, ngày         tháng 9 năm 2022 
  

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Số:         /GPXD-UBND 

 

1. Cấp cho: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Phong tại xã Yên Phong, 

huyện Ý Yên. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 37I – ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định. 

- Người đại diện là bà: Trần Thị Tuyết – Chức vụ: Giám đốc. 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: “Xây dựng trung tâm đăng kiểm 

xe cơ giới, đào tạo sát hạch lái xe và dịch vụ thương mại tổng hợp”. 

- Theo hồ sơ bản vẽ thiết kế đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt tại 

Quyết định số: 26/7/QĐ-PDTK ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Yên Phong tại xã Yên Phong. 

+ Do: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trường Thọ lập. 

+ Các cá nhân tham gia chủ trì các bộ môn: Lê Trung Kiên (Chứng chỉ số: 

BAN-00063596); Trần Bá Tiến (Chứng chỉ số: BXD-00004220); Trịnh Hồng Đăng 

(Chứng chỉ số: HTV-00035329); Vũ Văn Thiện (Chứng chỉ số: NIB-00012973). 

- Đơn vị thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng và 

tư vấn xây dựng Nam Định. 

+ Báo cáo kết quả thẩm tra số 97/TVTT ngày 09/7/2022. 

+ Chủ trì thẩm tra: Mai Việt Anh (Chứng chỉ số: NAD-00037100) 

+ Các thành viên tham gia: Trần Nghị (Chứng chỉ số: NAD-00037080); 

Nguyễn Bá Cước (Chứng chỉ số: HAP-00037577); Nguyễn Thanh Hùng (Chứng chỉ 

số: HAP-00037780). 

- Vị trí xây dựng: Công trình được xây dựng trên diện tích đất được UBND 

tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất seri số DD 463935 tại 

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 10/02/2022; Địa chỉ thửa đất: Thửa 236, tờ bản 

đồ số 25, bản đồ địa chính xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: Theo quy hoạch tổng mặt bằng đã 

được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định chấp thuận số 1420/SXD-QH ngày 13/9/2021 và 

đã được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng dự án tại 

văn bản số 867/SXD-QH ngày 30/5/2022 với các chỉ tiêu quy hoạch như sau: 

+ Mật độ xây dựng: 14%; Tổng diện tích sàn: 2.273,7 m2 

+ Hệ số sử dụng đất: 0,2 lần; Mật độ cây xanh: 35,9%. 
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- Tổng số công trình xây dựng mới: 08 công trình. Quy mô xây dựng các 

công trình như sau: 

+) Công trình số 01: Trung tâm kiểm định xe cơ giới (vị trí số 1 trên tổng mặt 

bằng điều chỉnh):  

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

+ Số tầng: 01 tầng. Chiều cao công trình từ nền nhà đến đỉnh mái tôn là 

7,8m; trong đó mái tôn cao 1,8m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,2m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 540m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 540m2. 

+) Công trình số 02: Trung tâm thương mại (vị trí số 2 trên TMB điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

+ Số tầng: 01 tầng. Chiều cao công trình từ nền nhà đến đỉnh mái tôn là 

6,5m; trong đó mái tôn cao 1,7m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,2m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 540m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 540 m2. 

+) Công trình số 03: Nhà điều hành (vị trí số 3 trên TMB điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

+ Số tầng: 03 tầng. Chiều cao tầng 1 là 3,9m, tầng 2 và tầng 3 là 3,6m, 

mái tôn cao 1,5m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,45m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 297,9m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 893,7m2. 

+) Công trình số 04: Nhà chứa chất thải rắn (vị trí số 6 trên TMB điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

+ Số tầng: 01 tầng. Chiều cao công trình từ nền nhà đến đỉnh mái tôn là 

3,9m; trong đó mái tôn cao 0,6m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,15m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 15m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 15m2. 

+) Công trình số 05: Khu xử lý nước thải (ngầm) (vị trí số 7 trên tổng mặt 

bằng điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 
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+ Diện tích xây dựng: 15m2; Chiều sâu bể là -1,5m. 

+ Cốt mặt bể xử lý nước thải trùng với cốt mặt sân hoàn thiện. 

+) Công trình số 06: Nhà bơm (vị trí số 8 trên tổng mặt bằng điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

+ Số tầng: 01 tầng. Chiều cao công trình từ nền nhà đến đỉnh mái tôn là 

4,3m; trong đó mái tôn cao 1,0m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,15m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 9,0m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 11,88m2. 

+) Công trình số 07: Nhà bảo vệ (vị trí số 9 trên tổng mặt bằng điều chỉnh): 

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

+ Số tầng: 01 tầng. Chiều cao công trình từ nền nhà đến đỉnh mái tôn là 

4,3m; trong đó mái tôn cao 1,0m. 

+ Cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,15m. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 9,0m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 12,96m2. 

+) Công trình số 08: Gồm các hạng mục khác như: Hồ nước PCCC (vị trí số 

4 trên tổng mặt bằng điều chỉnh); Sân, bãi để xe; Sân tập; Cổng ra vào được thiết kế 

đồng bộ tuân thủ theo TMB điều chỉnh đã được phê duyệt.  

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD463935 

do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 10/02/2022 (Số vào sổ cấp GCN: CT D3222).  

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: Tại thời điểm cấp phép chưa ghi nhận 

công trình khởi công.  

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: 

- Công ty TNHH TM dịch vụ Yên Phong; 

- UBND xã Yên Phong; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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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 (Chủ đầu tư 

phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng bằng văn bản đến Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện, UBND xã nơi có công trình xây dựng trước thời điểm khởi công xây 

dựng ít nhất là 03 ngày làm việc). 

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 tên, đóng dấu) 
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