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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 7 năm 2022 
  

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Số:       /GPXD-UBND 

 

1. Cấp cho: Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1 và một phần các lô G2, G3, G7, G8 thuộc Khu 

công nghiệp Bảo Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

- Người đại diện là ông: Jin Ning – Chức danh: Tổng giám đốc. 

- Số điện thoại liên hệ: 0228.650.6666 

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ăn, thuộc dự án: “Nhà máy may Smart Shirts 

Garments Manufacturing Ý Yên”. 

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

Quyết định số: 44/QĐ-DTYY/2022 ngày 04/4/2022 của Công ty TNHH Smart 

Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh. 

+ Do: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình lập. 

+ Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Văn Minh (Chứng chỉ số: NDA-00017475). 

+ Chủ trì thiết kế: Nguyễn Thành Công (Chứng chỉ số: NDA-00084052. 

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

trúc xây dựng. 

+ Báo cáo thẩm tra số 11/2022/ACC/BC-TTr ngày 04/4/2022. 

+ Chủ trì thẩm tra: Trương Văn Minh (Chứng chỉ số: HNA-00023385); Trần 

Mạnh Hà (Chứng chỉ số: NDA-00017490); Nguyễn Duy Phong (Chứng chỉ số: 

NDA-00017491); Trịnh Đức Tiến (Chứng chỉ số: BXD-00004231). 

- Loại, cấp công trình:  

+ Cấp cao nhất của các công trình thuộc dự án là cấp III (theo Giấy phép xây 

dựng số 87/GPXD-SXD ngày 20/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định). 

+ Công trình Nhà ăn là Công trình dân dụng, cấp IV. 

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

Nam Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 224511 ngày 31/10/2016; 

Địa chỉ thửa đất: Xã Yên Thọ, 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 787/SXD-QH ngày 19/9/2016 và 

tổng mặt bằng điều chỉnh đã được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định chấp thuận số 

2188/SXD-QH ngày 30/12/2021 với các chỉ tiêu quy hoạch như sau: 
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+ Mật độ xây dựng: 56,69%;  

+ Hệ số sử dụng đất: 0,6 lần. 

+ Mật độ cây xanh: 20,1%. 

- Tổng số công trình xây dựng mới: 01 công trình (Vị trí số 11 trên tổng mặt 

bằng điều chỉnh). Quy mô xây dựng công trình như sau: 

+ Diện tích xây dựng: 393,5m2. 

+ Số tầng: 01 tầng, mái dốc lợp tôn LD dày 0.47mm. 

+ Chiều cao công trình: Công trình cao 3,75m tính từ nền sân đến đỉnh mái. 

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 224511 

do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 31/10/2016 (Số vào sổ cấp GCN: CT 01953).  

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 Smart Shirts Garments 

Manufacturing Bảo Minh; 

- UBND xã Yên Thọ; 

- 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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