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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GPXD-UBND Yên Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
 

1. Cấp cho: Bà Vũ Thị Thương  

- Địa chỉ: Thôn Thành Phú, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Trang trại tổng hợp tại 

xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

- Trên thửa đất số 103, tờ bản đồ số 31, xã Định Hòa, huyện Yên Định; Diện 

tích: 23 691 m2. 

+ Diện tích xây dựng: 1 841,84 m2 

+ Mật độ xây dựng: 7,77% 

+ Diện tích sàn: 1 841,84 m2 

+ Hệ số sử dụng đất: 0.08 lần 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Do Công ty TNHH TN môi trường Đại Nam 

lập; được Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định tại Thông báo số 06/TB-KTHT ngày 

06/01/2021. 

 Tổng số công trình: 8 công trình và các công trình phụ trợ. 

2.1. Công trình số 1: Nhà quản lý 

- Gồm các nội dung sau đây:  

+ Diện tích xây dựng: 81,84 m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 81,84  m2. 

+ Chiều cao tầng 1:          3,6 m.  

+ Chiều cao công trình:   5,2 m;  Số tầng: 01 tầng. 

+ Cốt nền xây dựng công trình, kết cấu: đảm bảo yêu cầu Theo hồ sơ Tk 

2.2. Công trình số 2: Nhà kho 

- Gồm các nội dung sau đây:  

+ Diện tích xây dựng: 80 m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 80 m2. 

+ Chiều cao tầng 1:  3.5 m.  

+ Chiều cao công trình:   4,6 m;  Số tầng: 01 tầng. 

+ Cốt nền xây dựng công trình, kết cấu: đảm bảo yêu cầu Theo hồ sơ Tk 

2.3. Công trình số 3: Nhà ủ phân 



- Gồm các nội dung sau đây:  

+ Diện tích xây dựng: 720 m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 720 m2. 

+ Chiều cao tầng 1:  2.2 m.  

+ Chiều cao công trình:   3.1 m;  Số tầng: 02 tầng. 

+ Cốt nền xây dựng công trình, kết cấu: đảm bảo yêu cầu Theo hồ sơ Tk 

2.3. Công trình số 3: Chuồng nuôi lợn 

- Gồm các nội dung sau đây:  

+ Diện tích xây dựng: 960 m2. 

+ Tổng diện tích sàn: 960 m2. 

+ Chiều cao tầng 1:  2.25 m.  

+ Chiều cao công trình:   4.18 m;  Số tầng: 01 tầng. 

+ Cốt nền xây dựng công trình, kết cấu: đảm bảo yêu cầu Theo hồ sơ Tk 

2.6. Các công trình khác như Tường rào, sân bê tông, đường giao thông nội 

bộ, cổng và tường rào đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo MB quy hoạch xây dựng 

chi tiết 1/500 tháng 10/2018 của UBND huyện Yên Định 

3. Giấy tờ liên quan đến điều kiện được cấp phép xây dựng. 

- Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại tổng hợp tại xã Định Hòa, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND huyện phê duyệt ngày 12/2020. 

- Hồ sơ TKBVTC dự án. 

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI506273 do UBND huyện Yên Định 

cấp ngày 25/8/2017. 

5. Thời hạn: 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: 

- Đơn vị được cấp phép; 

- TT Thống Nhất 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

                

 

 

Nguyễn Văn Bình 

 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 

(Kèm theo Giấy phép số:          /GPXD-UBND ngày     /     /2021) 

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền 

hợp pháp của 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. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây 

dựng trước khi khởi công xây dựng công trình. 

 4. Đối với công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện, trước khi xây 

dựng mới hoặc cải tạo công trình, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị xây dựng 

mới hoặc cải tạo công trình đến đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 

 Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần 

nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV 

Khoảng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m 

 5. 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. 

 6. 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. 

 

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP 

 

 1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh: Không 

 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: Ngay sau khi ký và đóng dấu của cơ 

quan cấp giấy phép ./. 
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