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1. Cấp cho: Công ty TNHH MTV Đạt Thành Phát Gia Lai. 

- Địa chỉ: Lô 13, Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Văn phòng làm việc và 

kinh doanh nông sản. 

- Theo đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án: Văn phòng làm việc 

và kinh doanh nông sản của Công ty TNHH MTV Đạt Thành Phát Gia Lai. 

- Do đơn vị thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Vina Consu lập. 

- Đơn vị chủ trì thẩm tra: Công ty Cổ phần thiết kế kiểm định xây dựng Trí 

Việt – Gia Lai. 

Gồm các nội dung sau: 

- Vị trí xây dựng: Lô 13, Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích: 3.600 m2. 

- Chỉ giới xây dựng:  Cách tim đường Quy hoạch là 7,5m. 

- Chỉ giới đường đỏ:  Cách tim đường Quy hoạch là 7,5m. 

- Mật độ xây dựng: 45,7%  

- Hệ số sử dụng đất: 0,457 

- Màu sắc công trình: sử dụng màu sắc phù hợp công trình công nghiệp, 

không được sử dụng các loại màu đen, màu tối sẫm. 

- Tổng số hạng mục công trình cấp phép: 08 

+ Hạng mục (1): Nhà làm việc (Sửa chữa) 

▪ Diện tích xây dựng: 146,4m2; Công trình cấp IV; 

▪ Chiều cao công trình: 5,9m (so với cốt nền sân); 

▪ Số tầng: 01 tầng; 

▪ Cốt nền xây dựng công trình: 0,2m (so với cốt sân). 

+ Hạng mục (2): Nhà nghỉ công nhân (làm mới) 

▪ Diện tích xây dựng: 69,6m2; 

▪ Chiều cao công trình: 5,0m (so với cốt sân); 

▪ Số tầng: 01 tầng; 

▪ Cốt nền xây dựng công trình: 0,2m (so với cốt sân). 
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+ Hạng mục (3): Nhà kho số 1 (sửa chữa) 

▪ Diện tích xây dựng: 218m2; 

▪ Chiều cao công trình: 7,3m (so với cốt sân); 

▪ Số tầng: 01 tầng; 

▪ Cốt nền xây dựng công trình: 0,2m (so với cốt sân). 

+ Hạng mục (4): Nhà kho số 2 (làm mới) 

▪ Diện tích xây dựng: 810m2; 

▪ Chiều cao công trình: 10m (so với cốt sân); 

▪ Số tầng: 01 tầng; 

▪ Cốt nền xây dựng công trình: 0,2m (so với cốt sân). 

+ Hạng mục (5): Nhà kho số 3 (làm mới) 

▪ Diện tích xây dựng: 270m2; 

▪ Chiều cao công trình: 8,6m (so với cốt sân); 

▪ Số tầng: 01 tầng; 

▪ Cốt nền xây dựng công trình: 0,2m (so với cốt sân). 

+ Hạng mục (6): Bể nước PCCC 450 m3 (làm mới) 

▪ Diện tích xây dựng: 131,04m2; 

▪ Chiều cao công trình: 1,7m (so với cốt sân). 

+ Hạng mục (7): Sân bê tông  (làm mới) 

▪ Diện tích xây dựng: 1.100m2; 

+ Hạng mục (8): Cổng tường rào (làm mới và sửa chữa) 

▪ Tường rào làm mới: 180m; 

▪ Tường rào sửa chữa: 60m. 

3. Giấy tờ về đất đai:  

Quyết định thuê đất số 87/QĐ-BQLKKT ngày 29/7/2022 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế về việc cho Công ty TNHH MTV Thành Đạt Phát Gia Lai thuê đất để 

sử dụng vào mục đích Văn phòng làm việc, kinh doanh nông sản; Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số GCN: 

CU 111968 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 02/8/2021. 

4. 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:              

- Như trên;                                                                                      

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- UBND xã Ia Dom;                      

- Công ty PTHT KKT; 

- Website BQLKKT; 

- Lưu: VT,QHHTTNMT.  

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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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. 

6. Trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng Công ty phải thực hiện báo 

cáo hoàn thành công trình gửi cho Ban quản lý Khu kinh tế để thực hiện kiểm tra 

công tác nghiệm thu theo quy định. 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T15:20:50+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trần Quang Thái<thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T15:53:58+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Ban Quản lý Khu kinh tế<bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




