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GIAY PHEP XAY DTJNG
1. CAp cho ông (bà): NGUYEN SU'NG
- Dja chi: TDP 5, thj trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duc phép xay drng Cong trinh: Nhà a gia dInh.
- Quy mô: Cong trInh nhà cAp IV (01 tAng), có h sa bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiu:
- Do ông: Dinh Trumg Hn 1p.
- Grn các nOi dung sau:
+ Vj trI xây drng: Tai thüa dAt s: 42; To bàn d s& 36; Tng din tIch dAt a: 300m2
tai duOng Lê Van Tam, TDP 5, Thj trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
+ Cot nn xây dirng Cong trInh: cOt nn so vài COt mt dAt tir nhiên là: 0,2m;
+ Mt dO xay drng: 3 5,3%, h sO si ding dat: 0,35;
+ Chi giâi xây dirng: Cách tim di.r&ng thrOng Lê Van Tam là 1 5m;
+ Din tIch xay drng tAng 1: 106m2;
+ TOng din tIch san: 106m2;
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trt): 3,9m;
+ Chiu cao Cong trInh: 8,2m; sO tAng: 01 tAng (trong do 01 tAng trên mt dAt).
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3. Giây tO ye quyên sü diing dat: Giây chirng nhn Quyên sü diing dat so
do UBND huyn Kbang cap ngày 25/11/2002.
4. GiAy phép nay cO hiu lrc khOi cong xây drng trong thOi han 12 tháng k tü ngày
Cap; qua thOi han trên thI phái d nghj gia han giAy phép xay drng.
5. Khi tin hành xay drng, hO gia dmnh phãi gui van bàn thông báo ngày khOi Cong
Cho Uy bn nhân dan thj trAn ncyi xây dirng cong trInh và CY quan cAp giAy phép xây
dirng./.
Noi nhmn:
-Nhrmiic 1;
- Phông KT&HT;
-LuuVP.
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CHU DAU TU' PHAI THU'C HIN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phâi hoàn toãn chju trách thim truc pháp 1ut nu xâm pham các quyn hcrp
pháp cüa các chU si hfru lien kê.
2. Phãi thirc hin dñng các quy djnh cüa pháp 1ut v dtt dai, v dAu tu xay drng
và Giây phép xây drng nay.
3. Phãi thông báo cho cci quan dip phép xay dirng dn kim tra khi djnh vj cong
trInh, xay móng và cOng trInh ngâm (nhu ham v sinh tr ho?i, xir 1 nixóc thai...).
4. Xut trInh Giy phép xây dung cho chInh quyn sâ ti trirOc khi khâi cong xây
dirng và treo biên báo tai dja diem xây dirng theo quy dnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung giyphép xây drng thI phãi d
nghj diêu chinh giây phép vã chi quyêt djnh cüa cci quan cap giây phép xay dirng.
6. Khi cong trInh thi cong hoàn thin phãi tin hãnh lam thu tiic hoàn cong d dip
quyên sâ hitu nhà a.!.

