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GIAY PHEP XAY DUNG
1.Cp cho ông (bà): TRAN QUOC CHIEN — NGUYEN Till THUY
- Dja chi: TDP 7, thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duçic phép xây dirng cong trInh: Nhà a gia dInh.
- Quy mô: Cong trInh nba cAp IV, có h s bàn v kern theo
- Theo thit k có k hiêu:
-Doông:TrAnHthiLoc lap.
- Gm các nOi dung sau:
+ Vj trI xay dirng: Tai thira dAt s: Lô 15; Ta bàn d s& Khu quy hoch TDP 7; Din
tIch dAt a: 146m2 tti dtthng Lê Van Tarn, TDP 7, Thj trAn Kbang, huyn Kbang, tinh
Gia Lai.
+ C& nEn xây dirng cong trInh: C& nEn so vâi C6t mt dAt flr nhi6n là: 0,2rn;
+ Mt dO xây drng: 79,7%, h s scr diing dAt: 0,79;
+ Chi giâi xãy dirng: Cách tim duang Lê Van Tam là I Sm;
+DiOntichxâyd.rngtng 1: 116,5m2;
+ Tng din tIch san: 116,5m2; (Trong dO: tAng 1: 116,5in2),
+ Chiu cao tAng I (tAng trot): 3,9m.
+ Chiu cao cOng trInh: 8,2m; S tAng: 01 tAng (trong do 01 tAng trên mt dAt).
3. Giây t ye quyen sir diing dat: Giây chirng nhn Quyên sir ding dat
so CU 695435
do UBND huyn Kbang cap ngày 15/6/2021.
4. GiAy phép nay có hiu l?c khôi cong xãy dirng trong thai han 12 tháng k tü ngày
cAp; qua thai hn trên thI phãi d nghj gia han giAy phép xây dirng.
5. Khi tin hành xây dirng, hO gia dInh phãi g1ri van bàn thông báo ngày khai cOng
cho Uy )an nhân dan thj trn noi xây dirng cong trInh và ca quan cAp giAy phép xay
dirng./. /
Noi n/sOn:
-Nhtrmc 1;
- Phông KT&HT;
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CHU DAU TU PHA! THC HIEN CAC NOI DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoân toãn chju trách nhiém truOc pháp 1ut nu xám pham các quyn hçip
pháp cüa các chü s h&u lien kê.
2.
Phãi thrc hin dung các quy dlnh cUa pháp lut v dt dai, v du tu xay dirng
vâ Giây phép xây djng nay.
3. Phãi thông báo cho cc quan cp phép xây dirng dn kim tra khi djnh vj cong
trinh, xay móng
vá cOng trinh ngâm (nhix ham v sinh tr hoai, xcr l nixâc thai...).
4. Xut trInh Giy phép xây dirng cho chInh quyEn sâ ti tnrâc khi khâi cOng xay
dirng vâ treo bién báo tai dja diem xây dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung giyphep xây dvng th phái d
nghj diëu chinh giây phép và ch quyét djnh cüa co quan cap giây phép xãy dirng.
6. Khi cOng trInh thi cong hoàn thin phái tin hành lam thu tiic hoãn cOng d cp
quyên sâ hthi nhâ a.!.
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