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GIAY PHEP XAY DI)NG
1.Cp cho ông (bà):

NGUYEN XUAN BA — LE TH! BICH

- Dia chi: TDP 9 (TDP 19 cU), thj tr.n Kbang, huyên Kbang, tinh Gia Lai.
2. Dixçic phép xây dirng cong trmnh: Nhà riéng lé.
- Quy mô: Cong trInh nhà cAp IV, có h sa bàn ye kern theo
- Theo thi& k có k hiu:
- Do ông: Dinh Tru?mg Han lap.
- Grn các ni dung sau:
+ Vj trI xãy dirng: Ti thtra dAt s& 300; Th bàn d s: 29; Dien tIch dAt
dung Hung Vwmg, TDP 9, Thi trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.

1:

65m2 ai

+ Ct nn xây dirng cong trmnh: C& nn so vi C& mt dAt ti,r nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xây dirng: 100%, h s sCr diving dAt: 1,0;
+ Chi giâi xay dirng: Cách tim di.rng Hung Vi.rcing là 1 im;
+ Din tIch xây dirng thng 1: 65m2;
+ Tng din tIch san: 65m2; (Trong do: tAng 1: 65m2).
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trot): 3,9m.
+ Chiu cao cOng trInh: 8,2m; S6 tAng: 01 tAng (trong do 01 tAng trên rnt dAt).
3. GiAy t, v quyn sir dvng dAt: GiAy chirng nhn Quyn sr dic
ing dat s CH 990034
do s0 Tài nguyen và MOi tnx&ng tinh Gia Lai cap ngày 0 1/3/2017.
4. GiAy phép nay cO hiu 1ixc khâi cong xây dijng trong th?ii h?n 12 tháng k tr ngày
cAp; qua thai han trên thI phâi d nghj gia hn giAy phép xây dirng.
5. Khi tin hânh xây drng, h gia dinh phãi gui van bàn thông báo ngày khâi cong
cho Uy ban nhãn dan thj trAn ncii xay dirng cOng trInh và c quan cAp giAy phép xây
dirng./. /
Noi nfin:
-Nhirmc I;
- Phông KT&HT;
-LffuVP. )/
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TM. U BAN NHAN DAN HUYN

CHU DAU TU' PHAI THU'C HIN CAC NO! DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoãn toãn chjutrách nhirn tmOc pháp 1ut nu xám phm các quyn hçip
pháp cüa các chü s& h&u lien kê.
2. Phái thirc hin dung các quy djnh cUa pháp lut v dt dai, v dAu tu xây dtmg
và Giây phép xay dirng nay.
3. Phãi thông báo cho c quan cp phép xây dirng dn kim tra khi dnh vj cong
trInh, xây móng vã cong trinh ngâm (nhii hm v sinh tir hoi, xtr 1 .nuàc thai...).
4. Xut trinh Giy phép xáy djng cho chInh quyn si tii tnrâc khi khâi cong xây
drng vâ treo biên báo t?i dja diem xãy dimg theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di nOi dung giAyphép xay dijng thI phâi d
nghj diêu chinh giây phép vâ ch quyêt djnh cüa ca quan cap giây phép xây dijng.
6. Khi cong trInh thi cong hoàn thin phâi tin hânh lam thu tc hoàn cOng d cp
quyén s hu nha ./.

