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CQNG HOA xA HQI CIIU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Kbang, ngày Z tháng nám 2021

HUYN KBANG
S: 60 /UBND-GPXD

GIAY PHEP XAY DVNG
1.Cp cho ông (bà): CAO QUYET CHIEN
- Dia chi: TDP 4 (TDP 8 cü) thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duçc phép xây drng cong trmnh: Nhà a riêng lé.
- Quy mô: Cong trInh nhà cp IV, có h sa bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiêu:
- Do ông: Nguyn DInh Huy 1p.
- Gm các nOi dung sau:
+ Vi trI xay drng: T?i thira dt s: 6; Th bàn d s: 40; Din tich dt a: 400m2
t?i
du?mg Lé Van Tam, TDP 4 (TDP 8 cu), Thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
+ C& nn xây dirng cong trinh: C& nn so vâi C& mt dt tr nhien là: 0,2m;
+ Mt d xây dung: 21,3%, h s sü dicing dt: 0,21;
+ Chi giâi xây dirng: Cách tim dung Lê Van Tam là 15rn;
+ Din tIch xay drng tang 1: 85,26m2;
+ Tng din tIch san: 85,26m2; (Trong dO: thng 1: 85,26m2).
+ Chiu cao thng 1 (thng trot): 3,9m.
+ Chiu cao cong trInh: 7,4m; S tang: 01 thng (trong dO 01 thng trn mt dat).
3. Giây t? ye quyën sü ditng dat: Giây chüng nhn Quyén sr ding dat vão s
so
00880 QSDD/205/2003 do UBND huyn Kbang cap ngày 1 4/1 1/2003.
4. Giy phép nay cO hiu lirc khai cOng xây dirng trong thai hmn 12 tháng k tir ngày
cp; qua thai hmn trên thi phài d nghj gia h?n giy phép xây dirng.
5. Khi tin hành xây drng, h gia dinh phãi g1ri van bàn thông báo ngày khâi cong
cho Uy ban nhân dan thj trn ncii xây dirng cong trInh và ccr quan cp giy phép
xay
dirng./.
Piui n1zn:
- Nhu miic 1;
- Phong KT&HT;
- Lrni VP. 1,,!
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CHU DAU TU' PHAI TIIU'C HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phái hoàn toãn ch ju trách nhim tnràc pháp 1ut nu xâm phim các quyn hçip
pháp cüa các chü s hthi lien ké.
2. Phái thirc hin dung các quy djnh cüa pháp lut v dt dai, v du tu
xãy drng
vã Giây phép xay d?ng n.y.
3. Phái thông báo cho CQ quan cAp phép xây dirng dn kim tra khi djnh vj cong
trInh, xây móng và cong trInh ngám (nhu ham ye sinh ttr ho?i, th l nixdc thai...).
4. XuAt trInh GiAy phép xây dirng cho chInh quyn sO tii truOc khi khâi cong xây
d%rng vã treo biên báo tai dja diem xây dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thi& k lam thay di ni dung giAyphëp xây dtrng thl phãi d
nghj diu chinh giây phép và ch quyCt djnh cüa cc quan cap giây phép xay drng.
6. Khi cong trjnh thi cOng hoãn thien phãi tin hành lam thu tklc hoân cOng d cap
quyên sâ hthi nba âi.

