cQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p Ti do Hnh phüc
Kbang, ngày JJ tháng näm 2021

UY BAN NHAN DAN
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GIAY PHEP XAY DuNG
1. Cp cho ông (bà): NGUYEN TH! HÔNG NHIEN
-

Dja clii: TDP 5, th trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.

2. Duçc phép xây drng cong trInh: Nhà a riêng 1.
-

-

-

-

Quy mô: Cong trInh nhà cp III (02 thng có turn), có h si bàn v kern theo
Theo thi& k có k hiu:
Do ông: Nguyn DInh Huy 1p.
Grn các ni dung sau:

+ Vj trI xây dung: Ti thira dt s& 355; Tc bàn d s: 31; Din tIch dt 1: lOOm2 ti

di.thng TrAn Hung Do, TDP 5, Thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
+ C& nn xây dirng cong trInh: Cot nn so vói COt mt dt tu nhiên là: O,2rn;
+ Mt dO xây drng: 73,5%, h sO si~ diing dAt: 1,48;
+ Chi giâi xây dirng: Cách tim du?mg TrAn Hung Dao là lOm;
+ Din tich xây ding tAng 1: 73,5rn2;
+ TOng din tich san: 148,5m2; (Trong do: tAng 1: 73,5m2, tAng 2: 63,5m2, tAng turn:

11,5m2).
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trot): 3,9m; tAng 2: 3,6rn; tAng turn: 3rn.
+ Chiu cao cong trInh: 10,7m; sO tAng: 02 tAng (trong do 02 tAng trên mtt dAt).

3. Giây t ye quyên sr dung dat: Giây chi'rng nhn Quyn si'r diing dat so DB 022477
do sâ Tài nguyen và Môi trtr?mg tinh Gia Lai cap ngày 04/8/2021.
4. GiAy phép nay cO hiu hjc khôi cong xây dung trong thai li?n 12 tháng k tr ngày
cAp; qua thai hmn trén thI phãi d nghj gia lin giAy phép xáy dirng.
5. Khi tin liành xây dimg, hO gia dInh phãi g1ri van bàn thông báo ngày khôi cong
cho Uy ban nliân dan thj trAn ni xay drng cong trinh và ca quan cAp giAy phép xay
di,mg./.
Noi nhn:
-Nhtrmtic 1;
Phông KT&HT,;
Ltru VP.
-

-

CHU DAU TU' PHAI THIIC HIEN CAC NOI DUNG SAU DAY:
1. Phai hoân toàn ch ju trách nhim truâc pháp 1ut nu xãm phim các quyn hçp
pháp cüa các chü sâ hthi lien kê.
2. Phãi thirc hin dung cac quy djnh cüa pháp lut v dt dai, v du ti.r xay dirng
và Giây phëp xay dirng nay.
3. Phái thông báo cho ci quan cp phép xây dirng dn kim tra khi djnh v cong
trmnh, xay móng vã cOng trInh ngâm (nhu ham v sinh .t1r hoi, x l nuâc thai...).
4. Xut trInh GiAy phép xay drng cho chinh quyn s tii tru6c
khi khâi cong xãy
drng vâ treo bién báo t?i dja diem xay dirng theo quy djrih.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung giy phép xãy dirng thl phái d
nghj diu chinh giy phép và chôr quy& djnh cUa c quan cap giáy phép xay dimg.
6. Khi cOng trInh thi cong hoân thin phái tin hành lam thu tc hoàn cong d cp
quyn si hthi nhà /.

