cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

UY BAN NHAN DAN
HUYN

Kbang, ngày 2 tháng .f nárn 2021

S: 5 /UBND-GPXD

GIAY PHEP XAY DuNG
1.Cp cho ông (bà): LE TH! DUNG
- Da chi: TDP 10, thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. fhnc phép xay dirng cong trinh: Nhà a gia dInh.
- Quy mô: Cong trinh nba cp IV, có h so bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiu:
- Do ông: Trn Htru Lc lap.
- Gm các ni dung sau:
+ Vj tn xây dirng: Tai thfra dt s6: 222; Ti bàn d s: 30; Din tIch dt a: 140m2 ti
duô'ng Trn Quc Toán, TDP 10, Thj trn Kbang, huyn Khang, tinh Gia Lai.
+ C& nn xay drng cong trinh: C& nn so vói C& mit d.t tir nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xay drng: 84,4%, h s sr diing dt: 0,84;
+ Chi giâi xãy ding: Cách tim diRng Trn Quc Toãn là 6,5m;
+ Din tIch xây drng tAng 1: 118,16rn2;
+ Tng din tIch san: 118,16m2 ; (Trong do: tAng 1: 118,16m2).
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trt): 3,9rn.
+ Chiu cao Cong trInh: 8,2m; S tAng: 01 tAng (trong do 01 tAng trên mt dt).
755890
3. GiAy t v quyn sü dimg d.t: Giy chirng nhn Quyn S1T dirng dtt s6 CY
do So Tài nguyen và Môi trung tinh Gia Lai cap ngày 20/4/2021.
4. Giy phép nay CO hiu lrc khOi cOng xày dirng trong thOi htn 12 thang k th ngày
c.p; qua thOi hn trên thi phài d nghj gia htn giAy phép xây dmg.
5. Khi tin hành xây dirng, h gia dinh phãi gOi vn bàn thông báo ngày khOi cOng
cho Uy ban nhân dan thj trn noi xây dirng cong trinh và co quan cp giy phép xãy
dirng./.
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CHU DAU TU' PHAI THVC HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoàn toàn chjutrách nhim truâc pháp 1utt nu xâm phm các quyn hp
pháp cüa các chü sâ hitu lien kê.
2. Phãi thirc hin dUng các quy djnh cUa pháp 1ut v dt dai, v du tu xây dirng
và Giây phép xay dirng nay.
3. Phãi thông báo cho c quan cp phép xây drng dn kim tra khi djnh vi cong
trInh, xây móng và cong trInh ngâm (nhix ham v sinh ti.r hoai, xü 1 mr6c thai...).
4. Xut trInh Giy phép xay drng cho chInh quyn sâ tti truâc khi khâi cOng xây
drng và treo bién báo tai dja diem xây dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di nOi dung giy phép xay drng thI phäi d
nghj diêu chinh giây phép và ch quyêt djnh cUa ca quan cap giây phép xay drng.
6. Khi Cong trInh thi cong hoàn thin phãi tin hành lam thU tc hoàn cong d cp
quyên sâ hüu nhâ ô./.

