CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hinh phüc

uc BAN NHAN DAN
HUYN KBANG
Si:

/UBND-GPXD

Kbang, ngày J.5 tháng nàm 2021

GIAY PHEP XAY DTJNG
1.Cp cho ông (bà): TRAN HOANG LINH
- Dja chi: TDP 9, thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duqc phép xay dijng cong trInh: Nhà gia dInh.
- Quy mô: Cong trinh nhà cp IV, có h so bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiu:
- Do ông: Trn HUu Lc 1p.
- Gm các ni dung sau:
+ Vj trI xay dung: Tai thtra dt s: 66; T bàn d s& 34; Din tIch dtt a: 149m2 tai
thrng Lê Van Tam, TDP 4 (TDP 8 cu), Thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
+ C6t nn xày dirng Cong trInh: C& nn so vâi C& mt dt tr nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xây dirng: 36,5%, h s sCr dmg dt: 0,3 6;
+ Chi giOi xay dirng: Cách tim dung Lé Van Tam là 15m;
+ Din tich xây dirng tang 1: 54,5m2;
-- Tng din tIch san: 54,5m2; (Trong do: tng 1: 54,5m2).
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trot): 3,9m.
+ Chiu cao cOng trInh: 6,6m; S tAng: 01 tAng (trong do 01 tAng trén mt dAt).
3. Giây t v quyên si:r diing dat: GiAy chüng nhn Quyên sü diving dat s CK 045674
do Sâ Tài nguyen và Môi tru?mg tinh Gia Lai cap ngày 09/10/20 17.
4. GiAy phép nay có hiu brc khâi Cong Xây dirng trong thai han 12 tháng k tr ngày
cAp; qua thai han trên thi phái d nghj gia han giAy phép xay dirng.
5. Khi tin hành xay di,rng, hO gia dInh phãi gii vAn bàn thông báo ngày khâi cong
cho Uy ban nhân dan thj trAn noi xây dmg cong trInh Va co quan cAp giAy phép xay
drng./.
Noi nhn:
-Nhtimuc 1;
- PhOng KT&HT;
-LisuVP.

TM. U'c( BAN NHAN DAN HUYN

CHU DÁIl TIJ PHAI THVC HIN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoân toàn chjutrách nhim truâc pháp Iut nu xâm phm các quyn hçp
pháp cUa the chü sà hUu lien kê.
2. Phãi thirc hin dung the quy djnh cüa pháp 1u.t v dt dai, v dAu tu xay drng
vã Giây phép xây dçrng nay.
3. Phái thông báo cho cci quan c.p phép xây drng dn kim tra khi djnh vj Cong
trInh, xay móng Va cOng trmnh ngâm (nhu ham v sinh tr hoi, xir 1 nuâc thai...).
4. Xut trInh Gity phép xây dirng cho chInh quyên sâ tai truâc khi khO'i cong xây
drng và treo biën báo ti da diem xây dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung giy phép xây dirng thI phãi d
nghj diêu chinh giây phép và chi quyêt djnh cüa cci quan cap giây phép xây dirng.
6. Khi cong trInh thi cong hoàn thin phãi tin hành lam thu tiic hoãn cOng d cp
quyên sâ hiu nhà &I.

