UY BAN NHAN DAN
HUYN KBANG
S& 5 /UBND-GPXD

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tif do - Hinh phác
Kbang, ngàythang nám 2021

GIAY PHEP XAY DI)NG
1.Cp cho ông (bà): NGUYEN TIEN CONG
- Dja chi: TDP 5, thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duçrc phép xay dirng cong trInh: Nhà a gia dinh.
- Quy mô: COng trInh nhà cp IV (01 tng), có h so bàn v kern theo
- Theo thi& k cO k hiêu:
- Do ông: Dinh Tnx?ng Hn lop.
- Gm các nOi dung sau:
+ Vi tn xay drng: Ti thCra dAt s6: 298; Th bàn d s& 37; Tng dien tich dAt
a:
112, 6m2 tai du6ng Lê Van Tam, TDP 5, Thj trAn Kbang, huyên Kbang, tinh Gia Lai.
+ c6t nn xay dirng cong trInh: C& nn so vâi Ct mt dAt tir nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xay drng: 99,8%, h s si'r ding dAt: 0,99;
+ Chi giai xây dirng: Cách tim dithng dng Lê Van Tam là 1 Sm;
+ Din tIch xay dirng tAng 1: 1 12,4m2;
+ Tng din tIch san: 112,4m2;
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trt): 3,9m;
+ Chiu cao cong trInh: 8,2m; S tAng: 01 tAng (trong dO 01 tAng trén mt dAt).
3. Giây t ye quyên sü diing dat: Giây chirng nhn Quyên sU diing dat sO CY 640484
do sâ Tài nguyen và Môi tnrang tinh Gia Lai cap ngày 28/4/2021.
4. GiAy phép nay cO hiu lirc khai cOng xay drng trong thvi han 12 tháng k tr ngày
cAp; qua thai hn trén thI phãi d nghj gia han giAy phép xây dijng.
5. Khi tin hành xay diing, hO gia dInh phãi gcri van bàn thông báo ngãy kWii cong
cho Uy ban nhân dan thj trAn nai xay drng cOng trInh và co quan cAp giAy phép xay
/1
dçmg./.
Noi nhIn:
-Nhtrmc 1;
- Phông KT&HT;
- Lixu VP.

Nrniv n Viln Dung

CHU DAU TIX PHAI THIXC HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phái hoàn toãn chju trách nhim tri.róc pháp 1ut nu xâm phm các quyn hcip
pháp cüa các chü sâ hthi lien kê.
2. Phãi thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai, v du P.r xây dung và
Giây phép xây dtjng nay.
3. Phãi thông báo cho Co quan cp phép xay drng dn kiêm tra khi djnh vj cong
trInh, xay móng và cong trmnh ngâm (nhi.r ham v sinh tir hoi, x1r 1 rnrâc thai...).
4. XuAt trinh Giãy phép xây dirng cho chInh quyn sâ t?i tnrórc khi khâi cOng xây
dmg va treo biên báo tui dja diem xay drng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thi& k lam thay di ni dung giAy phép xây dirng thI phái d nghj
diu chinh giây phép và chi quyét djnh cüa Co quan cap giây phép xây dt.rng.
6. Khi cong trinh thi cong hoãn thin phãi tin hành lam thu tiic hoàn cong dé cp
quyn si httu nhà tr./.

