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Kbang, ngày O tháng nàm 2021

GIAY PHEP XAY DuNG
1.Cp cho ông (bà): HOANG Till LIJ'ONG - LE D1JC THUiN
- Dja chi: TDP 11 (TDP 18 cu), thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duqc phép xay dirng cong trInh: Nhà riêng lé.
- Quy mô: Cong trInh nhà cp IV (01 thng), có h scr bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiu:
- Do ông: Nguyn Xuân Cành 1p.
- Gm các nOi dung sau:
+ Vj trI xay dirng: Tai thüa dt sé: 51; Th bàn d s: 28; Din tIch dt a: 216m2 t?i
duang Y Wiru, TDP 11 (TDP 18 cu), Thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
+ C& nn xây dirng cong trmnh: C& nn so vâi C& mt dt ttj nhién là: 0,2m;
+ Mt d xay di,rng: 42,5%, h s sir dicing dat: 0,42;
+ Chi giài xay dirng: Cách tim &thng Y Wtru là 15m;
+ Din tIch xay dirng thng 1: 91,8m2;
+ Tng din tIch san: 91,8m2; (Trong do: thng 1: 91,8m2).
+ Chiu cao iAng 1 (thng trt): 3,9m;
+ Chiu cao cong trInh: 6,lm; S thng: 01 tAng (trong do 01 tAng trén mt dAt).
3. GiAy t v quyn scr diing dAt: Giây chüng nhn Quyén si ding dat so AA 220122
do UBND huyn Kbang cap ngày 30/6/2004.
4. GiAy phép nay cO hiu lirc khai cong xây dirng trong th?yi han 12 tháng k tir ngày
cAp; qua thai han trén thI phãi d nghj gia han giAy phép xay ding.
5. Khi tin hành xây dijng, h gia dinh phài gri vn bàn thông báo ngày khâi cOng
cho Uy ba nhân dan thj trAn noi xay dirng cong trInh và cci quan cAp giAy phép xây
drng./.
Nai nhin:
- Nhi.r muc 1;
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TM. UY BANNIIAN DAN HUYN

giiyn Vth Dung

CHU DAU TI! PHAI THU'C HIN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phái hoàn toàn ch ju trách nhim tnrâc pháp 1ut nu xâm phm cac quyn hcip
pháp cüa các chü sâ htru lien kê.
2. Phâi thrc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai, v du tu xay dirng
và Giây phép xay dirng nay.
3. Phãi thông báo cho ca quan cp phép xay dirng dn kim tra khi djnh vi cong
trInh, xay móng và cOng trInh ngâm (nhu ham v sinh tr ho?i, xcr I nuâc thai...).
4. Xut trInh Giy phép xây drng cho chInh quyn si t?i truâc khi khi cOng xây
dvng và treo bién báo tai dja diem xây dvng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di nOi dung giy phep xay drng thI phái d
nghj diêu chinh giây phép vâ ch quyêt djnh cüa cc quan cap giây phép xây dirng.
6. Khi cong trInh thi cong hoãn thin phãi tin hành lam thu tiic hoãn cong d cAp
quyên sâ hftu nhâ ./.

