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GIAY PHEP XAY DuNG
1.CAp cho ông (bà): NGUYEN TAN KIT — NGUYEN TH4 LUU LY
- Dia chi: TDP 7, thj trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Dwic phép xây dirng cong trInh: Nhà a riêng lé.
- Quy mô: Cong trInh nhà cAp IV (01 tang), có M so bàn v kern theo
- Theo thi& k cO k

lieu:

- Do Ong: Cong ty TNHH tii vAn thit k

xay

và xay dirng Nht Khánh An 1p.

- Gm các ni dung sau:
+ Vj trI xây drng: Ti thCra dAt s6: 114; T bàn d s: 30; Diên tIch dAt a: 168,8m2

t?i
&rng hem Quang Trung rng 3m, TDP 10, Thj trAn Kbang, huyén Kbang, tinh Gia
Lai.
+ C& nn xây dirng Cong trInh: C& nn so

vai

C& mt dAt tr nhiên là: 0,3m;

+ Mt d xây dirng: 71,3%, h s str di1ng dAt: 0,71;
+ Chi giâi xây dirng: Cách tim dixô'ng hem Quang Trung rng 3m là 1,5m;
+ Din tIch
dirng tAng 1: 120,45rn2;
xay

+ Tng din tIch san: 120,45m2; (Trong do: tAng 1: 120,45m2).
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trt): 3,9m;
+ Chiu cao cong trInh: 5,6m; S tAng: 01 tAng (trong dO 01 tAng trén mt dAt).
3. GiAy t v quyn si'r diving dAt: GiAy chrng nhn Quyn si.'r dtng dAt CP
985654
do sâ Tài nguyen và Môi tru6ng tinh Gia Lai cap ngày 16/5/2019.
4. GiAy phép nay cO hiu lirc khâi cong xây dirng trong thai hn 12 tháng k tr ngày
so

cAp; qua thai htn trên thI phãi d nghj gia hn giAy phép xay dirng.
5. Khi tin hành xây dirng, ho gia dinh phài gui van bàn thông báo ngày khâi cong
cho Uyban nhân dan thj trAn noi xây dirng cong trInh vâ co quan cAp giAy phép xãy
dirng./.
Nci nhn:

-Nhtrmic1;
- Phông KT&HT;
- Luir VP. A Id!

TM. U

NJN DAN HUYEN
H

jyln

Vn Din

CHU DAU TU' PHAI THLYC HIN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoàn toân chjutrách nhim tri.râc pháp 1ut nEu xâm phim các quyn hçip
pháp cUa các chü si hthi lien ké.
2. Phãi thirc hin dung cac quy djth cüa pháp lust v dt dai, v du tu xay dirng
vã Giây phép xây dirng nay.
3. Phãi thông báo cho cc quan cp phép xay dirng dn kim tra khi djnh v cong
trInh, xây móng vã cong trInh ngâm (nhii ham v sinh tr hoi, xir 1 mthc thai...).
4. Xut trInh Giy phép xây d?ng cho chInh quyên sâ tti truâc khi khii cong xây
dirng và treo biên báo tai dja diem xây dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thi& k lam thay di ni dung giy phép xây dimg thI phãi d
nghj diëu chinh giây phép và ch quyét djnh cüa co quan cap giây phép xay dijng.
6. Khi cong trInh thi cong hoàn thin phái tin hãnh lam thu tc hoãn cOng d cp
quyen s hüu nhã i.I.

