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GIAY PHEP xA DUNG cO
THQI HiNN
1.Cp cho ông (bâ): TRAN QUOC VIT
- Dia chi: TDP 10 (TDP 16 cü), thi trn Kbang, huyên Kbang, tinh Gia Lai.
2. Dtxçc phép xáy dirng cong trInh: Nhà a gia dinh.
- Quy mô: Nba cp IV (01 tang), cO M s bàn ye kern theo
- Theo thi& k có k hiêu:
- Do ông (bà): Nguyn DInh Huy lap.
- Gm các ni dung sau:
+ Vj trI xây drng: Ti thCra dt s& 156;
Ti ban d s& 33; Diên tIch dAt a: 140,5m2
t?i diz&ng Trn BInh Trong, TDP 10, Thi trAn Kbang, huyen Kbang, tinh Gia Lai.
+ Ct nn xáy dçrng cong trInh: C& nn nhà so vâi C& mt dAt tij nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xây dirng: 63,4%, h sA scr diing dAt: 0,63;
+ Chi giâi xãy dirng: Cách tim duong duarng TrAn BInli Trong là 7m;
+ Diên tIch xãy drng tAng 1 (tAng trot): 89,07m2;
+ Thng diên tich san: 89,07m2;
+ Chiu cao tAng 1 (tAng trt): 3,9m;
+ Chiu cao cong trInh: 5,2m; SA tAng: 01 tAng.
3.
GiAy t v quyn s& ding dAt: Di.rc sâ Tài nguyen vâ Môi tnrng tinh Gia Lai
cap giây chüng nhn Quyen sCr diving dat so: CU 813431 ngày 20/10/2020.
4. Cong trInh diiçc tOn ti den: . . . ./7/2026.
5.
Chü dAu tu phái tu di bO cong trInh, không dirçic dôi hOi bi thi.rông phAn cong
trInh xay dirng theo giAy phép xay dirng có thyi h?n khi Nhà nlxorc thirc hin quy hoach
theo thai hn ghi trong giAy phép dtxçic cAp.
6.
GiAy phép nay có hiu lvc khai Cong xây dijng trong thai hn 12 tháng k t& ngày
cAp, qua thai h?n trén thi phái d nghj gia hn giAy phép xay dirng. GiAy phép xây
dirng nay thay th cho GPXD s 80/TJBND-Gp do UBND huyn Kbang cAp ngày
06/11/2020.1. / /
Noi n/ian:
-Nhumuc 1;
- PhOng KT&HT;
- Liiu VP.J JL,
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CHU DAU TU' PHAI THU'C HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phái hoàn toàn chju trách nhim tnrâc pháp 1ut nu xám phm các quyn hçrp
pháp cüa các chü sâ hthi lien ke.
2. Phãi th%c hin dung các quy djnh cUa pháp 1ut v dt dai, v du ttx xây dirng
vã Giây phép xy dirng nay.
3. Phãi thông báo cho ca quan cp phép xây dirng dn kim tra khi djnh vj cong
trinh, xay móng và cOng trinh ngâm (nhi.r ham v sinh tir hoai, xü I ni.râc thai...).
4. Xut trinh Giy phép xay drng cho chInh quyn si tii tnrót khi khâi cOng xây
dirng và treo biên báo tai dja diem xáy dirng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung gMy phép xây dirng thI phái d
nghj diu chinh giy phép và ch quyet dnh cUa c quan cap giây phép xây dirng.
6. Khi cong trinh thi cong hoàn thin phãi tin hânh lam thu tiic hoàn cOng d cp
quyn s hQu nhà a.!.

