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UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLET NAM 
THANII PHO CAM PHA Dc Jp - Ti1 do - Hinh phüc 

Cdm Phá, ngày O/ (hang7' nãm 2019 

GIAY PHEP XAY DuNG 
S: /GPXD 

1. Cap cho: OngDDuyMinhvà bàVüTh!KimAflh 
- Dja chi: S nhà,T 3, khu Hôa BInh, phi..rông Cm Tây, thành ph Cm Pha. 
2. Duçic phép xây drng cong trInh: Nba riêng lé do thj 
- Theo thit k có k hiu: Bàn ye xin cp giy phép xây dirng dä duqc thm 

dinh và xác nhân. 
-DogiadInhtu1âp. 
- Gm các ni dung sau: 
+ Vj trI xây dimg: Thcra dt s& 143; t bàn d 

BInh, phithng Cam Tây, thành phô Cam Phã. 
+ C& nn xây drng cong trmnh: Cao 0,45m so 

phia Nam thira dat; 
+ Mt d xây dirng: 47%; 
+ H s si'r diing dat: 1,19 1n; 

+ Chi giOi xay dirng, chi gii duông do: Chi gici xây drng, chi giói duing dO theo mt 
bang djnh vj cOng trinh dã &rçyc thâm djnh; 

+ Màu sc cong trInh: Hài bOa vài cânh quan khu virc; 
+ Diên tich xây dung (thng met): 61 ,0m2; 
+ Tng din tIch san: 152,5m2; 
+ Chiu cao thng met: 3,9m; 

± Chiu cao cOng trInh: 11 ,85m tInh tü c& mt &thng BT hin có phia Nam thira dt 
den diem cao nhât cOa cong trInh; 

+Sthng:3tng; 
3 .Giy t v quyn sir dingdt: Giy CNQSD dt s& CP422532 s vào s& CH0001 I 

do TJBND thành phô Cam Phã cap ngày 25/3/2019. 
4. Giy phép nay có hiu 1irc khâi cong xay dirng trong thai 12 tháng k t1r ngày 

cap; qua thai han trén thI phãi dê nghj gia han  giây phép xây dirng. 

s& 15, So nhà 13, to 3 , khu HOa 

v&i c& mt di.rng BT hin có 

No'inhân: 
-Chüdâutti; 
- UBND phtr&ng Cam lay; 
-Li.ru:QLDT 



CHU DAU Tif PHAI TH!C HIN CAC NO! DUNG SAU DAY: 

1. Phái hoàn toãn chju trách thim trithc pháp 1u.t nu xâm phm các quyn 
hqp pháp cüa các chü s& hüu lien kê. 

2. Phâi thirc hin dung các quy djnh ciLia pháp 1ut v dt dai, v du tu xay 

drng và Giây phép xây dirng nay. 

3. Phãi thông báo bang van ban ye ngày kh&i Cong cho cci quan c.p phép xây 
dirng truâc khi khii cong xây dirng cOng trInh. 

4. Xuât trinh Giy phép xây drng cho cor quan Co tham quyn khi dugc yêu can 

theo quy djnh cüa pháp lut và treo biên báo tai  da diem xây dirng theo quy djnh. 

5. Khi diu chinh thit k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh tti 
Khoân I Diêu 98 Lut Xây dirng näm 2014 thI phãi dê nghj diêu chinh giây phép xây 
dirng và ch? quyêt djnh cüa cc quan cap giây phép. 

GIA HiN, IMEU CHNH GIAY PHEP 

1. Ni dung gia han,  diu chinh: 

2. Thai gian có hiu l?c  cña giây phép: 
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