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CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIET NAM 
Dc Ip  -  Ttr do  -  Hinh phüc  

Cam P/ia, ngàv t/iáng nàm 2019 

GIAY PHEP XAY nIrNc 

S* /GPXD 

1. Cp cho: Ong Hoàng Van lion và bã Lê Thj Vin 
- Dia chi: To 3, khu Dp NLrOc 2, phuing Crn Thüy, thânh pM Cam Phâ. 
2. Dinyc phép xãy drng cong trInh: Nba riông lé dO th 

- Theo thit k cO k hiu: Ban ye xin dip giy phép xây dirng dâ dii?c thârn 
dinh và xác nhân. 

- Do: Cong ty CP Kin trüc vâ sang tao CAD !p. 
- Grn các ni dung sau: 
+  Vi tn xây dung: Tai thü'a dt s 139a, tO' ban d s 9, to 3, khu Dâp Nu'c 2, 

phuOng Cam Thüy, thành phô Cam Phã; 

± C& nn xây dimg cong trInh: Cao O,45m so vói c& du?mg be tOng hin có 
phIa Bàc thü'a dat; 

± Mt do xây dirng: 71 ,4%: 

+ H s6 sr diing dAt: 2,14 IAn; 

+ Chi giôi xây drng, chi gii du&ng dO: Theo ntt bAng djnli vi cOng trInh dã dthlc 
thâmdinh; 

+ Màu sAc cong trInh: Theo ban ye mt drng cong trInh du ic thAm dinh; 
+ Diên tich xây dirng (tAng met): 96,0 m2; 
+ Tng diên tich san: 288,0 m2; 
+ ChiAu cao tAng met: 3,9 m; 

+ Chiu cao cong trinh: 12,1 5m (tInh tiir c& du&ig be tong hin cO phIa BAc thcra dAt 
den diem cao nhât ciia cOng trInh); 

+ S tang: 03 tang. 
3. GiAy ti v quyn sü ding dAt: GiAy CNQSDD s phát hành: CD  556346(s vào  so: 

CH000 180) do UBND thành phô Cam Phá cap ngày 05/9/2018. 
4.GiAy phép nay có hiu hrc khâi cong xây dirng trong thOi han 12 tháng k tir 

ngày cap; qua thai han trén thI phãi dé nghj gia han giây phép xay dtmg. 

UY BAN NHAN I)AN 
THAN!! PHO CAM PH 

Noi nhân: 
-ChCidâutu; 
- UI3ND phuàng Cam Thüy; 
- Liru: QLDT. 



CIIU DAU TU' PHAI THVC FII1N CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phãi hoàn toàn chju trách nhim tnthc pháp 1u.t nu xâm phm các quyn 
hcip pháp cüa các chü so hth lien kê. 

2. Phái thirc hin dtiing các quy djnh cüa pháp luât v dat dai, v du tu xây 
dirng và Giy phép xây drng nay. 

3. Phãi thông báo bang van ban v ngày khâi cong cho co quan cAp phép 
dirng tru'óc khi khöi cong xây di.rng cong trmnh. 

4. XuAt trinh GiAy phép xây dixng cho co quan có thârn quyM khi dixcc yCu cAu 
theo quy djnh cüa pháp 1u.t va treo biên báo tai  dja diem xây dirng theo quy djnh. 

5. Khi diu chinh thit k lam thay dôi mt trong các ni dung quy djnh tai 
Khoàn 1 Dieu 98 Lut Xây dmg nãm 2014 thI phái dê nghj diêu chinh giây phép xây 
drng và chä quyêt dlnh  cüa Co quan cap giây phép. 

GIA HAN, DIEU CHfNH CLAY PHEP 

1. Ni dung gia han,  diêu chinh: 

2. Thai gian có hiu 1?c  cua giãy phép: 

Cam Phá, ngày tháng nãm 20  
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