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Cdm Phá, ngày 

GIAY PHEP xA DTXNG 
S: /GPXD 

1. Cap cho: Ong Hoàng Xun Hôa và bà Dào Thj Hông 
- Dia chi: T 72, khu 6A, phumg Cni Phc, thành phi Cm Phã. 
2. Duçc phép xây dirng cong trInh: Nhà 0' riêng lé do thj 
- Theo thit k có k hiu: Bàn ye xin cp giy phép xây dirng dã thrcic thm 

djnh và xác nhn. 
- Do: Gia dInh tix lap. 
- Gm các ni dung sau: 
+ Vi trI xay thrng: Tai thira d.t s 23, t0' bàn d s 24, th 72, khu 6A, phu0'ng 

Cam Phü, thành phô Cam Phâ. 
+Ct nn xây dmg cong trInh: Cao 0,45m so v0'i c& du0'ng hin CO phIa Dông 

th0'a dat; 

+ Mat d xây drng: 22,91%; 
+ H s s0' diing dat: 0,23 ln; 

± Chi giâi xây drng, chi gi0'i du0'ng dO: Chi gi0'i xây dmg, chi gio'i du0'ng do theo 
mitt bang djnh v cong trinh dã du'çic thm djnh (Khoãng lüi: phIa Tây là 0,85m, phIa 
Nam là 2,8m so vâi chi gi0'i du0'ng dO) 

+ Màu sc cong trInh: Hài bOa v0'i cánh quan khu virc. 
+ Diên tIch xây d1rng (tang met): 82,5 m2; 
+ Tng din tIch san: 82,5 m2; 
+ Chiu cao tng met: 3,9 m; 

+ Chiu cao cOng trmnh: 5,25m (tInh ttr c& duàng hin CO phia DOng thira d& dn 
diem cao nhât cüa cong trInh); 

+ So tng: 1 tang. 
3. Giy t0' v quyn s0' ding dt: GiAy CNQSDD dt s& CP 422518 (s vâo s CH 

00050) do UBND thành phô Cam Phã cap ngày 12/3/20 19. 
4. Giy phép nay có hiu lirc khii cOng xây dirng trong thôi hn 12 tháng k tir 

ngày cap; qua thôi hn trên thI phái dê nghj gia htn giây phép xay dirng. 

tháng7  nám 2019 

No'! nhân: 
-Chüdâutu'; 
- UBND phithng Cam Phü; 
- Liru: QLDT. 



CHU DAU TI! PHAI THI!C HIEN CAC NOI DUNG SAU DAY: 

1. Phâi hoàn toàn chju trách nhim trirâc pháp 1ut nêu xâm phm các quyên 
hçTp pháp cüa các chü sô hiu lien kê. 

2. Phãi thire hin dimg các quy djnh cüa pháp 1ut v d.t dai, v du ti.r xây 
drng và Giây phép xây dirng nay. 

3. Phâi thông báo b.ng vn ban v ngày khii cong cho ca quan cp phép xay 
dirng triróc khi khâi cong xây dirng cong trinh. 

4. Xut trinh Giy phép xây dirng cho ci quan có thm quyn khi duqc yéu cu 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo tti dja diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khi di&u chinh thi& k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh ti 
Khoãn 1 Diêu 98 Lut Xây drng näm 2014 thI phâi dê nghj diêu chinh giây phép xay 
dirng và chi quyêt dnh cüa co' quan cap giây phép. 

GIA HJN, DIEU CHLNH GIAY PHEP 

1. Ni dung gia htn, diêu chinh: 

2. Than gian có hiu lirc cüa giy phép: 

Cá'm Pith, ngày tháng nám 20  
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