
.UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
THANH PHO CAM PHA Dc 1p - Tir do - Hinh phác 

C'dm Phá, ngàyp tháng 4 näm 2019 

GIAY PHEP XAY DUNG 
S& 

1. Cp cho Ong Nguyn Van Tip và Ba Lê Th Dung 
- Dja chi: To 1, khu 7B, phung Cam Thinh. 
2. Dtrnc phép xây drng cong trInh: Nhà i riêng lé dO thj 
- Theo thit k có k2 hiu: H s thit k xin cp phép xây dmg dâ di.rçic thâm 

djnh và xác nhn. 
- Do: Do gia dlnh ti.r lap. 
- Gm các nOi  dung sau: 
+ Vj trI xây di.rng: tai thüa dat so 05, Ti bàn do sO 40, ti tO 1 (tO 2A cü), khu 7B, 

phung Cam Thjnh, Thành phô Cam Phã. 

+ C& nn xây drng cong trinh: Cao 0, 200m so vói san be tong hin có phIa 
truóc nhà.; 

+ Mt do xây dimg: 15,0%; 
+ H s sü diing dt: 0,30 lan; 

+ Chi gith xây drng, chi gii dung dO: Theo bàn ye mjt bang djnh vj cong trinh 
dâ duçc thâm dinh 

+ Màu sc cong trInh: Hài hôa vâi cãnh quan khu v1rc. 
+ Din tIch xây dijng (tng met): 74,1 m2; 
+ Tng din tIch san: 152 m2; 
+ Chiu cao tng met: 4,1 m; 
+ Chiu cao cong trInh: 8,7 m tinh tü c& san BT tnrâc nba dn dim cao nht cüa 

cong trinh.; 
+ S thng: 02 tng. 
3. Giy tO v quyn sir diing dt: Giy CNQSD dt s BC 378305 s vào s: CH 

00044 do UBND thành phô Cam Phâ cap ngày 2 1/6/2010. 
4. Giy phép nay có hiu lirc khâi cong xây d%rng trong thii han 12 tháng k tiir 

ngày cap; qua thi han  trên thI phãi dê nghj gia han  giây phép xây dirng. 
Nolnliân: TM. UY BAN N IAN 
- Chü dâu Ur; KT. CHU TICH 
- UBND phu6ng Cam Thjnh;

'--  CHU TICH -Ltru:QLDT. 



CHU DAU TU PHAI THIJC HIN CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phái hoàn toàn chju trách nhim truéfc pháp 1u.t nu xâm phtm các quyên 
hçxp pháp cüa các chü s hiru lien ke. 

2. Phài thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai, v du ti.r xay 
dirng và Giây phép xây dirng nay. 

3. Phài thông báo bAng van bàn v ngày khài cong cho cci quan cp phép xây 
dimg trithc khi kh&i cong xây dimg cong trInh. 

4. Xut trInh Gi.y phép xây drng cho cci quan có thAm quyn khi dugc yêu cAu 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo t?i  dja diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khidiu chinh thit k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh ti 
Khoàn 1 Diêu 98 Lut Xây drng näm 2014 thI phài îê nghj diêu chinh giây phép xây 
dirng và chi quyêt djnh cüa cci quan cap giây phép. 

GIA HAN,  DIEU CH!NH GIAY PHEP 

1. Ni dung gia hmn, diêu chinh: 

2. Th?ii gian có hiu 1irc cüa giAy phép: 

Cdii Phá, ngày tháng nám 20  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 


	Page 1
	Page 2

		2019-04-09T14:27:14+0700
	Việt Nam
	Trung tâm hành chính công
	Trung tâm hành chính công<tthcc.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




