
.UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO cAM PHA 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
DcIp-Trdo-Hanh phñc  

Cdm Phá, ngay5thang  4 nàm 2019 

   

GIAY PHEP XAY DuNG 
S& /GPXD 

1. Cp cho Ong Phm Lirong Chãu và Ba Trurong Th! Hôa 
- Dia chi: T 85, khu 8, phung Ci:ra ng. 
2. Drn7c phép xây drng cong trInh: Nhà a riêng lé do thj 
- Theo thit k có k hiu: H sci thit k xin cp phép xây dirng dã dtxgc thãm 

djnh và xác nh.n. 
-Do:DogiadInhtir1p. 
- Gm các ni dung sau: 
± Vj trI xây dirng: tti thira dat so 15, T bàn do so 65, ti to 85, khu 8, phithng 

Cira Ong, Thành phô Cam Phà. 

+ Ct nn xay dirng cong trInh: Cao 0, 300m so v&i c& di.rang be tong hin có 
phia truac nhà.; 

+ Mt dO xây dirng: 82,0%; 
+ H s sü dung dt: 0,82 1n; 
+ Chi giai xây dmg, chi giâi dithng do: Theo bàn ye mt bng djnh vj cong trInh 

dà duoc thâm dinh 
+ Màu sc cOng trInh: Hài hOa vâi cãnh quan khu virc. 
+ Din tIch xây di.mg (tng mOt):  44,1 m2; 
+ Tong din tIch san: 44,1 m2; 
+ Chiu cao thng mOt:  4,2 m; 
+ Chiu cao cong trInh: 5,5 m tinh ttr ct duang BT truóc nhà dn dim cao nhât cüa 

cOng trinh.; 
+ So tng: 01 t.ng. 
3. Giy ti v quyn sir dung dt: Gi.y CNQSD dt s PQ 622793 s vào s& CH 

00069 do UBND thành phô Cam Phã cap ngày 09/5/20 14. 
4. Giy phép nay có hiu lirc khài cong xây dimg trong thai hn 12 tháng k tir 

ngày cap; qua thai hn trén thI phâi dê nghj gia hn giây phép xay dimg. 
Noi nliân: TM. UY BAN N1&N1AN 
- ChCi dAu tix; KT. CHU F1tH 
- UBND phir&ng Ca Ong; PHO CHU TICH 
- Liiu: QLDT. 



CHU DAU TIJ PHAI THUC HIN CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phãi hoàn toàn chju trách nhim tnrâc pháp 1ut nu xâm phm các quyn 
hçip pháp cüa các chü so hru lien kê. 

2. Phâi thrc hin dung các quy djnh cüa pháp lut v dt dai, v du tu xây 
drng và Giây phép xây dirng nay. 

3. Phái thông báo b.ng vn ban v ngày kh&i cong cho co quan cp phép xây 
dimg tnrOc khi khOi cong xây drng cong trInh. 

4. Xut trInh Gi.y phép xây drng cho co quan co thm quyn khi duçic yêu cu 
theo quy djnh cüa pháp 1u.t vâ treo biên báo ti dja diem xây dmg theo quy djnh. 

5. Khi diu chinh thit k lam thay di mOt  trong các ni dung qfruy djnh tai 
Khoán 1 Diêu 98 Lut Xây drng nàm 2014 thI phâi dê nghj diêu chinh giây phép xây 
drng va chi quyêt djnh cüa co quan cap giây phép. 

CIA HiN, DIEU CHNH GIAY PHEP 

1. Ni dung gia han,  diu chinh: 

2. ThOi gian có hiu hrc cUa giy phép: 

Cám Phá, ngày tháng näm 20  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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