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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VFET NAM 
THANH PHO CAM PHA Dôc Ip - Tij do - H.nh phác 

Cám Phá, ngày tháng nàm 2019 

GIAY PHEP xAv DU'NG 

sk- 6 /GPXD 
1. Cp cho: Ong Phm Xuân Thãng Va ha Nguyn Thj Mai Lien 
-Dachi: T 10, khuMinhTinA, phng CmBInh,thanhpM CmPh 
2. Dime phép xay dirng cong trInh: Nhà a riêng lé do thj 
- Theo thit k có k hiu: Bàn ye xin cp giy phép xây dirng dã di.rçc th% 

dinh và xác nhân. 
- Do gia dInh tir lip. 
- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây dirng: Thi:radt s& 140A; ti bàn d s& 11, t 10, khu Minh Tin A, 
phu&ng Cam Binh, thành phô Cam Phá. 

+ C& nn xây drng cong trInh: Cao 0,45m so vói ct mat duang BT hin có 
phIa Dông Nam thüa dat; 

+ M.t d xây dimg: 82%; 
+ He s si.r diing dt: 1.65 lan; 
+ Chi giói xay drng, clii giai dirông dO: Chi giai xây dirng, chi gioi ding dO theo mat 

bang djnh vi cOng lrmnh dâ duçc thãm djnh; 
+ Màu sc cong trInh: Hài bOa vai cãnh quan khu virc; 
+ Diên tIch xây drng (tang met): 54,45m2; 
+ Tng din tIch san: 108,9m2; 
+ Chiu cao tang met: 3,9m; 

± Chiu cao cOng trInh: 11,25rn tInh ffr c& mat dthng BT hin có phia DOng Nam 
thi:ra dat den diem cao nhât cüa cong trinh; 

+ S tang: 2 tang + turn; 

3 .Giy ti v quyn sir ding dt: GiyCNQSD dt s&BC244444 s vào s& CH00276 
do UBND thj xã Cam Phã (nay là thành phô Cam Phã) cap ngày 01/11/2010. 

4. Gi.y phép nay có hiu hrc khai cOng xay dirng trong thai 12 thang k tü ngày 
cap; qua thôi hin trên thi phãi dé nghj gia hn giây phép xây dirng. 

Nol nhân: 
- Chü dãu tir; 
- UBND phtrrng Cam Bmnh; 
-LLru:QLDT 



CHU DAU TU' PHAI THIJC HIEN CAC NOI DUNG SAU nAY: 

1. Phái hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut nu xâm phm các quyn 
hçip pháp cüa các chü si hUu lien kê. 

2. Phãi thirc hin di1ng các quy djnh cüa pháp Iut v d.t dai, v du tu xây 
drng và Giây phép xây drng nay. 

3. Phãi thông báo bng van bàn v ngày khài cong cho cc quan cp phép xây 
dimg truâc khi kh&i cong xây dirng cong trmnh. 

4. Xut trInh Giy phép xây drng cho Co quan Co th.m quyn khi d't.rçic yeu cu 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo tai  dja diem xây drng theo quy dnh. 

5. Khi diu chinh thit k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh tai 
Kho 1 Diêu 98 Lu.t Xây dirng nam 2014 thI phãi dê nghj diêu chinh giây phép xây 
dmg và châ quyêt djnh cüa Co quan cap giây phép. 

GIA HI?AN, IMEU CH!NH GIAY PHEP 

1. Ni dung gia han,  diu chinh: 

2. Thii gian có hiu 1irc cüa giy phép: 

Cdiii Phá, ngày tháng nàm 20  
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