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C'ám Phá, ngày 4/ tháng 1/ nãm 2019 

GIAY PHEP xAY DI)NG 
S& 9/GPXD 

1. Cp cho: Ba To Th1 Nguyt 
- Dja clii: T 23, khu 2A, phithng Cm Phü, thành pM Crn Phá. 
2. DiJGc phép xây dirng cong trInh: Nba riêng lê do thj 

- Theo thit k có k hiu: Bàn ye xin cp giy phép xây dirng dâ thrçic thâm 
dinh và xác nhân. 

- Do: Cong ty Cp June Vit Nam lip. 
- Gm các ni dung sau: 

+ Vi tn xây dirng: Tai thüa (Mt s 92+102, tâ bàn do s 27, t 23, khu 2A, 
phithng Cam Phü, thành phô Cam Phâ. 

+ C& nn xay dmg cOng trInh: Cao 0,1 Sm so vôi ct dithng hin có phIa Tây 
thüa dat; 

+ Mt do xây dirng: 99,27%; 
+ H s si'r diing cMt: 0,99 ln; 

± Chi giâi xây drng, chi giói dung dO: Clii gii xây drng, chi giO'i duOng dO theo 
mit bang djnh vj cong trInh dâ thrcic thâm djnh (Khoãng lüi: phIa Tây là O,Ol,63m so 
vi chi giOi duO'ng dO, phIa Bong, Bäc và Nam chi gici duing dO trOng vói chi giâi xây 
drng) 

+ Màu sc cOng trInh: Hài hôa vâi cânh quan khu v1rc. 
+ Din tIch xây drng (tang met): 23 2,8 m2; 
+ Tng diên tIch san: 232,8 m2; 
+ Chiu cao thng met: 4,17 m; 

+Chiu cao cong trInh: 5,02m (tinh tr c& dixng hin có phia Tây thira dAt dn dim 
cao nhât cOa cOng trmnh); 

+StAng: lthng. 
3. Giy t? v quyn sir ding dAt: GiAy CNQSDD (Mt s& CD 588574 (s vao s CH 

00051) do UBND thàrih phô Cm Phà cap ngày 04/3/2019. 

4.GiAy phép nay có hiu lirc khâi cOng xây dirng trong thai han 12 tháng k t 
ngày cap; qua thii han trên thi phãi dé nghj gia han giây phép xay dirng. 

No'i n/tan: 
-Chiidâutu; 
- UBND phng Cam Phii; 
- Liru: QLDT. 
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