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

CHU T!CH 

iiJY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
THANH PHO CAM PHA Dôc 1p - Tij do - HnIi phüc 

Cdrn Phá, ngày 44 tháng /71  nãm 2019 

GIAY PHEP xA DING 
S: Qqf /GPXD 

1. Cp cho: Ong Tru'o'ng Van Minh Va bà Trãn Thi Hu 
- Dja clii: T 40 (t 43 cQ), khu 3, phuông Cm Phü, thành ph Cm Phà. 
2. Di.rçc phép xây drng cong trInh: Nba riêng lé do thj 
- Theo thi& k có k hiu: Bàn ye xin c.p giy phép xây dirng dà duçic th,m 

dinh và xác nhân. 
-Do: GiadInhtir1p. 
- Gm các ni dung sau: 
+ Vj trI xây dirng: Ti thira dt s 27, t bàn d so 19, 40 (t 43 cü), khu 3, 

phuing Cam Phü, thành phô Cam Phã. 

+C& nn xay drng cong trInh: Cao 0,45m so vOi c& du&ng hin có phIa Bc 
thüa dat; 

+ Mt d xây drng: 2 1,69%; 
+ H s sü diing dt: 0,21 lan; 

+ Chi gii xây dirng, chi giOi &rmg do: Clii gii xây dçrng, clii gii ding dO theo 
mt bang dinh  vi cOng trInh dã duçic thâm djnh (Khoáng lüi: phia Dông là 1,3m so vi 
chi giói duO'ng dO, phIa Bãc chi gii dtthng dO trting vâi chI giói xay drng) 

+ Màu s.c cong trInh: Hài hOa vri cánh quan khu v1rc. 
+ Din tIch xây d1rng (tng met): 94,3 5 m; 
+ Tng diên tIch san: 94,35 m; 
+ Chiu cao tng met: 4,2 m; 

+Chiu cao cOng trInh: 5,4m (tInh t1r c& dng hin có phia Bc thira dt dn dim 
cao nhât cOa cong trinh); 

+ So tang: 1 t.ng. 
3. Giy to v quyn sir dimg dat: Giy CNQSDD dt s& AD 492993 (s vao s H 

216) do UBND thi xâ Cam Phã nay là thành phô Cam Phà cap ngày 29/8/2006. 
4. Giy phép nay có hiu hrc khOi cOng xây dirng trong thOi han  12 tháng k tr 

ngày cap; qua thOi han  trén thI phâi dê nghj gia han  giây phép xây dirng. 

Nol nhsn: 
- Chü dâu tir; 
- UBND ph.rmg Cam Phü; 
- Lixu: QLDT. 
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