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THANH PHO NAM D!NH Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

TP. Nam Djnh, ngày ' tháng (nãm 2019 

GIAY PHEP XAY DuNG 

So93 /GPXD 

1. Cp cho Ong (bà): Vu Th Tãi 

- Dja chi: S nhâ 40, Giãi Phóng, Phung Trung Thi, TP Narn Djnh 

2. Duçic phép xây dirng cong trmnh: Nhà a riêng lê 

- Theo thi& k 4 tang + Turn 

- Do: Cong ty cê, phn tu vn kin trüc AC thi& k 

- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây drng: Thüa 323 Ti BD 19 Din tIch: 150.5 m2, S nhà 537 (cü 34), Giâi 
Phóng, Phrning Tnrng Thi, TP Nam Djnh. 

+ C& nn xây drng cong trInh: +0.3 (so vâi mt he du&ng) 

+ MQt d xây drng: 100%, H so sir dung dat: 4.38 

+ Chi gi1i duing do, chi giâi xay dirng: Chi giâi xây drng trüng chi giói dumg do 

+ Màu sc cOng trInh: Phü hçip vai m quan do thj 

+ Din tIch xây dirng thng 1 (tng trt): 150.5 m2  

+ Tng din tIch san: 660.3m2  

+ Chiu cao cong trInh: 18.7m; s tng: 4 ttng + Turn 

3. Giy t v quyn si:r diing dat: H ông/bà Vu Th Tãi có GCNQSDD s CO 870774 
duçic Si Tài nguyen & MOi trrning tinh Nam Dnh cap ngày 09/4/20 19. 

4. Giy phép nay có hiu 1?c  khâi cOng xây dimg trong thai han  12 tháng k tt'r ngày cp; 
Qua thai han  trên thI phãi dê nghj gia han  giây phép xây drng. 



CHU DAU TII PHA! THU'C HIN CAC NO! DUNG SAU DAY: 

1. Phái hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp 1ut nu xâm phm các quyn hçp pháp cüa 
các chü si hftu lien kê. 

2. Phãi thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai, v du tu xây dirng và Giy 
phép xây drng nay. 

3. Phâi thông báo btng van ban v ngày khi cong cho c quan cp phép xây dçrng truâc 
khi khi cong xây dimg cong trInh. 

4. Xut trInh Gity phép xây drng cho c quan có thm quyn khi duqc yeu cu theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo ti dja Diem xây dirng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thi& k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 
98 Luat  Xây dimg näm 2014 thI phái dê nghj Diêu chinh giây phép xây dirng và ch? quyêt 
djnh cüa cci quan cap giây phép. 

DIEU CHINTI/GIA HiN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia han: 

2. Thi gian có hiu 1rc cüa giy phép: 

TP. Nam Djnh, ngày .......tháng ......näin 
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