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Ncri  nhân:'g, 
-Chüdâutix; 
- UBND phuOng(xa) sâ ti; 
- Dôi Quãn 1 trât tu do thj; 
- PhOng Quãn 1 dO thj; 
- Luu VP, DT; 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

TP. Nam Dinh, ngày  Ot.  thángS nãm 2019 

GIAY PHEP XAY DVNG 

Se,:  29  /GPXD 

1. Cp cho Ong (bà): Bill Vit Hung 

- Dja chi: S nhà 94/703, Trumg Chinh, phung Ht Long, TP Nam Djnh. 

2. Duçc phép xây dirng cong trInh: Nhà riêng lé 

- Theo thi& kê: 3 Tng. 

- Do: Cong ty c ph.n phát trin xây dçrng thiêt k 

- Ge,m các ni dung sau: 

+ Vj trI xây dimg: Thila 453 BD 9 Din tIch 45.0 m2, S nhã 94/703, Trithng Chinh, 
phuèng Ha Long, TP Nam Djnh. 

+ Ce,t nn xây dmg cong trInh: +0.3 (so vi mt he di.thng) 

+ Mt d xây dirng: 94.9 %, H s sil dung dt: 2.8 

+ Chi gii drnng dO, chi gii xây dirng: Chi giâi xây dçrng trüng chi gii duO'ng do 

+ Màu sc cong trInh: Phü hçp vi m quan dO thj 

+ Diên tIch xây dirng tng 1 (tng trt): 42.7 m2  

+ Tong dintIch san: 128.1 m2  

+ Chiu cao cong trInh: 11.1 m; s tng: 3 Tang. 

3. Giây t ye quyn sü dung dt: H ông/bà Büi Vit Hing có GCNQSDD se, BE 228361 
cap ngày 27/5/2011 dugc UBND thành phô Nam Djnh cap kern theo biên lai thu thuê 
chuyên quyên sil diing dat ngày 26/5/2008. 

4. Giy phép nay có hiu 11rc khOri cong xây dirng trong thai han  12 tháng k tü ngày cp; 
Qua thai han  trên thI phâi dê nghj gia han  giây phép xây dçrng./j 

Lê DInh Chi 



CHU DAU TU' PHAI THU'C HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phâi hoàn toàn chju trách nhim truóc pháp 1ut nu xâm phm các quyn hçp pháp cüa 
các chti s& hüu lien kê. 

2. Phãi thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1utt v Mt dai, v Mu tu xay drng và Giy 
phép xây dmg nay. 

3. Phãi thông báo bang van ban v ngày khôi cong cho Co quan cp phép xây dirng truâc 
khi khâi cong xây dirng cong trInh. 

4. Xuât trInh Gi.y phép xây dirng cho co quan có thm quyn khi dugc yêu cu theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo ti dja Diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thit k lam thay dimt trong các ni dung quy dnh ti Khoãn 1 Diu 
98 Lut Xây dirng nàm 2014 thI phài de nghj Diêu chinh giây phép xây dçrng và ch quyêt 
djnh cüa co quan cap giây phép. 

DIEU CHINH/GIA HN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia han: 

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

TP. Narn Dinh, ngày .......tháng ......narn 
TM. UY BAN NHAN DAN 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p — Ttr do — Hnh phüc 

TP. Nam Dinh, ngàyO6 thángS nãm 2019 

GIAY PHEP XAY DUNG 

S2'1 /GPXD 

1. Cp cho Ong (bà): Nguyn Thj Tuyt 

- Dja chi: S nhà 11, Truing Chinh, phrnng Cüa Bc, TP Nam Dnh. 

2. Dixçc phép xây dimg cong trInh: Nba a riêng lé 

- Theo thiêt kê: 5 Tang. 

- Do: Cong ty kin true Nhà O Xanh thi& k 

- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây dirng: Thira 22 Th BD 11 Din tIch 145.8 m2, S nhà 11, TriRrng Chinh, 
phu&ng Cüa Bäc, TP Nam Dnh. 

+ C& nn xây di.mg cOng trInh: +0.3 (so vai mt he dumg) 

+ Mt d xây dmg: 97.1 %, H s si:r diing dt: 4.7 

+ Chi giâi thrang dO, chi giai xây dirng: Chi giOi xây dirng trüng chi gith du0ng dO 

+ Màu sc cOng trInh: Phü hqp vâi m quan dO thj 

+ Din tIch xây dirng tng 1 (thng trt): 141.1 m2  

+ Tong din tIch san: 689.3 m2  

+ Chiu cao cOng trInh: 17.4 m; so tang: 5 Ttng. 

3. Giây t ye quyên si:r diing dat: H ông/bâ Nguyn Th Tuy& có GCNQSDD s D 963808 
cap ngày 29/10/2004 duc UBND thành phô Nam Djnh cap. 

4. Giy phép nay có hiu 1rc khài cOng xây dirng trong thai hn 12 tháng k tü ngày cp; 
Qua thai htn trên thI phãi dê ngh gia hin giây phép xây dirng. 

Noi nhan9- 
- Chüdâutii; 
- UBND phung(xa) sâ ti; 
- Dôi Quãn 1' trât tu do thi; 
- PhOng Quán 1 do thj; 
- Lui VP, DT; 



CHU DAU TI]' PHAI THIJC HIEN CAC NOI DUNG SAU DAY: 

1. Phâi hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1u.t nu xâm phim các quyn hçp pháp cüa 
các chü s hu'u lien kê. 

2. Phái thrc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai, v d.0 tu xây drng và Giy 
phép xây dirng nay. 

3. Phâi thông báo bang van ban v ngày khi cong cho ca quan cp phép xây d1rng tnróc 
khi khâi cong xây dmg cong trInh. 

4. Xut trInh Gi.y phép xây dirng cho ca quail có th.m quyn khi duçyc yêu cu theo quy 
djnh cüa pháp lust  và treo biên báo tti dja Diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thit k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh ti Khoán 1 Diu 
98 Lu.t Xây dirng näm 2014 thI phãi dê nghj Diêu chinh giây phép xây drng và ch quyêt 
djnh cüa Co quan cap giây phép. 

DIEU CH!NH/GIA HAN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia htn: 

2. Thi gian có hiu 1irc cüa giây phép: 

TP. Nam Dinh, ngày .......tháng ......narn 
TM. UY BAN NHAN DAN 



No'i nhan.% 
- Chü dâu tu; 
- UBND phix&ng(xa) s ti; 
- Di Quán ! trt tir do thj; 
- PhOng Quãn 1 do thj; 
- Luu VP, DT; 

Lê DInh Chi 

TM. UY BAN NHAN DAN 

U T!CH 
U T!CH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH JJc 1p — Tir do — Hinh phñc 

TP. Nani Dinh, ngayO tháng Snám 2019 

GIAY PHEP XAY DuNG 

S: L(i /GPXD 

1. Cap cho Ong (bà): Ngô Dü'c Thanh 

- Dja chi: S nhà 171, Minh Khai, phuông Vj Hoàng, TP Nam Dnh. 

2. Ducrc phép xây dirng cong trInh: Nba & riêng lé 

- Theo thit k& 2 Tang. 

- Do: Cong ty c phn kin true xây dirng XCONS Vit Nam thit kê 

- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây dirng: Sé nhà 171, Mirth Khai, phung Vj Hoàng, TP Nam Djnh; Din tIch 61.5 
m2 

+ Ct nn xây drng cong trInh: +0.3 (so v&i mt he du&ng) 

+ Mt d xây dirng: 99.7 %, H so s& diing dat: 2.0 

+ Chi giâi du&ng dO, chi gi&i xây dmg: Chi gi&i xây dirng trüng chi giOi duing dO 

+ Màu sc cong trInh: Phü hçp v&i m quan dO thj 

+ Din tIch xây dirng tang 1 (tng trt): 61.3 m2  

+ Tong din tIch san: 122.6 m2  

+ Chiu cao cong trInh: 6.3 m; s tng: 2 Tang. 

3. Giây t& ye quyên sü d%ing dat: H ông/bà Ngô D&c Thanh có GCNQSDD s AE 248674 
cap ngày 02/8/2006 duqc UBND thành phô Nam Djnh cap. 

4. Giy phép nay có hiu 1?c  kh&i cOng xây dirng trong th&i han  12 tháng k t1r ngày cp; 
Qua thôi han  trên thI phãi dê nghj gia han  giây phép xây dirng. 



CHU DAU TU' PHAI THU'C HIEN CAC NO! DUNG SAU DAY: 

1. Phái hoàn toàn chju trách nhim truc pháp 1ut nu xâm phrn các quyn hçp pháp cüa 
các chü s hru lien kê. 

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

3. Phái thông báo btng vAn bAn v ngAy khâi cong cho c quan cAp phép xây dirng truo'c 
khi khâi cOng xây dirng cong trInh. 

4. XuAt trInh GiAy phép xây dirng cho Co quan có thAm quyn khi duçc yêu cAu theo quy 
djnh cUa pháp lust  và treo biên báo tti da Diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thit k lAm thay di mt trong các ni dung quy dnh tai  KhoAn 1 Diêu 
98 Lut Xây dirng nAm 2014 thI phAi dê nghj Diêu chinh giây phép xây dirng vA ch quyêt 
dnh cüa co quan cap giây phép. 

DIEU CH!NH/GIA HiN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia hin: 

2. Th?yi gian có hiu 1irc cüa giAy phép: 

TP. Nam Djnh, ngày .......tháng ......nãm 

TM. UY BAN NHAN DAN 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
THANH PHO NAM DTNH DIc 1p — Ttr do — Hnh phüc 

TP. Nam Dinh, ngàyO tháng  S  nãm 2019 

GIAY PHEP XAY DT)NG 
S& 2F/GPXD 

1. Cp cho Ong (bà): Nguyn Van Tuân 

- Dja chi: So nba 140A, Vinh Trumg, phung Lc Vuçing, TP Nam Dinh. 

2. Duçic phép xây dirng cong trInh: Nhà riêng lé. 

- Theo thiêt kê: 1 Tang 

- Do: Gia dInh tu thit k 

- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây drng: Thüa QH 3 Lô QH 3A Din tIch 99.2 m2, Khu TDC Tây Dông Mac, 
phu?iing Thông Nhât, TP Nam Djnh. 

+ C& nn xay dçmg cong trInh: +0.3 (so vi mt he diing) 

+ Mt d xây dimg: 100 %, H so sir ding dat: 1.0 

+ Chi giri di.thng dO, chi giâi xây dirng: Chi giOi xây dirng trüng chI giâi durng do 

+ Màu sc cong trInh: Phü hçp vi m quan do thj 

+ Din tIch xây dirng tAng 1 (tAng trt): 99.2 m2  

+ Tong din tich san: 99.2 m2  

+ Chiu cao cong trInh: 3.9 m; s tAng: 1 Tang 

3. Giây t0 ye quyên sir diing dat: H ông/bà Nguyen Van Tuân có GCNQSDD s CI 
549403 cap ngày 05/02/20 18 duçc S& Tài nguyen và Môi truO'ng Tinh Nam Bjnh. 

4. GiAy phép nay có hiu 1rc khi cong xay dirng trong thi han  12 hang k tr ngây cAp; 
Qua thai han  trên thI phãi dê nghj gia han  giây phép xây dirng. 

Noi  nIzânrTj- 
- Chü dâu tis; 
- UBND phu?mg(xa) si ti; 
- Dôi Quãn 1 trât tu do thi; 
- Phông Quan 12 do thj; 
-LixuVP,DT; 



CHU DAU TII PHAI THUC HIEN CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phài hoàn toàn chiu trách nhim trrnc pháp 1ut nu xâm phm các quyn hçip pháp cüa 
các chü s& hru lien kê. 

2. Phâi thrc hin diing cac quy djnh cüa pháp 1utt v dt dai, v du tu xây drng và Giy 
phép xây drng nay. 

3. Phâi thông báo bng van bàn v ngày khi cong cho co quan cp phép xây drng truâc 
khi kh&i cOng xây dirng cOng trInh. 

4. Xut trInh Gi.y phép xây dçrng cho co quan có thm quyn khi duçc yêu cu theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo tai  dja Diem xây dirng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thit k lam thay di mt trong các ni dung quy djnh tai  Khoân 1 Diu 
98 Lut Xây dirng nàm 2014 thI phãi dê nghj Diêu chinh giây phép xây dirng và chi quyêt 
djnh cüa cci quan cap giây phép. 

DIEU CHINH/GIA HiN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia han: 

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

TP. Nam Djnh, ngày .......tháng ......nãm 
TM. UY BAN NHAN DAN 



No'i n/i in 
- Chüdâutu 
- UBND phuông(xã) sâ ti; 
- Dôi Quãn 1 trât tu do thj; 
- Phông Quân 1 do thj; 
- Luu VP, DT; 

Lê DInh Chi 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH JJc 1p — Tir do — Hnh phñc 

TP. Narn Dinh, ngày  06  tháng . näm 2019 

GIAY PHEP XAY DVNG 

S: 23' /GPXD 

1. Cp cho Ong (bà): Vu Quang Cãnh 

- Dja chi: So nhâ 9/76, Ben Thóc, phu?ng Trân Hung Do, TP Nam Djnh. 

2. Duxçic phép xây dirng cong trInh: Nba riêng lé 

- Theo thit kê: 2 Tang + Turn. 

- Do: Gia dInh tu thit k 

- Gôm các ni dung sau: 

+ Vi trI xây dirng: Thira 48, T BD 16, Din tIch 62.3 m2; SO nhâ 5/199, Nguyn Van Tri, 
phithng Näng TTnh, TP Narn Dnh. 

+ Ct nn xay drng cong trInh: +0.3 (so vri mt he duè'ng) 

+ Mat d xây ding: 100 %, H s sur d%ing dat: 2.3 

+ Chi gii du&ng do, chi gi&i xây dirng: Chi giâi xây dng trüng chi giâi duO'ng dO 

+ Màu sc cOng trInh: Phñ hçip vôi m5 quan dO thj 

+ Din tIch xây dirng ttng 1 (tng trot): 62.3 m2  

+ Tng din tIch san: 143.8 m2  

+ Chiêu cao cong trInh: 11.1 m; s ttng: 2 Tang + Turn. 

3. Giây t ye quyên 5u1 diing dat: H Ong/bà Vu Quang Cânh CO GCNQSDD s BP 671642 
cap ngày 24/01/2014 dugc UBNID thành phô Nam Djnh cap. 

4. Giy phép nay có hiu 1irc khi cong xây dirng trong thi hn 12 tháng k tu ngày cp; 
Qua thOi hn trên thI phãi dê nghj gia hn giây phép xây dirng. .!W 



CHU DAU TU PHAI THIXC HIN CAC NQI DUNG SAU DAY: 

1. Phâi hoàn toàn chju trách nhim trtróc pháp 1ut nu xâm phrn các quyn hgp pháp cüa 
các chU sâ hUu lien kê. 

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

3. Phâi thông báo bng van ban v ngây khi cong cho cci quan cp phép xây dçrng truâc 
khi khii cong xây dirng cOng trInh. 

4. Xut trInh Giy phép xây dirng cho Co quan có thm quyn khi duçic yêu cu theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và treo biên báo tai  dja Diem xây drng theo quy djnh. 

5. Khi Diu chinh thit k lam thay dimt trong các ni dung quy djnh tai  Khoán 1 Diu 
98 Lut Xây dirng nàm 2014 thI phâi dê nghj Diêu chinh giây phép xây dimg và ch quyêt 
djnh cüa co quan cap giây phép. 

DIEU CH!NH/GIA HiN GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia han: 

2. Thii gian có hiu hrc cüa giây phép: 

TP. Nam Dinh, ngày .......tháng ......nãm 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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No'i nhân: 
- Chü ctau tix 
- UBND phuông(x) s ti; 
- Dôi Quan 1 trât tu do thi; 
- PhOng Quan ! do thj; 
-LuuVP,DT; 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p — Ttr do — Hnh phüc 

TP. Nam D/nh, ngày  o6  tháng5 nàm 2019 

GIAY PHEP XAY DTfNG 

S&2ii /GPXD 

1. C.p cho Ong (bà): Hoàng Van Thüy 

- Dja chi: So nhà 651, Trn Thai Tong, phumg Lc Vuçrng, TP Nam Djnh. 

2. Drn7c phép xây drng cong trInh: Nhà O riêng lé 

- Theo thit kê: 3 Tang. 

- Do: Cong ty TNHH tu vn xây dirng và cOng ngh DTC thi& kê 

- Gm các ni dung sau: 

+ Vj trI xây dirng: Thi:ra 312 Th BD 32 Din tich: 74.0 m2, Khu DTM TMng Nht, phithng 
Lc Ha,  TP Nam Djnh. 

+ C& nn xây dirng cOng trInh: +0.3 (so vth mt he dumg) 

+ Mt d xây drng: 75.7 %, H s sir diing d.t: 2.3 

+ Chi giâi dithng dO, chi giOi xây dirng: Chi gith xây dirng tr1Tng chi giOi du?ng dO 

+ Màu sc cOng trInh: Phii hcip vi m quan do thj 

+ Din tIch xây dirng tng 1 (tng trt): 56.0 m2  

+ Tng din tIch san: 168.0 m2  

+ Chiu cao cong trInh: 10.8 m; s thng: 3 Tng. 

3. Giy t v quyn sü dirng dtt: Ho ông/bà Hoàng Van Thüy có GCNQSDD s CO 
863584 cap ngày 08/4/20 19 du'gc Si Tâi nguyen và MOi triRng Tinh Nam Djnh cap. 

4. Giây phép nay có hiu 1irc khi cong xây dimg trong thi han  12 tháng k tfi ngày cp; 
Qua thi han  trên thI phái d nghj gia han  giy phép xây dirng.  izt 

Lê l3Inh Chi 



CHU DAU TIX PHAI THIXC HIEN CAC NOI DUNG SAU DAY: 

1. Phài hoàn toàn chju trách nhim tnrc pháp 1ut nu xâm phm các quyên hcip pháp cüa 
các chü s& hru lien kê. 

2. Phâi thirc hin diing các quy djnh cüa pháp 1ut ye d.t dai, v du tu xây dçrng và Giy 
phép xay dirng nay. 

3. Phái thông báo bang van bàn ye ngày khi cong cho co quan cp phép xây dirng truc 
khi khi cong xây dirng cOng trInh. 

4. Xut trInh Giy phép xây dimg cho co quan có thm quyn khi duçc yêu cu theo quy 
djnh cüa pháp lu.t và treo biên báo tai  da Diem xây drng theo quy dnh. 

5. Khi Diu chinh thi& k lam thay dôi mt trong các ni dung quy djnh tai  Khoân 1 Diu 
98 Lut Xây drng nàm 2014 thI phãi dê nghj Diêu chinh giây phép xây dirng và chi quyêt 
djnh cüa co quan cap giây phép. 

DIEU CH!NH/GIA H3N GIAY PHEP 

1. Ni dung Diu chinhlgia han: 

2. Thai gian có hiu lirc cüa giy phép: 

TP. Nam Dinh, ngày .......tháng ......nãm 
TM. UY BAN NHAN DAN 
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