
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số :397/2018/GPXD

(Sử dụng cho nhà ớ riêng lẻ)

1. Cấp cho (Ồng): Duong Vãn Linh
- Địa chi thường trú: Thôn 9 xã Quảng Long huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở riêng lế
- Theo thiết kế:
+ Do: Gia đình tự thiết lập, nhà cấp 4.
- Đơn vị thẩm định, thấm tra (nểu có):
- Gồm các nội dung sau:
+ Vị trí xây dựng: Thôn 5 xã Quảng Long huyện ỉ lải Hà tỉnh Ọuáng Ninh 
+ Cốt nền xây đựng công trình: +0,54 m so với cốt quốc lộ 18A .
+ Mật độ xây dựng: 100%; hệ sổ sử dụng đất: 1.
+ Chỉ giới đường đỏ; Chỉ giới xây đựng: 17,5 m so với mép đuờng quốc lộ 18A 
+ Màu sắc công trình: Ghi
+ Diện tích xây dựng (tầng một): 80 m (Tám mươi mét vuông)
+ Tổng diện tích sàn: 80 m2 (Tám mươi mét vuông)
+ Chiều cao công trình 4,2 m; Tầng ỉcao: 4,2 m; số tầng: 0 1 tầng.
Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được phê duyệt thì bô sung những nội dung theo 
quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số BC913959 cấp ngày 22/12/2010 do 
UBND huyện Hải Hà cấp.
4. Giấy phép này có hiệu lực: Từ n^ày khởi công xâv dựng trone thời hạn ] 2 tháng kể 
từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

Nơi nhận:
- Chù đầu tư
- UBND xã nai XDCT.
- Đội TTĐT & M T
- Lưu.

Hải Hà, ngày tháng 10 năm 2018 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
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