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N A M  I  , O N C ;  -  H Ò N  ( ỉ  P H Á T  Đ ộ c  l i ì p  -  T ư  d o  -  I  l ạ n h  p h ú c  

Sỏ: SẳỊ-ÙN ỊsSlNL-*? ( an Tlnr, níịùyH thímgẨOntiìỉi 20IV 

V \: fíế ttỊỊỈỉị dãnỊi tài thông tin chung 

cư nhà ớ xã hôi Sam I.OIIS - llồits Phát lên SỚ XÂY DƯNG TP.CẮN THƠ 

công thông fin diện tứ Ị 

1 ^Nọtv.ÓMỈũIẩ.' 

Kính gừi: Sở Xây Dựim Thành Phố cần Thơ 
Chiiyên; 

LƯU hố so sô':. 

('ủn cứ Xiỉhị tiịnli 100 20!5 \D-('!' n^ay 21! 10 2015 cua ('hinh /'hu vứ Phái triOn và 

tịiuin lý Xhù trxà hội: 

('ãn í ir ỌII\í'I tỉịnh so ~4() OI)-L BXI) nịỊÙy 26 3 2019 vua ƯY han nhân íỉâu thành pho 

('án Thơ Ouyêt cỉịnh cha inroiỉí; c/âu lư cho ('ónịi ly ('P Xuiiì Loníi ỈỈÓIÌẬÌ Phái tỉủu lư xú) 

íitnỉii dự án Xhù <rxã hội lại Khu í/íĩiì cư lõ tSCKhu í/ô thị Xam ( ân Thir. 

('ăn cứ Ouyết dinh sô 950 OI)-l RXO lì^ày 23 7 2(1 ì y cua i V han nhân dãn /hành phố 

('(1)1 Thư vc viộc ihu hoi íỉíit do Trunịĩ lâm Phái irìên Cịiiỹ đa! ihành pho (Ịìian lý lại Khu (1(1)1 ctr 

ìn tSC . pỉìirừnự Ịỉiriìịí Thạnh, qitận ( úi Rủnii và <ỊÌao diu uíọt I) cho ( Vi/Ì^ /V (  / '  /  Ii/ỉíỉ 

íỉànỊỉ Phái lic xâ) íiựnự dự ủn ( 'hunv. cư Xlìà ơ.xã hội Xam l.dHíi ỉỉồiìỊi Phái: 

c 'ăn cứ íỊĨaỵ phép xây dựng so 50 GP.XI) do .Ví/ AtỊv dựnịi thành phố Can Tỉur Ciip Híỉày 

12 9 2019; 

Níỉhị dịnh 100/2015/NO-CP nuà} 20'lf)'2015 cua Chinh Phu \ỏ 1'hál tricn \à quan lý 

Nhủ a xã hội qu\ định chu (.lâu tư dự im có iràđi nhiệm cuny cap các (liông tin licn quan dcn 

dụ án dò cõnụ ho cõiiíi khai lại cỏnu rhôníỉ tin diện tir cua Sa Xâ\ dụnỊ.1. 

I heo qu\ dịnh ('ò;io t\ C'IJ Nam l.onu I Itiim Phái kính gứi mội sô thônu Ún liên quan 

dcn dụ án chung cu nhà ớ xã hội Nam ] .oniỉ 1 [ong Phát như sau: 

- Tên dự án: Chunu cư nhà ơ xà hội Nam Long - nồng Phát 

- Chu dầu tư dụ án: Công ty Ol1 Nam Long - Hồng Phái 

- Địa diêm \ả\ ilựm'. dụ Ún: Thua dất so 2452 lờ han dỏ sò 7. plurìvim lỉirnụ ['hạnh, 

quặn Cái Răng, ihành pho Can rhơ thuộc dự án Khu dân cu lõ xe. plurờnt' llưHLí 

Thạnh, quận Cái Rănu 

- Dịa chi liòn lạc và nộp đơn đăng kv: A2-01 Vũ Dinh Liệu, phưcnig ĩ lưng Thạnh, quận 

Cái Rãnu. thành phố cần Thơ 

- Tiến độ thực hiộ-n dự án: Thời gian hoàn thành công trình trong vòng I 2 tliánu 

- Quy mồ dự án: 

• [ onii điện tídi LÌất xà> tlựnư: 38()Om". trong dó: 

Dicn lích dấl xâ\ dựnii cònti irình chínli: ! .6.>4.5nr 



I ôntỊ diện tích sàn cua cônii trinh chính: t).640.4]iT1 

• I 011!: diện lích cãn hộ tính tlico lọt lòim: 7.rifỉ7,3m: 

Khôi nhá 01 irệt • 0? lau • mái chc cầu ĩlianu 

- Sò Urợnu CLÌn hộ: 1S7 càn hộ 

Sò lượn Li căn hộ dô bán thuunLL mại: 37 căn hộ tLHĩii^ dươnsi I 477nr 

' Sô lượnự căn hộ dữ bdn nhã o xà hội : 113 càn hộ imrnọ đircme 4.4.vMir 

• Sò lượni: căn hộ ilỏ cho thuC*. cho thuê mua: 37 căn hộ tươnịi dương 1.477ni: 

Dicn tích cán hộ: 2<x.]nr 6X.3m: 

- (liá: clnni hao íiồni VAT 

< iia hun cán hộ ihudnẹ mại: 13 ! 6 triệu don ụ 111 

' (im hủn L'íin hộ nlvà ơ xà hội: 12 irĩệu dồnLỉ nr 

(iiá cho tliLiò: 58.75<)d nv1 iháim. 

- I hời uian bảt dâu xà két thúc nhận đơn dăng ký: l ừ niiày 02 10 2019 dốn neav 

o.'1 11 no 1 '•) 

Kinh dò nưliị S(V Xiì_\ DựnjỊ dánu tai nhữniỉ ihôntỉ tin trOn len côníi ihòny lin ciiị'11 tư dC-

n^uữi Jàn co nhu càu dirtTL' hiôt tliũiiLỊ tin MI đãnự k\ . 

Chim ihanh cam ưn. ^ . 
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^^ụáéh Kim l)ônji 


