
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở dự 
án Nhà ở xã hội Nam Ngân 

Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân 
(Seafront) công bố thời gian tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký mua nhà ở. 

Căn cứ quy định của Luật Nhà ở, Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội. Ngày 09/9/2019, Công ty cổ phần Đâu 
tư Nam Ngân có Văn bản số 27/CV-CPNN về 
việc công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký mua nhà ở dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân 
(Seafront) tại số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Cụ 
thể như sau: 
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1. Thông tin chung về dựán: 

 - Tên dự án: Nhà ở xã hội Nam Ngân (Seafront). 

 - Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Ngân. 

 - Địa điểm xây dựng:số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải Cảng, thành phố Quy 
Nhơn. 

2. Tiến độ: 

- Thời gian khởi công: 29/6/2019; 

- Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý IV/2020. 

3. Quy mô: 

- Số tầng:                                22 tầng 

- Số căn hộ:                           198 căn (168 căn để bán và 30 căn cho thuê) 

- Cơ cấu căn hộ: 

            + Căn hộ loại A (60 m2 ): 2 phòng ngủ, số lượng: 18 căn. 

            + Căn hộ loại B (48 m2):  2 phòng ngủ, số lượng: 144 căn. 

            + Căn hộ loại C (47,5 m2): 01 phòng ngủ đôi, số lượng: 36 căn. 



4. Hình thức đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác theo 
quy định của pháp luật. 

5. Giá bán: Giá bán căn hộ: Sẽ công bố chính thức ngay sau khi có quyết định phê 
duyệt giá bán của cơ quan cấp thẩm quyền. 

6. Thời gian phát hành hồ sơ đăng kí mua căn hộ: 

- Từ ngày 10/09/2019 đến hết ngày 10/10/2019 (không bao gồm thứ bảy và chủ nhật). 

7. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng kí mua căn hộ: Văn phòng đại diện của Dự án Nhà ở 
xã hội Nam Ngân (Seafront). 

- Địa điểm: số 141 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Số điện thoại liên hệ: 0256.3503789 

- Địa chỉ mail: namngan.noxh@gmail.com 

8. Mẫu Hồ sơ và đối tượng và điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội: 

- Mẫu hồ sơ: Phát hành tại Văn phòng đại diện của Dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân 
(Seafront) hoặc tải trên Website của Sở Xây dựng. 

- Đối tượng và điều kiện mua: Theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về đối tượng, điều kiện 
và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại 
các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 
P.QLN&PTĐT  (Cập nhật ngày 09-09-2019) 


