
 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN TÀI SẢN CẦN XỬ LÝ 

 

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ấp 05, xã Long 

Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

2. Giá chào bán/giá đấu giá: 69.694.000 đồng 

3. Chi tiết tài sản: 

 Hồ sơ pháp lý: Đầy đủ 

 Mô tả tài sản: 

 Quyền sử dụng đất: W 005246. 

 Thửa đất số: 276. 

 Tờ bản đồ số: 1C. 

 Diện tích: 33,8 m
2
 (diện tích thực tế theo bản trích đo ngày 15/12/2015). 

 Diện tích sử dụng riêng: 33,8 m
2
 (diện tích thực tế theo bản trích đo ngày 

15/12/2015). 

 Mục đích sử dụng: ONT. 

 Địa chỉ thửa đất: Ấp 05, xã Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

 Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

 Tài sản gắn liền với đất: Giấy chủ quyền nhà số 168/UBND. 

 Loại tài sản: Nhà ở. 

 Địa chỉ: Ấp 05, xã Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

 Diện tích: 30,98 m
2 

(theo biên bản kê biên ngày 08/12/2015). 

 Kết cấu nhà: Nhà trệt có kết cấu móng, cột đà BTCT, nền gạch bông 15 x 

15 cm, tường xây gạch dày 10 cm, sơn nước, mặt trước trát đá rửa, trần la 

phông bằng ván ép, đỡ mái bằng gỗ, mái tole thiếc, cửa đi gỗ. 

 Cấp nhà ở: 04. 

 Mô tả khác: Tiếp giáp lối đi công cộng đường dal 2m, gần Ngân hàng Xây 

dựng - Chi nhánh Rạch Kiến, chợ Rạch Kiến, trường học, trung tâm y tế, khu 

dân cư hiện hữu, giao thông cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, điều kiện an ninh, môi 

trường sống tốt. 

 Thông tin liên hệ:  

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Phòng Khách hàng - Chi nhánh Rạch 

Kiến. Số điện thoại 0723.880.126 - 0723.886.032 (Số nội bộ 201 hoặc 203). 


