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PHỤ LỤC 2 

Thuộc Dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn  

Bên thế chấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH 

Bên nhận thế chấp: NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 

STT 

Số giấy 

chứng 

nhận 

Số vào sổ 

cấp GCN 

Địa chỉ 
Diện 

tích 

(m
2
) 

Hình 

thức 

sử 

dụng 

Mục 

đích sử 

dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

Nguồn 

gốc sử 

dụng 

Ghi chú 
Nơi cấp, ngày 

cấp Lô Phân khu 

1 CR 726650 CT09770 
 VI-ODV-08-

01 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

2 CR 726651 CT09771 
 VI-ODV-08-

02 
108,0 

3 CR 726652 CT09772 
 VI-ODV-08-

03 
108,0 

4 CR 726653 CT09773 
 VI-ODV-08-

04 
108,0 

5 CR 726654 CT09774 
 VI-ODV-08-

05 
108,0 



2 
 

6 CR 726655 CT09775 
 VI-ODV-08-

06 
142,2 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

7 CR 726656 CT09776 
 VI-ODV-08-

07 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

142,2 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

8 CR 726657 CT09777 
 VI-ODV-08-

08 
108,0 

9 CR 726658 CT09778 
 VI-ODV-08-

09 
108,0 

10 CR 726659 CT09779 
 VI-ODV-08-

10 
108,0 

11 CR 726660 CT09780 
 VI-ODV-08-

11 
108,0 

12 CR 726661 CT09781 
 VI-ODV-08-

12 
108,0 



3 
 

13 CR 726663 CT09783 
 VI-ODV-08-

14 
108,0 

14 CR 726667 CT09786 
 VI-ODV-09-

02 
108,0 

15 CR 726671 CT09789 
 VI-ODV-10-

02 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

16 CR 726672 CT09790 
 VI-ODV-10-

03 
108,0 

17 CR 726675 CT09793 
 VI-ODV-10-

06 
108,0 

18 CR 726677 CT09795 
 VI-ODV-10-

08 
108,0 

19 CR 726678 CT09796 
 VI-ODV-10-

09 
108,0 



4 
 

20 CR 726679 CT09797 
 VI-ODV-10-

10 
108,0 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

21 CR 726981 CT09899 
 VI-ODV-46-

06 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

22 CR 726984 CT09902 
 VI-ODV-46-

09 
108,0 

23 CR 726992 CT09910 
 VI-ODV-47-

01 
108,4 

24 CR 726993 CT09911 
 VI-ODV-47-

02 
108,4 

25 CR 792300 CT09959 
 VI-ODV-49-

05 
124,9 

26 CT 829014 CT09932 
 VI-ODV-48-

07 
108,0 



5 
 

27 CT 829015 CT09933 
 VI-ODV-48-

08 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

28 CT 829017 CT09935 
 VI-ODV-48-

10 
108,0 

29 CT 829020 CT09938 
 VI-ODV-48-

13 
108,0 

30 CT 829027 CT09945 
 VI-ODV-48-

20 
108,0 

31 CT 829038 CT09956 
 VI-ODV-49-

02 
107,9 

32 CT 829039 CT09957 
 VI-ODV-49-

03 
107,9 

33 CT 829040 CT09958 
 VI-ODV-49-

04 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

124,9 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 



6 
 

34 CT 829042 CT09960 
 VI-ODV-49-

06 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

124,9 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

22/11/2019 

35 CT 829043 CT09961 
 VI-ODV-49-

07 
124,9 

36 CT 829044 CT09962 
 VI-ODV-49-

08 
124,9 

37 CT 829045 CT09963 
 VI-ODV-49-

09 
124,9 

38 CT 829051 CT09969 
 VI-ODV-49-

15 
124,9 

39 CT 829055 CT09973 
 VI-ODV-50-

02 
108,1     

40 CT 829056 CT09974 
 VI-ODV-50-

03 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 



7 
 

41 CT 829057 CT09975 
 VI-ODV-50-

04 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

22/11/2019 

42 CT 829058 CT09976 
 VI-ODV-50-

05 
111,9 

43 CT 829060 CT09978 
 VI-ODV-50-

07 
111,9 

44 CT 829061 CT09979 
 VI-ODV-50-

08 
111,9 

45 CT 829062 CT09980 
 VI-ODV-50-

09 
111,9 

46 CT 829066 CT09984 
 VI-ODV-51-

01 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 47 CT 829067 CT09985 
 VI-ODV-51-

02 
108,0 



8 
 

48 CT 829071 CT09989 
 VI-ODV-51-

06 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

49 CT 829072 CT09990 
 VI-ODV-51-

07 
108,0 

50 CT 829073 CT09991 
 VI-ODV-51-

08 
108,0 

51 CT 829074 CT09992 
 VI-ODV-51-

09 
108,0 

52 CT 829075 CT09993 
 VI-ODV-51-

10 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

53 CT 829076 CT09994 
 VI-ODV-51-

11 
108,0 

54 CT 829077 CT09995 
 VI-ODV-51-

12 
108,0 
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55 CT 829078 CT09996 
 VI-ODV-51-

13 
108,0 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

56 CT 829081 CT09999 
 VI-ODV-51-

16 
162,9 

57 CT 829082 CT10000 
 VI-ODV-52-

01 
113,3 

58 CT 829083 CT10001 
 VI-ODV-52-

02 Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

115,6 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

59 CT 829084 CT10002 
 VI-ODV-52-

03 
117,9 

60 CT 829085 CT10003 
 VI-ODV-52-

04 
120,1 

61 CT 829086 CT10004 
 VI-ODV-53-

01 
108,0 
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62 CT 829087 CT10005 
 VI-ODV-53-

02 
108,0 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

63 CT 829091 CT10009 
 VI-ODV-53-

06 
108,0 

64 CT 829092 CT10010 
 VI-ODV-53-

07 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07370 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

65 CT 829093 CT10011 
 VI-ODV-53-

08 
108,0 

66 CT 829094 CT10012 
 VI-ODV-53-

09 
108,0 

67 CT 829096 CT10014 
 VI-ODV-53-

11 
108,0 

68 CT 829098 CT10016 
 VI-ODV-53-

13 
108,0 
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69 CT 829099 CT10017 
 VI-ODV-53-

14 
108,0 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

70 CT 829100 CT10018 
 VI-ODV-53-

15 
147,1 

71 CT 829113 CT10036  VI-BT-01-13  

  

  

  

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

227,6 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(Đất ở 

biệt thự 

đơn lập 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07373 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

72 CT 829122 CT10045  VI-BT-01-22  280,0 

73 CT 829125 CT10048  VI-BT-02-3 219,8 
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74 CT 829126 CT10049  VI-BT-02-4 

 Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

  

  

  

  

219,8 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(Đất ở 

biệt thự 

đơn lập 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07373 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 

75 CT 829127 CT10050  VI-BT-02-5 219,8 

76 CT 829128 CT10051  VI-BT-02-6 219,8 

77 CT 829129 CT10052  VI-BT-02-7 219,8 

78 CT 829131 CT10054  VI-BT-02-9 278,2 

79 CT 829142 CT10065 
 VI-ODV-01-

02 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

109,8 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

 

 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 80 CT 829143 CT10066 
 VI-ODV-01-

03 
109,8 
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81 CT 829147 CT10070 
 VI-ODV-01-

07 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

109,7 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07373 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

82 CT 829148 CT10071 
 VI-ODV-01-

08 
109,7 

83 CT 829149 CT10072 
 VI-ODV-01-

09 
109,7 

84 CT 829150 CT10073 
 VI-ODV-02-

01 
109,8 

85 CT 829151 CT10074 
 VI-ODV-02-

02 
109,8 

86 CT 829152 CT10075 
 VI-ODV-02-

03 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

109,8 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

22/11/2019 87 CT 829153 CT10076 
 VI-ODV-02-

04 
109,8 
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88 CT 829154 CT10077 
 VI-ODV-02-

05 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

109,8 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07373 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

89 CT 829156 CT10079 
 VI-ODV-02-

07 
109,7 

90 CT 829161 CT10084 
 VI-ODV-03-

03 
108,0 

91 CT 829162 CT10085 
 VI-ODV-03-

04 
108,0 

92 CT 829163 CT10086 
 VI-ODV-03-

05 
108,0 

93 CT 829164 CT10087 
 VI-ODV-03-

06 
108,0 

94 CR 726453 CT09720 
 VI-ODV-55-

18 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 



15 
 

95 CR 726454 CT09721 
 VI-ODV-55-

19 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

15/11/2019 

96 CR 726455 CT09722 
 VI-ODV-55-

20 
108,0 

97 CR 726456 CT09723 
 VI-ODV-55-

21 
108,0 

98 CR 726457 CT09724 
 VI-ODV-55-

22 
108,0 

99 CR 726458 CT09725 
 VI-ODV-55-

23 
108,0 

100 CR 726459 CT09726 
 VI-ODV-55-

24 
108,0 

101 CR 726464  CT09731 
 VI-ODV-55-

29 
 108,0 
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102 CR 726465 CT09732 
 VI-ODV-56-

01 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 

103 CR 726477 CT09744 
 VI-ODV-57-

01 
108,0 

104 CR 726478 CT09745 
 VI-ODV-57-

02 
108,0 

105 CR 726481 CT09748 
 VI-ODV-57-

05 
108,0 

106 CR 726482 CT09749 
 VI-ODV-57-

06 
108,0 

107 CR 726483 CT09750 
 VI-ODV-58-

01 
108,0 

108 CR 726484 CT09751 
 VI-ODV-58-

02 
108,0 
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109 CR 726485 CT09752 
 VI-ODV-58-

03 
108,0 

110 CR 726486 CT09753 
 VI-ODV-58-

04 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 

111 CR 726487 CT09754 
 VI-ODV-58-

05 
108,0 

112 CR 726488 CT09755 
 VI-ODV-58-

06 
108,0 

113 CR 726489 CT09756 
 VI-ODV-58-

07 
108,0 

114 CR 726490 CT09757 
 VI-ODV-58-

08 
108,0 

115 CR 726491 CT09758 
 VI-ODV-58-

09 
108,0 
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116 CR 726492 CT09759 
 VI-ODV-58-

10 
108,0 

117 CR 726493 CT09760 
 VI-ODV-58-

11 
108,0 

118 CR 726494 CT09761 
 VI-ODV-58-

12 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 

119 CR 726495 CT09762 
 VI-ODV-59-

01 
108,0 

120 CR 726496 CT09763 
 VI-ODV-59-

02 
108,0 

121 CR 726497 CT09764 
 VI-ODV-59-

03 
108,0 

122 CR 726498 CT09765 
 VI-ODV-59-

04 
108,0 
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123 CR 726500 CT09767 
 VI-ODV-59-

06 
122,3 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

124 CR 726501 CT09614 
 VI-ODV-37-

01 
103,5 

125 CR 726502 CT09615 
 VI-ODV-37-

02 
108,0 

126 CR 726503 CT09616 
 VI-ODV-37-

03 Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 

127 CR 726506 CT09619 
 VI-ODV-37-

06 
108,0 

128 CR 726507 CT09620 
 VI-ODV-37-

07 
108,0 

129 CR 726510 CT09623 
 VI-ODV-37-

10 
108,0 
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130 CR 726511 CT09624 
 VI-ODV-37-

11 
108,0 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

131 CR 726512 CT09625 
 VI-ODV-37-

12 
108,0 

132 CR 726513 CT09626  
 VI-ODV-37-

13 
108,0  

133 CR 726514 CT09627 
 VI-ODV-37-

14 
108,0 

134 CR 726515 CT09628 
 VI-ODV-37-

15 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 

135 CR 726516 CT09629 
 VI-ODV-37-

16 
108,0 

136 CR 726517 CT09630 
 VI-ODV-37-

17 
108,0 
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137 CR 726518 CT09631 
 VI-ODV-41-

01 
106,8 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

138 CR 726519 CT09632 
 VI-ODV-41-

02 
108,0 

139 CR 726592 CT09705 
 VI-ODV-55-

03 
108,0 

140 CR 726599 CT09712 
 VI-ODV-55-

10 
108,0 

141 CR 726600 CT09713 
 VI-ODV-55-

11 
108,0 

142 CR 726601 CT09714 
 VI-ODV-55-

12 

Phân khu 

số 6, Khu 

đô thị du 

lịch sinh 

thái Nhơn 

Hội, Khu 

kinh tế 

Nhơn Hội, 

108,0 

Sử 

dụng 

riêng 

Đất ở tại 

đô thị 

(xây 

dựng 

nhà ở, 

kết hợp 

dịch vụ 

thuộc dự 

Đến ngày 

01/6/2067 

Nhà 

nước 

giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng 

đất 

• Người mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng 

đất được sử dụng ổn 

định lâu dài. 

• Số hiệu thửa đất chưa 

được xác định theo bản 

đồ địa chính. 

• Giấy chứng nhận này 

Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

cấp ngày 

15/11/2019 143 CR 726639 CT09733 
 VI-ODV-56-

02 
108,0 



22 
 

144 CR 726643 CT09737 
 VI-ODV-56-

06 

xã Nhơn 

Lý, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

108,0 

án Khu 

đô thị 

chức 

năng 

FLC 

Lux City 

Quy 

Nhơn) 

được tách cấp từ Giấy 

chứng nhận có số vào 

sổ cấp GCN: CT07371 

do sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 

11/01/2019. 

• Công ty chỉ được 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

sau khi đã đầu tư xây 

dựng nhà ở và đủ điều 

kiện theo quy định của 

pháp luật./. 

145 CR 726644 CT09738 
 VI-ODV-56-

07 
108,0 

146 CR 726645 CT09739 
 VI-ODV-56-

08 
108,0 

147 CR 726646 CT09740 
 VI-ODV-56-

09 
108,0 

148 CR 726647 CT09741 
 VI-ODV-56-

10 
108,0 

149 CR 726649 CT09743 
 VI-ODV-56-

12 
108,0 

 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-03-23T14:32:37+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Kèm theo văn bản số 98/TB-VPDK của Văn phòng đăng ký đất đai




