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Địa điểm Tân Trú Dân đăng ký lịch hẹn phục vụ tư vấn về các vấn đề địa 

chính ở các văn phòng địa chính thuộc Thành phố Đài Nam 

1、 Để giúp bạn hiểu rõ các quy định có liên quan đến bất động sản ở Đài Loan, 

các văn phòng địa chính trực thuộc địa phương của Thành Phố (Đài Nam )đã 

thiết lập dịch vụ đặt lịch hẹn để được phục vụ tư vấn。 

2、 Xin vui lòng điền thông tin vào các mục dưới đây và đánh dấu tích vào địa 

điểm các văn phòng địa chính mà bạn muốn tìm đến tư vấn,có thể đặt lịch hẹn 

trực tuyến, qua mạng hay bằng fax。 

3、 Mời tham khảo ( □không thể đến bạn muốn hủy cuộc hẹn, xin vui lòng cách 

giờ hẹn ban đầu trước 24 giờ (tiếng đồng hồ)với phương pháp hủy qua mạng 

internet bằng cách đánh dấu tích vào ô hủy hoặc có thể thông qua fax để hủy 

cuộc hẹn.。 

Họ và tên người 

đăng ký 

 Địa điểm liên lạc  

Điện thoại liên hệ  

Họ và tên người 

được hủy quyền 

 Điện thoại liên hệ  

Thời gian hẹn tư 

vấn  

Năm     tháng     ngày 

 Sáng .(chiều )  

Nếu muốn thông dịch viên( khẩu dịch ) ,vui lòng đánh 

dấu tích vào mục ngôn ngữ 

□Tiếng Anh... 

□Tiếng Việt.. 

□Tiếng InDoNeSiA 

Nội dung tư vấn  

1、 Địa điểm đặt lịch hẹn của các văn phòngtư vấn : (vui lòng tham khảo ở ghi chú 

3 của phần địa điểm ) Văn phòng□Đài Nam□Đông Nam□An Nam (AnNan) 

□Diêm Thủy (ShuiYan)□Bạch Hà (Baihe) □Giai Lí( Jiali)□Ma Đậu( Madou) 

□Tân Hóa□Quy Nhân (Guijen)□Vĩnh Khang□Ngọc Tịnh(YuJing) 

2、 (vui lòng mô tả ngắn gọn, đơn giản )： 
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ghi chú : 
1、 Thời gian làm việc từ 8:00~ 12:00、13:30~17:30,thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần ,nghỉ các ngày nghỉ lễ theo quy định 。 

2、 Thẩm quyền trực thuộc : Trang web của Cục đất đai địa chính thành phố Đài 

Nam。 https://land.tainan.gov.tw/GroundLinks/Other_office.htm 

3、 Địa chỉ các văn phòng địa chính địa phương: 

(1) Văn phòng địa chính Đài Nam: Số 321, đường Kiến Bình ( Jianping), khu An 

Bình,thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 297-8860  Fax：(06) 299-4512 

(2) Văn phòng Địa chính Đông Nam: Số 318, Đoạn 1, đường Lâm 

Sâm(Linsen),khu Đông, Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 268-0595 Fax：(06) 336-3627 

(3) Văn phòng Địa chính An Nam (Annan): Số 1, đường Nhân An (Renan), khu 

An Nam, Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06)255-9317 Fax：(06)256-9313 

(4) Văn phòng Địa chính Diêm Thủy (ShuiYan): Số 1-1, đường Vũ Miếu 

(Wumiao), khu Diêm Thủy, Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 652-2491 Fax：(06) 652-0103 

(5) Văn phòng Địa chính Bạch Hà (Baihe): Số 317, đường Quốc Thái (Guotai), 

khu Bạch Hà (Baihe), Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06)6852251 Fax：(06) 683-1954 

(6) Văn phòng Địa chính Ma Đậu(Madou): Số 26, đường Hưng Quốc (Xingguo), 

khu Ma Đậu(Madou), Thành phố Đài Nam。  

Tel：(06) 571-3417 Fax：(06) 572-6557 

(7) Văn phòng địa chính Giai Lí (Jiali): Số 417, đường Trung Sơn (Zhongshan),khu 

Giai Lí (Jiali), Thành phố Đài Nam。  

Tel：(06) 722-0404 Fax：(06) 721-2481 

(8) Văn phòng Địa chínhTân Hoa : Số 1160, Đường Trung Chánh (Zhongzheng), 

khuTân Hoa, Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 597-4823 Fax：(06) 598-0349 

(9) Văn phòng Địa chính Quy Nhân (Quiren): Số 1203, Đoạn 1, ĐườngTrung 

Chánh (Zhongzheng) , khu Quy Nhân (Guiren), Thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 330-8377 Fax：(06) 230-4924 

(10) Văn phòng địa chính Ngọc Tịnh (Yujing): Số 146, đường Miên Tộc 

(Minzu),khu Ngọc Tịnh (Yujing), thành phố Đài Nam。 

Tel：(06) 574-2049 Fax：(06) 574-1169 

(11) Văn phòng Địa chính Vĩnh Khang: số 55 ,đường Văn Hóa (Wenhua),khu 

Vĩnh Khang (Yongkang ),Thành phố Đài Nam。  

Tel：(06) 232-8565 Fax：(06) 204-3022 

https://land.tainan.gov.tw/GroundLinks/Other_office.htm

