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Ngày 01/11/2017, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (“Công ty Hoàng Quân” - HOSE:
HQC) đã chính thức nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với
đất của dự án Nhà ở xã hội HQC Trà Vinh tại phường 4, thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Công ty đã chính thức nhận Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 206972 do UBND Tỉnh
Trà Vinh cấp ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại dự án HQC Trà Vinh. Đây là dự án được miễn tiền sử dụng
đất theo Quyết định số: 643/QĐ-CT ngày 23/08/2017 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh với số tiền sử dụng đất
được miễn 69.336.028.000 đồng. Việc được miễn tiền sử dụng đất góp phần giúp HQC giảm tối đa giá
thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo dự án chất lượng, đầy đủ tiện ích cần thiết cho nhu cầu đời sống của
các cư dân hiện đại.
Dự án HQC Trà Vinh có tổng vốn đầu tư gần 690 tỷ đồng, với diện tích đất 176.749,9 m2, gồm 1.223 căn
nhà liên kế 1 trệt 1 lầu, 340 căn nhà thương mại 1 trệt 1 lầu. Khu đô thị mới HQC trà Vinh có vị trí đắc địa
ngay trung trâm hành chính tỉnh Trà Vinh, giáp kênh Tiệm Trương – Cầu Long Bình 3, thuộc Phường 4,
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Dự án được đầu tư đầy đủ các tiện ích nội khu như siêu thị, trường mẫu
giáo, khu thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên… phục vụ tối đa cuộc sống của dân cư.
Ngày 23/9/2017 vừa qua, Công ty đã hoàn thành nhà mẫu, chính thức mở bán đợt 1 gồm 571 căn nhà liên
kế 1 trệt 1 lầu. Nhờ vào vị trí đắc địa, thiết kế đa dạng, tiện ích phong phú nên ngay khi mở bán HQC Trà
Vinh đã bán được hơn 30% số lượng mở bán. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn
thành, bàn giao ít nhất 300 căn đầu tiên ngay trong Qúy IV/2017 và hoàn thành dự án vào Quý IV/2018.
Thông tin đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty:
http://hoangquan.com.vn/shareholdersrelations/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

