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Căn cứ Công văn số 522/PCCC-P2 ngày 25/01/2017 của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy 

TP.HCM, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) thực hiện công bố 

thông tin về việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với công trình Trung tâm 

thương mại và Chung cư cao tầng Hóc Môn tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

(HQC Hóc Môn). 

Dự án HQC Hóc Môn hiện đang hoàn thiện các hạng mục tiện ích còn lại của dự án. Dự án đang 

được tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng nhằm tạo điều kiện cho cư dân tiếp nhận căn hộ 

và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Dự án. 

Dự án nhà ở xã hội HQC Hóc Môn là toà cao ốc đầu tiên ngay tại Trung tâm huyện Hóc Môn, 

Tp.HCM. Dự án có quy mô 70.560 m2 gồm 562 căn hộ với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu sống 

hiện đại của cư dân như trường mẫu giáo, siêu thị, công viên, café,…  

HQC Hóc Môn nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn 

(đối diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn), tọa lạc trong khu vực trung tâm của huyện 

Hóc Môn, nơi mà cơ sở hạ tầng đã được đầu tư hoàn chỉnh và hiện đại. Dự án cách Quốc lộ 22 chỉ 

200m, chỉ mất 7 phút để đến trung tâm hành chính huyện Hóc Môn, bệnh viện Hóc Môn, siêu thị 

Metro, Coopmart, khu công nghệ phần mềm Quang Trung, cách nút giao thông An Sương chỉ 5 

phút và mất 25 phút để đến trung tâm TP.HCM. 

Trước đó, trong Qúy IV/2016, dự án HQC Plaza (1.735 căn) tại đường Nguyễn Văn Linh, xã An 

Phú Tây, huyện Bình Chánh đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. 

Thông tin chi tiết đã được đăng tải tại website Công ty: www.hoangquan.com.vn.  

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. 

 Người được ủy quyền công bố thông tin 
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