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Ngày 23/03/2017, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã nhận được 

Văn bản số 934/UBND-QLĐT ngày 20/03/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh về 

thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình dự án tại Khu nhà 

ở xã hội Bình Trưng Đông, Quận 2 do Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân làm chủ 

đầu tư. Theo đó, qua xem xét UBND Quận 2 đã chấp thuận các nội dung về quy hoạch tổng mặt bằng 

tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc của Chủ đầu tư.  

Dự án Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông có vị trí tại Lô O thuộc dự án Khu dân cư Bình Trưng 

Đông (19,3 ha), Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính 332,3 tỷ đồng được 

xây dựng trên diện tích khu đất 4.229,8 m
2
 gồm 15 tầng với tổng số 260 căn hộ, diện tích trung bình 

mỗi căn từ 51 m
2
 – 64 m

2
. Dự án được đầu tư đầy đủ các tiện ích phục vụ nhu cầu đời sống hiện đại 

với nhà trẻ, khu thể thao đa năng, y tế, hệ thống an ninh được kiểm soát chặt chẽ 24/24 cùng đội ngũ 

bảo vệ chuyên nghiệp, chuỗi nhà hàng, cửa hàng cafe sang trọng, ấm cúng cùng hệ thống siêu thị 

luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. 

Tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Hoàng Quân đã và đang triển khai chuỗi các dự án Nhà ở xã 

hội tại khắp các quận, huyện. Trong đó điển hình có dự án HQC Plaza – một trong những dự án Nhà 

ở xã hội đầu tiên của Hoàng Quân đã được bàn giao và đưa vào sử dụng trên thực tế. Bên cạnh đó, dự 

án HQC Hóc Môn cũng đang trong giai đoạn bàn giao nhà hoàn thiện cho khách hàng.  

Dự án Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào vào Quý II/2017 và 

hoàn thành đưa vào sử dụng từ Quý IV/2018. 

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. 
 

  

 


