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 CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HOÀNG QUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ------------------- ------------------ 

 Số:     52/2016/CV-HQC TpHCM, ngày  01  tháng 12   năm 2016

    

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM 

 Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân  Mã CK: HQC 

Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 

Điện thoại: 84-8-62928617   Fax: 84-8-62928486 

Loại thông tin công bố:    24h      72h     Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ 

Ngày 01/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (là Công ty thành viên của 

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân_MCK: HQC) đã nhận được 

Quyết định số số 4410/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thường Thạnh – phần mở rộng 7 ha, 

phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.  

Cùng ngày Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã ban hành Quyết định số 4411/QĐ-UBND về việc hê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Thường Thạnh, thuộc 

phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. 

Cả hai dự án đều nằm trong Khu Đô thị - Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long có tổng diện tích 30 ha 

với vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện ngay trung tâm kinh tế - xã hội - hành chính quận Cái Răng, 

gần bệnh viện đa khoa Cái Răng, trường Đại Học Tây Đô, bến xe mới Tp. Cần Thơ, trường trung học 

phổ thông, trường tiểu học, sân vui chơi thể thao,... Đồng thời, cả hai dự án đều được quy hoạch, thiết 

kế đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn, giải trí của người dân như: siêu thị, phòng 

khám đa khoa, trường mẫu giáo, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao, nhà văn hóa… đáp ứng 

tối đa nhu cầu sống tiện nghi hiện đại của cư dân. Tổng thể Dự án Khu Đô thị - Đại học Đồng Bằng 

Sông Cửu Long gồm 4 dự án thành phần:  

(i) Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long (5 ha) do HQC làm chủ đầu tư;  

(ii) Dự án Khu dân cư Thường Thạnh (7,3 ha) – đã bàn giao 525 căn nhà liên kế, dự án Khu đô 

thị mới Phường Thường Thạnh (10,7ha) và dự án Khu dân cư Thường Thạnh mở rộng (7ha) 

do Công ty cổ phần Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ là chủ đầu tư. 

Trong đó, Dự án Khu dân cư Thường Thạnh – phần mở rộng có diện tích 7ha có mức đầu tư gần 

482 tỷ đồng gồm khoảng 390 căn nhà liên kế 1 trệt 1 lầu và 03 block chung cư 10 tầng cung cấp  

khoảng 350 căn hộ có diện tích từ 30-70 m
2
/căn, trường mẫu giáo 03 tầng. Khu dân cư Thường 

Thạnh – phần mở rộng 7ha dự kiến khởi công xây dựng từ năm Qúy I/2017 và hoàn thành vào Qúy 

II/2018.  

Dự án Khu đô thị mới Phường Thường Thạnh có diện tích 10,7ha với tổng vốn đầu tư 821 tỷ đồng 

gồm Trung tâm thương mại dịch vụ 12 tầng, 06 block chung cư 15 tầng cung cấp khoảng 900 căn hộ 

có diện tích từ 30-70 m
2
/căn và khoảng 630 căn nhà liên kế. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 

91C, cách Quốc lộ 1A khoảng 600m. Dự án Khu đô thị mới Phường Thường Thạnh dự kiến khởi 

công vào Qúy II/2017 và hoàn thành bàn giao đi vào hoạt động năm 2019. 
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Thông tin 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 

  

 

  


