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Ngày 29/12/2016 Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã nhận được 

Công văn số 4525/UBND-CNXD ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chấp 

thuận chủ trương cho Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư dự án Khu 

nhà ở xã hội HQC Trà Vinh tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại phường 4, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Dự án HQC Trà Vinh dự kiến có tổng vốn đầu tư gần 655 tỷ đồng với diện tích đất khoảng 18 ha, quy 

mô gồm 1.123 căn nhà liên kế cao từ 2 đến 5 tầng có tổng diện tích sàn 102.965 m
2
. Trong đó gồm 808 

căn nhà liên kế 1 trệt 1 lầu có tổng diện tích sàn 64.640 m
2
, 120 căn nhà liên kế dạng biệt thự 1 trệt 1 

lầu có tổng diện tích sàn 12.000 m
2
 và 195 căn nhà liên kế 1 trệt 2 lầu có tổng diện tích sàn 26.325 m

2
.  

HQC Trà Vinh có vị trí đắc địa ngay khu vực trung tâm hành chính tỉnh Trà Vinh, giáp kênh Tiệm 

Tương - cầu Long Bình 3, thuộc phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Dự án được phát triển 

các tiện ích nội khu như siêu thị, trường mẫu giáo, chợ, khu thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng, công 

viên,… phục vụ tối đa cuộc sống của cư dân.  

HQC Trà Vinh được đầu tư với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh không chỉ nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại thành phố Trà Vinh và các khu vực lân cận có 

chổ ở ổn định, lâu dài hướng đến an cư lạc nghiệp, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và 

phát triển tiềm năng kinh tế khu vực. Đồng thời dự án còn đóng vai trò quan trọng đẩy nhanh quá trình 

phát triển và đô thị hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế trong toàn thành phố Trà Vinh. 

Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, sau HQC Hòa Phú tại Long Hồ, Vĩnh Long, HQC Trà Vinh sẽ là dự án 

tiếp nối thành công của Khu dân cư Thường Thạnh tại Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ với loại 

hình nhà liên kế phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thực tế của người dân tại khu vực này. 

Dự kiến nhà ở xã hội HQC Trà Vinh sẽ khởi công xây dựng vào Qúy I/2017 và hoàn thành, bàn giao từ 

Qúy 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. 

 Người được ủy quyền công bố thông tin 
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