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DISCLOSURE IN SIGNS WITH BIDV TO GUARANTEE CUSTOMERS               

Pursuant to Law on Real Estate Business 2014 regulation on the guarantee of prospective houses or 

construction works have effect on 01/07/2015, Circular 07/2015 / TT-NHNN regulates on the guarantee of 

sale, lease-purchase prospective houses, on September 04th and September 10th, 2015, Hoang Quan 

Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation signed a cooperation agreement with the Joint 

Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (HOSE: BIDV) – Bac Sai Gon Branch 

to guarantee commitment to guarantee customers in 03 social housing projects: HQC Plaza, HQC Hoc Mon 

and HQC Nha Trang.  

The signing between Hoang Quan Group and BIDV Bank reflected the efforts of the project owner, 

asserted prestige and responsibility to hand over apartments to customers according to their commitments. 

So that maximum benefits for customers is ensured and the belief of customers, partners and investors in 

social housing of HQC brand is consolidated. 

Among the projects that have been evaluated and guaranteed BIDV bank, HQC Plaza has sold nearly 

1,700/1,735 apartments, is entering the final stage of finishing in order to handle over apartments to 

customers from Quarter 4/2015. Similarly, HQC Hoc Mon project with a 450/562 apartments were sold, 

also are accelerated the pace of construction. The next project in Khanh Hoa, HQC Nha Trang located in 

the strategic area will officially open at the end of 9/2015 for sales. 
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 Mr. Truong Anh Tuan (PhD) 
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Thực hiện theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định về việc bảo lãnh nhà ở hình thành 

trong tương lai có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định việc bảo lãnh 

trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, tính đến ngày 10/9/2015, Công ty Cổ 

phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã chính thức ký kết với Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HOSE: BID) – CN Bắc Sài Gòn nhằm hợp tác bảo lãnh, 

cam kết thực hiện bảo lãnh cho khách hàng mua nhà tại 03 dự án nhà ở xã hội bao gồm HQC 

Plaza, HQC Hóc Môn và HQC Nha Trang.  

Cụ thể, Ngân hàng BIDV sẽ bão lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Công ty Địa ốc Hoàng 

Quân đối với khách hàng mua các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai tại 3 dự án 

nhà ở xã hội HQC Plaza, HQC Hóc Môn (TP.HCM) và HQC Nha Trang (Khánh Hòa) trong 

trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.  

Việc ký kết giữa Hoàng Quân và Ngân hàng BIDV thể hiện sự nỗ lực của chủ đầu tư dự án, khẳng 

định uy tín và trách nhiệm bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng cam kết. Qua đó đảm bảo 

quyền lợi tối đa cho người mua nhà đồng thời góp phần củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tác 

và các nhà đầu tư vào thương hiệu nhà ở xã hội HQC.  

Trong số các dự án đã được ngân hàng BIDV thẩm định và bảo lãnh, dự án HQC Plaza hiện đã 

bán được gần 1.700/1.735 căn hộ, đang đi vào hoàn thiện những khâu cuối cùng để tiến tới bàn 

giao căn hộ cho khách hàng từ quý 4/2015. Tương tự, dự án HQC Hóc Môn với 450/562 căn hộ đã 

được bán, cũng đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Dự án tiếp theo tại tỉnh Khánh Hòa, HQC 

Nha Trang với vị trí chiến lược ngay thành phố Nha Trang sẽ chính thức mở bán vào cuối tháng 

9/2015. 

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 công bố thông tin 

  

 

 TS. Trương Anh Tuấn 


