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Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã nhận được 

Công văn số 117/GĐ-GĐ1 ngày 21/12/2016 về việc nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng đối 

với hai block chung cư HQ3 và HQ4 của Khu chung cư nhà ở xã hội HQC Plaza tại Lô CC1 Khu 2 

thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. 

Trước đó ngày 24/08/2016 Cục giám định đã có Công văn 63/GĐ-GĐ1 về việc nghiệm thu và đưa 

công trình vào sử dụng đối với hai block chung cư HQ1 và HQ2 của dự án HQC Plaza. Như vậy cả 

04 khối nhà thuộc dự án HQC Plaza đã được nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng từ ngày 

21/12/2016. 

Đây là dự án nhà ở xã hội được chuyển đổi từ nhà ở thương mại đầu tiên tại khu vực phía Nam. Dự 

án được đầu tư đầy đủ các tiện ích của cư dân như trung tâm thương mại, khu vui chơi, khu tập thể 

thao, khu phố đi bộ, phòng khám đa khoa, nhà trẻ, công viên cây xanh, hồ bơi, sân tennis, vườn trẻ 

thơ,…  

Song song đó, với vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, nằm trong tổng thể quy 

hoạch của khu Nam Sài Gòn cạnh Chợ đầu mối Bình Điền, giáp khu D và E Phú Mỹ Hưng, đối diện 

khu Đại học Quốc tế nên cư dân HQC Plaza được thừa hưởng hàng loạt các dịch vụ tiện ích thương 

mại dịch vụ  đáp ứng thuận tiện nhu cầu đời sống hiện đại như siêu thị Big C, bến xe Miền Tây, bệnh 

viện Nhi Đồng 3, bệnh viện Triều An,… và cơ hội được học tập ở môi trường đẳng cấp Quốc tế.  

Dự án HQC Plaza đã bàn giao 1.593 trong tổng số 1.735 căn hộ cho khách hàng và bàn giao mặt 

bằng các tầng thương mại để triển khai các tiện ích cho cư dân dự án, trong đó đã đưa vào sử dụng 

siêu thị, phòng khám đa khoa, bãi giữ xe, công viên. 

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. 
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