Ngày 17-3-2019, Tại Thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch
vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán : TCH) đã khởi công dự án Cải
tạo chung cư cũ HH1, HH2 tại Phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.
Thực hiện chủ trương của Thành uỷ, HĐND Thành phố Hải Phòng về cải tạo,
xây dựng lại chung cư cũ, ngày 11-9-2017, UBND Thành phố đã ban hành
Quyết định số 2353/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải
tạo chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm - Công trình Goldenland 5, xây dựng hai
khu chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Tiếp đến
ngày 31-8-2018, UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 2153/QĐUBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Đầu tư
Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
Dự án có quy mô đầu tư hai toà nhà chung cư 28 tầng (không bao gồm tầng bán
hầm và tầng áp mái) với 1.030 căn hộ cùng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích
dịch vụ hiện đại trên khu đất có diện tích 6.300 m2. Tổng giá trị đầu tư trên
1.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 24 tháng.

Hình ảnh Lễ Khởi công

Các Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và Ban Lãnh đạo TCH
Tại Lễ khởi công dự án HH1, HH2
Trước đó, đầu năm 2018, TCH đã khởi công đầu tư dự án chung cư cũ HH3,
HH4 cao 29 tầng tại Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố
Hải Phòng với quy mô đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Sau gần một năm, dự án được
thi công vượt tiến độ, hiện đã thi công sàn tầng 23 để hoàn thành bàn giao trong
năm 2019.
Có thể thấy, cùng chung tay với các cấp chính quyền thành phố, TCH đã tiên
phong, tích cực thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, tạo
thêm hàng nghìn cơ hội an cư cho người dân nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,
đồng thời góp phần cải thiện diện mạo đô thị thành phố.

Về TCH ( www.hoanghuy.vn ) :
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với Mã chứng khoán TCH (được
niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) là doanh
nghiệp hàng đầu chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phân phối ô tô tải và kinh
doanh bất động sản. Về bất động sản, TCH hiện đang đầu tư hàng loạt các dự án
bất động sản lớn tại Hà Nội như dự án Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi, Quận
Thanh Xuân; tại Thành phố Hải Phòng gồm cụm các dự án HH1, HH2 và HH3,
HH4 tại Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền; dự án Pruksa Town tại
Huyện An Dương, dự án Hoàng Huy Riverside tại Quận Hồng Bàng; dự án
Hoàng Huy Mall và Hoàng Huy Commerce tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải
Phòng.

