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Lễ khởi công công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng 

Dự án Hoang Huy Grand Tower  

 

Ngày 09/5/2020, tại Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng 

Huy (Mã chứng khoán: TCH) cùng Uỷ Ban nhân dân TP.Hải Phòng đã tổ chức 

Lễ khởi công công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng Hoang Huy Grand Tower 

tại đại chỉ số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. Đây 

là một trong sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng 

(13/5/1955 – 13/5/2020). 

Dự án Hoàng Huy Grand Tower đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng đã ban hành quyết định cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Tài 

chính Hoàng Huy đầu tư với mục tiêu xây dựng và phát triển khu nhà ở thương 

mại theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp mục tiêu xây dựng thành phố Hải 

Phòng thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị loại I trước năm 2020 

và đạt các tiêu chí chủ yếu của đô thị đặc biệt trước năm 2025 theo quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định 

hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018. 

Dự án Hoang Huy Grand Tower là công trình tòa nhà hỗn hợp được Công ty 

CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đầu tư và định hướng phát triển thành 

khu căn hộ tiện ích, đồng bộ và hiện đại. Kết hợp lợi thế về vị trí với thiết kế thông 

minh, hạ tầng công cộng và tiện ích nội khu phong phú, công trình tòa nhà xứng 

đáng là không gian quy tụ hài hòa những ưu điểm nổi bật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn 

của cuộc sống hiện đại. 

Với quy mô 37 tầng, Dự án Hoang Huy Grand Tower dự kiến tích hợp đầy 

đủ các dịch vụ gia tăng như khu để xe, nhà trẻ, cửa hàng, bể bơi, hệ thống phòng 

gym, yoga sang trọng… Dự sẽ là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa căn hộ cao cấp và 

hệ thống tiện ích vượt trội mang đến cho cư dân một hệ giá trị sống vượt bậc với 

chất lượng nhà ở ưu việt và dịch vụ xứng tầm.  

Dự án sẽ hình thành công trình tòa nhà hỗn hợp quy mô, hiện đại đảm bảo 

các yêu cầu tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy 

nổ và góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua thuế, các 

loại phí, lệ phí. Đồng thời, phát huy hiệu quả tích cực và nâng cao chất lượng cuộc 
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sống của người dân, cảnh quan đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm an sinh xã hội. 

 

Một số thông tin chi tiết về Dự án và Chủ đầu tư 

1. Tên dự án: Dự án Hoang Huy Grand Tower  

2. Địa điểm thực hiện dự án: Số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. Vị trí liền kề với nút giao thông Nam cầu 

Bính - dự án trọng điểm của thành phố, Dự án Hoang Huy Grand Tower 

với thiết kế chung cư kết hợp với dịch vụ thương mại cao cấp sẽ trở thành 

điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc khu vực của ngõ phía Tây của thành 

phố Hải Phòng. 

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. 

4. Quy mô dự án: Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp có chiều cao 37 tầng, bao 

gốm 821 căn hộ chung cư cao cấp và 16 căn hộ liền kề, mang kiến trúc thiết kế 

hiện đại, được đánh giá xứng tầm với tiêu chuẩn cao cấp. 

6. Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn 

và phân phối xe đầu kéo Mỹ Navistar. Các dự án đã và đang triển khai thành 

công như dự án tại Hà Nội như Golden Tower (tại 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội) 

và hàng loạt dự án tại trung tâm Thành phố Hải Phòng như dự án Pruksa Town 

(An Đồng, Hải Phòng), Hoang Huy Riverside (tại Q.Hồng Bàng, Hải Phòng), 

Hoàng Huy Mall và Hoang Huy Commerce (tại Cầu Rào 2, Hải Phòng), Hoang 

Huy New City (Thuỷ Nguyên), Hoang Huy Plaza (tại phố Tô Hiệu), và Hoang 

Huy Grand Tower là dự án mới nhất của Công ty. 

Công ty cũng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng cụm chung cư 

HH3-HH4 Phường Đồng Quốc Bình, Tp. Hải Phòng trước khi có thể khánh 

thành đi vào hoạt động. 

Năm 2019, công ty đạt kết quả kinh doanh rất khả quan với doanh thu đạt 

2.237 tỷ đồng, tăng trưởng 170% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 615 tỷ 

đồng, tăng trưởng 120% so với năm 2018. Cổ phiếu của công ty hiện tại niêm 

yết trên HOSE với mã Chứng khoán TCH. 

 


