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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                            THÔNG BÁO 

Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường 
 

 

 

          Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 05/TL - KHĐT ngày 13/01/2021 của 

công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long V/v cung cấp 

các thông tin liên quan đến công trình xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng ( xây 

dựng giai đoạn 1: XH15, XH16,XH17, XH18, XH19, XH20 thuộc dự án Khu 

chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh 

Tường ); Văn bản số 08/TL – KHĐT ngày 28/01/2021 về việc điều chỉnh, làm 

rõ thông tin đề nghị để công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử Sở Xây 

dựng Vĩnh Phúc. 

Theo quy định Khoản 1, Điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thông báo 

Công bố thông tin nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường, với các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận 

và đô thị thương mại Vĩnh Tường. 

Tên công trình: Nhà ở xã hội thấp tầng – dự án Khu chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường. 

2. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động 

sản Thăng Long. 

    3. Địa điểm xây dựng: Tại các xã Tân Tiến – Yên Lập – Lũng Hòa 

    4. Địa chỉ liên lạc: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản 

Thăng Long – đường tỉnh 304, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

5. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất 

động sản Thăng Long - đường tỉnh 304, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

6. Tiến độ thực hiện nhà ở xã hội thấp tầng: Đã khởi công ngày 

25/9/2020, Dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng trước tháng 3/2021. 

7. Quy mô nhà ở xã hội:  

Khu nhà ở xã hội nằm trong Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường với tổng 

diện tích xây dựng nhà ở xã hội là 6,95926ha trong đó: 

+ Diện tích nhà ở xã hội thấp tầng là 4,73296 ha bố trí trên các lô đất có 

ký hiệu XH1 đến XH8, XH10 đến XH12, XH15 đến XH21. Tổng số căn nhà ở 

xã hội thấp tầng là 697 căn. 

+ Diện tích nhà ở xã hội cao tầng là 2,2263ha bố trí trên các lô đất có ký 

hiệu XH9, XH13, XH14 (nhà chung cư 5 tầng). 
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8.Thông tin phần nhà ở xã hội thấp tầng đăng tải lần 1: 

Xây dựng 248 căn trên các lô đất XH15 đến XH20, nhà khung bê tông cốt 

thép toàn khối; tường xây gạch đất nung, tường sơn 03 nước, cửa nhôm kính, 

gạch ốp lát sử dụng ceramic, lắp đặt cửa nhôm, hệ thống lan can lắp theo chu vi 

ngoài nhà, lắp đặt hệ thống dây dẫn điện, đường ống cấp nước, thoát nước, thiết 

bị vệ sinh, thiết bị điện lắp đồng bộ với công trình. 

9. Số lượng nhà ở xã hội thấp tầng: 248 căn hộ, Trong đó:  

+Tổng số nhà ở xã hội thấp tầng để bán : 248 căn hộ 

+Tổng số nhà ở xã hội thấp tầng để cho thuê : 0 căn hộ 

+Tổng số nhà ở xã hội thấp tầng để cho thuê mua: 0 căn hộ 

10. Diện tích đất:  

+ Nhà loại 1 gồm 228 căn; diện tích đất 70m2; cao 2,5 tầng; diện tích sàn 

135,2m2. 

+ Nhà loại 2 gồm 04 căn; diện tích đất 69m2; cao 2,5 tầng; diện tích sàn 

157,3m2. 

+ Nhà loại 3 gồm 12 căn; diện tích đất 62m2; cao 2,5 tầng; diện tích sàn 

143,8m2. 

+ Nhà loại 4 gồm 04 căn; diện tích đất 57,5m2; cao 2,5 tầng; diện tích sàn 

134,1m2. 

11.Giá bán (tạm tính):  
- Giá bán tạm tính: 8.770.847 đồng/1m2 sàn  (Bằng chữ: Tám triệu, bảy 

trăm bảy mươi nghìn, tám trăm bốn bảy đồng/1m2 sàn).  

- Giá cho thuê tạm tính:  Không. 

- Giá cho thuê mua tạm tính: Không. 

12.Thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký:  
- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký tháng: 05/02/2021. 

- Thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký: 30/03/2021. 
 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./. 
 

  Nơi nhận:  
  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Sở TN&MT; 

  - UBND cấp huyện, thành phố; 

  - Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, 

Đài PTTH tỉnh (để phối hợp thông báo); 

  - G/đ Sở (b/c); 

  - Văn phòng Sở XD (Đăng tải Cổng thông tin 

điện tử Sở XD); 

  - Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất 

động sản Thăng Long; 

  - Lưu: VT, QLNĐT&HT.                                                                                                

 

 

 

      KT.GIÁM ĐỐC  

      PHÓ GIÁM ĐỐC       
 

 

 
 

     Phan Thế Huy 
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