
 

 

 

OVERVIEW 

Trong tháng 11, hoạt động kinh doanh của TCH diễn ra đúng kế hoạch của Ban điều hành. Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các 

dự án bất động sản lớn nhằm kịp bàn giao cho khách hàng nhân dịp Tết Nguyên đán.  

Công ty tích cực trong việc tổ chức các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, quan hệ cộng đồng để chia sẻ tình hình hoạt động, tầm nhìn và 

định hướng của công ty cũng như tham gia các diễn đàn dành cho lãnh đạo để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. 
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TỔNG QUAN 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản: 

 Cụm chung cư HH3, HH4 hiện đang tiến hành 

các bước hoàn thiện. 

 Dự án nhà phố Hoàng Huy Mall đã hoàn thàh 

phần hạ tầng, bắt đầu thi công phần thô,  

 Biệt thự liền kề ven sông Hoàng Huy River 

Side được tiếp tục bàn giao. 

 Bắt đầu bàn giao các căn hộ giao thô Gold 

Tower cho khách hàng tự hoàn thiện. 

TCH tập trung công tác chuẩn bị đầu tư cho các 

dự án Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy 

Grand Tower, Hoàng Huy Plaza, Hoàng Huy 

New City. 

Ngày 3/12/2019, Lãnh đạo TCH đã tham gia 

Diễn đàn thường niên VIOD 2019 với chủ đề 

"Nâng cao năng lực lãnh đạo HĐQT hướng tới 

thành công tương lai". Tại đây, Lãnh đạo TCH 

cùng các thành viên tham gia để thảo luận, 

chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao hoạt động 

quản trị doanh nghiệp. 

Ngày 16/11/2019, TCH đã tổ chức thành 

công Hội nghị “Broker Meeting” tại Thành 

phố Hải Phòng. 40 Khách mời tham dự bao 

gồm quản lý, chuyên viên cấp cao và đội 

ngũ môi giới của các công ty chứng khoán 

trên khắp cả nước. 

Sự kiện bao gồm chương trình thăm những 

cơ sở hoạt động, những dự án bất động sản 

của Công ty. Qua đó, đem lại những thông 

tin và góc nhìn chân thực, cập nhật nhất về 

tình hình hoạt động, kế hoạch và chiến lược 

kinh doanh, những mục tiêu của năm và giai 

đoạn tiếp theo của Công ty. 
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