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THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN 

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI DREAM CITY  

HUYỆN VĂN GIANG TỈNH HƯNG YÊN 

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

 

1. Thông tin Chủ Đầu Tư: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES 

- Mã số doanh nghiệp: 0102671977 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại : 3 974 9350                              Fax : 3 974 9351 

- Email: info@vinhomes.vn 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thiếu Hoa        Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

2. Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh 

2.1. Loại bất động sản: Biệt thự, Nhà liên kế 

2.2. Vị trí bất động sản: Thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên có địa chỉ tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang, tỉnh  

Hưng Yên (“Dự Án”). Cụ thể, tại các ô đất như sau: 

- Khu A (PK6 Hải Âu và PK7 Cọ Xanh) gồm các ô đất ký hiệu: LK-A-01.1÷ 

LK-A-48.3; BT1-A-01÷ BT1-A-11; BT2-A-01÷ BT2-A-35; 

- Khu B (PK1 Kinh Đô Ánh Sáng và PK8 Sao Biển) gồm các ô đất ký hiệu: 

LK-B-01.1÷ LK-B-56.3; BT1-B-01÷ BT1-B-40; BT2-B-01÷ BT2-B-36; 

- Khu C (PK2 San Hô) gồm các ô đất ký hiệu: LK-C-01.1÷ LK-C-40.3; BT1-C-

01÷ BT1-C-09; BT2-C-01÷ BT2-C-17; 

- Khu D (PK5 Đảo Dừa) gồm các ô đất ký hiệu: LK-D-01.1÷LK-D-12.5; BT1-

D-01÷BT1-D13; BT2-D-01÷BT2-D-30; 

- Khu E (PK4 Chà Là) gồm các ô đất ký hiệu: LK-E-01.1÷LK-E-31.4; BT1-E-

01÷BT1-E-08; BT2-E-01÷BT2-E-16; 

- Khu F PK3 (Ngọc Trai) gồm các ô đất ký hiệu: BT1-F-01÷ BT1-F-12; BT2-

F-01÷ BT1-F-19; 

2.3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản:  

Chỉ tiêu quy hoạch- kiến trúc, xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 

TT Các chỉ tiêu quy hoạch-kiến trúc, 

xây dựng 

Theo QHCT 1/500 (QĐ số 1423/QĐ-

UBND ngày 16/6/2021) 

1 Diện tích ô đất (m2) 1.116.598,1 
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2 Diện tích xây dựng (m2) 1.016.076,0 

3 Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) 4.846.525,0 

4 Mật độ xây dựng (%) 91,0 

5 Hệ số sử dụng đất (lần) 4,34 

6 Dân số 38.214 

 

2.4. Quy mô của bất động sản đưa vào kinh doanh: 12.641 căn nhà trong đó 10.615 căn nhà liên 

kế, 2.026 căn biệt thự (đơn lập, song lập). 

 

2.5.   Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng 

loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà 

hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư: 

- Đặc điểm, tính chất: Nhà ở hình thành trong tương lai 

- Công năng sử dụng: Dùng để ở phù hợp quy định pháp luật 

- Chất lượng của bất động sản: Được xây dựng phù hợp quy định pháp luật và các hồ sơ 

pháp lý được phê duyệt. Nhà ở được bảo hành 24 tháng kể từ khi hoàn thành việc xây 

dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

2.6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản: thi công theo  

tiến độ của Dự Án được duyệt. 

2.7. Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ 

có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho 

phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê 

mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

2.7.1. Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có 

liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản: 

- Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất: Quyết định 

số 1568/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần 

Vinhomes tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang để thực hiện Dự án đầu 

tư Khu đô thị sinh thái Dream City. 

- Giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản: 

+  Văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên về phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu đô 

thị sinh thái Dream City – huyện Văn Giang: số 200/QĐ-UBND ngày 13/01/2015, số 

2231/QĐ-UBND ngày 04/10/2019, 1423/QĐ- UBND ngày 16/06/2021. 

+ Quyết định của Thủ tương chính phủ phê duyệt chủ tưởng đầu tư dự án: số 2264/QĐ-

TTg ngày 30/12/2020. 

+  Văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng diều 

chỉnh hạng mục hạ tầng kỹ thuật toàn khu và nhà ở thấp tầng thuộc Dự Án: số 

08/HĐXD-QLDA ngày 13/01/2022. 
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2.7.2. Hợp đồng bảo lãnh 

Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Vinhomes số 

01/2022-THOATHUAN/NHCT106-VHM ngày 29/04/2022. 

2.7.3. Văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc 

bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai: Công văn chấp thuận huy động vốn 

số 343/SXD-PTHT của Sở xây dựng – UBND Tỉnh Hưng Yên ngày 27/4/2022. 

2.8. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có):  

Không hạn chế đặc biệt, quyền sở hữu và sử dụng bất động sản phù hợp theo quy định của 

pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán. 

2.9. Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản: được tư vấn 

trực tiếp tại Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Vinhomes Ocean Park: 

- Địa chỉ: L3-01 Tầng 3 TTTM Vincom Megamall Ocean Park, Lô Đất số CCTP-10 

thuộc Dự Án Khu Độ thị Gia Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ và các Xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, 

Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại:0243 9328328               máy lẻ:  5865 

- Email: info@vinhomes.vn 

 

3. Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh 

doanh (nếu có):  

Vào thời điểm mở bán, bất động sản không trong tình trạng thế chấp, được phép mở bán phù 

hợp theo quy định. 

4. Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản 

phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm 

còn lại đang tiếp tục kinh doanh: 

Đến ngày 28/04/2022, Chủ Đầu Tư chưa ký Hợp đồng mua bán, thuê mua Bất động sản tại 

Dự Án. Chủ đầu tư bắt đầu mở bán các nhà ở thấp tầng tại Dự án từ ngày 27/04/2022. 
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