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265 CẦU GIẤY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI



VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH VÀ KHU VỰC

265 Cầu Giấy là một vị trí đẹp của Hà Nội, nằm giữa khu dân cư

xưa cũ và các khu đô thị mới đang thành hình.

Xung quanh công trình là các tòa nhà cũ xen lẫn với một số dự án

mới đang trong quá trình thi công hoặc xin cấp giấy phép xây

dựng.

Công trình nằm ở vị trí thuận tiện phục vụ cho cả hai khu đô thị

mới và sẽ là cầu nối giữa kinh doanh, cư trú và buôn bán. Phố Cầu

Giấy (ngày trước còn được gọi là “Cầu làng Giấy [nối giữa Làng

Yên Quyết chuyên làm giấy xưa và Sông Tô Lịch], sau được rút

gon là Cầu Giấy) là một con phố chính huyết mạch quan trọng của

địa bàn Hà Nội, giúp làm giảm lưu lượng giao thông trong nội đô

thành phố. Hiện trạng công trình vẫn chưa giải tỏa hết. Xung quanh

khu vực dự án là nhà dân và các hộ kinh doanh cá thể.

Công trình 265 Cầu Giấy sẽ là một biểu tượng cho các công trình

khác và sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và môi trường làm

việc cho cư dân sống và làm việc xung quanh công trình.



GIỚI THIỆU DỰ ÁN
• Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hóa chất & Vật tư Khoa học kỹ
thuật

• Địa điểm: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội

• Diện tích dự án là 10.629m²

• Công năng: Phần tầng hầm có chức năng kỹ thuật và ga ra để xe. 
5 tầng đế dành cho chức năng thương mại. Khối tháp từ tầng 6 trở
lên được sử dụng cho chức năng chung cư, văn phòng với chiều
cao tháp căn hộ là 50 tầng, chiều cao tháp văn phòng 38 tầng.

• Khu Căn hộ có tổng diện tích sàn: 66.484 m2. Tổng số 420 căn
hộ với 06 loại căn hộ có diện tích từ 106.22m2 đến 143.82m2.

• Khu văn phòng có diện tích sàn: 35.960m2

• Khu trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn 25.000m2



THANK YOU!


