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Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,
Vậy là một năm cũ sắp qua và chúng ta chuẩn bị chào đón một năm mới 2019 đầy hứng khởi. Có thể nói trong năm 2018 Phú
Đông Group đã đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ cho bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi quyết định hợp nhất các công ty riêng
lẻ có bề dày lịch sử thành một hệ thống công ty đa ngành để tiếp nối, phát huy và tạo ra sự cộng hưởng to lớn cho thương hiệu này
trên thị trường. Với 38 năm hình thành và phát triển từ lĩnh vực xây dựng, đến nay, hệ thống Phú Đông Group bao gồm 14 công ty
hoạt động trong 05 lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản, Xây dựng, Giáo dục, Du lịch, Kinh doanh vật liệu xây dựng.
Trong đó, Kinh doanh & Đầu tư Bất động sản sẽ được chúng tôi tập trung phát triển mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh những
dự án Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Chung cư Him Lam Phú Đông đã hoàn thiện và chào đón Quý cư dân về sinh sống, Phú Đông
Group tiếp tục giới thiệu đến thị trường dự án Phú Đông Premier với 657 căn hộ cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, hiện đại, đảm bảo
tiêu chí “all in one”. Ngoài ra, nhiều dự án quy mô khác cũng đang được thực hiện, tập trung phát triển dòng sản phẩm dành cho
đối tượng khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực; đồng thời mang đến những sản phẩm có giá trị “trong tầm tay” với định vị khác biệt
về “chuẩn” mới.
Không những xây dựng nên những công trình đẹp, Phú Đông Group còn hướng đến kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, hiện
đại. Thấu hiểu được nhu cầu của Quý cư dân, tháng 09/2018, với sứ mệnh kiến tạo công dân toàn cầu, Công ty Cổ phần Giáo dục

Trở thành một Hệ thống có
tiềm lực, năng động, có sức
cạnh tranh mạnh mẽ, luôn
luôn hướng đến chinh phục
các mục tiêu cao hơn và là
sự lựa chọn hàng đầu của
mọi đối tác và khách hàng.

Quốc tế Phú Đông cũng đã chính thức khánh thành trường mầm non chuẩn quốc tế Phú Đông Lotus và khai giảng năm học đầu

Phú Đông không ngừng đổi mới,
thúc đẩy đầu tư một cách toàn
diện nhằm phát triển, cung cấp
các sản phẩm – dịch vụ chất
lượng cao, giá cả hợp lý và thân
thiện môi trường, góp phần
mang lại những giá trị tốt nhất
cho xã hội.
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tiên. Ngoài mục tiêu phục vụ cuộc sống của cư dân trong các dự án của Phú Đông và người dân xung quanh, trường Phú Đông
Lotus còn hướng tới mục tiêu trở thành một hệ thống trường mầm non quốc tế có vị thế, chất lượng bậc nhất trong thành phố và
tại khu vực.
Trong số đầu tiên của Bản tin Phú Đông Group, chúng tôi mong muốn khắc họa một bức tranh toàn cảnh về các hoạt động,
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cũng như đưa ra tầm nhìn của hệ thống trong tương lai. Luôn xem mình là Người đồng hành với cuộc sống của người Việt, Phú Đông
Group cùng khởi tạo và xây dựng các giá trị chuẩn mực, phục vụ cuộc sống cho cộng đồng và cam kết đồng hành cùng khách hàng
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bằng những sản phẩm bền vững theo thời gian với giá trị không ngừng gia tăng.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Phú Đông Group, tôi xin tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Quý khách
hàng và Quý đối tác đã luôn hỗ trợ và tin tưởng lựa chọn các sản phẩm của thương hiệu Phú Đông Group.
Kính chúc Quý khách hàng và Quý đối tác nhiều sức khỏe và thành công.
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Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Phú Đông

Nhà thầu chính:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM)

Nhà thầu chính:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Lê Trọng Tấn, P.An Bình, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Địa điểm:

Số 1 Trần Thị Vững, P.An Bình, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Năm khởi công:

2018

Năm khởi công:

2017

Thời gian hoàn thành:

2020

Thời gian hoàn thành:

2018

,)6$À/)ň

,)6%/$ý

Â-ö5
5SòŃOHÂ)2VĹD(JB

#/)1)óŀ$
5:/*/)

/*/)5)6Ĥ/
Âĺ/(/"*

)ĺ$).*/)$*5:

1)"/5)*İ5

/*/)5)6Ĥ/
/I N¡ZUIVĝÃJķO5¢O.ŏ

-0/("/
"/(*"/(
5*Ĳ/(*"/(
$Ġ/5)ñ

$Ġ/5)ñ
4JªVUIć-PUUF.BSU$ġO5Ið

$IVOHDò-ŋ(JB2
$´OHUZ5/)).57$BSJD25IĕÂŇD
5SVOHU¢NUIòðOHN÷J(25IĕÂŇD
$BPĹDWÁOQI²OH(JMJNFY2#¬OI5I÷OI
/H¢OI OH"HSJCBOL2
7ÁOQI²OH75$2
*OUFSOBUJPOBM1MB[B2
/H¢OI OH"$#2
$BPĹD(JMJNFY2#¬OI5I÷OI
$IVOHDò5¢O5IćOI-đJ2
$IVOHDò-VHJBDP2
-PUUF.BSU1Iº5Iĉ
5SòŃOHÂ)7ÁOIP¡2
5SVOHU¢NUIòðOHN÷J-PUUF2(7
$BPĹD#¬OIÂ´OH9BOI25#

1)Â/(13&.*&3

5:/*/)
/I N¡ZYJNÁOH5¢Z/JOI

#/)%óñ/(

"/(*"/(
5SVOHU¢NUIòðOHN÷J/HVZĵO,JN

)ĺ$).*/)
$IVOHDò-VY(BSEFO2
$FMBEPO$JUZ4QPSU$FOUFS1IBTF
)JN-BN$Iđ-ŁO2
3JDITUBS3FTJEFODF5¢O1Iº
,IVE¢ODò$JUZ-BOE5¢O1Iº
,IVE¢ODò5ġN/I¬O#¬OI5¢O
$IVOHDò)JN-BN2
/I YòďOH7%Eę¡O4BNTVOH
&MFDUSPOJDT$&$PNQMFY2
9òďOH1SFTT#VJMEJOH7%
Eę¡O4BNTVOH&MFDUSPOJDT$&$PNQMFY

#3Ć"
7È/(56

1)"/5)*İ5
,I¡DIT÷O1BSL%JBNPOE
# V.BJSFTPSU
-PUUF.BSU1IBO5IJıU

7È/(56
9OHIJķQMđOHJĹOHÂ´OH
)ĻDIŇBOòŁD4´OH3BZ
-PUUF.BSU7ÉOH5 V

-0/("/
/I N¡ZHJğZ:VFO'PPOH:V7/
5čOHD´OHUZHJğZ7JķU/BN

)*.-".1)Â/(

)*.-".1)Â/(

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông

Nhà thầu chính:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM)

Nhà thầu chính:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM)

Địa điểm:

Số 01 Trần Thị Vững, P.An Bình, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Địa điểm:

Số 01 Trần Thị Vững, P.An Bình, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Năm khởi công:

2015

Năm khởi công:

2015

Thời gian hoàn thành:

2017

Thời gian hoàn thành:

2017
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7ΙJIOHUSÁND²OHUSªOIDIͣUM͜ΡOHΝOIJͿVMçOIWίDLIDOIBV 1I¸Î²OH(SPVQÏ¡ÏFNM͟JOIJͿVUIJ΅OD͡N U«OOIJ΅N
UΩDIΥÏͥVU͜DIPNΗUOIUIͥVY ZEίOH HIJEͣVͣOWέOHDIͭDUSPOHOHOITVΏUDI͵OHÏ͜ΛOHIªOIUIOIWQIUUSJO)΅
UIΏOHDDD²OHUZUSPOHMçOIWίDY ZEίOHDΥB1I¸Î²OH(SPVQHJΛÏ ZÏ¡USΝUIOIC͡PDIΧOHDIͣUM͜ΡOHDIPOIέOHD²OH
USªOINBOHÏͱOHDͣQUSPOHO͜ΙDW2VΏDUͽ

USJOU͜EVZ1IUUSJOOHP͟JOHέ9 ZEίOH»UIΧDWΙJN²JUS͜ΛOHWDΗOHÏΑOHYVOHRVBOI1IUUSJOLεOÁOHIP͟UÏΗOH
OI±N I·OHCJ΅OW3¦OMVZ΅OUDQIPOH
1I¸Î²OH-PUVT,JOEFSHBSUFODIOQI͚͜OHQIQHJPEΣDRVΏDUͽ DI͚͜OHUSªOIIDUJͽOH"OIWΙJHJPWJ¨OO͜ΙD
OHPJWU͟PO¨ONΗUN²JUS͜ΛOHHJPEΣDUI OUIJ΅O DΝJNΝWΙJÏΗJOHĥHJPWJ¨OÏ͜ΡDÏPU͟PT VWͿDIVZ¨ON²OL¦NUIFP
DDÏΑE·OHIDUͫQÏ͜ΡDUIJͽULͽÏ͵DCJ΅U IΕUSΡUΏJÏBUJͿNOÁOHDOI OSJ¨OHDΥBUΩOHC§5ͣUD͡HJ¸QUSD±UILINQI
UPOEJ΅OOIέOHLI͡OÁOHUJͿNͧODΥBDI«OINªOIWMV²OIΧOHLIΝJLINQIUIͽHJΙJ

$$%Ę/Â*Ă/)/)
1I¸Î²OH-PUVT,JOEFSHBSUFO
1)Â/(13&.*&3

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)
Địa điểm:
Lê Trọng Tấn, P.An Bình, TX.Dĩ An,
T.Bình Dương
Năm khởi công:
2017
Thời gian hoàn thành: 2019

)*.-".$)Ě-Ŋ/

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)
Địa điểm:
491 Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM
Năm khởi công:
2016
Thời gian hoàn thành: 2017

%*".0/%1)"/5)*ĺ5

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty TNHH Du Lịch Phúc Lợi
Công ty Cổ phần Thương mại và
Xây dựng Tài Phú
Địa điểm:
Lê Lợi, P.Hưng Long, TP.Phan Thiết,
T.Bình Thuận
Năm khởi công:
2014
Thời gian hoàn thành: 2015

)ŀ5)ł/(-055&."35

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:
Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam
Công ty Cổ phần Thương mại và
Xây dựng Tài Phú
84 Mậu Thân, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều,
TP.Cần Thơ
2014
2016
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Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:
Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty Cổ phần Gamuda Land
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)
Số 88, đường N1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú,
TP.HCM
2017
2019

53ýŌ/($)6:/#İ$/*/)

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:
Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh
Khu Hồ Ngọc Lân 4, P.Kinh Bắc,
TP.Bắc Ninh
2014
2016

)*.-".1)"/

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)
Địa điểm:
32 Thủy Lợi, P. Phước Long A,
Quận 9, TP.HCM
Năm khởi công:
2016
Thời gian hoàn thành: 2018

,)6%/$ý5Ī./)/

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:
Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)
Phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
2016
2017

,)6%/$ý$*5:-"/%

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:
Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Phố
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh
Số 02 Nguyễn Oanh, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM
2015
2019
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ÎJUIFPDIJͽOM͜ΡDUªNÏͽOOIέOHLIVWίDD±UJͿNOÁOHMΙOOI͜OHDI͜BÏ͜ΡDLIBJUIDOIJͿVÏU͟PSBTί
LIDCJ΅U TPOHTPOHWΙJWJ΅DDI¸USOHY ZEίOHDDLIVEVMΉDIǕOHI·E͜ΟOHUIFPMΏJLJͽOUS¸DÏΗDÏP IJI°B
WΙJD͡OIRVBOYVOHRVBOIOIͰNUIVI¸UOIέOHÏΏJU͜ΡOHLIDIIOHSJ¨OHCJ΅UMOIέOHUJ¨VDI«QIUUSJORVBO
USOHN1I¸Î²OH(SPVQUIFPÏVΓJUSPOHRVUSªOIY ZEίOHT͡OQIͧN
/IέOHEίOCBOÏͥVOI͜#~6."*"13*$05#&"$)3&4035 9.$)~*3&4035Ï¡HIJOIέOHEͣVͣOÏͥVUJ¨O
DΥB1I¸Î²OH(SPVQUS¨OIOIUSªOIDIJOIQIΣDWLIBJQIUJͿNOÁOHEVMΉDIO͜ΙDOIÎΑOHUIΛJ NΝSBOIέOH
D͚IΗJQIUUSJOEVMΉDIMΙOWΙJDDÏΏJUDUSPOHWOHPJO͜ΙD

,IVEVMΉDI#V.BJ

,I²OHDI·D͡JUJͽOI΅UIΏOHD²OHOHI΅T͡OYVͣU 1I¸Î²OHD°OEͥOUJͽQDͫOUSªOIÏΗDIVOHUSPOHLIVWίD
WUS¨OUIͽHJΙJCͰOHWJ΅DO OHDBPT͡OM͜ΡOHWDIͣUM͜ΡOHT͡OQIͧN QI·IΡQWΙJN²JUS͜ΛOH5SPOHOIέOHOÁN
HͥOÏ Z WJ΅DOHIJ¨ODΧV QIUUSJOWͫUMJ΅VY ZEίOHYBOIÏ͜ΡDRVBOU NOIJͿVI͚O OIJͿVD²OHUSªOIUS¨OUIͽ
HJΙJÏ¡͜VUJ¨OTΫEΣOHDDT͡OQIͧNLI²OHH Z²OIJNN²JUS͜ΛOH#ͭULΉQYVUIͽOZ 1I¸Î²OH(SPVQÏBOH
OHIJ¨ODΧVΧOHEΣOHE ZDIVZͿOH͟DILI²OHOVOHUSPOHDDD²OHUSªOIY ZEίOH/HPJ͜VÏJNUÁOHEͥOÏΗCͿO
USPOHRVUSªOITΫEΣOH H͟DILI²OHOVOHD°OMNΗUUSPOHOIέOHMP͟JH͟DIÏ͟UUJ¨VDIVͧODIͣUM͜ΡOHUΏUOIͣU
IJ΅OOBZWÏ͜ΡDTΫEΣOHSΗOHS¡JΝUͣUD͡DDO͜ΙDUS¨OUIͽHJΙJ
#¨OD͟OIÏ± 1I¸Î²OH(SPVQDĥOHRVBOU NÏͽOWJ΅DUJ¨VUIΣUJOHVZ¨ONΗUDDIIJ΅VRV͡OIͰNÏ͡N
C͡PUJ΅OOHIJDIPOH͜ΛJTΫEΣOHD²OHUSªOI ÏΑOHUIΛJHJ͡NUΏJUIJVDDUDÏΗOHÏͽON²JUS͜ΛOHÎ ZÏ͜ΡDDPJ
MC͜ΙDÏJÏ¸OHÏͭODΥB1I¸Î²OH(SPVQWªWΩBH±QQIͥOC͡PW΅N²JUS͜ΛOHTΏOH U͟PLI²OHHJBOYBOIǕT͟DIǕ
ÏͷQ WΩBH±QQIͥOHJ¸QOͿOLJOIUͽDΥBÏͣUO͜ΙDQIUUSJOUIFPI͜ΙOHCͿOWέOH UI OUIJ΅OWΙJN²JUS͜ΛOH

)ªOI͡OINJOIIP͟

,IVEVMΉDI9±N$IJ
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*KO.CO2JȦǯȢPINȏFϩȐPPJȏVJPIOΙKEϟC2JȦǯȢPI)TQWRFȏPJEJQIKϓKVTγϰϛEMJȐEJJȏPIϰȡPPJΥPΚPJ2&)

5IFP LI͠P TU UªOI IªOI UIήD Uͼ UIΈ US͜ΚOH ÏΈB ΎD 51)$.  UΨ OBZ ÏͼO US͜ΘD UͼU
/HVZ¨OÏO OHVΐODVOHDÁOIΖUͤNUSVOHÏ͜ΠDHJΘJUIJ΄VSBUIΈUS͜ΚOHS͢UI͞ODIͼ
/IJ;VEPBOIOHIJ΄QÏΈBΎDMΘODIPCJͼUÏ ZMUIΚJÏJNLI±LIÁOOI͢UWªLI²OHSB
Ï͜ΠDIOHNΘJ OI͜OHUSPOHOÁNUªOIIªOITͺLI͠RVBOI͚OOIJ;V

Ô

OH-¨)POH$I V $IΥUΉDI)P3&"DIPIBZ OÁNUIΉUS͜ΛOHCͣUÏΗOHT͡OD͡
O͜ΙD D± EͣV IJ΅V TΣU HJ͡N D͡ WͿ OHVΑO DVOH W TΏ M͜ΡOH HJBP EΉDI 3J¨OH UIΉ
US͜ΛOH51)$.D±EͣVIJ΅VTΣUHJ͡NLIS³O§U5ΓOHOHVΑODVOHT͡OQIͧNOI
ΝDΥBDDEίOU«OIÏͽOUIΛJÏJNIJ΅OU͟JHJ͡NÏͽO 5SPOHÏ± QI OLI¸DDBPDͣQ
HJ͡N  USVOHDͣQHJ͡N  CªOIE OTΣUHJ͡NN͟OIÏͽO 
Î͟J EJ΅O )P3&" DĥOH DIP SͰOH  UIΉ US͜ΛOH CͣU ÏΗOH T͡O Tͻ LIΝJ TͭD USPOH OIέOH
UIOHDVΏJOÁNOIͣUMQI OLI¸DOIΝCªOIE OTͻUÁOHUS͜ΝOHN͟OI OIΝUSVOHDͣQ
UJͽQUΣDHJέWBJUS°DIΥÏ͟PDΥBUIΉUS͜ΛOH OIΝDBPDͣQDĥOHQIUUSJOUIFPI͜ΙOHU͟P
SBÏͱOHDͣQLIDCJ΅U ÏΗDÏP U«DIIΡQOIJͿVUJ΅O«DI EΉDIWΣ
/HPJSB YVUIͽY ZEίOHLIVE OD͜UI²OHNJOI U°BOIUI²OHNJOI DÁOIΗUI²OH
NJOI TΫEΣOHOÁOHM͜ΡOHUJU͟P UI OUIJ΅ON²JUS͜ΛOH BOOJOI BOUPOUS͜ΙDIͽUMWͿ
QI°OHDIZDIέBDIZTͻSͣUÏ͜ΡDDPJUSOH
5SBPÏΓJWΙJDI¸OHU²JNΙJÏ ZWͿD͚IΗJUIΉUS͜ΛOHOIέOHUIOHDVΏJOÁN ²OH/HVZO
ÎªOI5SVOH $IΥUΉDI)Î25LJ¨N5ΓOHHJNÏΏD)͜OH5IΉOI$PSQ DIPSͰOHTPWΙJIBJOÁN
US͜ΙD Ï ZMNΗUUSPOHOIέOHUIΛJÏJNDDEPBOIOHIJ΅QÏΉBΏDD͡NHJDD±NΗUNΧD
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$·OH RVBO ÏJN US¨O  ²OH /H² 2VBOH 1BSL 4BGJSB RVͫO "LBSJ$JUZ RVͫO#ªOI5 O "TDFOU1MB[BU͟JRVͫO#ªOI5I͟OITͻÏ͜ΡD
1I¸D5ΒOHHJNÏΎD1I¸Î²OH(SPVQ DĥOH DIPCOHJ¸QDIPQI OLI¸DOZUJͽQUΣDEVZUSªWΉUS«EͩOÏͥV
UIΨBOIͫOSͯOHUIΈUS͜ΚOH#Î451)$.DVΎJ
$ΣUI EίO"TDFOU1MB[BUBM͟DU͟J/͚5SBOH-POH RVͫO#ªOI5I͟OI 51)$.
OÁN WͭOH C±OH OIJ;V Eή O OI Μ UͥN EP5JͽO1IU$PSQLͽUIΡQD·OH4BOFJ"SDIJUFDUVSF1MBOOJOH$P -UEW1SFTTBODF$PSQP
USVOH $± IBJ YV I͜ΘOH DI«OI ÏBOH EJO SB SBUJPO /IͫU #͡O  ÏͥV U͜ Tͻ DI«OI UIΧD SB NͭU WP ÏͥV UIOH  UΙJ HJ CO UΩ  USJ΅V
US¨O UIΈ US͜ΚOH  Ï± M DD OI ÏͥV U͜ MΘO ÏΑOHNÎ͜ΡDCJͽU "TDFOU1MB[BD±UΓOHEJ΅OU«DIN HΑNCMPDLUPOIUͥOH
USPOHO͜ΘDÏBOHU͟NHDM͟JDIJͼOM͜ΠDSB WΙJDÁOIΗD±EJ΅OU«DIUΩNDÁO UͥOHIͥNWUͥOHUSVOHU NUI͚͜OH
IOHÏUJͼQUDCOIͼUSΒIOHDΤBOIάOH N͟J%ίOD±ÏͥZÏΥDDUJ΅O«DIOI͜T͡OIÏ±OÏͱOHDͣQTBP UΓIΡQIΑC͚JO͜ΙDͣN 
EήOUS͜ΘDÏ ZUIΦMIΊÏBOHUͫQUSVOH O͜ΙDT͟DIVΏOHOHBZU͟JW°J ##2 LIVWVJDI͚JUSFN LIVOHͭND͡OIUS¨OLI²OH
OHVΐO MήD DIP DD Eή O OHIΆ E͜ΞOH U͟J
$ĥOHCͭUUBZWΙJDDOIÏͥVU͜/IͫU#͡O 1I¸D,IBOHWΩBHJΙJUIJ΅VT͡OQIͧNDÁO
OIJ;VÏΈBQI͚͜OHLID
IΗ3PNF%JBNPOE-PUVT 3%- RVͫO$²OHUZ5%)DĥOHDIVͧOCΉLͽIP͟DIHJΙJUIJ΅VDÁO
5IFP U²J OIªO OIͫO  SͣU OIJͿV EPBOI IΗU͟JN͵UUJͿOÏ͜ΛOH7³7ÁO,J΅U RVͫO WΙJMDÁOIΗWMWÁOQI°OHDBPDͣQ
OHIJ΅QDĥOHÏBOHDIVͧOCΉLILçM͜ΟOHÏ DIPUIV¨3J¨OH1I¸Î²OH(SPVQ Ï͟JEJ΅OEPBOIOHIJ΅QDIPCJͽUTͻQIUUSJOUI¨NEί
D²OHCΏEίONΙJSBUIΉUS͜ΛOHOIͰNÏ±O OEOIDIPHJΙJUSU͟JÏΉBCORVͫO5IΥÎΧD.ΧDHJDÁOIΗUγÏΑOHTͻSBNͭUUIΉ
E°OHUJͿODVΏJOÁN CΝJÏ ZM
US͜ΛOHDVΏJOÁNOBZ
M¸D CO IOH UΏU OIͣU 5IΉ
7ΙJRVͫOO±JSJ¨OHWLIVÎ²OHO±JDIVOH UIΛJHJBORVBLIVWίDOZ
US͜ΛOH UΩ OBZ ÏͽO US͜ΙD UͽU
Ï͜ΡD͜VJÏͥVU͜WͿI͟UͥOHWHJBPUI²OHÏ²UIΉWΙJOIJͿVEίOMΙO OIΛ
/HVZ¨O ÏO Tͻ D± NΧD HJBP
ÏΉOII͜ΙOHUSΝUIOIÎ²UIΉTOHU͟PUSPOHU͚͜OHMBJÎ͵DCJ΅U OIέOHEί
5VZDDEήO
EΉDIWUIBOILIP͡ODBP N͵D
OUSOHÏJNOI͜#΅OIWJ΅OVOHC͜ΙVD͚TΝ #ͽOYF.JͿOÎ²OHNΙJ 
OZOͮNI͚JYB
E·OIJͿVEίOIJ΅OOBZLI²OH
.FUSP#ͽO5IOIǕ4VΏJ5J¨OǠLIJÏJWPIP͟UÏΗOHDI«OIUIΧDTͻDOH
LIVUSVOHU N
OͰN Ν LIV WίD USVOH U N 
U͟PSBD¸I«DIN͟OIDIP#Î4LIVÎ²OH
UIOIQIΎ OI͜OH
OI͜OH WΙJ N͟OH M͜ΙJ I͟ UͥOH
.ΙJÏ Z UI²OHUJOEίO4BGJSBDΥB,IBOHÎJͿO 5ͫQÏPO/BN-POH
WΘJWJ΄DN͞OHM͜ΘJ UJͽQUΣDSBNͭUUIΉUS͜ΛOHEίO'MPSB/PWJB #DPOTWΙJDÁOIΗEOIDIP
HJBP UI²OH OHZ Ï͜ΡD ÏͥV U͜
NΝ SΗOH UIª LIDI IOH WͩO
HJΙJUSU͟JLIVÏ²UIΉÏ͟JIDRVΏDHJB51)$. %3)WΙJLIVE OD͜NΙJU͟J
HJBPUI²OHÏBOH
DIONVBOIέOHDÁOIΗOͰN
5IΥÎΧDÏBOHLIJͽOHJΙJÏͥVU͜WOH͜ΛJNVBOIÏ͵DCJ΅URVBOU N
Ï͜ΠDÏͤVU͜ÏΐOH
W·OH OHPJ  ²OH /HVZO 7ĥ
/IͫOÏΉOIYVI͜ΙOHHJCODÁOIΗUSPOHOIέOHUIOHDVΏJOÁN ²OH
CΖ WJ΄DUJͼQDͪO
#͡P )POH  5ΓOH (JN ÏΏD
5SͥO
,IOI 2VBOH  5ΓOH (JN ÏΏD $²OH UZ 7J΅U "O )°B  DIP SͰOH ǚ5IΉ
DDLIVWήDTͺ
D²OHUZ5IΥÎΧD)PVTF 5%) 
US͜ΛOHTͻUÁOHOIͷHJCOÏΏJWΙJDÁOIΗ/HVZ¨OOI OEPDIJQI«ÏͥVWP
USΜO¨OEEOH 
DIPCJͽU
UΩUJͿONVBÏͣU DIJQI«Y ZEίOHÏͿVUÁOH7ΙJOHVΑODVOHI͟ODIͽUIΛJ
U͞PÏ°OCͦZDIP
5IFPOIͫOÏΉOIDΥB$#3& 
HJBORVB DÁOIΗDΥBDDEίONΙJWͩOUJͽQUΣDUJ¨VUIΣUΏU5IΉUS͜ΛOH
QI OLI¸DOZ
USPOHRV»DVΏJOÁN DD
DÁOIΗUSVOHDBPDͣQU͟J51)$.TͭQUΙJTͻUJͽQUΣDÏ±OOIͫOMOT±OH
UIVI¸ULIDI
Eί O DÁO IΗ USVOH DͣQ RVZ
NΙJUΩDOI OWEPBOIOHIJ΅QÏͥVU͜O͜ΙDOHPJǛ
IOH ²OH$I V
N²MΙOOI͜7JO$JUZ(SBOE

O±JUI¨N

ÏΗD͟OIUSBOILIDBP5IΉUS͜ΛOHIJ΅OU͟J
ÏBOH LIBO IJͽN OHVΑO DVOH DIP LIDI
IOHD±OIVDͥVΝUIͫU
5SPOHLIJÏ± UIFP²OH5SVOH CͰOHWJ΅D
U«DI MVε RVε ÏͣU WOH Ν LIV USVOH U N
OIJͿVOÁNRVB UIΛJÏJNDVΏJOÁNOIJͿV
Ï͟J HJB ÏΉB ΏD CͭU ÏͥV HJΙJ UIJ΅V SB UIΉ
US͜ΛOHDDEίODÁOIΗI͟OHTBOH/IªO
DIVOH  QI O LI¸D OP DĥOH D± M͜ΡOH
LIDI IOH DΥB O± OI͜OH UIΉ US͜ΛOH Tͻ
DIΧOHLJͽOUªOIUS͟OHD͟OIUSBOIHBZHͭU
HJέB DD DIΥ ÏͥV U͜ EP OHVΑO DVOH T͡O
QIͧN NΙJ LI²OH EΑJ EP OI͜ US͜ΙD 5ªOI
IªOIOZTͻÏ͜ΡDD͡JUIJ΅OS³O§UΝOIέOH
UIOHÏͥVOÁN ²OH5SVOHOIͫOÏΉOI
UI¨N
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$͚ RVBO RV͡O M» DIP SͯOH HJ OI Μ
IJ΄ODI͜BΒOÏΈOIWLI²OHQI·IΠQLI͡
OÁOHDIJUS͡DΤBTΎÏ²OHOH͜ΚJE O

EJQ MJK IKCQ FϽ
ȡP Fϑ RJȡV UKPJ
VKȪW EϽE 6TQPI
MJK ЄȲ VJGQ $ϥ
VJϗ VTϩPI DαV
ЄϥPI UίP RJȡV
VTKϏP EJC EȲ UϽ
MKϏO UQȡV JKϓW
SPOHCPDPHΫJ2VΏDIΗJWͿDD SWίVϷEȡEESWCPPJȠPϧEPJαVNȠEȡE
WͣOÏͿDΥBOHOI USPOHÏ±D±UªOI ЄϗCRJPI
$ϥ EJQ TνPI E EαW JȠPI JȲC DαV
IªOI UIΉ US͜ΛOH CͣU ÏΗOH T͡O UΩ
ЄϥPIUίPPJαVNȠPJȠϫVέK*Ƞ0ϥKXȠ62
OÁN  ÏͽO UIOH   #Η
9 ZEίOHOIͫOÏΉOIHJOIΝDI͜BΓOÏΉOI  *%/ЄCPIVJϷCPJȠϫECQEαRFKϓPVȭEJ
LI²OHQI͡OOIÏ¸OHHJUSΉUIίDDΥBCͣU NϧP IKȡ DȡP ECQ PJPI NέK VJKϋW PJȠ ϫ
ÏΗOH T͡O W DĥOH LI²OH QI· IΡQ WΙJ LI͡ DȬPJFȢPRJȶJϯRXϧKPJWEγWEϳCЄέKDϥ
OÁOH DIJ US͡ DΥB TΏ Ï²OH OH͜ΛJ E O (JΙJ RJιPFȢPEЄȳVJϗ
ÏͥVD͚CͣUÏΗOHT͡OWͩOIP͟UÏΗOHD²OH 6W[PJKȪPVJGQ$ϥ:Ȣ[FϽPIEEαW
LIBJ MΡJEΣOHDDZͽVUΏY¡IΗJOI͜DIVͧO JȠPI JȲC ЄCPI PIȠ[ EȠPI ЄC FέPI 6Ϸ
CΉRVZIP͟DIÏ²UIΉ TͭQY ZEίOHDDD²OH PȿO  ЄϋP PC[ EȡE ЄϗC RJPI XGP
USªOII͟UͥOH NΝSΗOHÏ²UIΉÏÏͧZHJ DKϏP Єȣ EJQ RJȩR OϥV Uϝ FQCPJ PIJKϓR
ЄγWVFϽȡPFWNϗEJPIJϕFϭPIEȲEȳPI
M¨ODBP MNCͣUΓOUIΉUS͜ΛOH
%ʛPIVJGQ$ϥ:Ȣ[FϽPIVJϗVTϩPI VTȬPJEȿPJϥFWNϗEJ EQPFQVGN XȠDKϓVVJϽ
DαV ЄϥPI UίP JKϓP EȱP RJȡV VTKϏP VJKϋW FWNϗEJ TGUQTV 6έKOϥVUϝЄȳVJϗNϧPPJ
OKPJDέEJVϷMJȢWSW[JQέEJNϽCEJϙP *Ƞ0ϥK62*%/EȡEESWCPEʛPIEJQ
PJȠЄγWVIKCQFϽȡPЄϋPIKCQFϗEJDαV RJȩR OϥV Uϝ FQCPJ PIJKϓR ЄγW V NQέK
ЄϥPI UίP 0JKύW ЄϗC RJPI EJC VJϽE JȬPJ EȳPI VTȬPJ XȿP RJȱPI NȠO XKϓE MϋV
JKϓPVTKϓVЄϏЄαWIKȡSW[ύPUϹFϱPIЄαV JϯRNWVTȷ QHƒEGVGN 6JGQUϝNKϓWEϳC
FϽȡPDαVЄϥPIUίPFQ$ϥ:Ȣ[FϽPIVJεO
ЄαWVJγWFϽȡPOȠXηPEȱPEEJϋZKP

T
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ЄϗPJVJKϋVMϋEUϫVϷЄγWPȿOЄϋP
PC[ EȲ MJQίPI  EȿP Jϥ EQPFQVGN
QHƒEGVGN 0IQȠK TC EȱP EȲ JȠPI EJϱE
PIJȬP EȿP EQPFQVGN QHƒEGVGN FQ EȡE ЄϗC
RJPI VJεO ЄϗPJ EαR RJȩR VJGQ VJεO
SW[ύP
6W[PJKȪPESWCPSWίPNȺEJQTνPI
JKϓP PC[ EȡE ЄKύW MKϓP EϳC JϯR ЄϟPI
MJȳPI EJσV EJω Tȴ TȠPI OKPJ DέEJ FηP
ЄϋPVKύOεPTϳKTQEJQEίPJȠЄγWVXȠ
PIϩKOWC
$ϥ :Ȣ[ FϽPI EJQ DKϋV VTQPI  VJȡPI
ЄγW PȿO  EQP Uϝ IKCQ FϗEJ VJȠPJ
EȳPI VέK *Ƞ 0ϥK XȠQ MJQίPI  NϯV
VȿPIIγPUQXϧKEȶPIM͠Ϫ62
*%/EQPUϝPȠ[XȠQMJQίPIIKCQ
FϗEJ VȿPI  UQ XϧK EȶPI M͠ PȿO
PIQȡK
6ȭPJ ЄϋP PIȠ[  VϡPI IKȡ VTϗ VϟP
MJQDαVЄϥPIUίPEȱPMJQίPIVЁ
ЄϟPI 5Q XϧK NȷE ЄϕPJ ЄKϏO ϫ SWȺ + PȿO
 VJȬ EQP Uϝ PȠ[ Єȣ IKίO IγP 
VЁЄϟPI 6ϟPMJQEJϳ[ϋWZί[TC
VέKEȡEFϽȡPZCVTWPIVȢOJέVγPIEJC
Єγ[ Єϳ XȠ VJKϋW FϗEJ Xϱ VJKϋV [ϋW PȪP
MJȳPIDȡPЄϯEJȠPI

#ͣUÏΗOHT͡OQI«BÎ²OH51)$.͠OI2VǓOI5SͥO

$¸I«DIDΤBN·BDBPÏJNCOIOHDVΎJOÁNÏ͜ΠDLǓWΊOHWήDEͫZUIΈ
US͜ΚOHCͣUÏΖOHT͡OÏBOHHJ͡NUΎD

C
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5IΉ US͜ΛOH CͣU ÏΗOH T͡O Tͻ D± Tί
QIU USJO LIΝJ TͭD I͚O USPOH
OIέOHUIOHDVΏJOÁN DĥOH
M DBP ÏJN DΥB UIΉ US͜ΛOH CͣU ÏΗOH T͡O
1I O LI¸D OI Ν CªOI E O  D± HJ WΩB U¸J
UJͿOTͻUÁOHUS͜ΝOHN͟OIWD·OHWΙJQI O
LI¸DOIΝUSVOHDͣQTͻUJͽQUΣDHJέWBJUS°
DIΥÏ͟PDΥBUIΉUS͜ΛOHCͣUÏΗOHT͡O
1I OLI¸DOIΝDBPDͣQDĥOHTͻQIU
USJO UIFP I͜ΙOH U͟P SB ÏͱOH DͣQ LID
CJ΅U ÏΗDÏP U«DIIΡQOIJͿVUJ΅O«DI EΉDI
WΣ 9V UIͽ Y Z EίOH LIV E O D͜ UI²OH
NJOI  U°B OI UI²OH NJOI  DÁO IΗ UI²OH
NJOI  TΫ EΣOH OÁOH M͜ΡOH UJ U͟P  UI O
UIJ΅O N²J US͜ΛOH  BO OJOI  BO UPO US͜ΙD
IͽU M WͿ QI°OH DIZ DIέB DIZ Tͻ SͣU
Ï͜ΡDDPJUSOH

ÏPOTͻD±OHVΑOWΏOWRVεÏͣUÏQIU
USJO L UΩ RV» *7 USΝ ÏJ %ί LJͽO Tͻ
CBO IOI 2VZ DIVͧO Y Z EίOH 7J΅U /BN
NΙJ DIPQI§QY ZEίOHDÁOIΗDIVOHD͜
OI Ν UI͚͜OH N͟J D± EJ΅O U«DI E͜ΙJ N
Tͻ U͟P ÏJͿV LJ΅O QIU USJO DÁO IΗ HJ S 
USPOHÏ± D±MP͟JDÁOIΗDIPUIV¨HJS
5)·53͛Ι/(%ͤ/53Λ7ͽ(*53·5)ͪ5
5IFP)P3&" HJD͡DΥBQI OLI¸DÏͣU
OͿOUίQIU ÏͣUO²OHOHIJ΅QQI OM²USJ
QI§QTͻUSΝWͿHJUSΉUIίDWDDLIVWίDCΉ
QI OM²USJQI§QTͻÏ͜ΡDSTPUUIFPRVZ
ÏΉOIDΥBQIQMVͫU
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1I OLI¸DDPOEPUFMTͻUJͽQUΣDYVUIͽ
DIέOHM͟JWHJD͡IΡQM»I͚O%ίLJͽOTͻ
D±DDRVZQI͟NQIQMVͫUÏÏJͿVDI·OI
DDMP͟JIªOICͣUÏΗOHT͡ONΙJOI͜DPOEPUFM 
5).%/(7/)Γ53Ο/)~(*3ͷ
1I OLI¸DOIΝY¡IΗJ UIJͽUDIͽ$²OH IPNFUFM PGGJDFUFM TFSWJDFEBQBSUNFOU 

TIPQIPVTF Ï ÏΉOI I͜ΙOH QIU USJO CͿO
WέOH W C͡P W΅ RVZͿO MΡJ DI«OI ÏOH DΥB
LIDIIOH
9Ω-/Ο9͢65)$Îͦ:."
5SPOH M¸D OHVΑO DVOH RVε ÏͣU Eί O
UI²OHRVBWJ΅DDIΥÏͥVU͜CΑJUI͜ΛOHHJ͡J
QI±OHN͵UCͰOHH͵QLI±LIÁO UIΉUS͜ΛOH
ÏBOH LǓ WOH WP OHVΑO DVOH UI²OH RVB
Lͽ IP͟DI DIVZO ÏΓJ NΣD Ï«DI TΫ EΣOH
 IB ÏͣU O²OH OHIJ΅Q  USPOH Ï± D±
LIP͡OHIBÏͣUΝ
,ͽIP͟DIÏͣVUIͥVEίOI͟UͥOH 
Ï² UIΉ DΥB UIOI QIΏ  W Lͽ IP͟DI DΥB
$²OH UZ RV͡O M» UJ T͡O 7".$ UIίD IJ΅O
/HIΉRVZͽUDΥB2VΏDIΗJWͿUI«ÏJNYΫ
M» OΡ YͣV  USPOH Ï±  OIJͿV LIP͡O OΡ Ï͜ΡD
C͡P Ï͡N CͰOH Eί O CͣU ÏΗOH T͡O  HJ¸Q
UI¸D ÏͧZ UIΉ US͜ΛOH NVB CO DIVZO
OI͜ΡOHEίO ." QIUUSJON͟OII͚O

Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018 | 15

96)óŀ/(5)Ć53ół/(

#Ğ5Âľ/(4ø/

www.phudonggroup.com

%'12JȷȀȳPI)TQWRPJȬPPJιPZȢ[PJȠEJQIKϧKVTχNȠRJȢPMJȷEOȠ
EȡEUVCTVWRЄϗCϝEEȲVJϏRJȡVVTKϏPήPJ6JȠPJ0IW[ϑP

"Doanh nghiệp không thể
hướng đến nhóm khách hàng trẻ
tuổi nếu không chịu hy sinh lợi
nhuận kỳ vọng của mình", ông
Ngô Quang Phúc CEO Phú Đông
Group
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ây là phân khúc khách
hàng có nhu cầu mua
nhà cao và khả năng
chi trả tốt, nếu chọn
đúng sản phẩm phù hợp sẽ có
nhiều cơ hội thành công.
Tại buổi tọa đàm trực
tuyến chủ đề "Cơ hội nào cho
startup trong ngành bất động
sản" diễn ra trên VnExpress
vào ngày 16/10, ông Ngô
Quang Phúc - Tổng giám đốc
Phú Đông Group đánh giá bất
động sản mọi phân khúc đều là
sản phẩm thiết yếu, nên luôn
tạo ra thị trường lớn với nhiều
tiềm năng tăng trưởng.
Trong 10 năm trở lại đây, thị
trường đã có bước phát triển
nhảy vọt không chỉ về nguồn
cung, loại hình, phân khúc sản

phẩm mà cả trong phương thức
bán hàng. Điều này mang đến
nhiều lợi ích cho người mua
nhưng đồng thời lại đặt ra
không ít thách thức với người
sau muốn gia nhập thị trường.
Theo ông Phúc, nhóm
khách hàng trẻ (25-35 tuổi) là
thị trường tiềm năng và dễ
chinh phục nhất. Đây là phân
khúc khách hàng có nhu cầu
mua nhà cao và khả năng chi
trả tốt. Hạn chế duy nhất của
nhóm người mua này là có khả
năng tích lũy ban đầu rất ít. Nếu
khéo léo trong việc xây dựng
sản phẩm, các doanh nghiệp
vẫn có thể tìm thấy cơ hội khởi
nghiệp rất tốt ở thị trường này.
"Người trẻ rất năng động, thông
minh và bắt nhịp cái mới rất
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nhanh. Không có lý do gì để
mình không tạo sản phẩm cho
họ", ông nhận xét.
Cụ thể thay vì tạo ra những
căn hộ 80-90 m2, các startup
đánh vào nhóm khách hàng trẻ
có thể tập trung vào các căn
hộ 2 phòng ngủ 60-65m2 đáp
ứng nhu cầu cho người độc
thân, vợ chồng trẻ hoặc có 1-2
con. Mức giá trung bình cho
phân khúc này, theo ông, là
khoảng 1,5 tỷ đồng nhưng sản
phẩm phải đáp ứng đủ công
năng và tiện ích.
Hiện tại, trên thị trường đã
có nhiều doanh nghiệp có thể
làm được dòng sản phẩm tốt
với mức giá này. Ông Phúc
khuyên những người mới bước
chân vào thị trường nên mạnh

dạn tham gia các buổi ra mắt,
giới thiệu sản phẩm của những
doanh nghiệp này để học hỏi
kinh nghiệm, xem họ thiết kế
sản phẩm ra sao, bố trí căn hộ
thế nào... Quan trọng nhất là
các công ty phải chấp nhận lợi
nhuận ở mức vừa phải.
Giá thành một sản phẩm
bất động sản hiện nay chủ yếu
dựa trên 3 yếu tố là giá đất, giá
xây dựng và kỳ vọng lợi nhuận
của chủ đầu tư. Trong đó, giá
đất là yếu tố khách quan, phụ
thuộc nhiều vào vị trí dự án.
Còn giá xây dựng gần như
không có sự chênh lệch nhiều.
Ngoài ra, các đơn vị có thể
ứng dụng các công nghệ mới như
Image 360 độ hay các nền tảng
online như website, Facebook

để thu hút khách hàng. Gia
nhập vào sân chơi kinh doanh
sản phẩm địa ốc, theo ông Phúc
là khó nhưng không phải không
có cơ hội.
Đối với các công ty đặt mục
tiêu trở thành chủ đầu tư hoặc
nhà phát triển bất động sản,
bên cạnh yếu tố pháp lý bắt
buộc phải thực hiện, cần làm
chủ được 3 yếu tố quan trọng
nhất là quỹ đất, xây dựng và
kinh doanh. Khi đã sở hữu 3 yếu
tố này, doanh nghiệp cần dựa
trên đó để xác định tập khách
hàng cho riêng mình. Chẳng
hạn, một công ty sở hữu quỹ
đất ở khu vực quận 1 thì không
thể phát triển dòng sản phẩm
căn hộ giá rẻ.
Các bước đầu tư được chia
thành 3 giai đoạn. Giai đoạn
trước đầu tư, doanh nghiệp cần
chọn quỹ đất để nghiên cứu thị
trường, định vị tệp khách hàng
từ đó quyết định giá bán và xây
dựng nội dung cho sản phẩm.
Giai đoạn đầu tư, cần tập trung
vào quá trình xây dựng để tạo
lập chất lượng sản phẩm theo
đúng nội dung đã định hướng
cũng như chú trọng tài chính để
công trình đảm bảo tiến độ.
Trong giai đoạn này, chủ đầu tư
có thể thiết lập ra các cơ chế
đảm bảo sản phẩm đi theo
đúng hướng, như việc tổ chức
cho khách hàng tham quan
định kỳ dự án như những giám
sát viên khách quan nhất.
Ngay cả sau khi đầu tư,

doanh nghiệp cũng còn phải
chú ý đến công tác vận hành,
bảo trì bảo dưỡng sản phẩm. Vì
nếu sản phẩm có đẹp đến đâu
mà thiếu sự chăm sóc thì cũng
sẽ xuống cấp rất nhanh.
"Một doanh nghiệp lớn, nếu
mắc phải một sai lầm nào đó về
chất lượng công trình, họ có
nhiều cách để giải thích và lấy
lại niềm tin người tiêu dùng.
Nhưng một startup mắc sai
lầm, thì rất ít cơ hội cho bạn
đứng dậy lần nữa", ông Phúc
khuyến cáo.
CEO Phú Đông Group cũng
nhìn nhận các startup thường
gặp phải một rắc rối khi thuyết
phục người đồng hành mình về
mức lợi nhuận kỳ vọng. Nguyên
nhân, khi mới khởi sự doanh
nghiệp, các nhà đồng sáng lập
có khuynh hướng chia đều lợi
ích 50-50 hoặc 30-30-40.
"Khi bắt đầu mọi người rất
nhiệt huyết, cùng chí hướng
nhưng khi khó khăn thì rất dễ
xảy ra chuyện chia tách", ông
Phúc cho biết.
Do đó, kinh nghiệm của ông
là mỗi startup đều phải chọn ra
một nhà lãnh đạo cao nhất cho
mình. Trong trường hợp xảy ra
mâu thuẫn, người đó sẽ có
quyền quyết định cao nhất.
Bất cứ thị trường nào cũng
có sự thăng trầm. Sự giỏi giang
của người dẫn đầu là nhận biết
khủng hoảng - cơ hội và có
phương án dự phòng rủi ro
trong mọi hoàn cảnh. Chẳng

hạn tại Phú Đông
Group, đơn vị không
bao giờ bán toàn bộ
sản phẩm mà luôn
giữ lại các tầng
thương mại dịch vụ
tại một dự án. Trong
trường hợp khủng
hoảng không thể
tung sản phẩm mới,
việc cho thuê lại các
tầng thương mại dịch vụ đó có thể
mang đến khoảng
doanh thu để duy trì
hoạt động cho công
ty.
Hay như giai
đoạn
2011-2012,
phân khúc sản phẩm
cao cấp 3-5 tỷ đồng
gần như không có
khách hàng. Người dân gởi tiết
kiệm ngân hàng rất nhiều
nhưng không ai rút tiền để đầu
tư vào bất động sản. Lúc đó,
ông đã nghĩ ra giải pháp là cam
kết thuê lại 2 năm với giá 25
triệu đồng mỗi tháng với mỗi
căn hộ được bán ra.
Khách hàng nhanh chóng
nhận ra mức cam kết thuê lại
của chủ đầu tư cao hơn nhiều
so với lãi suất tiết kiệm và giúp
họ tránh được lạm phát đồng
tiền. Quyết định chấp nhận hy
sinh một phần lợi nhuận kỳ
vọng của ông đã giúp công ty
vượt qua giai đoạn rất khó khăn
của thị trường.

VnExpress tổ chức chương trình bình chọn thường niên Startup Việt nhằm
kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các startup nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt
Nam. Bên cạnh đó, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo
khởi nghiệp, vinh danh những mô hình kinh doanh đột phá, phát triển bền vững
và hữu ích về kinh tế - xã hội...
Hội đồng giám khảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn
Tùng, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Ngọc
Trai - Chủ tịch Công ty tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC).
Cùng tham gia ban giám khảo có ông Phạm Văn Tam - Sáng lập kiêm Chủ
tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ Asanzo, ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc
điều hành Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam và bà
Tan Hooi Ling - Đồng sáng lập Grab toàn cầu.

"Chúng ta luôn phải có
phòng ngừa rủi ro. Các chủ
doanh nghiệp lớn, nhiều năm
tuổi có rất nhiều kinh nghiệm
trong việc dự phòng rủi ro này.
Những startup trẻ nên chủ
động tìm kiếm các cơ hội gặp
gỡ, trao đổi với người đi trước để
rút ra những bài học cho mình",
ông chia sẻ.
Khi mới khởi nghiệp, vốn là
vấn đề quan trọng, song con
người mới là nguồn lực quý nhất
của một startup. Nếu biết sử
dụng nguồn lực này một cách
hiệu quả, startup có thể trở nên
hấp dẫn trong mắt các nhà đầu
tư, thu hút nguồn vốn.
Để thể hiện mình là một
nguồn lực hấp dẫn, các startup
phải hội tụ được 3 yếu tố chính
là đam mê, kiến thức và kỹ
năng. Đam mê sẽ tạo nên khát
vọng thôi thúc hành động
nhằm đạt được mục tiêu cuối
cùng. Kiến thức của người làm
chủ cũng phải sâu rộng hơn
người bình thường, để tìm tòi,
nghiên cứu những điều mới mẻ
và đưa ra giải pháp cho vấn đề
đó. Ngoài ra, còn cần những kỹ
năng quan trọng như trình bày,
giao tiếp để thu hút những
người khác tin vào giải pháp của
mình.
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Với 56 dự án nhà ở có tổng số 19.160 căn được chấp nhận mở
bán, thêm vào đó là tỷ lệ 45,22% trong số 6,22 tỷ USD vốn
FDI đổ bộ vào TP.HCM tập trung vào hoạt động kinh doanh bất
động sản…, thị trường bất động sản TP.HCM bước vào quý

lớn là chung cư Carina Plaza tại Quận 8 làm

chính thức giới thiệu 2 bloock chung cư đẹp

nhiều người chết và chung cư hư hỏng

nhất tại dự án này với số lượng khoảng 600

án cao 49 tầng này được xây dựng trên diện

nặng, sau đó ít ngày tới chung cư

căn hộ.

tích đất 8.320 m2, với 1.076 căn hộ. Đây

ParcSpring tại Quận 2 bị cháy. Thực tế, sau

Dự báo thị trường bất động sản năm

được cho là dự án có vị trí đắc địa khi nằm

các vụ việc này, nhiều chủ đầu tư đã hoãn

2019, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

trên ngã 3 đường Cống Quỳnh và Nguyễn

lại kế hoạch ra hàng, đồng thời nhiều người

(HoREA) cho biết, về cơ bản thị trường vẫn

Cư Trinh.

mua nhà đã đặt cọc cũng làm đủ cách để từ

tiếp tục xu thế tăng trưởng. Căn hộ trung

khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố

Ngoài ra, thị trường trung tâm cũng có

chối ký hợp đồng. Điều này là nguyên nhân

cấp và căn hộ bình dân vẫn là phân khúc

cấp 16 dự án; Ban Quản lý khu công nghệ

sự góp mặt của Tập đoàn Nova Land với dự

chính khiến thị trường quý II và quý III bị ảnh

chủ đạo và phát triển bền vững. Phân khúc

cao cấp phép 6 dự án; Sở Kế hoạch - Đầu tư

án tổ hợp Khu phức hợp căn hộ - thương

hưởng lớn về mức thanh khoản.

bất động sản cao cấp sẽ hội tụ sự khác biệt

cấp phép 797 dự án.

mại dịch vụ The Grand Manhattan có quy

Chỉ đến cuối quý III và bước sang quý IV,

với nhiều tiện ích, dịch vụ. Yếu tố chất

Các nền kinh tế rót vốn mạnh nhất hiện

mô khoảng 1,4 ha, sở hữu hai mặt tiền “siêu

thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng

lượng, thông minh, xanh, thân thiện môi

tại vẫn đến từ châu Á như Hàn Quốc có vốn

đắc địa” tại lõi trung tâm Quận 1, TP.HCM.

trở lại. Đặc biệt, khi siêu dự án VinCity của

trường, an toàn, trước hết là an toàn phòng

đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (27,6%);

Dự án gồm khoảng 1.000 căn hộ liền kề

Vingroup vừa chính thức được tung ra với

cháy chữa cháy được coi trọng.

tiếp theo là Singapore chiếm 25%; Nhật

công viên trung tâm 23/9 (rộng hơn 9 ha),

44.000 căn chung cư và khoảng 2.000 căn

Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp

Bản chiếm 11,3%; (Hồng Kông) Trung Quốc

các khách sạn 5 sao và trung tâm tài chính

nhà phố, 400 căn biệt thự không chỉ khiến

sẽ phát triển mạnh do xu thế nhà đầu tư

chiếm 5,6%...

của TP.HCM.

khu vực xung quanh dự án này sôi động mà

dịch chuyển sản xuất vào nước ta, kéo theo

toàn thị trường thành phố cũng đón nhận

nhu cầu văn phòng cho thuê, căn hộ cho

làn gió mới.

thuê tăng lên. Vấn đề đáng quan ngại nhất

Đặc biệt, trong 10 tháng, Thành phố

Đặc biệt, tọa lạc tại vị trí “tấc đất tấc

cũng chấp thuận cho 2.508 trường hợp nhà

vàng”, nhưng mật độ xây dựng của dự án

đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để

chỉ dưới 50%, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp

được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần

vượt trội, như diện tích cây xanh hơn 4.000

vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với

m2, sân chơi trẻ em, 2 hồ bơi và BBQ lưng

vốn góp đăng ký tương đương 4,89 tỷ USD

trời, khu mua sắm - giải trí cao cấp…

KỲ VỌNG QUÝ IV VÀ NĂM 2019

của thị trường bất động sản những tháng
cuối năm 2018 và trong năm 2019 là tình

Bước vào quý IV, hầu hết đơn vị nghiên

trạng mất cân bằng cung - cầu, do nguồn

cứu đều đưa ra nhận định thị trường bắt đầu

cung có sự sụt giảm mạnh trong 9 tháng

(so với cùng kỳ tăng 36,4% về số trường

Giới phân tích thị trường cho rằng, việc

tăng trưởng trở lại. Đơn cử như CBRE Việt

đầu năm 2018.

hợp và tăng gấp 2 lần về vốn đầu tư). Trong

xuất hiện các dự án lớn tại Quận 1, nơi được

Nam dự báo, trong quý IV, thanh khoản thị

HoREA cũng khẳng định thị trường bất

đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có

cho là có giá đất đắt đỏ và hiếm hoi, từ năm

trường nhà ở tại TP.HCM sẽ tăng mạnh nhờ

động sản đang kỳ vọng vào 3 nhân tố cơ

vốn đầu tư nhiều nhất (45,2%).

2015 tới nay chưa có bất cứ dự án mới nào

nguồn cung vào mùa cao điểm cuối năm

bản để có thể phát triển ổn định hơn trong

ra hàng, cho thấy sự phát triển tốt của thị

trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và mua để ở

năm 2019.

trường.

Đặc biệt, có những nhà đầu tư ngoại đã

của khách hàng trong nước cũng như

Thứ nhất là việc thực hiện hiệu quả Nghị

nhiều năm qua không có dự án mới. Đơn cử

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước

khách nước ngoài vẫn còn rất lớn. Phía

quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ

như Công ty cổ phần Phát triển Bất động

trong 10 tháng qua cũng đã đóng góp

Đông và phía Nam sẽ tiếp tục là các điểm

xấu, trong đó có khoảng 60-70% được đảm

sản Alpha King Việt Nam có văn phòng ở

những dòng sản phẩm lớn cho thị trường

nóng của thị trường trong những tháng còn

bảo bằng dự án bất động sản để tái khởi

tòa cao ốc văn phòng Vạn Thịnh Phát tại số

như Tập đoàn Hưng Thịnh đưa ra khoảng

lại của năm 2018.

động các dự án này tham gia thị trường.

Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ

8, Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM do ông

4.000 căn hộ chung cư tại Quận 7, Vietcom

Phân khúc hạng sang với các dự án có

Thứ hai là việc thực hiện chủ trương của

ở Xây dựng TP.HCM vừa đưa ra

Đức (4 dự án); Huyện Bình Chánh (3 dự

Chan Ming Simon là người đại diện pháp

Real ra mắt dự án tại Quận 4 với số lượng

mức giá chào bán trên 7.000 USD/m2 nhiều

TP.HCM về chuyển đổi 26.000 ha đất nông

thông báo cho biết từ đầu năm

án)…

luật. Các cổ đông chính là: Alpha King

lên tới 1.400 căn hộ, Đất Xanh Group cũng

khả năng cũng sẽ lộ diện vào cuối năm nay.

nghiệp thành đất công nghiệp, thương mại,

Investment Limited (trụ sở tại Hồng Kông)

cho ra thị trường hơn 3.000 căn hộ tại

Việc các sản phẩm có giá trên 160 triệu

dịch vụ, đô thị theo Nghị quyết số

nắm giữ 93,3% vốn điều lệ, 2 cá nhân là Li

Quận 2…

IV/2018 và hướng đến năm 2019 với khá nhiều hào hứng.

S

Cũng thuộc sở hữu của Alpha King
Investment Limited là Dự án Alpha City. Dự

THỊ TRƯỜNG VẪN SÁNG

2018 đến nay, Sở đã xác nhận đủ
điều kiện để huy động vốn sản phẩm

Ngoài ra, dòng vốn FDI cũng đang khiến
cho thị trường bất động sản TP.HCM trở

xuất hiện ở khu trung tâm TP.HCM - khu vực

hình thành trong tương lai của 56 dự án

nên ấm áp kỳ vọng hơn. Cụ thể, theo số liệu

Yibin và Chiu Keung Kenneth mỗi người sở

nhà ở với tổng số 19.160 căn, trong đó có

10 tháng đầu năm 2018 của Sở Kế hoạch -

hữu 3,3%.

Tuy nhiên, thực tế sự tăng trưởng nào
cũng có hai mặt, đó là đã và đang xuất hiện

đồng/m được chào hàng có thể khiến mặt

80/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ;

bằng giá căn hộ toàn thành phố bị đội lên

Xây dựng thành phố thông minh, khu đô thị

đáng kể trong thời gian tới.

sáng tạo phía Đông; Chương trình chỉnh

2

Nhiều chủ đầu tư cũng lộ thông tin sẽ ra

18.202 căn hộ và 958 căn nhà thấp tầng,

Đầu tư TP.HCM vừa đưa ra thì tính chung cả

Công ty này đã công bố ra thị trường 2

nhiều biến động khó lường. Đơn cử như

tổng giá trị cần huy động là 38.172 tỷ đồng.

vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy

dự án tại quận 1 gồm One Alpha Riverside

trong quý II đã xuất hiện tình trạng sốt ảo ở

hàng trong quý IV. Đơn cử như Tập đoàn
Hưng Thịnh sẽ ra mắt dự án chung cư hơn

Thứ ba là việc thực hiện chủ trương cải

trang nhà trên và ven kênh rạch, xây dựng
lại chung cư cũ.

Trong số này có 7.444 căn thuộc phân

chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút

tọa lạc tại trung tâm tổng thể dự án phức

phân khúc đất nền, hay như tình trạng

khúc cao cấp, chiếm tỷ lệ 38,9%; 8.733

được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần,

hợp Ba Son, bên sông Sài Gòn với mặt tiền

tranh chấp ở chung cư tại TP.HCM với các

1.000 căn tại Quận Tân Phú. Tập đoàn Hà

cách thủ tục hành chính theo cơ chế chính

căn phân khúc trung cấp, chiếm tỷ lệ

phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong

đường Nguyễn Hữu Cảnh. Dự án với quy mô

mẫu thuẫn cơ bản liên quan đến việc bàn

Đô dự kiến công bố dự án 1.000 căn tại

quyền điện tử, một cửa liên thông để rút

45,6%; 2.983 căn phân khúc bình dân,

nước, Thành phố thu hút được 6,22 tỷ USD

5 toà tháp cao từ 45 - 55 tầng với tổng số

giao quỹ bảo trì, chậm giao sổ đỏ, chất

Quận 8. HimLam Land công bố dự án hơn

ngắn thời gian chấp thuận dự án bất động

chiếm tỷ lệ 15,5%.

(tăng 23,7% so với cùng kỳ).

lượng 2.000 căn hộ cao cấp và các sản

lượng công trình xuống thấp… vẫn diễn ra

400 căn chung cư tại Quận 7. Tập đoàn Đại

sản. Hiện nay, thủ tục này và thủ tục, quy

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài

phẩm khác như văn phòng cho thuê, trung

khá căng thẳng.

Phúc thì cho biết, ngoài việc đưa ra 100 căn

trình tính tiền sử dụng đất dự án, cấp sổ đỏ

được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu

tâm thương mại, shophouse, penthouse.

Ngoài ra, thị trường chung cư bị tác động

nhà phố thương mại tại siêu dự án Vạn Phúc

căn hộ dự án đang bị kéo dài rất bất hợp lý.

Dự kiến, dự án sẽ bàn giao cho khách hàng

tâm lý một thời gian dài khi trong tháng 3,

City tại Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức thì cũng

vào năm 2021.

tại TP.HCM đã xảy ra hai vụ cháy chung cư

vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 sẽ

Số lượng dự án tập trung nhiều nhất tại
Quận 2 (8 dự án), Quận 7 (7 dự án), Quận
Gò Vấp (6 dự án), Quận 9 (5 dự án); Quận 8,
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Ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Công ty
cổ phần Bất động sản Trần Anh Group

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phúc

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA

THỊ TRƯỜNG CHUYỂN DỊCH RA
VÙNG VEN

TIỆN ÍCH, CÔNG NGHỆ SẼ LÀ TÂM
ĐIỂM HÚT KHÁCH

KHÓ XẢY RA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG
SẢN TRONG NĂM 2019

N

ăm 2018, điều đáng ghi nhận
nhất trên thị trường đó là
TP.HCM đã dần hoàn thiện
hạ tầng giao thông kết nối

ǯ

ánh giá thị trường bất động
sản 10 tháng đầu năm 2018,
tôi nhận ra rằng, trong 10
tháng qua các dự án ra hàng

T

heo tôi, có hai yếu tố trên thị
trường bất động sản năm 2019 cần
được tiếp tục quan tâm quản lý. Đó
là vẫn còn có tình trạng lệch pha

giữa Thành phố với các quận, huyện

mới đều có điểm mạnh đó là các chủ

cung - cầu trong phân khúc bất động sản

vùng ven và các tỉnh lân cận. Đây là

đầu tư luôn quan tâm, nỗ lực tích hợp

cao cấp, bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng

hướng đi dài mà Thành phố đã đề ra

các tiện ích mới lạ. Trong đó, có những

(condotel), và "sốt giá ảo" đất nền tự phát,

trong nhiệm vụ phát triển giai đoạn

dự án như của Keppel Land Việt Nam

đất nông nghiệp phân lô trái phép tại một

2016 - 2020, đó là hoàn thiện hạ tầng

đưa cả rừng cây, nhà trên cây, hay

số khu vực.

giao thông kết nối, thực hiện nhiệm

biển nhân tạo vào dự án. Công ty

Đồng thời, hiện đang xuất hiện một

vụ giãn dân ra vùng ven làm giảm áp

Hưng Thịnh Land, Phú Đông Group…

lượng không nhỏ nhà đầu tư kinh doanh

lực dân số trung tâm.

thì đưa công nghệ quản lý căn hộ, tòa

thứ cấp, trong đó, có cả giới đầu cơ, đầu

Điều này đã dần thành công khi

nhà thông minh 4.0 vào dự án. Còn

nậu, cò đất chuyên nghiệp làm giá, thổi

mà trong năm 2018 đã có những dự

Đại Phúc chúng tôi thì đưa công nghệ

giá, tạo sóng, lướt sóng đẩy giá ảo đất nền,

án lớn tại vùng ven hình thành. Dự

4.0 vào quản lý dự án và xây dựng cả

đất nông nghiệp rất cao so với giá trị thực

kiến, năm 2019 những dự án vùng ven

công viên, trường học quốc tế trong

để trục lợi.

sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó, giá đất

khuôn viên dự án của mình. Và điểm

Tuy nhiên, cả 2 yếu tố nêu trên chỉ chủ

vùng ven vẫn thấp hơn khu trung tâm

chung đó là các dự án này có lượng

yếu xảy ra ở phân khúc đất nền phát triển

rất nhiều, hạ tầng giao thông kết nối

bán hàng rất tốt.

tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép

hoàn thiện đã tạo đà cho thị trường

Đây là xu hướng của thị trường

và condotel, chỉ có thể tạo ra các cơn sốt

năm 2018 đã thành công, sẽ tạo đà

giá cục bộ, nhất thời như trong thời gian

Đơn cử như Trần Anh Group tiếp

cho thị trường năm 2019 khi mà theo

gần đây, chứ không thể gây ra bong bóng

tục ra thêm dự án tại huyện Đức Hòa,

khảo sát của chúng tôi thì đã có rất

trên toàn bộ thị trường bất động sản.

tỉnh Long An với sản phẩm chủ yếu là

nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch đưa

Đến nay, có thể khẳng định sẽ không

nhà phố, chung cư giá rẻ. Đồng Nai,

những công nghệ lẫn tiện ích đặc biệt

xảy ra bong bóng bất động sản trong

Bình Dương cũng đang cho thấy sẽ

vào dự án của mình. Điều này là đúng

những tháng cuối năm 2018 và cũng khó

phát triển mạnh với việc các dự án

vì xu thế thị trường bây giờ là chạy

xảy ra "bong bóng" bất động sản trong

liên tục ra hàng.

theo nhu cầu của khách hàng. Chính

vùng ven đi lên trong năm tới.

51)$.1)553*Ă/)ö5Ġ/(
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Đó là phát biểu của Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tại Hội thảo “Quy hoạch đô thị TPHCM Thực tiễn và cơ hội đầu tư” do Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức sáng 30-10.

Ô

OH5VZͽODIPSͰOHIJ΅ODIͣUM͜ΡOH

       /IJͿV DIVZ¨O HJB DIP CJͽU UIίD UJO

O§O I͜ΙOHUΙJY ZEίOHÏ²UIΉUI²OHNJOI 

D²OH UD RVZ IP͟DI DΥB 51)$.

QIUUSJOÏ²UIΉUSPOHOIέOHOÁNRVBDIP

Ï²UIΉTOHU͟PǠ

DI͜BDBP2VZIP͟DIDIVOHDΥB51

UIͣZ 51)$. ÏBOH ÏΧOH US͜ΙD SͣU OIJͿV

7ΙJ  DIΥ ÏͿ ǚ/¨V UIίD US͟OH QIU

Ï͜ΡD5IΥU͜ΙOH$I«OIQIΥQI¨EVZ΅UOÁN

UIDIDIΧDD͡DĥWNΙJDΥBRVUSªOIQIU

USJOÏ²UIΉWÏΉOII͜ΙOHRVZIP͟DIÏ²UIΉ

OBZÏBOHMͣZ»LJͽODDD͚RVBODIΧD

USJO #¨O D͟OI OIέOH WͣO ÏͿ NBOH U«OI

51USPOHUIΛJHJBOUΙJǛ ǚ,¨VHJÏͥVU͜Y¡

OÁOHÏUSªOI$I«OIQIΥYFNY§U TΫBÏΓJ

DIͣUUIΛJTίOI͜UÁOHE OTΏD͚IDOIBOI 

IΗJ WP DD OI±N Eί O DΥB 51  DI«OI

QI·IΡQWΙJZ¨VDͥVQIUUSJODΥB51W

OHͫQ O͜ΙD Ï² UIΉ  LͷU YF  ² OIJN N²J

RVZͿO51MͭOHOHIFOIέOH»LJͽODIJBT

D͡W·OH

US͜ΛOHǠ 51)$. D°O QI͡J ÏΏJ N͵U WΙJ

UIFP I͜ΙOH H±Q » Y Z EίOH DΥB DD OI

5IFPÏ± I͟UͥOHQI͡JQIUUSJOUS͜ΙD

OIέOHWͣOÏͿNΙJOI͜TΣUM¸OÏ²UIΉ OIV

ÏͥVU͜USPOHWOHPJO͜ΙDWPD²OHUD

năm 2019. Hiện các cơ quan Nhà nước đã

W TPOH TPOH WΙJ D²OH UD RVZ IP͟DI

DͥVOÁOHM͜ΡOHDIPDDMçOIWίDT͡OYVͣU

RVZIP͟DIWÏͥVU͜Ν51 D͚TΝI͟UͥOH 

vì vậy, theo tôi, năm 2019 những dự

có nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng kịp

5SPOH Ï± D²OH UD RVZ IP͟DI Ï² UIΉ M

NΙJ D͚TΝI͟UͥOHDIPOͿOD²OHOHIJ΅QTΏ

D²OHUSªOID²OHDΗOH OIΝǠ 

án có tiện ích sống cao cấp, công

thời, hiệu quả công cụ về thuế; công cụ về

UIOIUΏRVBOUSOHUSPOHRVUSªOIQIU

5͟JIΗJUI͡P NΗUTΏÏΉOII͜ΙOHUSOH

)ΗJUI͡PMͥOOZÏ͜ΡDUΓDIΧDWΙJLǓ

nghệ 4.0 sẽ xuất hiện phổ biến ở

tín dụng; công cụ về quy hoạch, kế hoạch

USJOLJOIUͽY¡IΗJDΥB51)$.5I²OHRVB

U N USPOH D²OH UD OHIJ¨O DΧV  DIVͧO CΉ

WOHMO͚JM¡OIÏ͟P DI«OIRVZͿO51Ï͜ΡD

TP.HCM.

sử dụng đất, chủ trương đầu tư dự án để

2VZIP͟DIÏ²UIΉ UͥNOIªOWDIJͽOM͜ΡD

ÏJͿVDI·OI2VZIP͟DIDIVOH51DĥOHÏ͜ΡD

UJͽQ OIͫO OIέOH » LJͽO Ï±OH H±Q  OIέOH

điều tiết hiệu quả thị trường bất động sản

QIUUSJOLJOIUͽY¡IΗJÏ͜ΡDUIIJ΅OW

ÏͿ DͫQ /HPJ SB  DD EJO HJ͡ RVΏD Uͽ D±

HJ͡J QIQ UIJͽU UIίD DΥB DD DIVZ¨O HJB 

ngay khi vừa xuất hiện dấu hiệu "bong

MLJNDI·OBNDIPRVUSªOIQIUUSJOÏ²

OIέOH H±Q » W DIJB T LJOI OHIJ΅N Y Z

OIÏͥVU͜WͿOIέOHWͣOÏͿMJ¨ORVBOÏͽO

bóng".

UIΉDΥB51$I«OIWªWͫZ RVZIP͟DIÏ²UIΉ

EίOH RVZIP͟DIÏ²UIΉOIͰNI͟ODIͽDD

RVZIP͟DIÏ²UIΉDΥB51)$.IJ΅OOBZ

MV²OÏ͜ΡDM¡OIÏ͟P51EOITίRVBOU N

WͣOÏͿOI͜OHͫQO͜ΙD QIUUSJOÏ²UIΉ

Ï͵DCJ΅U
20 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018 | 21

1)Â/(/&84

9:%Ę/(

www.phudonggroup.com

5ě/($/(5:9:%ř/(//(/()*Ń17*Ń5/".Ü7*/"$$0

9:%Ę/()Ķ5)ĸ/(ÂĤ1%/(7
,/)$)/)5/.Ō
Khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành
năm 2018, Tổng công ty Xây dựng Nông
nghiệp Việt Nam – Vinacco là nhà thầu thi
công hệ thống đập dâng và kênh chính Tân
Mỹ thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - xã
Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
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Sáng ngày 27 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ
phần Xây lắp và Vật tư Xây Dựng (CBM) phối hợp
cùng Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo long
trọng tổ chức buổi Lễ Khởi Công dự án Khu dân
cư Tầm Nhìn – Giai đoạn 2.

S

IFP #2- ÎͥV U͜ W 9 Z EίOH UIΥZ MΡJ   Eί O
Ï͜ΡD UIίD IJ΅O UΩ ,N ÏͽO ,N  #Η

BVUIOID²OHDΥBHJBJÏP͟O $#.UJͽQUΣDÏ͜ΡD$IΥÏͥVU͜
UJOU͜ΝOH MίBDIOMNOIUIͥVDI«OIDIPHJBJÏP͟O
/HBZ TBV CVΓJ M LIΝJ D²OH  #BO 2V͡O -» %ί O LIͧO

US͚͜OH USJO LIBJ DD D²OH UD UIJ D²OH  U«DI DίD DIVͧO CΉ DD

//15/5 Ï¡ QI¨ EVZ΅U ÏJͿV DI·OI Eί O QIͥO

ÏͫQE OHWI΅UIΏOHL¨OI5 O.ε DIVZOUVZͽOÏͫQE OHM¨OQI«BUI͜ΡOHM͜VLIP͡OHLNÏO OHDBPÏͥVO͜ΙD DIVZOIªOI

OHVΑOMίDDIͣUM͜ΡOH OI OMίDWNZN±DUIJͽUCΉ DBNLͽUUIJ

UIΧDU͜ΙJUΩL¨OIIΝTBOHΏOHUI§QÏU͜ΙJUJͽULJ΅N DVOHDͣQO͜ΙDU͜ΙJDIPW·OHU NI͟O/JOI5IVͫO

D²OHÏ¸OHUJͽOÏΗ Ï͡NC͡PDIͣUM͜ΡOH BOUPOMBPÏΗOHWW΅

5SPOHÏ± 5ΓOHD²OHUZ9 ZEίOH/²OHOHIJ΅Q7J΅U/BNQIΣUSDIDI«OIUIJD²OHDΣNÏͥVNΏJWUS¨OL¨OIDI«OI5 O.εMͭQ
Ï͵UΏOHUI§Q%NNDIJͿVEJ LN%ίOD±UΓOHWΏOÏͥVU͜UγÏΑOH
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4ø//)*4$53À/(
Vinacco được tin tưởng lựa chọn phụ
trách thi công ép cọc BTCT 40x40
bao gồm 9 tầng, tổng diện tích
9.200m2 tại công trình Bệnh viên Sản
nhi Sóc Trăng.

$

Vào tháng 04/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp và
Vật tư Xây Dựng (CBM) đã vinh dự lọt vào bảng xếp
hạng Top 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng
2018, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của
công ty.

$

TJOIN²JUS͜ΛOHU͟JD²OHUSªOI
$#.DBNLͽUTͻIVZÏΗOHNJOHVΑOUS«MίDWUJMίDD±UIÏ
IPOUIOIEίOWΙJDIͣUM͜ΡOHWUJͽOÏΗUΏUOIͣU

͡OHYͽQIOHÏ͜ΡDY ZEίOHEίBUS¨OLͽURV͡OHIJ¨ODΧVW
ÏOIHJÏΗDMͫQDΥB7JFUOBN3FQPSUUIFPOHVZ¨OUͭDLIPB
IDWUV OUIΥDDDIVͧONίDRVΏDUͽOIͰNÏ͡NC͡PU«OI

LIDIRVBOWDI«OIYD
Î͜ΡDUIOIMͫQUΩOÁNWDΓQIͥOI±BWPOÁN 
$#.USΝUIOINΗUUSPOHOIέOH$²OHUZUJ¨OQIPOHWΙJOÁN
LJOIOHIJ΅NUSPOHOHOIY ZEίOHWΙJIP͟UÏΗOHDIVZ¨OT VWP
UIJD²OHIPOUIJ΅OD²OHUSªOIOI͜9 ZMͭQD²OHUSªOID²OHOHIJ΅Q
W E O EΣOH  N͵U EίOH OI²N L«OI DBP UͥOH  USBOH US« OΗJ OHP͟J

Tiết mục múa lân mở màn buổi lễ

UIͣU DVOHDͣQMͭQÏ͵UI΅UIΏOH.&
5S͡JRVBI͚OOÁNIªOIUIOIWQIUUSJO $#.Ï¡LIͱOH

΅OIWJ¨O4͡OOIJ4±D5SÁOHMC΅OIWJ΅ODIVZ¨O

ÏΉOIÏ͜ΡDVZU«O DIͣUM͜ΡOHDΥBNªOILIJHIJEͣVͣOWΙJWBJUS°UΓOH

LIPB4͡OǕ/IJÏ͜ΡDY ZEίOHWΙJUΓOHEJ΅OU«DI

UIͥV DΥB OIJͿV Eί O RVZ N² WΙJ DD ÏΏJ UD  LIDI IOH USPOH

TO HͥO  N  Î Z M C΅OI WJ΅O DIVZ¨O

O͜ΙDWRVΏDUͽ5I͜ΛOHYVZ¨OCͭUOIΉQWΙJTίUJͽOCΗW͜ΡUCͫDWͿ

LIPBUIΧU͟JU·OI4±D5SÁOH7ΙJRVZN²HJ͜ΛOH 

LεUIVͫUDΥBOHOIY ZEίOHUSPOHWOHPJO͜ΙD QI͚͜OHDI N

USBOHCΉUIJͽUCΉIJ΅OÏ͟JMO͚JDIÁNT±DTΧDLIFTJOI

DΥB$#.ǚ4ίIJM°OHDΥBLIDIIOHMÏΗOHMίDDI«OIDIPIP͟U

T͡ODIPOH͜ΛJE OU͟JÏΉBQI͚͜OH,IΝJD²OHUSPOHOÁN

ÏΗOHLJOIEPBOIDΥBDI¸OHU²JǛ



 EίLJͽOTͻIPOUIOIUSPOHOÁN
Anh em BQL Vision – 2 sẵn sàng cho chặng đường phía trước
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OHOHZ U͟J51#J¨O)°B D²OHUZ$#.Ï¡QIΏJ
IΡQD·OHDIΥÏͥVU͜UͫQÏPOCͣUÏΗOHT͡OIOHÏͥV.BMBZTJB
$²OHUZ#FSKBZB%%UΓDIΧDUIOID²OHCVΓJMLIΝJD²OH

EίO5PQB[5XJOT
TΓIΡQDÁOIΗSFTPSUTUZMF5PQB[5XJOTD±RVZN²I͚ON 
HΑNUPUIQUͥOHWΙJI͚ODÁOIΗUJ¨VDIVͧORVΏDUͽ D·OH

www.phudonggroup.com
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Sau thành công của dự án Him Lam Phú Đông, CBM
vinh dự được chủ đầu tư tiếp tục lựa chọn làm tổng
thầu cho dự án Phú Đông Premier tại thị xã Dĩ An,
Bình Dương. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng và Dịch vụ Thái Thịnh tham gia các gói thầu
nhiều hạng mục chính trong dự án này.

Sau 01 năm thi công và hoàn thiện, Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Thịnh đã
chính thức bàn giao thành công công trình trường
Phú Đông Lotus Kindergarten (T.Bình Dương) vào
đầu năm 2018 vừa qua.

ǯ

T

DDUJ΅O«DIDBPDͣQ-HJBJÏP͟ODΥBLIVÏ²UIΉQIΧDIΡQ#J¨O)°B
$JUZ4RVBSF 5PQB[5XJOTÏ͜ΡDUIJͽULͽWΙJIOHMP͟UDDUJ΅O«DIOΗJ
LIVWLI²OHHJBOYBOINU IΧBIͷOÏFNÏͽODIPDDD͜E ON²J
US͜ΛOHTΏOHUSPOHMOIIJI°BWΙJD͡OIRVBOUIJ¨OOIJ¨OYBOINU
$#.DBNLͽUTͻÏQΧOHOIέOHUJ¨VDIVͧODIͣUM͜ΡOHDĥOHOI͜
UJͽOÏΗÏ¡ÏͿSBDΥBUͫQÏPO

ZMEίOEP1I¸Î²OH(SPVQ Ï͚OWΉQIUUSJOEίO QIU
USJOI͜ΙOHÏͽOÏΏJU͜ΡOHLIDIIOHUSD±OIVDͥVΝUIίD
WΙJUJ¨VDI«ǚDIVͧOTΏOHTBPUSPOHUͥNUBZǛ%ίO

Quy mô:

- 1 Khối đế và 2 khối tháp 18 tầng
- 1 tầng hầm

CO CJ΅U MͫQ DBP DͣQ )JN -BN 1I¸ Î²OH  1I¸ Î²OH -PUVT
,JOHEFSHBSUFOD±UΓOHEJ΅OU«DILIV²OWJ¨OI͚ON 

1I¸Î²OH1SFNJFSUBM͟DU͟JN͵UUJͿOÏ͜ΛOH-¨5SOH5ͣO MJͿOLͿ

Ï͜ΡDÏͥVU͜WΙJUΓOHTΏWΏOUγÏΑOH RVZN²MΙQID 1I¸

Ï͟JMΗ1I͟N7ÁOÎΑOH UVZͽOÏ͜ΛOHOΗJÏ²ÏͷQOIͣU5IOIQIΏ)Α

Î²OH -PUVT ,JOEFSHBSUFO Tͻ OIͫO  C§ USPOH ÏΗ UVΓJ UΩ 

$I«.JOI

UIOHUVΓJÏͽOUVΓJ

7Ϳ RVZ N²  Eί O 1I¸ Î²OH 1SFNJFS D± EJ΅O U«DI ÏͣU

5S͜ΛOHUIJͽULͽUIFPUJ¨VDIVͧON²IªOIRVΏDUͽ WΙJDPODFQU

N  HΑN  CMPDL OI DBP  UͥOH  UΓOH TΏ  DÁO IΗ D±

UΩ/IͫU#͡O)΅UIΏOHQI°OHID IΑC͚JSJ¨OH T OÏC±OH W͜ΛO

EJ΅OU«DIUSVOHCªOI N DÁOIΗD±QI°OHOHΥ%ίO1I¸

UIίDOHIJ΅NIJ΅OÏ͟J UJ΅OOHIJ#BPHΑNLIΏJDI«OI,IΏJIOI

Î²OH1SFNJFSÏ͜ΡDLIΝJD²OHWPUIOH EίLJͽOHJBPOI

DI«OI LIΏJIDUͫQ LIΏJÏBDIΧDOÁOHWLIΏJCͽQ.ΕJLIVWίD

WPUIOH

ÏͿVÏ͜ΡDQI ODIJBDIΧDOÁOHS³SOH LIPBIDWUI²OHNJOI



5)/(5*/%έ/

S͜ΛOHNͥNOPO1I¸Î²OH-PUVTUBM͟DUSPOHLIVE OD͜

7ΙJUJOIUIͥOMNWJ΅DOHIJ¨NU¸D DIVZ¨OOHIJ΅Q OIUIͥV
MV²OÏ͡NC͡PW͜ΡUUJͽOÏΗEίOWDIͣUM͜ΡOHUΏUOIͣUDIPEίO
$ͫQOIͣUÏͽOUIOH EίOÏBOHÏ͜ΡDUIJD²OHÏΓTO
UͥOH#MPDL"WUIJD²OHDΏUUI§QDΗUWDIUͥOH#MPDL# 

5)/(5*/%έ/
Diện tích đất:
Quy mô:
Diện tích căn hộ:
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- 5.000 m2
- 35 tầng với 657 căn hộ gồm 2 blocks,
6 tầng khối đế và 27 tầng khối tháp.
- Trung bình 60 - 77 m2

5)/(5*/%έ/
Diện tích đất:
Quy mô:

3.600 m2
4 khối chính: Khối hành chính, khối học tập,
khối đa chức năng và khối bếp
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$/(5:$ě1)ĭ/5)Āþ/(.ą*79:%ř/(5*1)

$/(5:$15)*$/($þ(*ō*9:%ř/(Âī57*Ń5

5)".(*"5)*$/((*5)Ġ6$$)ö/(.Ē$
5ö*%Ę/)*.-".1)"/

)0/5)/)$/(53/)53Ē4Ď#"/$)Ą)6:26/

Sau nhiều công trình hợp tác thành công,
tháng 07/2016, Công Ty Cổ Phần Xây Lắp
và Vật Tư Xây Dựng CBM được CĐT Him
Lam Land chọn làm tổng thầu của dự án
Him Lam Phú An ( Q.9). Và Công ty Cổ phần
Thương mại và Xây dựng Tài Phú phụ trách
gói thầu nhiều hạng mục tại dự án này.

$

ͭU ÏͥV UIJ D²OH WP UIOH   )JN -BN

4Ę1"/1)Â/( 26Ĥ/ 
Với uy tín và chất lượng xây dựng đã được
khẳng định qua nhiều công trình quy mô,
Công ty CP Thi công Cơ giới & Xây dựng Đất
Việt được Lãnh đạo UBND Quận 12 tin
tưởng lựa chọn thi công nhiều công trình
lớn trên địa bàn.

V

PUIOH $²OHUZ$15IJD²OH$͚HJΙJ
9 ZEίOHÎͣU7J΅UDI«OIUIΧDCOHJBPUSΣTΝ#BO
DI·IVZRV OTίQI͜ΛOH"O1I¸Î²OH 2VͫO 

1I¸"OD±UΓOHRVZN²EJ΅OU«DIÏͣU IFDUB 

Î ZMD²OHUSªOIEP#BO2V͡OM»ÎͥVU͜Y ZEίOHD²OH

CBPHΑNHΑNCMPDLDBPUͥOH5ͣUD͡

USªOI2VͫOMNDIΥÏͥVU͜WΙJOIJͿVÏ°JIJLçDOH

DÁOIΗU͟JEίOÏͿVD±EJ΅OU«DIUΩN N  QI°OHOHΥ 8$ ,IVDÁOIΗDBPDͣQ)JN-BN1I¸"OÏ͜ΡDRVZIP͟DIÏΑOHCΗ 

WͿDIͣUM͜ΡOHDĥOHOI͜Ï͡NC͡PU«OIUIͧNNε IΡQM»USPOHUIJͽULͽ ÏQΧOHUJͽOÏΗ

IJ΅OÏ͟J UJ΅OOHIJWBOOJOICͫDOIͣUUSPOHLIVWίDWΙJDDUJ΅O«DIOΗJLIVQIPOHQI¸CBPHΑNTJ¨VUIΉ IΑC͚J D²OHWJ¨OD ZYBOI 

$ĥOHUSPOHOÁN #BO2V͡OM»ÎͥVU͜Y ZEίOHD²OHUSªOI2VͫOUJͽQUΣDMίBDIOÎͣU7J΅UMOIUIͥVDI«OIDIPEί

LIVWVJDI͚JUSFN USVOHU NUI͚͜OHN͟J OIIOH DBG§ HZNUS͜ΛOHIDNͩVHJPǠ

O9 ZMͭQǕ9 ZEίOHUS͜ΛOH.ͥN/PO5 O)͜OH5IVͫOW9 ZMͭQ9 ZEίOHUSΣTΝCBODI·IVZRV OTίQI͜ΛOHÎ²OH)͜OH





5IVͫO EίLJͽOIPOUIOIWPOÁN

#/(*"0$/(53/)$ĸ/(3ö$)$)Đ7
5)Ĕ/(Ŋ/(À/53*Ĳ6 /(À/.Ĭ/

53Ď5)/)/)5)Ġ6$)/)$/(53/)
$/(5:5/))(*:6:7*Ķ5(*"*Â0ö/5ö*#3Ć"
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây
dựng Tài Phú bắt đầu khởi công công
trình nhà xưởng Công ty TNHH Giày
Uy Việt giai đoạn 2 tại KCN Châu Đức,
H.Châu Đức, T.Bà Rịa – Vũng Tàu.

C

²OHUZ5/))T͡OYVͣUHJZ6Z7J΅UMD²OHUZD±
WΏOÏͥVU͜O͜ΙDOHPJÏJWPIP͟UÏΗOHUΩ
OÁN DIVZ¨OT͡OYVͣUHJZEBDBPDͣQWΙJ

I͚OD²OHOI OMBPÏΗOH

Hai công trình này đáp ứng nhu cầu
ngăn mặn, triều cường cho người dân
nơi đây và đều nằm trên Huyện lộ 24,
góp phần đảm bảo giao thông thông
suốt nối liền xã Xuân Đông với trung
tâm huyện.

S

BVI͚OOÁNUIJD²OH UIOHWΩBRVB 
$²OHUZ$15IJD²OH$͚HJΙJ9 ZEίOHÎͣU7J΅UÏ¡
DI«OIUIΧDIPOUIOID²OHUSªOIDΏOH3͟DI$IΡ

W 5IΥ /Hέ Y¡ 9V O Î²OH  IVZ΅O $IΡ (͟P  U·OI 5JͿO
(JBOH $²OHUSªOIEP#BORV͡OM»EίOÏͥVU͜Y ZEίOHD²OHUSªOIO²OHOHIJ΅QWQIUUSJOO²OHUI²OU·OIMNDIΥÏͥVU͜
$ΏOH3͟DI$IΡD±RVZN²ÏͥVU͜HΑNDΏOHLJVMΗUIJ¨O DͥVHJBPUI²OH Ï͜ΛOHWPDͥV DΫBWBOQIͱOHCͰOHUI§QLI²OHS·
$²OHUSªOIDΏOH5IΥ/HέD±RVZN²HΑNDΏOHMΗUIJ¨O DͥVHJBPUI²OH Ï͜ΛOHWPDͥV DΫBWBOQIͱOHCͰOHUI§QLI²OHS·WΙJUΓOH
LJOIQI«UIίDIJ΅O UγÏΑOH
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1)Â/((3061

7óñ/5Ġ.$"0.ŀ*
6JGQ/ϯ&WPI&QCPJPIJKοRXȏ6JPIJKοW

5)":ÎΑ*ÎͿ9$-ͪ17·5)ͻ.Η*
1I¸ Î²OH (SPVQ DI«OI UIΧD SB NͭU
OÁN  EίB US¨O RVZͽU ÏΉOI IΡQ OIͣU
DDD²OHUZSJ¨OHMD±CͿEZMΉDITΫUIOI
NΗUI΅UIΏOHD²OHUZÏBOHOIÎͽOOBZ 
I΅UIΏOHOZCBPHΑND²OHUZUIOIWJ¨O
WD²OHUZMJ¨OLͽU IP͟UÏΗOHUSPOHMçOI
WίD DΏU M³J CͣU ÏΗOH T͡O  Y Z EίOH  LJOI
EPBOIWͫUMJ΅VY ZEίOH EVMΉDI HJPEΣD
/ΓJ CͫU OIͣU USPOH I΅ UIΏOH EPBOI
OHIJ΅Q UIVΗD I΅ UIΏOH QI͡J L ÏͽO 5ΓOH
$²OHUZ9 ZEίOH/²OHOHIJ΅Q7J΅U/BN
7JOBDDPW$²OHUZ9 ZMͭQW7ͫUU͜Y Z
EίOH$#.7ΙJCͿEZMΉDITΫHͥOOÁN
IªOIUIOIWQIUUSJO HIJEͣVͣOCͰOH
IOHUSÁND²OHUSªOIMΙOUS¨OD͡O͜ΙD Ï Z
Ï͜ΡDYFNMOIέOHEPBOIOHIJ΅QN͟OI D±
U¨OUVΓJUSPOHOHOIY ZEίOH7J΅U/BN
2VBÏ± 1I¸Î²OH(SPVQDIPUIͣZLIU
WOH DIVZO NªOI N͟OI Nͻ EίB US¨O
OIέOHUJͿOÏͿÏ¡D±UΩUS͜ΙDÎ±MTίLǓ
WOH WP TΧD US DΥB UIͽ I΅ M¡OI Ï͟P
EPBOIOHIJ΅Q9/H²2VBOH1I¸DǕ$&0
1I¸Î²OH(SPVQWΙJOÁOHMίD U͜EVZQIU
USJOLJOIEPBOI QI͚͜OHUIΧDRV͡OUSΉIJ΅O
Ï͟J DIVZ¨OOHIJ΅QWUͥNOIªOYB

&ϩȐP2JȦǯȢPI2TGOKGT

DΥB 5ΓOH (JN ÏΏD /H² 2VBOH 1I¸D  DI·
USPOH UIΛJ HJBO OHͭO 1I¸ Î²OH (SPVQ Ï¡
MJ¨OUΣDUVOHSBUIΉUS͜ΛOHOIJͿVEίOD±
RVZ N² D·OH DIͣU M͜ΡOH YΧOH UͥN OI͜
,IVE OD͜)JN-BN1I¸Î²OH $IVOHD͜
)JN-BN1I¸Î²OH 5S͜ΛOHNͥNOPO1I¸
Î²OH -PUVT ,JOEFSHBSUFO  1I¸ Î²OH
1SFNJFS 7 TͭQ UΙJ M 1I¸ Î²OH 4LZ
(BSEFO %ç "O  #ªOI %͚͜OH  1I¸ Î²OH
$FOUSBM 5SͥO/IͫU%VͫU 2VͫO 1I¸Î²OH
3FTJEFODF 2VͫO Ǡ
ÎΑOH UIΛJ  Ï HJ͡J RVZͽU CJ UPO ǚBO
D͜ǛDIPOH͜ΛJUSWΙJU«DIMVεD°OI͟ODIͽ 
C¨OD͟OIDIͣUM͜ΡOHT͡OQIͧNUΏU DͥOD±
CJ΅O QIQ UIBOI UPO QI· IΡQ 1I¸ Î²OH
Ï¡QEΣOHDI«OITDIUS͡US͜ΙDHJ
USΉDÁOIΗÏͽOLIJOIͫOOI DIΥÏͥVU͜IΕ
USΡ  M¡J TVͣU USPOH  OÁN W LIDI
IOHÏ͜ΡD OI͟OHΏDOÁNÏͥVUJ¨O UIΛJ
HJBOWBZUΏJÏBM¨OÏͽOOÁN

1)553*Ϳ/7$Ε/(ÎΏ/(
     1IU USJO Wª DΗOH ÏΑOH DI«OI M DIªB
LI±B Ï EPBOI OHIJ΅Q D± UI ÏJ YB W
UI͚͜OH IJ΅V DΥB EPBOI OHIJ΅Q Ï± D± TΧD
TΏOHCͿOM VUSPOHM°OHDΗOHÏΑOH Y¡IΗJ
$±UIUIͣZS³ÏJͿVOZUSPOHTΧN΅OIDΥB
1I¸Î²OHÎ±MLI²OHOHΩOHÏΓJNΙJ UI¸D
ÏͧZÏͥVU͜NΗUDDIUPOEJ΅OOIͰNQIU
USJO DVOHDͣQDDT͡OQIͧNǕEΉDIWΣ

DIͣUM͜ΡOHDBP HJD͡IΡQM»WUI OUIJ΅O WUJͽQOIͫOLJͽOUIΧDUSPOHDDHJBJÏP͟O
N²JUS͜ΛOH H±QQIͥONBOHM͟JOIέOHHJ QIUUSJOTBVOZ
$&0/H²2VBOH1I¸DDIJBTǚ7ΙJU²J
USΉUΏUOIͣUDIPY¡IΗJ
7ªWͫZ LI²OHEΩOHM͟JΝWJ΅DU͟PO¨OHJ HJPEΣDÏ±OHWBJUS°RVBOUSOHMOI OUΏ
USΉUSPOHDI«OIT͡OQIͧNDΥBI΅UIΏOH TΧ DIªBLI±B MÏΗOHMίDUI¸DÏͧZOͿOLJOIUͽ
N΅OI W LIU WOH DΥB 1I¸ Î²OH (SPVQ QIUUSJO,I²OHDI·Ν7J΅U/BNNΝIͥV
D°OUIIJ΅OΝWJ΅DÏ͵USͣUOIJͿVU NIVZͽU IͽU DD RVΏD HJB LID US¨O UIͽ HJΙJ  DD
WTίÏͥVU͜DIPUJ΅O«DIQIΣUSΡ Ï͵DCJ΅U $I«OI QIΥ ÏͿV DPJ HJP EΣD M RVΏD TDI
IOHÏͥVÎ͵DCJ΅UUSPOHDDEίODÁOIΗ
MN͡OHHJPEΣDNͥNOPO
7ΙJUΓOHWΏOÏͥVU͜M¨OÏͽOUγÏΑOH  WΙJ ÏΏJ U͜ΡOH M LIDI IOH US  DD HJB
TίLJ΅OLIOIUIOIWLIBJHJ͡OHOÁNID ÏªOI ÏͿV D± DPO OI  US͜ΛOH NͥN OPO
NΙJDΥBUS͜ΛOHNͥNOPO1I¸Î²OH-PUVT OHBZOΗJLIVMSͣUDͥOUIJͽUWIΡQM»Ǜ
/IªOWPTίQIUUSJODΥBDDRVΏDHJB
,JOEFSHBSUFOEJOSBWPUIOHÏ¡
ÏOIEͣVC͜ΙDOHP͵UNΙJLIJQIUUSJOEί DI V   D± UI UIͣZ S³ Tί MΙO N͟OI W͜ΡU
OCͣUÏΗOHT͡OTPOHTPOHWJ΅DÏͥVU͜DIP CͫDDΥBMΙQEPBOIOI OÏJTBVTPWΙJUIͽ
I΅ US͜ΙD Ï± $I¸OH UB ÏBOH DIΛ ÏΡJ Tί
HJPEΣD
W͚͜O M¨O DΥB UIͽ I΅ EPBOI OI O US DΥB
    ÎJN Ï͵D CJ΅U DΥB 1I¸ Î²OH -PUVT
,JOEFSHBSUFOMD±DI͚͜OHUSªOIIDUJͽOH 7J΅U /BN  UIͽ I΅ DD OH²J TBP NΙJ Ï͜B
"OI +PMMZ 1IPOJDT WΙJ  HJP WJ¨O M UI͚͜OHIJ΅VRVΏDHJBC͜ΙDSBUIͽHJΙJ5JO
OH͜ΛJO͜ΙDOHPJ5S͜ΛOHLͽUIΡQQI͚͜OH SͰOHE͜ΙJTίM¡OIÏ͟PDΥB5ΓOHHJNÏΏD
QIQ HJP EΣD DIVͧO DΥB #Η (JP EΣD W /H² 2VBOH 1I¸D  1I¸ Î²OH Tͻ U͟P EίOH
ÎP U͟P LͽU IΡQ QI͚͜OH QIQ HJP EΣD Ï͜ΡD WΉ UIͽ WέOH DIͭD  USΝ UIOI UI͚͜OH
RVΏD Uͽ .POUFTTPSJ Î Z M QI͚͜OH QIQ IJ΅V EͩO ÏͥV USPOH MçOI WίD Y Z EίOH W
HJP EΣD US FN ID UͫQ UI²OH RVB DD QIUUSJOEίOU͟J7J΅U/BN
HJPDΣUSίDRVBO(JPWJ¨OÏ±OHWBJUS°M
OH͜ΛJ I͜ΙOH EͩO 5S MçOI IΗJ LJͽO UIΧD
UI²OH RVB DD HJP DΣ RVZ DIVͧO Ï͜ΡD
UIJͽULͽSJ¨OHCJ΅UE͜ΙJTίI͜ΙOHEͩODΥB
HJP WJ¨O 1I͚͜OH QIQ ID UͫQ OZ U͟P
UJͿOÏͿUΏUHJ¸QUSQIUIVZUS«UI²OHNJOI

ǚ$I¸OHU²JQIUUSJOEήOLI²OHDIΆΜOIάOHD²OHUSªOIY ZEήOH )*/5)έ$ǚ(*͢$.͙"/$͛Ǜ
ND°OH±QQIͥOLJͼOU͟PDΖOHÏΐOHOI OWÁOUJ¨OUJͼO IJ΄OÏ͟JWΘJ $)0/(͛Ι*53ͷ
1I¸Î²OH(SPVQDΏHͭOHIPOUIJ΅OW
OIJ;VUJ΄O«DI U͟PO¨OHJUSΈTΎOHHJBUÁOHWάOHC;ODIPD͜E OW QIUUSJOUSΝUIOINΗU)΅UIΏOHD±UJͿN
DIPY¡IΖJ/IάOHT͡OQIͧNNBOHUI͚͜OHIJ΄V1I¸Î²OHD°OÏQΦOH MίD  OÁOH ÏΗOH  D± TΧD D͟OI USBOI N͟OI
Nͻ  MV²O MV²O I͜ΙOH ÏͽO DIJOI QIΣD DD
UΎJÏBDIVͧOTΎOHTBPDBPDͣQ Ï¸OHUJOIUIͥO1I¸Î²OH5SUSVOH  NΣD UJ¨V DBP I͚O W M Tί MίB DIO IOH
ÏͱOHDͣQ HJUSΈ IJ΄OÏ͟J5²JYDÏΈOISͯOH I΄UIΎOHWUI͚͜OHIJ΄V ÏͥVDΥBNJÏΏJUDWLIDIIOH7ªUIͽ 
1I¸Î²OH(SPVQTͺMUI͚͜OHIJ΄VDΤBY¡IΖJ MUI͚͜OHIJ΄VÏOHUJO MNTBPIJ΅OUIίDI±BHJͣDN͚ǚBOD͜ǛDΥB
OH͜ΛJUS Î±MD VIJ DĥOHMD VUS͡MΛJ
DͫZLIJOIͭDUΘJEήOCͣUÏΖOHT͡OǛ$&0/H²2VBOH1I¸DLIͱOH DΥB$&0/H²2VBOH1I¸DDIPDPOÏ͜ΛOH
QIUUSJONBOIÏ¡W͟DISBDIP1I¸Î²OH
ÏΈOI

ǯ

± DI«OI M NΗU UI²OH ÏJ΅Q N͟OI
Nͻ UI IJ΅O RVZͽU U N W LIU
WOH DΥB NΗU EPBOI OHIJ΅Q US
US¨O IOI USªOI LIͱOH ÏΉOI VZ U«O
W WΉ UIͽ US¨O UI͚͜OH US͜ΛOH ÎΏJ WΙJ 1I¸
Î²OH(SPVQ ǚ7͚͜OUͥNDBPNΙJǛD°OMTί
UIIJ΅OTίLͽUIΩBWUJͽQOΏJOIέOHUJͿO
ÏͿÏ¡D± DΗOHI͜ΝOHWΙJOIέOHHJUSΉNΙJ
ÏLJͽOU͟PO¨OEOHW±DDΥBNΗUUI͚͜OH
IJ΅VVZU«OUSPOHU͚͜OHMBJ
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(SPVQ
"OI O±J ǚ5²J MV²O NVΏO U͟P SB NΗU
E°OHT͡OQIͧNSJ¨OHCJ΅UDIPQI OLI¸DΝ
UIίD Ï͵DCJ΅UMI͜ΙOHUΙJLIDIIOHUS
D± ÏΗ UVΓJ UΩ  ÏBOH NPOH NVΏO TΝ
IέVǚUΓͣNÏͥVUJ¨OǛDΥBIǛ
7J΅DTΝIέVNΗUOH²JOIIBZNΗUDÁO
IΗ DIP SJ¨OH NªOI ÏΏJ WΙJ OH͜ΛJ US US͜ΙD
OBZD±UIYFNMÏJͿVYBY· LI±UIίDIJ΅O
CΝJOIJͿVM»EP5IͽOI͜OH LIJMͫQHJBÏªOI
W D± DPO  CJ UPO ǚBO D͜Ǜ USΝ UIOI OΕJ
USÁO USΝ DΥB OIJͿV C͟O US 5IͣV IJV
OIέOHLI±LIÁOUS¨O E͜ΙJTίÏJͿVIOI
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1)Â/(13&.*&3/)6$Ġ6.6"
(Ğ1Â*4ĸ#/
6JGQ6WΝP0JW8P'ZRTGUU

,IDIIOHÏ±OOIͫOT͡OQIͧNDÁOIΗDΥB1I¸Î²OH(SPVQ DIΧOH
UÏΉOII͜ΙOHDIPHJΙJUSDΥBDI¸OHU²JMQI·IΡQWΙJCΏJD͡OIY¡IΗJ
IJ΅OU͟J Ông Ngô Quang Phúc cho biết.

$

VΓJSBNͭUEίO1I¸Î²OH1SFNJFSWPTOHUIVI¸UHͥO
M͜ΡULIDIÏͽOUIBNEίÎ ZÏΑOHUIΛJMÏΡUHJΙJUIJ΅V
ÏͥVUJ¨ODΥBEίO WΙJTΏM͜ΡOHDVOHΧOHSBUIΉUS͜ΛOHÏΡUNΗU
MDÁOIΗUS¨OUΓOHTΏT͡OQIͧN4ίLJ΅OUΓDIΧDU͟J
TOHJBPEΉDICͣUÏΗOHT͡O1I¸Î²OH LIVE OD͜)JN-BN1I¸Î²OH 
Ï͜ΛOH5SͥO5IΉ7έOH UIΉY¡%ç"O U·OI#ªOI%͚͜OH
7ΙJÏΉOII͜ΙOHDÁOIΗDIPHJΙJUS TίLJ΅OUIVI¸UÏ²OHÏ͡PUIOI
QIͥOUIBNHJBUΩUVΓJ HJΙJWÁOQI°OHIP͵DHJBÏªOID±DPOOIǠ
NPOH NVΏO UªN NΗU O͚J BO D͜ 4BV HͥO NΗU UJͽOH  I͚O  OH͜ΛJ
NPOHNVΏOTΝIέVDÁOIΗ HͣQÏ²JTΏM͜ΡOHT͡OQIͧNDVOHDͣQÏΡU
OZ
$IΉ5IV5I͡PIJ΅OMRV͡OM»DΫBIOHÁOVΏOHU͟JQI͜ΛOH)J΅Q
#ªOI1I͜ΙD RVͫO5IΥÎΧD ÏͽOUIBNEίCVΓJNΝCOD·OHDIΑOH4BV
UIΛJHJBOUªNIJVOIJͿVEίO DIΉ͜OH»NΧDHJ UγÏΑOHDIPDÁO
NIBJQI°OHOHΥDΥB1I¸Î²OH1SFNJFS QI·IΡQWΙJUIVOIͫQUͥN
USJ΅VNΗUUIOHWO͚JMNWJ΅DIJ΅OU͟JDΥBHJBÏªOI$IΑOHDIΉ
BOI5VͣO,IPBEίU«OITBVLIJBOD͜U͟JOH²JOINΙJTͻTJOIDPO NΝ
SΗOHCV²OCO
5SPOHLIJÏ± BOI2VBOH)VZ D²OHUDU͟JDIJOIOIOH OIOH
UIVΗDRVͫO(°7ͣQNVΏOUªNDÁOIΗDIPHJBÏªOIHΑNCΏNͷWBOI
"OIDIO1I¸Î²OH1SFNJFSCΝJMJͿOLͿÏ͜ΛOH1I͟N7ÁOÎΑOH UIVͫO
UJ΅ODIPD²OHWJ΅DDΥBBOI/͚JÏ ZDĥOHMJͿOLͿOIJͿVUJ΅O«DIOI͜DIΡ 
TJ¨VUIΉUͫQUSVOHRVBOILIVD²OHOHIJ΅Q4±OH5IͥO
-»HJ͡JWͿTΧDNVBDBP ²OH/H²2VBOH1I¸D5ΓOHHJNÏΏD1I¸
Î²OH(SPVQOIͫOÏΉOI WΉUS«WNΧDHJMIBJZͽVUΏRVBOUSOH UD
ÏΗOHÏͽORVZͽUÏΉOIBOD͜
1I¸Î²OH1SFNJFSMT͡OQIͧNUIΧIBJDΥBD²OHUZÏΉBΏDOZ 
US͜ΙDÏ±MLIVE OD͜)JN-BN1I¸Î²OH/͚JÏ ZUͫQUSVOHQIͥOMΙO
DDD²OHUZ OINZ Y«OHIJ΅QWÏ͚OWΉOH OIOHUJDI«OI Ï͜ΡDW«
OI͜ǚUSVOHU NǛÏΏJWΙJOH͜ΛJE OTJOITΏOHU͟JLIVÎ²OH#ͭD51)$.
.JOIDIΧOHMLIDIIOHÏͽOUIBNEίCVΓJNΝCOIͥVIͽUMNWJ΅D 
TJOITΏOHYVOHRVBOILIVWίD USPOHÏ±OIJͿVOH͜ΛJIJ΅OD²OHUDΝ
DͣQRV͡OM» IP͵DDIVZ¨OHJB
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)BJLIVWίDHJΙJUIJ΅VT͡OQIͧNMV²OÏ²OHOHIΉUOH͜ΛJ

OH /H² 2VBOH 1I¸D  $&0 1I¸ Î²OH (SPVQ
ÏBOHU͜WͣODIPLIDIIOH

:ͽVUΏUIΧIBJUDÏΗOHMNΧDHJI͜ΙOHÏͽOÏΏJUS͜ΡOHUS UΩ
 USJ΅VNΗUNǚ.ΕJDÁOIΗ  UγÏΑOHOI͜OHTΝIέVOIέOH
UJ΅O«DISͣUDBPDͣQ$I¸OHU²JLͽUIΡQD·OHOH OIOHÏD±DD
H±JIΕUSΡUJDI«OI$I·DͥOUS͡HͥOUSJ΅VÏΑOHÏTΝIέVDÁO
IΗ QIͥOD°OM͟JOH OIOHDIPWBZUIΛJI͟OÏͽOOÁNǛ ²OH/H²
2VBOH1I¸DDIPCJͽU
ÎͽOHͥOHJΛ UΧDTBVUJͽOHNΝCO UPOCΗDÁOIΗNΝ
COÏΡUNΗUÏ¡Ï͜ΡDLIDIIOHNVBIͽU4ΏLIDIDI͜BNVBTͻ
DIΛÏͽOÏΡUTBV
%ίOUBM͟DU͟JÏ͜ΛOH-¨5SOH5ͣOUIVΗDUIΉY¡%ç"O U·OI
#ªOI %͚͜OH  MJͿO LͿ Î͟J MΗ 1I͟N 7ÁO ÎΑOH  UVZͽO Ï͜ΛOH IVZͽU
N͟DISΗOHMOYF LͽUOΏJLIVÎ²OH#ͭD51)$.ÏͽOT OCBZ5 O
4͚O/IͣUWDDLIVWίDUI͚͜OHN͟JUJ΅O«DIU͟JUSVOHU N5ΩEί
O D͜E ONͣUQI¸UÏÏͽORVͫO5IΥÎΧD QI¸UÏUJͽQ
DͫORVͫO(°7ͣQ 5 O#ªOI #ªOI5I͟OI
5S¨OUΓOHEJ΅OU«DIÏͣUN EίOHΑNIBJU°BUIQ
UͥOH WΙJUΓOHTΏT͡OQIͧNHΑNDÁOIΗIBJQI°OHOHΥW
DÁOQFOUIPVTF%J΅OU«DIDIPNΕJDÁOIBJQI°OHOHΥUSVOHCªOI
 N 3J¨OH UͥOH  Tͻ M LI²OH HJBO CJ΅U MͫQ DIP  DÁO
QFOUIPVTF ÏͱOH DͣQ  W͜ΛO UIJͿO US¨O LI²OH WΙJ LJͽO US¸D TBOH
USOH UçOIM͵OH
5IFP²OH/H²2VBOH1I¸D D²OHUZDI¸USOHUΏJ͜VI±BEJ΅O
U«DIDÁOIΗDIPDDHJBÏªOIUS/IΛWͫZUͣUD͡DDDÁOIΗD±ÏΥ
LI²OH HJBO QI°OH LIDI  T͡OI CO ÁO  QI°OH CͽQ   QI°OH OHΥ
UIPOHÏ¡OH OIW΅TJOI LIVWίDCBOD²OHWQI͚JHJ͵U.ΕJDÁO
32 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

ÏͿVD±UΩN͵UUIPOH DDQI°OHÏ±OOͭOHWHJ±UίOIJ¨O
$ÁOIΗCOHJBPIPOUIJ΅OOΗJUIͣUDBPDͣQUΩOIέOHUI͚͜OH
IJ΅VOΓJUJͽOHDΫBHΕWΙJLIPUΩ TOHΕDBPDͣQ UIJͽUCΉW΅TJOI
5PUP UIJͽUCΉCͽQ5FLBWI΅UIΏOHD²OHUͭDUI²OHNJOI
%°OHCͣUÏΗOHT͡ODIPHJΙJUSÏ°JIJLI²OHHJBOTΏOHQI͡J
UJ΅OOHIJ UJ΅O«DIOΗJLIVUIJͽUUIίDÏOH²JOIUSΝUIOIO͚JUJ
U͟P OÁOH M͜ΡOH TBV OHZ MN WJ΅D  D͜ E O MV²O USO ÏͥZ TΧD
TΏOH  D± ÏΗOH MίD QIU USJO Tί OHIJ΅Q  DVΗD TΏOH  ²OH 1I¸D
DIJBT
$DUJ΅O«DIY ZEίOHEίBUS¨OOIVDͥVUIίDUͽDΥBOH͜ΛJ
US5ͥOHDIPUSVOHU NUI͚͜OHN͟J UͥOHIͥNWUͥOH  
DIPLI²OHHJBOÏͫVYF5ͥOHMÏΉBÏJNDΥBOIJͿVUJ΅O«DI
OΗJLIVOI͜QI°OHHZN IΑC͚JO͜ΙDͣNUSOCΛ D²OHWJ¨OD͡OI
RVBO LIVWίD##2 LIVWVJDI͚JDIPUSFNǠÎU͟PN²JUS͜ΛOH
TΏOHUSPOHMOI DDLJͽOUS¸DT͜Ï¡UIJͽULͽOIJͿVN͡OHYBOI 
W͜ΛOUIJͿOUI͜HJ¡OUS¨OUͥOHDBP
#BPRVBOIEίOUͥNQI¸UÏJYFMDDUS͜ΛOHIDDͣQ
  MOH Î͟J ID 2VΏD HJB  C΅OI WJ΅O  TJ¨V UIΉ  USVOH U N
UI͚͜OHN͟J LIVD²OHOHI΅DBP
4POHIOID·OHEίOMÏ͚OWΉUΓOHUIͥVY ZEίOH$²OHUZ
$19 ZMͭQW7ͫUU͜9 ZEίOH$#.UIVΗDI΅UIΏOH1I¸Î²OH
(SPVQWΙJHͥOOÁNLJOIOHIJ΅NUSPOHMçOIWίDY ZEίOH%ί
OLIΝJD²OHWPUIOHDVΏJOÁNWEίLJͽOCOHJBPOI
WPUIOH
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,IVOHD͡OIÏ±M͵QÏJM͵QM͟JUSPOHHJͣDN͚BOINΕJÏ¨N

,I²OHDͥOOIJ;V U²JDIΆEN͜ΘD
N͚D±NÏͣUΜ4J(°OÏY Z
OIUIFP»NªOIUI²J

.ĸ*%6:/
$/(/(/)#Ğ5Âľ/(4ø/
4BVLIJUΏUOHIJ΅Q DIOHTJOIWJ¨OUJDI«OIRVZͽUH³DOIDΫBUVZOEΣOHDΥB$²OH

5IFP,IOI"OI7O&YQSFTT

1I¸Î²OH(SPVQÏΈOII͜ΘOHY ZDÁOIΖYVͣUQIUUΨUIͣVIJVDΤB5ΒOHHJNÏΎD/H²2VBOH1I¸D
W;LI±LIÁODΤBHJΘJUSͺLIJNΘJMͫQOHIJ΄Q

OI O WJ¨O N²J HJΙJ  WΙJ OJͿN UJO N¡OI MJ΅U
WPLI͡OÁOHU͟PSBC͜ΙDOHP͵UÏÏΛJ

UZ$1ÏΉBΏD4J(°O5I͚͜OH5«O4BDPNSFBME·LI²OHD±DI¸ULJͽOUIΧDWͿCͣUÏΗOHT͡O

4͡OQIͧNÏͥVUJ¨OBOIUIBNHJBCO

/I͜OHBOIUJONªOITͻMNÏ͜ΡDWªNΗUQIͥOUIΩBI͜ΝOHTίOIBOIOI͟ZUIΉUS͜ΛOHUΩNͷ

IOH M DIVOH D͜ 4BDPNSFBM  U͟J -ĥZ

WΏOMNΗUOH͜ΛJNVBCOÏͣUUΩOIέOHOÁN

#O#«DI RVͫO5 O1I¸,I²OHD±LεOÁOH

7POÁN 4BDPNSFBMDIΥZͽVIΡQUDQIUUSJOEίODÁOIΗD·OHDDDIΥÏͥV

OHIJ΅QWΣ BOIQI͡JRVBRVUSªOIIDOHIͿ

U͜LIDWNBOHWͿQI OQIΏJ/H͜ΛJE O4J(°OM¸DCͣZHJΛDI͜BRVFOWΙJLIJOJ΅NDÁO

WUIΫWJ΅DIBJUIOHUS͜ΙDLIJDIJOIDIJͽO

IΗ/IέOHBJΝDIVOHD͜DIΥZͽVUIVΗDLIΏJOIO͜ΙD Ï͜ΡDDͣQOIUSPOHOIέOHU°BDBP

/IͧN U«OI OͽV NΕJ UIOH DI· OIͫO

LI²OHRVUͥOH

 ÏΑOH  DIͭD DIͭO DVΗD TΏOH Tͻ

Î͜ΛOH)N5Ϋ Î͟JMΗÎ²OH5 ZOHZOBZ EDUΩRVͫOYV²JWͿRVͫODI͜BIͿD±

LI±LIÁO1I¸DÏ͵UNΣDUJ¨VTBVIBJUVͥO

DIVOHD͜DBPUͥOHOP DI·D±OIέOHNJOIM¸QY¸QWΙJI͟UͥOHOHI¦POO,ͽUOΏJHJBP

QI͡JCOÏ͜ΡDOI

ΗUCVΓJTOHDVΏJUVͥOUIOH LIV²ON͵U/H²2VBOH1I¸D5ΓOHHJNÏΏD

͜ΙDHªNªOID±OH²JOISΗOHNOI͜DÁO

UI²OHDIΥZͽVQIΣUIVΗDWPOIέOHD ZDͥVTͭUYV²JE°OH5V)Υ#ͽO/HI§OI͜DͥV

#OÏ͜ΡDIOHTBVIBJUVͥOUIΫWJ΅DM

1I¸Î²OH(SPVQOIM¨OOJͿNWVJLIJM͜ΡOHLIDIÏͽOUIBNEίMSBNͭUEίO

QI°OHUSMRVÏΥ/I͜OHN͵UQIͱOHMΡQ

RVBZ,IOI)ΗJ DͥV$BMNFUUF DͥVOH-¡OI DͥV,IP DͥV#Î²

DIVZ΅O DI͜B UΩOH D± U͟J D²OH UZ OZ Î

1I¸Î²OH1SFNJFSU͟J%ç"O #ªOI%͚͜OHDOHM¸DDOHÏ²OHÎͽOLIP͡OHHJΛ 

U²OUI²SQWDĥLεUS¨ODBPLJBDͥOUIBZ

$IOH TJOI WJ¨O NΙJ SB US͜ΛOH C͜ΙD WP D²OH UZ CͣU ÏΗOH T͡O USPOH U N UIͽ DΥB NΗU

UIίD IJ΅O MΛJ IΧB WΙJ C͡O UI O  1I¸D MN

HͥOOHIªOM͜ΡULIDIÏÁOHL»UªNIJVDÁOIΗ USPOHÏ±ÏBQIͥOMHJΙJUSUΩUVΓJ 

CͰOH USͥO UI͟DI DBP IBJ MΙQ DIΏOH O±OH

OH͜ΛJOHP͟JÏ͟P UªNLJͽNNΗUÏJͿVUίBOI͜WͫONBZI͚OMNΗUD²OHWJ΅DDIͭDUIͭOH

WJ΅DHͣQÏ²JOH͜ΛJUI͜ΛOH"OIMV²OMNΗU

OI OWJ¨OWÁOQI°OH HJBÏªOID±DPOOINVΏOUªNO͚JBOD͜QI·IΡQ

.J OI DĥOH QI͡J ÏΗJ DBP UI¨N IBJ N§U

5SPOHCVΓJQIOHWͣO OH͜ΛJTͽQIJ1I¸DNVΏOUSΝUIOIDIVZ¨OWJ¨OEΉDIWΣU«OEΣOH

USPOH OIέOH OH͜ΛJ ÏͽO D²OH UZ TΙN OIͣU

5ͣUCͫUÏ±OUJͽQ MV²OUBZHJΙJUIJ΅VT͡OQIͧNWΙJLIDIIOH BOID͡NUIͣZSͣUI͟OI

OέBÏWΩBDIΕDIPNΗUDÁOHDOI5S¨O

IBZ CO IOH CͣU ÏΗOH T͡O /ͽV MN U«O EΣOH  BOI Ï͜ΡD QIU IVZ LJͽO UIΧD Ï¡ ID Ν

WWͿOINVΗOOIͣU/ͽVOI OWJ¨OCªOI

QI¸DWªEίOÏ͜ΡDLIDIIOHÏ±OOIͫOWNPOH͜ΙDY ZOIDIPHJΙJUSDΥBBOIÏ¡

Ï±BOITͻL¨HJ͜ΛOH YͽQWJDIΑOHTDI 

US͜ΛOH  M͚͜OH ÏͿV Ï͵O IBJ USJ΅V UN NΗU UIOH /ͽV MN CO IOH  M͚͜OH DÁO C͡O DI·

UI͜ΛOHSBWͿÏ¸OHOÁNS͜ΟJDIJͿV QI͡JÏͽO

C͜ΙDÏͥVUIOID²OH$I·TBVCBUJͽOH UPOCΗDÁOIΗ1I¸Î²OH1SFNJFSUSPOHÏΡU

Ï¨NÏ¨NUI͜HJ¡OIP͵DIDUI¨NUΩDPO

ÏΑOH/I͜OHC·M͟J OͽVCOÏ͜ΡDNΗUDÁO BOIOIͫOIPBIΑOH 

 HJΛ UΏJ 1I¸D NΙJ SΛJ WΉ US« /IέOH OHZ

ÏͥVUJ¨OHJΙJUIJ΅VSBUIΉUS͜ΛOHÏ¡D±OH͜ΛJDIONVBWSͣUÏ²OHLIDIÏÁOHL»DIPÏΡU

DIέ%͜ΙJOZ BOIMͭQUJWJ COÁOWCÁOH

4ΏUJͿODI·ÏΥUS͡UJͿOUSWTΏOHRVBOHZOͽVDIJUJ¨VSͣUUͰOUJ΅O%·WͫZ 

DVΏJ UVͥO  BOI OHΑJ MǓ Ν D²OH UZ Ï ID

TBV

HIͽOI USΓDΫBTΓÏÏ±OOIOͭOHWHJ±

ÏͽOC ZHJΛOHIçM͟J BOILIͱOHÏΉOINªOIWͩOTͻÏJUIFPMίBDIOOÁNUS͜ΙDMUSΝUIOI UI¨NWͿCͣUÏΗOHT͡OUΩTDIWΝWNZWJ

M

7ͫZMEίODÁOIΗDIPHJΙJUSÏͥVUJ¨ODΥB1I¸Î²OH(SPVQÏ¡Ï͜ΡDÏ±OOIͫOUBJ

Uί OIJ¨O $VΏJ UVͥO UI͡OI UI͚J OHΑJ Ï Z

CJͽUSͰOHEίOEOIDIPHJΙJUSOZÏ͜ΡD1I¸DͣQΥUΩ͜ΙDN͚UIΛJTJOIWJ¨OWΏOOIJͿV

YFNUJWJ OHIFUJͽOHDIJNS«VS«UC¨OOHPJ 

HJBOLI±

OHͭN OI OͭOH MFO RVB TPOH DΫB DI͟N

5SPOHU NUIΧDDIOHTJOIWJ¨OTJOIOÁN BOILI²OHNPOHHªDBPTBOHNDI·

LIͻUS¨OOIέOHCΧDU͜ΛOHT͚OUSͭOH

5IFPCΎNͶUΨ/BNÎΈOIWP#3ΈB7ĥOH5VTJOITΎOH SΐJM¨O4J(°OÁOIΊD 
DIOHUSBJUS/H²2VBOH1I¸DEήÏΈOIUΎUOHIJ΄QÏ͞JIΊDTͺMͪQOHIJ΄QU͞JW·OHÏ͢UÏ²
UIOI)OIUSªOIDΤBBOIDĥOHHJΎOHOIJ;VTJOIWJ¨OUΨOIάOHNJ;ORV¨LID ÏͼO4J
(°OUSÁOUSΜD·OHHJ͢DNΖOHBOD͜
ÎͤVOIάOHOÁN 1I¸DWͨOOHIçNªOITͺUIFPOHIJ΄QUJDI«OI)ΊDDIVZ¨O
OHOIOHIJ΄QWU«OEOHU͞JÎ͞JIΊD/H OIOH51)$. BOIUJONªOITͺD±NΖUD²OH
WJ΄DΒOÏΈOI UIVOIͪQÏ;VÏʹO ÏΤD±DΤBE͜DΤBÏW;M VEJ
/HZÏ± BOIUIV¨DÁOQI°OHUSΊSΖOHNΜ(°W͢QWΘJTΎUJ;OÏΐOH$ÁO
QI°OHOIΌIͶQOZDIΦBMV²OD͠QI°OHW΄TJOIͦNUI͢QC¨OUSPOH CͼQHBTE¡DIJͼOÏ
US¨ODIJͼDHIͼOIήBDĥLδ ÏΦOHEͪZWΘJUBZÏ¡ÏOHÏͼOUSͤOOI

/IªOÏOBOICO
NΖUUIOHDÁO 
U²JÏ¡OHIç
/H͜ΚJUBMNÏ͜ΠD 
NªOIDĥOHQI͡J
MNÏ͜ΠD

/IJ;VI²NBOIUSͯOUSΊDN¡JLI²OHOHΤÏ͜ΠDWªRVO±OH NͭUDΦN¡JEOWPUSͥOOI
UIͣQM¦U¦OI͜ÏBOHL;TUNʹUQI͡I͚JIͥNIͫQUΨUS¨OYVΎOH
34 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018 | 35

1)Â/(/&84

#Ğ5Âľ/(4ø/

www.phudonggroup.com

U«OI/IέOHCVΓJUΏJLI²OHOH͜ΛJΝD²OHUZDĥOHMEΉQÏ1I¸DUSBOIUIΥÏ±OUJͽQLIDI

#͜ΘDE͜ΘJOIάOHC±OHD ZYBOIUSPOHLIV

W¡OHMBJÎ ZMD͚IΗJ«ULIJÏͽOM͜ΡUBOIWªUSPOHHJΛIOIDI«OIÏ¡D±OI OWJ¨ON²JHJΙJ

E O D͜  OH͜ΚJ UB D͠N OIͪO Ï͜ΠD I͚͜OH WΈ

DI«OIUIΧDUSίDUJͽQOIͫOOIJ΅NWΣ

DΤBUIOIRV͠UήVIªOIUΨTήMJ¨OLͼUDIʹU

/H͜ΛJY͜BDĥOHÏ¡O±JSͰOHOΕMίDU͟PO¨ONBZNͭOWÏJͿVOZÏ¸OHWΙJ/H²2VBOH

DIͺDΤBDDD²OHUZUSPOHD·OHI΄UIΎOH 

1I¸DÎ±MNΗUTOHDIΥOIͫUTBVLIJBOIUIΫWJ΅DNΗUUVͥO WÁOQI°OHUI͜BUIΙU.ΗU

UΨ DD QI°OH CBO NΘJ IªOI UIOI OI͜OH

OH͜ΛJÏO²OHUSVOHOJ¨OW±DEOHQIΏQQIQ N͵DPUIVOTΛOWBJC͜ΙDWPIJUIÁNΜ

RVZN² DIVZ¨OOHIJ΄QQI°OHÏͤVU͜ QIU

UIΛJOH͜ΛJUBWͩOD°OOIªON͵UCͭUIªOIEPOH DIͱOHOI OWJ¨OOPTΏUTͭOH$I·D±

USJO Eή O  LJOI EPBOI  DIÁN T±D LIDI

DIOHUIBOIOJ¨OIDWJ΅DLI²OHD±HªOHPJOIJ΅UIVZͽUNΙJOJͿNOΝWΙJOH͜ΛJLIDI

IOH RV͠OM»EΈDIWÎ ZMU͢UD͠OIάOH

OZ

QI°OH CBO DͤO UIJͼU USPOH TVΎU W°OH ÏΚJ

ÎΏJWΙJ1I¸D Ï ZMNΗUD͚IΗJLIDÏBOIUIΫMΫBUS͜ΙDLIJDI«OIUIΧDOIͫOOIJ΅N

DΤBNΖUT͠OQIͦNC͢UÏΖOHT͠O

WΣ7BOIÏ¡DIΧOHUÏ͜ΡDOÁOHMίDLIJWPTOHUIΧIBJI²NTBV WΉLIDID·OHWΡÏͽO
Ï͵UDDNVBOI1I¸DYDMͫQLγMΣDU͟J4BDPNSFBMCOÏ͜ΡDIOHDI·TBVNΗUUVͥOID

USJO W IΡQ OIͣU UIOI I΅ UIΏOH HΑN 

WJ΅D

C͚J OIIOH OIUS LIVUIUIBP QI°OHUͫQHZN Ï͜ΛOHE͟PCΗ LIVDIÁNT±DZUͽ

D²OH UZ UIOI WJ¨O W  D²OH UZ MJ¨O LͽU 

%ίOOIBOIDI±OHUIVI¸UTίRVBOU NDΥBOH͜ΛJNVB51)$.W#ªOI%͚͜OH/ÁN

,UΩÏ± BOIMV²OOͰNUSPOHUPQD±EPBOITΏUΏUOIͣUTOSΑJDI·UIOHTBVÏ͜ΡD

IP͟U ÏΗOH USPOH  MçOI WίD CͣU ÏΗOH T͡O 

 UPOCΗD²OHUSªOIIPOUIOIÎͽOOBZ UͣUD͡DÁOIΗWDÁOOIQIΏÏ¡

CΓOIJ΅NWPWΉUS«US͜ΝOHOI±NLJOIEPBOIUIOHTBVÏ± BOIHJέDIΧDUS͜ΝOHQI°OH

Y ZEίOH LJOIEPBOIWͫUMJ΅VY ZEίOH HJP

D±DIΥ)J΅OHJUSΉDΥBDDT͡OQIͧNUÁOHUΩTPWΙJHJUSΉCBOÏͥV

HJBPEΉDIU͟JLIVWίD/BN4J(°O

EΣDWEVMΉDI

,UΩUIOH /H²2VBOH1I¸DDI«OIUIΧDUJͽQRV͡OWΉUS«5ΓOHHJNÏΏD1I¸

7ΙJUIͽN͟OITͳOD±WͿY ZEίOH OÁN

Î²OH(SPVQ EͩOEͭUDPOUIVZͿOMΙODIJOIQIΣDOIέOHOHOT±OHNΙJ

1I¸DDIPCJͽUOÁN ÏΗJOHĥOI OTί4BDPNSFBMD±TίUIBZÏΓJMΙO1I¸DWͿÏͥV

 1I¸Î²OHDI«OIUIΧDC͜ΙDDI OWP

4BVOÁNUIFPOHIJ΅QCͣUÏΗOHT͡O LIJÏ¡ΝWΉUS«5ΓOHHJNÏΏD 1I¸DWͩOMOH͜ΛJ

UIΉUS͜ΛOHCͣUÏΗOHT͡OWΙJEίOÏͥVUBZ

ÏͽOTΙNWWͿTBVUͣUUI͡ZOI OWJ¨O/HOMΫBOIJ΅UIVZͽUWΙJD²OHWJ΅DDΥB1I¸DTBV

)JN -BN 1I¸ Î²OH US¨O Î͟J MΗ 1I͟N 7ÁO

OÁNDI͜BUΩOHI͟OIJ΅U OÁOHOΓUSPOHUΩOHDVΗDIQ UΩOHCVΓJUSBPÏΓJWΙJOI OWJ¨O 

ÎΑOH  LIV WίD HJQ SBOI 51 )$. W #ªOI

UJͽQY¸DLIDIIOH

%͚͜OH /ͰN HO USPOH LIV E O D͜ UIΉ UΧ

"OIO±JWΙJOI OWJ¨O UͣUD͡DI¸OHUBIͽUUI͡ZÏͿVD±EBOIEί1IUUSJONΗUEίO

TͳOD± EίOU͟PMͫQNΗULI²OHHJBOTΏOH

UΏU US͜ΙDIͽU MÏHJέHªOEBOIEίDΥBC͡OUI O4͡OQIͧNUΏUQI͡JÏ¸OHWΙJOHVZ΅OWOH

NΙJ  IJ΅O Ï͟J WΙJ DD LIV OI MJ¨O Lͽ RVZ

DΥBLIDIIOH Ï¸OHWΙJDBNLͽUDΥBDI«OINªOIWÏ¸OHWΙJVZU«ONEPBOIOHIJ΅QOΕ

IP͟DIÏΑOHCΗ IBJCMPDLDÁOIΗDVOHDͣQ

MίDH ZEίOHIOHDIΣDOÁNRVB

I͚ODÁOWΙJNΧDHJDI·  UγÏΑOH

1I¸DRVBOOJ΅NNªOIWͩOMOH͜ΛJMNUIV¨-NUIV¨DIVZ¨OOHIJ΅QÏ°JIJU͜EVZ

NΗUDÁO,¦NUIFPMI΅UIΏOHUJ΅O«DIIΑ

DΥB NΗU OH͜ΛJ MN DIΥ /HIçB M C͡O UI O QI͡J EΏD TΧD Wª UIOI RV͡ DΥB D²OH UZ OI͜
UIOIRV͡DΥBDI«OIC͡OUI ONªOI

RV ODIPDIΥÏͥVU͜)JN-BN-BOE QIΣUSDIUS͜ΝOHCΗQIͫOLJOIEPBOI4ίH±QTΧDDΥB
BOIWPDIJͽOM͜ΡDDΥBCBOM¡OIÏ͟PHJ¸QD²OHUZUSΣWέOHRVBD͚OLIΥOHIP͡OHLJOIUͽ
UPODͥVH Z͡OII͜ΝOHO͵OHOͿÏͽOUIΉUS͜ΛOHCͣUÏΗOHT͡O7J΅U/BN,IJUIΉUS͜ΛOHIΑJ
QIΣD BOIWΩBÏ±OHWBJUS°1I±5ΓOHHJNÏΏDΝ)JN-BN-BOE WΩBEͩOEͭUÏ͚OWΉÏΏJUD
Y ZEίOHM1I¸Î²OH(SPVQ

5.5)Ė5)$).ŀ*
)͚OOÁNHͭOC±D·OH)JN-BN-BOE BOIRVZͽUÏΉOIUªNUIΫUIDINΙJWΙJWΉUS«
5ΓOHHJNÏΏD1I¸Î²OH(SPVQ
5SPOHMçOIWίDQIUUSJOEίOCͣUÏΗOHT͡O 1I¸Î²OHMDJU¨ONΙJ OI͜OHΝMçOI
WίDY ZEίOH USPOHI΅UIΏOH1I¸Î²OHD±EPBOIOHIJ΅QNBOHCͿEZIªOIUIOIWQIU
USJOM¨OÏͽOHͥOOÁNOI͜$²OHUZ$1Y ZMͭQWWͫUU͜Y ZEίOH$#. $²OHUZ9 Z
EίOH/²OHOHIJ΅Q7J΅U/BN7JOBDDPÎ ZDĥOHDI«OIMOIέOHÏ͚OWΉUΓOHUIͥVÏΧOH
ÏͰOHTBVI͚OD²OHUSªOIRVZN²MΙOUS¨OU·OI UIOIÎ±M-VY(BSEFOU͟JRVͫO
)JN-BN$IΡ-ΙOU͟JRVͫO)JN-BN3JWFSTJEFU͟JRVͫO)JN-BN1I¸Î²OHU͟J#ªOI

7ΘJ1I¸Î²OH
(SPVQ U²JNVΎO
NªOID·OHDD
DΖOHTήY ZEήOH
NΖUCΖNZIP͞U
ÏΖOHNΜÏ±
DI¸OHU²JD±DIVOH
IPJC¡PWLIU
WΊOHN͞OINͺ

$± Tή LID CJ΄U MΘO HJάB NΖU OH͜ΚJ TͼQ W NΖU
OH͜ΚJM¡OIÏ͞PΛ1I¸D OH͜ΚJUBUI͢ZS³LIDCJ΄U
Ï±"OILI²OHLIJͼOOI OWJ¨OTΠ IΊOBOI)Ί
OͬNCͬUÏ͜ΠDOHΊOMΪBOIJ΄UIVZͼUNBOIUSVZ;O
ÏJ IΊDUΨBOIDDIBOILI²OHOHΨOHIΊDIΌJW
UJOIUIͤOENÏ͚͜OHÏͤV UήDIΈVUSDIOIJ΄NWΘJ
D²OHWJ΄DDΤBNªOI
7ΘJTήEͨOEͬUDΤB/H²2VBOH1I¸DWOIάOHWΈ
UIΤ MçOI Ï͚O WΈ USPOH I΄ UIΎOH  1I¸ Î²OH ÏBOH
DIJOIQIDOIάOHOHΊOT±OHNΘJ USPOHÏ±D±Eή
ODÁOIΖ1I¸Î²OH1SFNJFSWΨBSBNͬUWPUIOH


%͚͜OH$JUZ-BOEU͟J(°7ͣQOIY͜ΝOHDΥB4BNTVOHU͟JLIVD²OHOHI΅DBPRVͫOI΅
UIΏOHUSVOHU NUI͚͜OHN͟J-PUUF.BSUUS¨OUPORVΏD
,IΝJOHVΑOMOIέOHÏ͚OWΉUIOIMͫQUΩOÁN ÏͽOOBZ1I¸Î²OH(SPVQÏ¡QIU
36 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018 | 37

1)Â/(/&84

#Ğ5Âľ/(4ø/

www.phudonggroup.com

IJVITͻOΕMίDUIͽOPÏY ZUΓͣNWTͻUIͣUWOHUIͽOPOͽVLI²OHWΙJUΙJÏ͜ΡD͜ΙDN͚

ΜUVΓJ 1I¸DÏ͜ΡDYFNMNΗUUIΥMçOISͣUUS C¨OD͟OIOIέOHWΉM¡PU͜ΙOHDΥB1I¸

$·OHDΗOHTίU͟J1I¸Î²OH 1I¸DÏJUªNMΛJHJ͡JDIPCJUPOBOD͜DIPOH͜ΛJUSWΙJEίO1I¸Î²OH

Î²OHÎ±MUIίDUͽÏ°JIJBOIQI͡JUJͽQUΣDIDIJ IDÏOͭNS³LJͽOUIΧDDDOHOIMJ¨O

1SFNJFSÎ ZMEίOHΑNIBJCMPDLOI DVOHDͣQDÁOIΗ USPOHÏ±DÁOIBJQI°OHOHΥ EJ΅OU«DI

RVBO ÏÏJͿVIOI LͽUOΏJI΅UIΏOHWEͩOEͭUWΙJU NUIͽUS OUSOHUPOÏΗJOHĥBOI

USVOHCªOIN UIJͽULͽÏΑOHCΗ NΕJDÁOD±N͵UUIPOH%ίOHJ͡JRVZͽUCBZ¨VDͥVOH͜ΛJUSÏ͵U

FNDΥBD²OHUZ

5. )6:İ5 5)&0 Â6Č* $0/ Âół/( 9: 5Č Ğ.
$)0/(ół*53Ā
5SPOHQI OLI¸DLIDIIOHDIVOH OI±NLIDIUVΓJUI͜ΛOHI͜ΙOHÏͽOWJ΅DUªN
NVBDÁOOIÏͥVUJ¨OWΙJUJDI«OII͟OIͷQ LI²OHOIJͿVÏJͿVLJ΅O/I±NLIDIUIΧIBJ
UVΓJD±D²OHWJ΅DΓOÏΉOI DΥBU«DIMĥZ NVΏOTΝIέVDÁOOIUIΧIBJ UIΧCB EJ΅OU«DISΗOH
I͚O UJ΅OOHIJI͚O QI OLI¸DDBPI͚O/I±NLIDIUIΧCBUS¨OUVΓJNVBOIÏÏͥVU͜ Ï
EOIDIPDPODJ
1I¸DDIOLIBJUIDOI±NLIDIÏͥVUJ¨OWªUIͣVIJVS³OIέOHLI±LIÁODΥBHJΙJUSLIJ

5²JLI²OHDIΆ
NVΎOY ZOI
DIPHJΘJUS U²J
NVΎOIΊUή
IPWUIήD
IJ΄O͜ΘDN͚
DΤBNªOI

NVBOIWÏ±DĥOHDI«OIMOIέOHHªBOIÏ¡US͡JRVBDDIÏ ZOÁNÎ ZMOIOILI±Wª
LIDIIOHDI͜BD±UJDI«OIEΑJEP/IQIUUSJOQI͡JDIͣQOIͫOIΡQUDOH OIOHHJ͡J
CJUPOÏJWBZLIMΙODΥBOH͜ΛJNVB DIͣQOIͫOE°OHUJͿOEJI͚JI͚O M¨OÏͽOOÁN
5VZOIJ¨O ÏΏJWΙJWΉ5ΓOHHJNÏΏDUVΓJDΥB1I¸Î²OH Ï ZMOI±NLIDIIOHHJV
D±)D±CBUIΧDΥBD͡JSͣUEΑJEPWOΓJUSΗJÏ±MTΧDLIF UIΛJHJBOWUJͿNOÁOHQIU
USJO
Î¡UΩOHOͰNUSPOHDÁOQI°OHUS͜ΙDBPDI·DͥONVBÏ͜ΡDDÁOOINMÏΥ 1I¸DIJV
S³͜ΙDN͚WU NU͜DΥBOIέOHOH͜ΛJUSLIJOHIçWͿO͚JBOD͜DIPHJBÏªOINªOI1I¸DDĥOH

5IΦ OI͢U  DD HJB ÏªOI  UVΒJ DI͜B DͤO DÁO OI EJ΄O U«DI
N)ΊDͤOLI²OHHJBOÏΤSΖOHÏD͠NUI͢ZUIP͠JNJUSPOHLI²OH
HJBOUI²OHUIPOH ÏΤ͢ND¸OHÏHJBÏªOIUIOIWJ¨ORV ZRVͤO
C¨OOIBVUSPOHNΔJCάBD͚NDIJ;V$ÁOIΖEJ΄OU«DIUSVOHCªOIN
WΘJIBJQI°OHOHΤ UΎJUIJVIBJNʹUUIPOHMHJ͠JQIQQI·IΠQ
5IΦIBJ IΊDͤOÏͤZÏΤUJ΄OOHIJUSPOHWOHPJDÁOIΖÏÏ͠NC͠P
DI͢UM͜ΠOHTΎOH5SPOHOI U͢UDDQI°OHÏ;VD±DΪBTΒÏ±OHJ±U͚͜J 
#BOD²OHQI°OHLIDIWM²HJBQI͚JQI°OHUDICJ΄UÏ͠NC͠PNδRVBO
W UͤN OIªO ÏͶQ /ΖJ UI͢U OI CͼQ 5PUP UIJͼU CΈ W΄ TJOI 5FLB TO HΔ 
D²OHUͬDUI²OHNJOIUSBOHCΈDIPU͢UD͠DÁOIΖ
4BVLIJUBODBÏ²JWΠDIΐOHUSD±UIÏJTJ¨VUIΈOHBZE͜ΘJOIÏ
UήTΪBTP͞OCάBÁO/ͼVUI͢ZN΄U IΊTͺE·OHCάBUSPOHDDOIIOH
UIVΖDLIVWήDLIΎJÏͼUI͚͜OHN͞J$VΎJUVͤO DDHJBÏªOILI²OHDͤOÏJ
YBÏUͪQUIED C͚JMΖJWªÏ¡D±QI°OH(ZN IΐC͚J D²OHWJ¨OUSPOH
LIV²OHWJ¨OEήO3J¨OHIΐC͚JEPOͮNHJάBCMPDLDÁOIΖ I͞ODIͼ
OI OͬOH  DIΤ ÏͤV U͜ S±U UI¨N WΎO Ï EVZ USª N²J US͜ΚOH O͜ΘD ͢N 
UIVͪOUJ΄ODIPOH͜ΚJC͚J$DLI²OHHJBOD²OHDΖOHOI͜W͜ΚOUS¨ODBP 
DBGFUͤOHUI͜ΠOHDĥOHMO͚JÏD͜E OUªNDIΎOBOZ¨O

SBÏΏJWΙJO͚JBOD͜ÏͥVUJ¨OTBVLIJMͫQHJBÏªOI
#¨OD͟OIDIͣUM͜ΡOHT͡OQIͧNUΏU DͥOD±HJ͡JQIQUIBOIUPOQI·IΡQ%PÏ͵DUI·OH͜ΛJWΩBSB
US͜ΛOH NΙJÏJMN LI²OHD±TΏE͜U«DIMĥZCBOÏͥVMΙO 1I¸Î²OHQEΣOHDI«OITDIUS͡US͜ΙDHJ
USΉDÁOIΗÏͽOLIJOIͫOOI DIΥÏͥVU͜IΕUSΡM¡JTVͣUUSPOHIBJOÁNWLIDIIOHÏ͜ΡD OI͟O
HΏDOÁNÏͥVUJ¨O UIΛJHJBOWBZUΏJÏBM¨OÏͽOOÁN
7«EΣWΙJDÁOIΗIBJQI°OHOHΥ UγÏΑOH OH͜ΛJNVBUS͡US͜ΙDUSJ΅VÏͽOOIͫOOI5SPOHIBJ
OÁNLIDIIOHLI²OHQI͡JUS͡M¡JTVͣU#¨OD͟OIÏ± OÁNÏͥVUJ¨OLIDIIOHLI²OHDͥOUS͡OΡHΏD
4BOHOÁNUIΧIBJ INΙJCͭUÏͥVUS͡HΏDDIPOH OIOHÎͽOOÁNUIΧCB INΙJQI͡JUIBOIUPOD͡
HΏDWM¡JNΕJUIOHWΙJUIΛJHJBOWBZU·ZUIFPUIBUIVͫOWΙJOH OIOH1I¸Î²OH1SFNJFSMT͡OQIͧN
UΓOHI°BOHVΑOMίDDΥBDDÏ͚OWΉUIOIWJ¨O MJ¨OLͽUN͟OIOIͣUI΅UIΏOH5ίUJOWPT͡OQIͧN 5ΓOH
HJNÏΏD1I¸Î²OHLIͱOHÏΉOIEPBOIOHIJ΅QTͳOTOHUS͡M͟JUJͿODIPOH͜ΛJNVBOͽVLIJCOHJBP LIDI

1I¸Î²OH
(SPVQTͺUS͠M͞J
UJ;ODIPLIDI
IOHOͼV
LIDILI²OH
IJM°OHWΘJ
DI͢UM͜ΠOHT͠O
QIͦNLIJCO
HJBP

LI²OHIJM°OH
7ͩOD°OOIέOHEίBOLIDDIΛEPBOIOHIJ΅QLIBJUID7ͩOD°OOIέOHUIDIUIΧDMΙOUS͜ΙDNͭU
DIΛ/H²2VBOH1I¸DDIJOIQIΣD$POÏ͜ΛOHWΙJ1I¸Î²OHMIOIUSªOI1I¸DÏ͜ΡDUίEPUIIJ΅O»DI«
DOI OOIͣUUΩUS͜ΙDÏͽOOBZ DĥOHMDPOÏ͜ΛOHDBNHP ÏΑOHUIΛJ USOÏͥZIΧOHLIΝJOIͣULIJ1I¸D
ÏΧOHΝWBJUS°UIΥMçOI
5ΩUͥOHDBPDΥBUIOIUίV 1I¸DOHIçWͿ͜ΙDN͚DÁOOINÏ¡LI§QM͟J,UΩÏ ZTͻMIOIUSªOI
DI͟NÏͽO͜ΙDN͚DΥBIOHUSÁN IOHOHIªOHJBÏªOIUSLID

7ͨOD°OOIάOHEήOLIDDIΚEPBOIOHIJ΄Q
LIBJ UID 7ͨO D°O OIάOH UIDI UIΦD MΘO US͜ΘD
NͬUDIΚ/H²2VBOH1I¸DDIJOIQID$POÏ͜ΚOH
WΘJ 1I¸ Î²OH M IOI USªOI 1I¸D Ï͜ΠD Uή EP UI
IJ΄O»DI«DOI OOI͢UUΨUS͜ΘDÏͼOOBZ DĥOHM
DPOÏ͜ΚOHDBNHP ÏΐOHUIΚJ USOÏͤZIΦOHLIΜJ
OI͢ULIJ1I¸DÏΦOHΜWBJUS°UIΤMçOI
5ΨUͤOHDBPDΤBUIOIUήV 1I¸DOHIçW;͜ΘD
N͚DÁOOINÏ¡LI§QM͞J,UΨÏ ZTͺMIOI
USªOI DI͞N ÏͼO ͜ΘD N͚ DΤB IOH USÁN  IOH
OHIªOHJBÏªOIUSLID

5IΦCB US¨OIͼUIΊDͤOTήBOU N ,IJD²OHUDYBOIJ;VOHZ IΊ
LI²OHMPMͬOHLIJCJͼUUΒ͢NÏ¡Ï͜ΠDC͠PW΄CΜJI΄UIΎOHBOOJOIOIJ;V
MΘQDͦONͪUÎ͜ΚOHÏJ΄O O͜ΘD JOUFSOFUMͬQÏʹUUI²OHTVΎUI͞UͤOH
ÏͤVU͜CJC͠O Ï͜ΚOHTSΖOH ÏͶQ MΎJÏJWΆBI¦SΠQC±OHD ZYBOI
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%ίODÁOIΗ1I¸Î²OH1SFNJFSWΙJDÁOQI°OHOHΥ QI·IΡQWΙJOIVDͥVDΥB
DDUIͽI΅USPOHHJBÏªOI

Theo Phú Đông Group

%ήCPUSPOHOÁN
OάB E OTΎ51)$.Tͺ
Ï͟UNΎDUSJ΄V
OH͜ΚJ7ΘJUªOIUS͟OH
UÁOHE OTΎD͚IΊD
RVOIBOI51)$.
ÏBOHÏΎJNʹUWΘJOIJ;V
LI±LIÁO UIDIUIΦD 
ÏʹDCJ΄UMWͣOÏ;OIΜ 
LI²OHHJBOTΎOH

2VBOIRVͧOWΘJOΔJMPUIV¨OI

K

I²OH DI· U͟J 51 )$. N OIJͿV
UIOIQIΏNΙJLIDUSPOHD͡O͜ΙD
ÏͿV D± NΗU M͜ΡOH E O TΏ SͣU MΙO
Î͵D CJ΅U  IOH OÁN  LIJ NΗU TΏ
M͜ΡOH LI²OH OI OIέOH OH͜ΛJ US
UΩDDU·OIUͫQUSVOHWͿIDUͫQ TJOITΏOH
WRVZͽUÏΉOIBOD͜U͟JÏ Z$IͭDIͱOBJ
USPOH TΏ OIέOH OH͜ΛJ US ͣZ DĥOH ǚÏBV
ÏVǛNPOHNVΏOÏ͜ΡDTΝIέVNΗUDÁOOI
N͚͜ΙDDΥBSJ¨OHNªOI
5IFP 7J΅O /HIJ¨O DΧV 1IU USJO
51)$. DI·SJ¨OHOIVDͥVUIV¨NVBOIΝ
HJ S US¨O ÏΉB CO UIOI QIΏ  HJBJ ÏP͟O
   UIª Ï¡ D± ÏͽO  IΗ HJB
ÏªOI DOI OD±OIVDͥV5SPOHÏ± DOCΗ
D²OH DIΧD M  OH͜ΛJ  IΗ UIV OIͫQ
OHI¦P DͫOOHI¦POH͜ΛJ MBPÏΗOH
USPOHLIVD²OHOHIJ΅QOH͜ΛJ
5IίDUͽ ÏUSΣM͟JÏ͜ΡDΝÏ Z HJ͡JQIQ
ÏJUIV¨OIMV²OMMίBDIOCͭUCVΗDDΥB
HJΙJ US 5Iͽ OI͜OH  DVΗD TΏOH ǚÏͣU DIͫU
OH͜ΛJÏ²OHǛ NJUIΧM͟JÏͭUÏMV²OLIJͽO
DVΗD TΏOH DΥB I SͣU DIͫU WͫU Î UIV¨
Ï͜ΡDNΗUDÁOOIUS͜OH» ÏQΧOHÏ͜ΡD
D͚C͡OOIέOHOIVDͥVTJOIIP͟UIOHOHZ
UIª«UOIͣUNΗUUIOHDĥOHQI͡JDIJUS͡UΩ
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USJ΅VÏΑOHUJͿOOI$°OOͽVUIͣQI͚OUIªTͻQI͡JDIΉVΝOIέOHDÁOOIUSQͷQ$D
DIJQI«TJOIIP͟ULIDOI͜UJͿOÏJ΅O UJͿOO͜ΙDǠDĥOHMNΗUWͣOÏͿOBOHJ͡OLIJUÁOHÏͿV
NΕJOÁNUIFPCΏJD͡OIDIVOHDΥBUIΉUS͜ΛOH-PBZIPBZMM͟JÏͽOUIOHÏ±OHUJͿO$J
W°OHMVͧORVͧODΧWͫZEJOSB
Î±MDI͜BLLI²OHHJBOTΏOHU͟JDDDÁOOIDIPUIV¨UI͜ΛOHDIͫUDIΗJ ͧNUIͣQ 
UIJͽVD͚TΝWͫUDIͣU LI²OHÏ͡NC͡PBOOJOI.ΗUY±NUSU͟JINÏ͜ΛOH#͟DIÎͰOH 
2#ªOI5I͟OIUͫQUSVOHOIJͿVTJOIWJ¨O HJΙJWÁOQI°OH DDE¡ZOIUSTBOTUOIBVW
LIJN·BN͜BÏͽOD͡DPOINOHͫQO͜ΙD EJDIVZOLI±LIÁO CΏDN·JWSDUI͡JOHͫQ
OHΣBLIͭQMΏJÏJ2V͡UIίD SͣULI±ÏD±Ï͜ΡDNΗUDVΗDTΏOHUIP͡JNJLIJΝUSPOHOIέOH
LIVOIUIV¨OI͜WͫZWÏJͿVOZTͻLIJͽODIPUJOIUIͥODĥOHOI͜TΧDLIPDΥBHJΙJUS
USΝO¨OCΉ͡OII͜ΝOH HJ͡NT¸UÏOHL

#JͼOHJͣDN͚UIOIIJ΄OUIήDUSPOHUͥNUBZ
/IέOHOH͜ΛJUSÏΗDUI ODI͜BOHIçOIJͿVÏͽOWͣOÏͿǚBOD͜Ǜ UIͽOI͜OH LIJMͫQHJB
ÏªOIWD±DPOUIªCJUPOǚBOD͜ǛMV²OMUSÁOUSΝDΥBSͣUOIJͿVC͟OUSÎ¡UIͣVIJVW
DND͡OIWΙJWJ΅DÏJΝOIUS IOHUIOHUJ¨VUΏONΗUTΏUJͿOLI²OHOIDIPDDDIΥ
OIO¨OIJ΅OU͟JIͥVIͽUOH͜ΛJUSÏͿVUªNLJͽNDIPNªOINΗUHJ͡JQIQUΏUI͚OÏUIPU
LIJOΕJTΡΝOIUIV¨
5IFPTΏMJ΅VDΥB)J΅QIΗJCͣUÏΗOHT͡OUIOIQIΏ NΕJOÁND±LIP͡OHD͵QLͽU
I²ONΙJWNΗUCΗQIͫOLI²OHOIUSPOHTΏHͥOD²OHDIΧD WJ¨ODIΧD DOCΗ
MίDM͜ΡOHWĥUSBOH OHOIHJPEΣD ZUͽ OH͜ΛJD±UIVOIͫQUSVOHCªOIWI͚OIΗ
E OTΏOHUSPOHDDLIVOIMΣQYΣQUS¨OWWFOL¨OIS͟DIǠD±OIVDͥVDͣQCDIWͿOI
Ν
"OI)POH5¸ OHΣU͟J2 CÁOLIPÁOǚ)BJWΡDIΑOHU²JNΙJD͜ΙJ IJ΅OU͟JWͩOÏJΝOI
UIV¨4BVLIJD͜ΙJD±E͜Ï͜ΡDNΗULIP͡OUJͿOOIEPIBJC¨OHJBÏªOI CΏNͷDIPOI͜OHU²J
WͩODI͜BCJͽUO¨ONVBDÁOIΗΝÏ VÏΝ/ͽVNVBU͟JDDRVͫOHͥOUSVOHU NUIªWΡ
DIΑOHTͻLI²OHÏΥLI͡OÁOHDIJUS͡ NU²JUIªLI²OHNVΏOWBZOH OIOHNΗUTΏUJͿO
RVMΙOǛ

4ΝIέVOH²JOIDΥBSJ¨OHNªOIMHJͣDN͚BOD͜DΥBOIJͿVC͟OUSMͫQOHIJ΅QU͟JUIOIQIΏ

)J΅OU͟J RVBOILIVWίDÎ²OH4J(°OÏ¡YVͣUIJ΅OOIJͿVEίODÁOIΗUͥN
USVOHWΙJNΧDHJUΩ UγÏͽO UγÏΑOHDÁOIΗIBJQI°OHOHΥOI͜.PPO
MJHIU3FTJEFODFT -BWJUB$IBSN )͜OH5IΉOI 'MPSB,JLZP /BN-POH 4BJHPO
(BUF8BZ $²OHUZ#%4)J΅Q1I¸ $FOUVN8FBMUI 5IΥÎΧD)PVTF )JN-BN
1I¸Î²OH 1I¸Î²OH(SPVQ IBZ²OHMΙO7JO(SPVQWΙJEίO7JODJUZǠ
5SPOHÏ± 1I¸Î²OH1SFNJFSMEίONΙJOIͣUU͟JLIVWίDTͭQÏ͜ΡDUVOHSB
UIΉUS͜ΛOH I͜ΙOHÏͽOOIVDͥVΝUIίDDΥBNΗUM͜ΡOHMΙOLIDIIOHUS5JͽQ
OΏJUIOID²OHDΥBEίODÁOIΗ)JN-BN1I¸Î²OHÏ¡IPOUIJ΅OWÏBOH
USPOHRVUSªOICOHJBP 1I¸Î²OH(SPVQUJͽQUΣDQIUUSJOE°OHT͡OQIͧN
OZWUIJͽUMͫQNΗUHJUSΉ ÏͱOHDͣQTΏOHNΙJDIPHJΙJUS51)$.
7ΙJOͿOU͡OHWέOHDIͭDWVZU«OÏ¡LIͱOHÏΉOIUSPOHMçOIWίDY ZEίOHDΥB
D²OHUZY ZEίOH$#.USPOHOIJͿVOÁNRVB EίO1I¸Î²OH1SFNJFSÏ͜ΡD
Ï͡NC͡PNΗUDDIUΏJÏBWͿDIͣUM͜ΡOHD²OHUSªOI DĥOHOI͜DDI͟OHNΣDÏJ
L¦NÎ͜ΡDCJͽU $#.MD²OHUZUSPOHI΅UIΏOHÏ¡UIίDIJ΅OOIJͿVEίOMΙO
OI͜,IVDÁOIΗDBPDͣQ-VYHBSEFO )JN-BN$IΡ-ΙO 3JDITUBS3FTJEFODF; 
,IVE OD͜DBPDͣQ$JUZ-BOE 5°BOIÏBOÁOH*OUFSOBUJPOBM1MB[B $BPΏD
WÁOQI°OH(JMJNFY7D͡OIέOHD²OHUSªOIÏ°JIJTίU·N·WU«OIUIͧNNε
DBP OI͜ ,IV UI UIBP QIΧD IΡQ $FMBEPO $JUZ Ǖ 4QPSU $FOUFS  LIDI T͟O
%JBNPOE1IBO5IJͽUÎΑOHUIΛJ D°OMÏΏJUDWΙJOIJͿVDIΥÏͥVU͜O͜ΙDOHPJ
OI͜ I΅ UIΏOH -PUUF .BSU $ͥO 5I͚  -PUUF .BSU 7ĥOH 5V  -PUUF .BSU #ªOI
%͚͜OH -PUUF.BSU1IBO5IJͽUǠIBZEίO,IVE OD͜5ͥN/IªOǕ(JBJÏP͟O
WΙJDIΥÏͥVU͜MUͫQÏPO%BDJO$POTUSVDUJPOÎJ-PBO
,I²OHOIέOHLIͱOHÏΉOIÏ͜ΡDOÁOHMίDUSPOHMçOIWίDY ZEίOH 1I¸Î²OH
1SFNJFSD°OH ZUIVI¸UWΙJLIDIIOHLIJÏ͜ΡDUIJͽULͽUI²OHNJOI IJ΅O
Ï͟J IPOUIJ΅OWΙJCΗOΗJUIͣUDBPDͣQOI͜UΥCͽQUS¨OE͜ΙJ NZO͜ΙDO±OH
'FSSPMJ CͽQÏJ΅O5FLB NZI¸UN·J5FLB UIJͽUCΉW΅TJOIDBPDͣQ5PUPǠÎ͵D
CJ΅U ÏJNOIͣOͣOU͜ΡOHU͟JÏ ZMI΅UIΏOHUJ΅O«DIDIVͧOTBPÏ͜ΡDÏͥVU͜
ÏΑOHCΗCBPHΑNW͜ΛOUIJͿOUS¨OLI²OH TLZHBSEFO TLZMPVOHF IΑC͚JO͜ΙD
ͣNUSOCΛ OIIOH LIVWVJDI͚JUSFN LIVHZNTQBZPHBǠ/HPJSB DD
D͜E OD°OÏ͜ΡDI͜ΝOHDDUJ΅O«DIUSPOHI΅UIΏOHTJOIUIJÏBOHOIDΥBI΅
UIΏOH1I¸Î²OHÏ¡IJ΅OIέVOI͜US͜ΛOHNͥNOPORVΏDUͽ1I¸Î²OH-PUVT
,JOEFSHBSUFO OHBZUSPOHLIVE OD͜)JN-BN1I¸Î²OH
-« HJ͡J DIP TΧD I¸U Ï͵D CJ΅U OZ WΙJ ÏΏJ U͜ΡOH LIDI IOH US  ²OH /H²
2VBOH1I¸D 5ΓOHHJNÏΏD1I¸Î²OH(SPVQ DIJBTǚ7ΙJU²J OH͜ΛJUSM
OIέOHOH͜ΛJSͣUHJVD±WͿTΧDLIFWLI͡OÁOHLJͽNUJͿO OIVDͥVTΝIέV
NΗUDÁOIΗIJ΅OÏ͟JUJ΅OOHIJMOͰNUSPOHUͥNUBZDΥBI N͵DE·DI͜BD±
WΏOU«DIMĥZOIJͿVǛOH1I¸DDĥOHDIPCJͽUUI¨N WªIJVS³OIVDͥVWOIέOH
LI± LIÁO DΥB ÏΏJ U͜ΡOH LIDI IOH US¨O O¨O HJ CO DΥB Eί O 1I¸ Î²OH
1SFNJFSDI·D±NΧDHJUΩ UγÏΑOHDÁOIΗIBJQI°OHOHΥ5I¨NWPÏ± 
DI«OITDIUIBOIUPODίDLǓ͜VÏ¡JLIJUIBOIUPOUΓOHHJUSΉDÁOIΗM
LIDIIOHÏ¡D±UITΝIέVDÁOIΗDΥBNªOI L¦NUIFPQI͚͜OHUIΧDUIBOI
UPOL§PEJUIOHWÏ͜ΡDDIΥÏͥVU͜IΕUSΡUPOCΗM¡JTVͣU
7ΙJNJÏJͿVLJ΅OWOHDΥB1I¸Î²OH1SFNJFS NJÏΏJU͜ΡOHLIDIIOH
ÏͿVD±UIEEOHUIίDIJ΅OHJͣDN͚BOD͜DΥBNªOIU͟J51)$.WΙJNΗUDÁO
IΗLI²OHOIέOHWΩBU¸JUJͿOND°OÏ͜ΡDI͜ΝOHOIέOHUJ΅O«DIÏͱOHDͣQW͜ΡU
USΗJ

$IͣUM͜ΡOHDI«OIMVZU«ODΥB1I¸Î²OH(SPVQ

$DDÁOIΗÏͿVÏ͜ΡDDIΥÏͥVU͜DIÁNDI¸UU·N· COHJBPIPOUIJ΅VWΙJUIJͽUCΉ
DBPDͣQ

(JͣDN͚BOD͜TͻÏ͜ΡDIJ΅OUIίDI±BD·OH1I¸Î²OH1SFNJFS
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Theo Phú Đông Group

Hệ thống camera 24/24h đã được lắp đặt “phủ sóng” toàn
bộ khu dân cư Him Lam Phú Đông nhằm đảm bảo tối đa vấn đề
kiểm soát an ninh, trật tự nội khu. Bên cạnh đó, tất cả các tiện
ích nội khu đẳng cấp, tiện nghi đều đã hoàn thiện.
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ǯ

ược quy hoạch đầu tư theo mô
hình khu dân cư bán biệt lập, đến
nay, khu dân cư Him Lam Phú
Đông đã hoàn thiện toàn bộ chào
đón các cư dân về đây sinh sống với đầy đủ
các tiện ích hiện đại, tiện nghi. Hiện tại, khu
dân cư cũng đã hoàn chỉnh tất cả các tiện
ích nội khu này với hồ bơi tràn phong cách
nghỉ dưỡng, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng,
quán cà phê, beauty salon, phòng tập gym
Befit…phục vụ tối đa mọi nhu cầu sống

6TϩPI2JȷȀȳPI.QVWU-KPFGTICTVGP

đẳng cấp của cư dân nơi đây. Bên cạnh
những tiện ích này, chủ đầu tư còn chú
trọng đến hệ thống PCCC, truyền hình cáp,
internet…
Đặc biệt, để nâng cao vấn đề kiểm
soát an ninh trật tự nội khu, chủ đầu tư Phú
Đông Group lắp đặt hệ thống camera giám
sát không chỉ tại khu căn hộ mà được trang
bị toàn khu. Theo đó, trên các trục đường
nội khu như trục đường chính, trục đường
B, C, D, E đều trang bị camera có thể quan
sát toàn bộ các khu vực 24/24h. Với sự
tham gia của các “mắt thần” sẽ khiến cư
dân an tâm hơn về vấn đề an ninh nội khu.
Hệ thống camera này được kết nối
trực tiếp đến màn hình tại phòng bảo vệ để
có thể theo dõi các hoạt động trong nội
khu, thông qua đây hỗ trợ công tác giám
sát, phát hiện kịp thời nếu có các sự cố xảy
ra. Bên cạnh đó, các chốt bảo vệ luôn kết
hợp chặt chẽ, điều phối các nhân sự thực
hiện kiểm tra và kiểm soát tình hình an
ninh xuyên suốt ngày đêm.
Thời gian sắp tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục
thực hiện phủ sóng wifi toàn khu dân cư

Him Lam Phú Đông nhằm phục vụ nhu cầu
kết nối internet của các cư dân tại các khu
vực công cộng.
Không những mong muốn mang lại
những sản phẩm bất động sản tốt nhất
cho khách hàng, xây dựng những công
trình đẹp, chất lượng cho xã hội mà chủ
đầu tư Phú Đông Group còn luôn cố gắng
để kiến tạo nên cộng đồng cư dân văn

minh hiện đại. Thông qua đó, mang đến
cho cư dân cuộc sống an toàn, tiện nghi và
đẳng cấp.
Với nỗ lực và sự chỉn chu của chủ đầu
tư Phú Đông Group, hiện tại, các hạng mục
tiện ích nội khu Khu dân cư Him Lam Phú
Đông đều đã được hoàn thiện và phục vụ
tối đa cuộc sống của cư dân nơi đây.

Dự án Khu dân cư bán biệt lập cao cấp
Him Lam Phú Đông do Phú Đông Group làm chủ đầu tư:
Tổng diện tích 5,2 ha
Khu nhà phố thương mại: 105 căn
Khu nhà phố liên kế vườn: 102 căn
Khu căn hộ: 400 căn
Khu công viên: 7.787 m2
Khu trường học: 6.332 m2
Khởi công 06/2015 hoàn thiện dự kiến 12/2018.
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8ϧKJPPȿOMKPJPIJKϓOVTQPIEȳPIVȡERJȱPIEJȡ[EJϻCEJȡ[VJέEUɡ
&W[6QȠPЄȣEȲEȡEJVTW[ύPЄέVJϧPIFηPTαVFϑJKϏWXȠЄγ[ЄϳVJȳPIVKP

6TQPIDWϡKJWαPNW[ϓPEȡEEȡPDϥPJȢPXKȪPEϳC%ȳPIV[ЄϯEJϙEXύEȡESW[
ЄϗPJ RJȡR NWιV EȡE MKϋP VJϵE EγP VJKϋV VTQPI EȳPI VȡE 2%%% EʛPI PJ PJKύW
EȡEJϵPIDKϋPZϹNȺEϵWPέPEϵWJϥ

5CWMJKPλOMɡEȡEVJȳPIVKPNȺVJW[ϋVIKίPIXKȪPVTϽEVKϋRJϧPIFηPVQȠPVJϏ
EȡPDϥPJȢPXKȪPVJϽEJȠPJEȡEVJCQVȡE2%%%VJKϋVVJϽE

$νPIEȡEJJϧPIFηPVJϽEVϋVαVEίEȡEEȡPDϥPJȢPXKȪPЄύWEȲVJϏJKϏWTȴ
ЄϯEVϷPIDϧEVJϽEJȠPJMJKUϹFϱPIEȡEVJKϋVDϗRJȱPIEJϻCEJȡ[

8ϧKOQPIOWϝPOCPIЄϋPEJQEȡPDϥPJȢPXKȪPPJϻPIMKϋPVJϵEXȠJKϏWDKϋV
VTQPIEȳPIVȡEZϹNȺUϽEϝEJȡ[PϡVέKEȳPIV[JQσEIKCЄȬPJEȳPIV[2JȷȀȳPI
NWȳPVϡEJϵEPJKύWDWϡKJWαPNW[ϓPMJȲCЄȠQVέQXȠPJKύWJQέVЄϥPIDϡȭEJ

.γPNϯVVϷPIEȡPDϥPJȢPXKȪPVTQPIEȳPIV[VJCOIKCVJϽEVιREȡEJZϹNȺUϽEϝ
EJȡ[XȠPλOTȴPIW[ȪPVλEJQέVЄϥPIEϳCEȡEVJKϋVDϗFϱPIEϱ

0JϻPIMɡPȿPIJKϏWDKϋVPȠ[EȱPEȲVJϏIKȷRȭEJEJQEWϥEUϝPIJȠPIPIȠ[EϳC
EȡE%$%08EϳCEȳPIV[

0ϥKFWPIEJPIVTȬPJJWαPNW[ϓPTαVЄγ[ЄϳDȠKDίPXȠEJW[ȪPPIJKϓR5CWMJK
MϋVVJȷEDWϡKVJϽEJȠPJEȡE%$%08ЄϯEEαREJϵPIEJϕ

6QȠPVJϏEȡPDϥPJȢPXKȪP%ȳPIV[%2ȀϗCϝE2JȷȀȳPIЄȣVȭEJEϽEVJCOIKCDWϡKJWαPNW[ϓPPIJKϓRXϱЄϏEιRPJιVMKϋPVJϵEXȠPȢPIECQVTȡEJ
PJKϓOXύEȳPIVȡERJȱPIEJϻCEJȡ[EϵWJϥEϵWPέPMJKEȲUϽEϝZί[TC

Sáng Thứ Bảy ngày 03/11/2018, Công ty CP Địa ốc Phú Đông đã phối hợp với
Cảnh Sát PCCC TP. Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy
chữa cháy cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty tại văn phòng sàn giao dịch
BĐS Phú Đông Group ( Dĩ An, Bình Dương).

T

JCO IKC DWϡK JWαP NW[ϓP EȲ UϽ
JϧPIFηPEϳCIKίPIXKȪP0IW[ϑP
&W[6QȠP 2JȲ ЄϥK VTϫPI RJȱPI
EίPJ UȡV 2%%%  %ȳPI #P 62
*%/ XȠEȡPDϥPJȢPXKȪPVJWϥEEȡE
RJȱPIDCPEϳC%ȳPIV[DCQIϟOEίEαR
SWίPNȺEȡEPJȢPXKȪPMJϝKXȿPRJȱPIXȠ
MJϝKDίQXϓXϓUKPJEίPJSWCP
6JȳPISWCDWϡKPȠ[VQȠPVJϏEȡPDϥ
PJȢP XKȪP Єȣ ЄϯE IKίPI XKȪP IKȠW MKPJ
PIJKϓORJϡDKϋPVTW[ύPЄέVXύVȬPJJȬPJ
EJȡ[ Pϡ VTȪP ЄϗC DȠP EȡE XȿP DίP SW[
RJέORJȡRNWιVXύ2%%%XȠPJϻPIMKϋP
VJϵEEDίPVJKϋVVJϽEVTQPIEȳPIVȡE
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RJȱPIEJȡ[EJϻCEJȡ[EϵWPέPEϵWJϥ
EȡE MЃ PȿPI UϹ FϱPI RJPI VKϓP EJϻC
EJȡ[VέKEJϣMЃPȿPIVJQȡVPέPЄϏZϹNȺ
MJKEȲVȬPJJWϝPIEJȡ[PϡZί[TCȀσEDKϓV
MϋV JϯR XϧK NȺ VJW[ϋV %$%08 Єȣ ЄϯE
IKίPI XKȪP JϧPI FηP VJϽE JȠPJ EȡEJ
VJϵE UϹ FϱPI RJPI VKϓP RJȱPI EJȡ[
EJϻCEJȡ[VTCPIDϗVέKEUϫЄϏZϹNȺVȬPJ
JWϝPIEJȡ[EϱVJϏXȠEȳPIVȡEEϵWPέP
EϵWJϥЄίODίQCPVQȠPXύPIϩKVȠKUίP
EJQEȳPIV[IKCЄȬPJ
8ϧKVKPJVJγPJϙEVιRPIJKȪOVȷEEȡE
%$%08 EȳPI V[ 2Jȷ ȀȳPI Єȣ VJCO IKC
JWαPNW[ϓPЄȷPIPϥKSW[SW[ЄϗPJЄȣVKϋR

VJWPJϻPIMKϋPVJϵEEDίPVJKϋVVJϽEXύ
RJȱPIEJȡ[EJϻCEJȡ[ЄϏVKϋRVϱEFW[VTȬ
CPVQȠPRJȱPIEJȡ[EJϻCEJȡ[EʛPIPJ
PȢPIECQJPPϻCPJιPVJϵEЄϝKXϧKEȳPI
VȡE 2%%% XȠ EϵW Jϥ EϵW PέP PȢPI ECQ
VKPJVJγPEίPJIKȡEVȭEJEϽERJȱPIEJȡ[
UρP UȠPI EJϻC EJȡ[ OϥV EȡEJ MϗR VJϩK
JKϓWSWίIȲRRJγPJέPEJϋЄϋPOϵEVJαR
PJαVVJKϓVJέKFQPIW[EEJȡ[PϡIȢ[TC
-ϋVVJȷEDWϡKJWαPNW[ϓPPȠ[EȡE%$%08
VJCO IKC Uω ЄϯE EαR EJϵPI EJϕ JWαP
NW[ϓPPIJKϓRXϱRJȱPIEJȡ[EJϻCEJȡ[
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7ΙJLJOIOHIJ΅NWTίDIVZ¨O
OHIJ΅Q USPOH MçOI WίD Y Z
EίOH  ÏΗJ OHĥ OI UIͥV DBN
LͽU Ï͡N C͡P DIP Tί IªOI
UIOI DΥB D²OH USªOI IPO
I͡PUSPOHU͚͜OHMBJ

Theo Phú Đông Group

,I²OHLI«MNWJ΅DOIΗOOIΉQ
DΥB IOH USÁN D²OH OI O
US¨OD²OHUS͜ΛOHD͡OHZMͩO
Ï¨NOIͰNÏ͟UÏ͜ΡDNΣDUJ¨V 
C͡P Ï͡N Ï͜ΡD DIͣU M͜ΡOH W
UJͽOÏΗEPDIΥÏͥVU͜ÏͿSB

/IέOHLIDIIOHÏ¡TΝIέVDÁOIΗEίO1I¸Î²OH1SFNJFSTͻÏ͜ΡDUIBNRVBOUIίDUͽD²OHUSªOIEίO2VBDIVΕJIP͟UÏΗOHOZ 
LIDIIOHTͻÏ͜ΡDUͫONͭUDIΧOHLJͽODDD²OHÏP͟OIªOIUIOIO¨ODÁOOIUSPOHU͚͜OHMBJDΥBNªOIÎΑOHUIΛJ DIΥÏͥVU͜DĥOH
NPOHNVΏOLIDIIOHD·OHÏΑOHIOIUSPOHWJ΅DUSίDUJͽQHJNTUDIͣUM͜ΡOH UJͽOÏΗDΥBD²OHUSªOIUΩOIέOHHJBJÏP͟OUIJD²OH
ÏͥVUJ¨ODIPÏͽOLIJIPOUIJ΅O COHJBPOI

V

ϧKUϽEJWεPDϗEJWЄȡQ
XȠEJW[ȪPPIJKϓR2Jȷ
ȀȳPI )TQWR Єȣ OCPI
ЄϋP EJQ SWȺ MJȡEJ
JȠPIPJϻPIVTίKPIJKϓOVJȷXϗ
XύVJϽEVϋVJKEȳPIFϽȡP-JW
EȿP Jϥ 2Jȷ ȀȳPI 2TGOKGT
6TϧEMJKVJCOSWCPEȡESWȺ
MJȡEJ ЄϯE RJϡ DKϋP Mɡ EȠPI
XύSW[EJϋCPVQȠPEʛPIPJ
VTCPI Dϗ VTCPI RJϱE DίQ Jϥ
ЄȷPI EJWεP PJνO ЄίO DίQ
VϝKЄCCPVQȠPEJQPIϩKVJCO
IKC XȠ CP PKPJ EȳPI VTϩPI
3WC DWϡK VJCO SWCP MJȡEJ
JȠPIЄȣЄϯEVιPOλVEJϵPI
MKϋP XȠ EίO PJιP MJȳPI MJȭ
NȠO XKϓE PIJKȪO VȷE MJεP
VTPIEϳCDCPEJϕJW[FϽȡP
XȠEȡEEȳPIPJȢPPIC[VέKFϽ
ȡP VαV Eί ЄύW JϧPI Xύ OϥV
OϱE VKȪW EJWPI ЄίO DίQ
EJαV NϯPI VKϋP Єϥ VJK EȳPI
UϧODȠPIKCQPJȠ
-JKUϫJϻWOϥVEȿPPJȠ

EJλEEJλPSWȺMJȡEJJȠPITαV
JȡQ JϵE XȠ OQPI ЄϯK ЄϯE
PJȬP VJα[ EȿP PJȠ EϳC OȬPJ
JȬPJ VJȠPJ XȠ JQȠP VJKϓP OϣK
PIȠ[*KϏWЄϯEVȢOVЄȲEϳC
3WȺ MJȡEJ  2Jȷ ȀȳPI )TQWR
Uω Vϡ EJϵE EJWϣK PJϻPI
EJW[ϋP VJCO SWCP VJϽE Vϋ
EȳPIVTϩPIFϽȡP-JWEȿPJϥ
2Jȷ ȀȳPI 2TGOKGT XȠQ EȡE
UȡPIVJϵ$ί[JȠPIVWγP0IC[
VέKEȡEDWϡKPȠ[UωEȲЄϥKPIʛ
MЃ U DCP EJϕ JW[ EϳC FϽ ȡP
JϣVTϯVTCQЄϡKVTϽEVKϋRXȠUρP
UȠPI IKίK ЄȡR EȡE VJȳPI VKP
NKȪPSWCPЄϋPEȳPIVTϩPIVJK
EȳPI ЄϋP MJȡEJ JȠPI VJCO
IKC
3WCEJWϣKJQέVЄϥPIVJCO
SWCPVJϽEVϋ3WȺ-JȡEJJȠPI
Uω EȶPI ЄϟPI JȠPJ EȶPI EJϳ
ЄγW V  VTϽE VKϋR ũIKȡO UȡVŪ
EJαVNϯPIEȳPIVTȬPJVϷNȷEVJK
EȳPI ЄϋP MJK JQȠP VJKϓP DȠP
IKCQPJȠ
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Sky Garden

Thị trường căn hộ
những tháng cuối năm
hết sức sôi động với
nhiều hoạt động mua
bán, chuyển nhượng,
đặc biệt trong phân
khúc tầm trung với giá
dưới 2 tỷ đồng. Dự án
Phú Đông Premier
cũng ghi nhiều dấu ấn
“ấn tượng” về tiến độ
thi công và gia tăng giá
trị chỉ sau vài tháng thi
công.

T

heo số liệu mới nhất từ các chuyên
gia, nguồn cung căn hộ chung cư
phân khúc dưới 2 tỷ đồng trong 6
tháng đầu năm 2018 giảm 36% so
với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, nhu
cầu trên thị trường lại rất cao vì phù hợp
với nhiều nhóm đối tượng có số lượng lớn
tại TP.HCM như người độc thân từ 20 – 30
tuổi, gia đình quy mô nhỏ (2 – 3 người). Sự
lệch pha cung – cầu giúp căn hộ chung cư
phân khúc này bán chạy và tính thanh
khoản rất cao, trung bình giá năm 2012 chỉ
13 triệu đồng/m2, năm 2017 tăng lên 18 –
20 triệu đồng/m2 và tính đến thời điểm
hiện tại (năm 2018) có giá 24 – 26 triệu
đồng/m2. Xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục
tăng trưởng.
Mặc dù, các dự án tại khu vực Đông Bắc
Sài Gòn được xem là nằm ở vị trí vùng ven,
nhưng với sự thuận lợi trong kết nối hạ
tầng, giao thông vẫn khiến nơi đây trở
thành “điểm sáng” của thị trường bất động
sản trong thời gian tới. Đặc biệt, khi quỹ
đất trung tâm Tp.HCM ngày càng khan
hiếm và tăng giá cao, sự dịch chuyển về
các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng
Nai là xu hướng tất yếu.
Đơn cử mới đây, dự án Phú Đông Premier
chỉ sau chưa đầy 06 tháng ra mắt, đến nay,
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giá trị căn hộ tại đây đã tăng gần 15% / tổng giá trị căn hộ, tương đương khoảng 120 –
160tr/ căn hộ với nhiều hoạt động chuyển nhượng sôi động. Có thể thấy lợi nhuận đến từ
việc đầu tư căn hộ cao hơn 50% so với lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng hoặc các kênh đầu
tư khác. Dự kiến đến thời điểm nhận nhà, giá trị căn hộ sẽ gia tăng ít nhất từ 30 – 40%,
đây là tỉ suất lợi nhuận lý tưởng đối với những nhà đầu tư bất động sản hoặc khách hàng
với nhu cầu ở thực có số vốn dưới 2 tỷ đồng.
Chính từ việc khó tìm quỹ đất để triển khai dự án vì giá đã quá cao sẽ tiếp tục ảnh
hưởng đến nguồn cung của thị trường BĐS, khan hiếm sản phẩm và giá nhà đất tiếp tục
chiều hướng gia tăng là điều dễ hiểu trong những năm tới. Sau 5 – 7 năm nữa, tìm căn hộ
chung cư dưới 2 tỷ đồng sẽ rất khó vì giá thành ngày càng đắt đỏ. Do đó, ngoài nhu cầu
mua ở của người dân, các nhà đầu tư cá nhân cũng tập trung vào căn hộ chung cư để thu
lời an toàn, ổn định.
Đặc biệt, Phú Đông Group đưa ra nhiều phương thức thanh toán để khách hàng có thể
dễ dàng lựa chọn phù hợp với khả năng của mình, tuy nhiên có đến 70% tỷ lệ khách hàng
lựa chọn phương thức hỗ trợ vay vốn. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 20 % tổng
giá trị căn hộ , số tiền còn lại trước khi nhận nhà được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất và
thanh toán kéo dài trong 24 tháng, tương đương 3 triệu đồng mỗi tháng. Với giá trị “trong
tầm tay” từ 1,5 tỷ đồng, tất cả căn hộ hai phòng ngủ đều được bàn giao hoàn thiện với nội
thất cao cấp như Toto, Teka…và được hưởng hệ thống tiện ích nội khu phong phú, đẳng
cấp dành riêng cho cư dân.
Đến thời điểm hiện tại, khách hàng của Phú Đông Premier mới chỉ đóng 20% tương
đương 300 triệu đồng và chưa cần đóng các đợt tiếp theo cho đến khi chính thức kí hợp
đồng mua bán.
Cập nhật thực tế tại công trường, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao,
dự án đã được thi công đến tầng 07 và tiếp tục đảm bảo vượt tiến độ so với kế hoạch đề
ra. Với tiềm lực mạnh về tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Phú Đông Group
tập trung tối đa cho chất lượng công trình, không ngừng có những cải tiến kịp thời để nâng
cao giá trị của sản phẩm căn hộ.

Được quy hoạch trên tổng diện tích 6.015,7m2 tại phường
An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án Khu căn hộ Phú Đông
Sky Garden là dự án thứ ba của Phú Đông Group phát triển và đầu
tư trên địa bàn này.
Dự án dự kiến được xây dựng với 27 tầng bao gồm 04 tầng
khối đế (Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ) và 23 tầng căn hộ ,
sẽ cung cấp ra thị trường 650 căn hộ có giá trị vượt trội.
Phú Đông Sky Garden sở hữu vị trí đắc địa nằm cách tuyến
đường nội đô đẹp nhất TP.HCM - Đại lộ Phạm Văn Đồng chỉ 500m
và chỉ mất 02 phút di chuyển bằng xe đến Khu dân cư bán biệt
lập cao cấp Him Lam Phú Đông (là một trong các dự án do Phú
Đông Group đầu tư đã hoàn thiện). Với vị trí thuận lợi này, Phú
Đông Sky Garden dễ dàng kết nối với các quận nội thành như Q.1,

Q. Bình Thạnh và sân bay Tân Sơn Nhất và được thừa hưởng tất
cả các tiện ích hiện hữu, khu kinh doanh sầm uất xung quanh.
Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp và một
cộng đồng dân cư thịnh vượng cũng là những điểm đặc biệt thu
hút của dự án. Phú Đông Sky Garden được phát triển với các
sản phẩm bất động sản hướng đến đối tượng khách hàng trẻ có
nhu cầu ở thực với giá trị “trong tầm tay”.

5)/(5*/%έ,*ͻ/
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6.015,7m2
4 tầng khối đế, 27 tầng, 650 Căn hộ
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Theo Khánh Anh/ VnExpress

Khu lớp học phân chia thành các phòng đa chức năng gồm phòng Montessori, phòng vi tính - thư viện, phòng thể thao, phòng âm nhạc... Mỗi phòng có chức
năng riêng biệt và ngăn với nhau bằng vách ngăn di động, khi cần không gian rộng
rãi để tổ chức các hoạt động trong nhà có thể tạo thành một khán phòng lớn.
Các phòng xây theo phong cách Nhật Bản với thiết kế khoa học, chan hòa với
thiên nhiên, tối ưu không gian học tập, nghỉ ngơi và vui chơi bên trong lẫn ngoài
trời.

Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới của trường mầm non Phu Dong Lotus Kindergarten diễn ra vào sáng ngày 7/9. Đây là trường mầm non đầu tiên Phú Đông Group
phát triển nhằm phục vụ cư dân trong các dự án của công ty đầu tư và người dân xung quanh.

Phú Đông Lotus Kindergarten khánh thành và khai giảng khóa
đầu tiên vào ngày 7/9, đáp ứng chỗ học cho 400 trẻ với nhiều tiện
ích giáo dục hiện đại.

"Các gia đình trẻ cần thời gian làm việc để
phát triển sự nghiệp. Do vậy, tôi muốn họ an
tâm con cái họ được học trong môi trường
giáo dục tốt nhất", ông Phúc nói.

ǯ
Công trình do Green Design thiết kế và Thái Thịnh - công ty xây dựng thuộc hệ
thống Phú Đông thi công.
Các khu vực phân chia chức năng rõ ràng, trong đó khối học tập gồm 14 lớp
rộng rãi, thoáng mát, tràn ngập ánh sáng, dành cho trẻ từ 19 tháng tuổi đến 6 tuổi.
Độ cao tầng tối đa khu lớp học là một trệt, một lầu giúp các bé dễ dàng di chuyển,
đảm bảo an toàn.

Trường thiết kế theo mô hình quốc tế với không gian mở, nhiều khu vực ngoài
trời đón nắng, gió tự nhiên giúp học sinh phát triển toàn diện thể chất lẫn trí tuệ.
Trường có sân chung rộng lớn, trang trí nhiều màu sắc với nhiều góc sáng tạo
dành cho trẻ. Sân bóng đá mini nằm trong khuôn viên trường, gần khu vui chơi cát,
nước, vườn cây ăn trái...
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Khu vườn cây trên sân thượng là nơi xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.

Trẻ tự tay chăm bón cây trồng, học

Cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc

cách yêu thiên nhiên và chăm sóc, bảo

tế với các khu vực rèn luyện thể chất

vệ môi trường sống xung quanh.

toàn diện cho trẻ như hồ bơi ngoài trời,

Trường có chương trình học tiếng Anh Jolly Phonics với 100% giáo viên là người
nước ngoài. Phú Đông Lotus Kindergarten kết hợp phương pháp giáo dục chuẩn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp phương pháp giáo dục quốc tế Montessori.

Đây là phương pháp giáo dục trẻ em học tập thông qua các giáo cụ trực
quan. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Trẻ linh hội kiến thức thông qua
các giáo cụ quy chuẩn được thiết kế riêng biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Phương pháp học tập này tạo tiền đề tốt giúp trẻ phát huy trí thông minh và
tiếp nhận kiến thức trong các giai đoạn phát triển sau này.

sân bóng đá...

Tọa lạc trong khu dân cư bán biệt lập cao cấp Him Lam Phú Đông (đường Trần
Thị Vững, Dĩ An, Bình Dương), trường có tổng diện tích 3.600m2, cơ sở vật chất
hiện đại, thiết kế tối ưu, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của con em cư dân các
khu căn hộ của Phú Đông và người dân xung quanh.
Hạng mục tiện ích giáo dục này có tổng vốn 85 tỷ đồng. Sau thời gian xây
dựng và hoàn thiện bộ máy hoạt động, trường mầm non chuẩn quốc tế Phú Đông
Lotus Kindergarten mở cửa đón học sinh từ tháng 9.

Trường còn có nhiều chương trình ngoại khóa bổ ích với các lớp học như
yoga, bơi lội, hội họa, bóng đá... giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ.
Ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group cho biết công ty
muốn hoàn thiện tiện ích cho khách hàng, nhất là các tiện ích thiết yếu như
trường học.
"Các gia đình trẻ cần thời gian làm việc để phát triển sự nghiệp. Do vậy, tôi
muốn họ an tâm con cái họ được học trong môi trường giáo dục tốt nhất", ông
Phúc nói.

Thông qua phương pháp giáo dục này, trẻ có khả năng tự lập, ham học hỏi,
yêu quý môi trường sống và giàu kiến thức. Trẻ trở nên hoạt bát, biết quan tâm,
chia sẻ với mọi người, có thể tự chăm sóc bản thân và luôn muốn tìm tòi, học hỏi
với khả năng nhớ và tiếp thu kiến thức nhanh.
Với 14 lớp học, Phú Đông Lotus Kindergarten sẽ nhận 400 bé trong độ tuổi từ
19 tháng tuổi đến 6 tuổi. Với từng độ tuổi và từng lớp học khác nhau, nhà trường
sẽ thiết kế chương trình chăm sóc và học tập phù hợp để đảm bảo chất lượng.
Hạng mục tiện ích giáo dục này có tổng vốn 85 tỷ đồng. Sau thời gian xây
dựng và hoàn thiện bộ máy hoạt động, trường mầm non chuẩn quốc tế Phú Đông
Lotus Kindergarten mở cửa đón học sinh từ tháng 9.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, thực tế cho thấy các khu căn hộ được trang bị
sẵn các tiện ích trong đó có trường học thường thu hút cư dân. Bởi đó là nhu cầu
thiết yếu và mối quan tâm hàng đầu của các gia đình.
Trường học trong khu căn hộ giúp cư dân tiết kiệm thời gian đưa đón và tăng tính
an toàn cho trẻ. Đối với chủ đầu tư, những khu căn hộ có đầy đủ tiện ích cao cấp và
chất lượng, giá trị của sản phẩm nhà ở cũng hứa hẹn gia tăng trong tương lai.
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hi trẻ bước vào lứa tuổi đến trường
mầm non, các bậc phụ huynh
không những phải “đau đầu” cân
nhắc chọn được một ngôi trường
ưng ý cho con mà còn gặp không ít băn
khoăn với những chương trình học trong
trường, đặc biệt là chương trình dạy tiếng
Anh dành cho trẻ.
Chúng ta cũng biết rằng để tiếp nhận
một ngôn ngữ mới thì đây cũng chính là
giai đoạn tốt nhất, bởi lẽ trẻ có thể thẩm
thấu và phát âm ngoại ngữ một cách
chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng
là chương trình học phải phù hợp để hình
thành cho trẻ một nền tảng ngôn ngữ
chuẩn và vững chắc. Không phải chương
trình học tiếng Anh nào cũng có thể đáp
ứng được những yêu cầu khắt khe này. Đặc
biệt, trẻ cần có môi trường tương tác, đảm
bảo được sự thoải mái để tham gia vào các
lớp học ngôn ngữ, có như vậy tiếng Anh
mới có thể đến với trẻ một cách tự nhiên
như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Jolly Phonics là chương trình dạy Đọc
và Viết (Literacy) cho trẻ em tuổi mẫu giáo
và tiểu học dựa trên phương pháp tổng hợp
các kỹ năng và giác quan của trẻ trên nền
tảng ngữ âm với 5 nguyên tắc cơ bản: Học
sinh học các âm của chữ cái, học cách
hình thành chữ cái, học tổ hợp âm, phân
biệt âm trong từ và học các từ bất quy tắc.
Với 5 kỹ năng này được hình thành, học
sinh có thể tự đọc được trong thời gian
ngắn nhất và có phát âm chuẩn nhất. Đây
là chương trình dạy và học tiếng Anh xuất
phát từ Anh quốc, được sử dụng bởi 70%
các trường ở nước này, được hỗ trợ bởi
Chính phủ Anh.
Những ưu điểm chính của chương trình
Jolly Phonics:
Thứ nhất, Phonics giúp chuẩn hóa các
biến thể ( Anh Mỹ, Anh Anh, Anh Úc) , giúp
người học tự tin khi phát âm và giao tiếp
tiếng Anh, đặc biệt khi khắc phục được
những nhược điểm phát âm của người
châu Á hay thường gặp.
Thứ hai, Phonics giúp cho trẻ nhân biết
từ tốt hơn. Trẻ không phải lạm dụng trí nhớ
để nhớ cách phát âm/cách viết của một từ
mà hoàn toàn có thể vận dụng các quy tắc
Phonics, do đó việc học từ sẽ nhanh hơn.
Thứ ba, khi trẻ đã thành thạo trong áp
dụng ngoại ngữ, Phonics sẽ trở thành một
kỹ năng. Ngay cả khi không sử dụng, kỹ
năng đó vẫn còn. Điều này giúp sự phát
triển ngôn ngữ tiếng Anh trở nên bền vững
hơn ngay cả trong điều kiện không được sử
dụng tiếng Anh thường xuyên.
Bên cạnh đó, chương trình học còn là
chương trình học vui nhộn, lấy trẻ làm
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Với sự tương tác bằng những hoạt động xen kẽ, tiếng Anh sẽ đi vào tiềm thức của trẻ một cách trực quan, sinh động
và hiệu quả.

Để tiếng Anh không đơn thuần chỉ là một môn học trong trường mà trở thành một
kỹ năng chuẩn xác và vững chắc cho trẻ trong quá trình học ngôn ngữ cả về sau
này, Phú Đông Lotus Kindergarten đã lựa chọn chương trình học Jolly Phonics để
phát triển khả năng ngoại ngữ của trẻ.
khác.Chương trình
này có thể phù
Tại Phú Đông Lotus Kindergarten, chúng tôi kết hợp
hợp cho cả học
chương trình Jolly Phonics với bộ chữ cát của phương
sinh bản ngữ và
pháp Montessori. Trẻ tương tác với âm một cách trực
học sinh học Tiếng
quan, hơn nữa trẻ được “cảm nhận” âm qua bộ chữ cát.
Anh như ngôn ngữ
Điều này “gián tiếp” giúp trẻ ghi nhớ âm tốt hơn và hình
thứ
hai.
Jolly
thành kỹ năng viết.
phonics đã được
giảng dạy thành
trung tâm. Chương trình không khô cứng,
công ở hơn 100 nước trên thế giới.
gây nhàm chán mà xen kẽ nhiều hoạt động
Với mong muốn mang đến cho trẻ môi
khác như các bài hát, câu chuyện, trò chơi
trường học thoải mái và hiệu quả nhất, nhà
và hoạt động sáng tạo để phát huy hết mọi
trường Phú Đông Lotus luôn tìm hiểu và
giác quan và kỹ năng của học sinh. Đây là
cập nhật những phương pháp tiếp cận,
một chương trình học tiếng Anh rất phù
những chương trình học đạt chuẩn quốc tế
hợp cho trẻ tuổi mầm non, bởi lẽ việc học
để giúp trẻ phát triển và hội tụ các yếu tố
Phonics được thực hiện chủ yếu qua việc
trở thành một công dân toàn cầu, hòa
ghép âm, cắt dán, tô chữ...Những hoạt
nhập cùng với sự phát triển của quốc tế
động song hành này sẽ là công cụ “đắc
trong tương lai.
lực” để thu hút sự chú ý của trẻ trong việc
học ngôn ngữ một cách tốt nhất.
Học Phonics cũng tương đối tốn thời
gian. Trẻ em ở các nước nói tiếng Anh cũng
phải mất 1 năm mới có thể sở hữu được
các kỹ năng Phonics. Ở các nước không nói
tiếng Anh thì sẽ phải mất từ 1,5 - 2 năm
hoặc lâu hơn, tùy trình độ tiếp thu của
từng bé.
Các nghiên cứu khoa học tại Anh và tại
nhiều nước trên thế giới đã chứng minh
Trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên, bài
bản và đúng cách sẽ hình thành được kỹ năng bền
rằng trẻ học Jolly Phonics có thể đọc sớm
vững trong tương lai.
hơn từ 12-14 tháng so với tuổi và học đọc
học viết nhanh hơn các chương trình học
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hú Đông Lotus Kindergarten tập
trung vào ba dự án chính: nghệ
thuật, khoa học và ẩm thực, trên
nền tảng lấy cảm hứng từ phương
pháp Mostessori và được thiết kế dựa trên
sự phát triển về tâm sinh lý cũng như kỹ
năng của từng nhóm tuổi. Trẻ sẽ vô cùng
háo hức khám phá những điều mới mẻ vì
được chủ động tìm hiểu và tự tay tạo ra
những sản phẩm yêu thích.
Trong các dự án này, giáo viên sẽ đóng
vai trò là người đồng hành cùng trẻ khi
thực hành bài trước rồi từng trẻ sẽ thực
hiện theo. Qua cách thức này, giáo viên sẽ
đặt niềm tin ở trẻ và khích lệ các con thực
hiện được bài học, từ đó, trẻ sẽ tự mình làm
được nhiều bước nhất có thể và hạn chế sự
giúp đỡ của giáo viên.

Với 03 dự án được các giáo viên thiết kế theo chương trình riêng dành cho từng độ
tuổi sẽ phát huy tối đa các kỹ năng của trẻ một cách toàn diện nhất.



Dự án Nghệ thuật: Không đơn thuần chỉ là vẽ, ở đây trẻ tạo ra những sản
phẩm nghệ thuật bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên như đá, thân cây,
gạo, vỏ ốc, lá cây.... Với sự phong phú, đa dạng của các bài học, không
những trẻ được học về nhận biết màu sắc mà còn tự do sáng tạo, hình
thành và phát triển các kĩ năng cử động tinh cho các khớp ngón tay. Điều này
giúp hỗ trợ việc cầm bút và kĩ năng viết sau này cho trẻ. Đồng thời, các chủ đề
khác nhau sẽ được sáng tạo và chuẩn bị nội dung kĩ lưỡng sẽ giúp phát huy tố
chất riêng và nuôi dưỡng tâm hồn của từng trẻ.
Các hoạt động đa dạng trong dự án nghệ thuật như hội họa, ca hát, làm
thiệp... giúp phát triển khả năng văn thể mỹ của trẻ. Ngoài ra còn giúp trẻ thể hiện
năng khiếu của mình và rèn luyện nhiều kĩ năng mềm như sự tự tin, mạnh dạn..
Đặc biệt, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của con trẻ ngay từ những hoạt động nhỏ
nhất



Dự án Ẩm thực: Trẻ cùng tham gia chế biến, nấu nướng nhiều món ăn từ
các nền văn hóa khác nhau. Bắt đầu bằng công đoạn chuẩn bị nguyên
liệu để nấu một món ăn, trẻ làm quen với các loại rau, củ quả, các thực
phẩm khác...; cho đến công đoạn quan sát nấu chín thành một món ăn
hoàn chỉnh. Việc vào bếp cùng các cô sẽ khiến trẻ hoạt bát, thêm yêu
bữa ăn của mình, có động lực để thưởng thức nhiều món ngon do mình chế biến
và sẽ hăng hái giúp đỡ mẹ nấu ăn ở nhà.
Luôn mong muốn được trải nghiệm những công việc của người lớn, trẻ con
thường "ao ước" được vào bếp nấu ăn nữa. Còn gì thú vị hơn thưởng thức những
món ngon do chính tay mình chế biến nên. Các buổi nấu ăn trong dự án ẩm thực
giúp trẻ hiểu được các công đoạn chuẩn bị và hoàn thành món ăn của nền ẩm
thức năm châu.



Dự án Khoa học: Với hàng trăm thí nghiệm thú vị, dễ hiểu và đa dạng sẽ
cuốn hút trẻ. Qua các thí nghiệm này sẽ khuyến khích trẻ tập trung quan
sát, phát huy tư duy, đặt câu hỏi, thỏa mãn được sự tìm tòi, tò mò về các
hiện tượng trong cuộc sống. Các cô sẽ hướng dẫn trẻ thực hiện từng
bước thật chậm rãi để trẻ thẩm thấu được từng bài học và luôn sẵn sàng
hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của trẻ trong các buổi thực hành này.
Trẻ con luôn có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc "Tại sao", "Như thế nào"... nhất là
đối với những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày. Với những buổi hoạt động
như làm cát động lực, quan sát sự tản màu... trẻ thỏa chí khám phá và phấn khích
với sự kì diệu của khoa học.
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%ȡEGOVϽVKPUίKDϧEVTQPIRJγPVTȬPJ
FKϑPEϳCOȬPJ8ϧKEȡEJQέVЄϥPIEJWPIVέK
VTϩPI EȡE GO Uω EȲ PJKύW E JϥK XȠ OȳK
VTϩPIЄϏTȨPNW[ϓPMɡPȿPIOύOEʛPIPJ
MJίPȿPIEϳCDίPVJȢP
5ȢPVTϩPITϥPTȠPIXϧKMJȳPIMJȭNϑJϥK
OC SWЁ DϣPI FPI EȲ TαV PJKύW RJȶ VJϳ[
EȳPIEJȷCUKȪWPJȢPRJKȪPDίPPJȭЄȡPI
[ȪW

-JȳPIEȱPEJȷVUϯJȣKPȠQXϧKJȬPJίPJ
OCSWЁPϻCEȡEGOJKϏWЄϯEȺPIJɡCEϳCNϑ
JϥKЄϥEЄȡQPȠ[XȠJȱCOȬPJXȠQMJȳPIMJȭ
TȶPITϯP

M

ột ngày đi học thật đặc biệt và thú vị trong những bộ
trang phục hóa trang độc đáo, các con hăm hở tham
dự lễ hội Halloween tại trường Phú Đông Lotus cùng
cô và các bạn.
" Halloween " xuất xứ từ thời trung cổ tại nước Anh vào cuối
tháng 10 hàng năm. Cụ thể là vào tối ngày 31, khắp nơi trên thế
giới diễn ra lễ hội Halloween nhằm tạ ơn thần linh sau mùa thu
hoạch. Đến nay lễ hội này đã được rất nhiều nước trên thế giới
hưởng ứng với nhiều trò chơi, phương tiện hóa trang trình diễn
ngày càng phong phú. Một trong những nét độc đáo của lễ hội
Halloween là những chiếc đèn ma được tạo nên bởi những quả
bí ngô rỗng ruột được tạo dáng đầu ma quỷ, bên trong được
thắp nến.
Học sinh trường mầm non Phú Đông Lotus cùng hòa mình
vào không khí chung của văn hóa thế giới, háo nức đón chào lễ
hội Halloween. Các em khoái chí đến trường và khám phá không
gian của ngày lễ thú vị này. Gặp các bạn ở sân trường trong hình
ảnh nào là siêu nhân, phù thủy bí đỏ, công chúa, người
nhện...các em nhỏ rất phấn khích. Và không bỏ lỡ cơ hội được tự
tin "thể hiện" sự độc đáo trong trang phục của mình, các bạn đã
có một buổi trình diễn trang phục hết sức thu hút và đáng yêu
trên sàn catwalk ở sân trường. Để hiểu hơn về lễ hội độc đáo
này, các thầy cô tổ chức trò chơi "Có gì trong trái bí?" và "Những
con thú bí ẩn" để các em nhỏ cùng tham gia, trải nghiệm.

%ȡEDέPEȲVJα[NϑJϥKJȲCVTCPIϫVTϩPI
EJȷPIOȬPJEϽEMȬJαRFηPXȠVJȷXϗMJȳPI
έ!6TCPIRJϱEXȠVKPJVJγPEϽEMȬEJWεPЯ

%ȡEGOPJϛЄγWVTαVEJWЄȡQXȠαPVϯPIEJQEȡEDϥVTCPI
RJϱEJȲCVTCPIXȠQEȡEJȬPJVϯPIOȬPJOQPIOWϝP

%ȡEGOЄϯEVJγ[IKȡQ#PJXȿPEϳC
VTϩPIJϧPIFηPVJCOIKCNϑJϥK

6αVEίEȡENϧRVTQPIEȡEЄϥVWϡKMJȡEPJCWЄύWЄϯEEȡE
VJγ[EȳJϧPIFηPVJCOIKCUϽMKϓPЄσEDKϓVPȠ[
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GGP.ϑJϥKJȲCVTCPIЄȣMϋVVJȷEPJPIEȡE
GOЄȣEȲЄϯEPJϻPIVTίKPIJKϓODϡȭEJXȠ
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Theo Phú Đông lotus Kindergaten

Ông Ngô Quang Phúc - CT HĐQT Công ty CP Giáo dục Quốc tế Phú Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BGH Phú Đông
Lotus Kindergarten: cô Lâm Kim Hoàng - Hiệu trưởng, cô Nguyễn Ngọc Thiên Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách
giáo dục, thầy Nguyễn Hữu Toàn - Phó Hiệu trưởng kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục Quốc tế Phú Đông

Để tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, nhân viên
trường mầm non Phú Đông Lotus nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ban lãnh
đạo cùng tập thể CBCNV Phú Đông Group đã ghé thăm và gửi những lời chúc tốt
đẹp nhất đến các Quý Thầy Cô.

C

ông đoàn giáo dục Việt Nam, là
thành viên của Liên hiệp quốc tế
các công đoàn giáo dục FISE từ
năm 1953, đã quyết định, trong
cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8
năm 1957 tại Warszawa, lấy ngày 20 tháng
11 năm 1958 là ngày “Quốc tế hiến chương
các nhà giáo”. Vào ngày 28 tháng 9 năm
1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT
thiết lập ngày 20 tháng 11. Cho đến nay,
hàng năm Ngày nhà giáo Việt Nam (hay
ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là
một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm
vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là
ngày lễ hội của ngành giáo dục và là Ngày
Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm
mục đích tôn vinh những người hoạt động
trong ngành này.
Ngày 20/11 là một ngày đặc biệt để
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các em có thể hiểu được nhiều hơn về ý
nghĩa của nghề giáo và thêm trân trọng
thầy cô.
Trường mầm non Phú Đông Lotus (thuộc
Phú Đông Group) được khánh thành và
khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 09
vừa qua. Sau ba tháng chính thức đi vào
hoạt động, trường đã chào đón hơn 100 trẻ
từ 19 tháng tuổi đến 06 tuổi. Để đạt được
những kết quả bước đầu như ngày hôm
nay và nhận được sự tin yêu của quý phụ
huynh, các em nhỏ, là sự nỗ lực, nhiệt
huyết của tập thể các thầy cô giáo của
trường.
Ngôi trường xanh mát nằm trong khu
dân cư Him Lam Phú Đông giờ đây sáng
nào cũng rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trẻ nô
nức đến trường. Hôm nay, các cô các thầy
rạng rỡ hơn, đứng ở cổng trường chào đón
những thiên thần của mình trong ngày tôn

vinh nghề giáo, tôn vinh thế hệ “trồng
người”. Những bó hoa rực rỡ, những cái ôm
ấm áp và những lời chúc ngọng ngịu dễ
thương từ các con chính là những động lực,
khích lệ để các thầy các cô tiếp tục đồng
hành với sự nghiệp cao cả.
Với tâm huyết mang đến một ngôi
trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế trong
các khu dân cư của mình nên Phú Đông
Group đã đầu tư và đồng hành cùng Ban
giám hiệu mỗi ngày hoàn thiện hơn về
chương trình học cũng như môi trường
giảng dạy lý tưởng
Cũng nhân dịp đặc biệt này, ông Ngô
Quang Phúc (CT HĐQT Công ty Cổ phần
Giáo dục Quốc tế Phú Đông; CEO Phú Đông
Group) cùng tập thể cán bộ nhân viên công
ty đã ghé thăm và gửi đến các Thầy Cô
những đóa hoa, những món quà nhỏ. Ông
Phúc chia sẻ rằng: “ Giáo viên mầm non là
một trong những công việc rất vất vả, bởi lẽ
không những chỉ là những nhà giáo, các
thầy cô còn phải là những nhà tâm lý,
những chuyên gia chăm sóc sức khỏe…và
phải chịu nhiều áp lực. Do đó, công ty cảm
thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi có được
sự đồng hành của ban giám hiệu cũng như
các thầy cô, các cô chú bảo mẫu, đầu
bếp…trên hành trình xây dựng, kiến tạo ngôi
trường này.”

Ngày 20/11 là một ngày đặc biệt để các em có thể hiểu được nhiều hơn về ý nghĩa
của nghề giáo và thêm trân trọng thầy cô

Ở sân trường các bé đã cùng các cô chuẩn bị một "cây tình yêu", ở đó có hình
của tất cả các thầy cô, các cô chú bảo mẫu, đầu bếp, chú bảo vệ...được gắn lên
cùng những lời chúc thật đáng yêu. Đây chính là những món quà tinh thần để
đội ngũ Phú Đông Lotus Kindergarten ngày càng thêm vững vàng và thành
công

Các cô ý tá, điều dưỡng làm ở phòng chăm sóc sức khỏe cũng là những giáo
viên đặc biệt của các con, giúp các con lớn lên thật khỏe mạnh

Các cô rất vui và bất ngờ khi nhận được tình cảm của toàn thể nhân viên Phú Đông
Group trong ngày nhà giáo Việt Nam

Ông Ngô Quang Phúc cùng tập thể nhân viên Phú Đông Group đã đến từng lớp
học để gửi tặng những món quà nhỏ cho các thầy cô giáo. Không những là sự
quan tâm từ lãnh đạo hệ thống mà đây là những tình cảm ấm áp, những lời
chúc ý nghĩa dành cho đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường

Thương chúc các Thầy Cô sẽ có một ngày 20/11 thật nhiều niềm vui và sức khỏe
để đồng hành cùng Phú Đông Group kiến tạo nên những công dân toàn cầu, nuôi
dưỡng những thiên thần nhỏ trưởng thành mỗi ngày

Cả các cô chú đầu bếp, bảo vệ và các cô đội vệ sinh..cũng được tôn vinh và tri
ân trong ngày lễ đặc biệt này nữa. Các con luôn biết ơn các cô chú đã chăm sóc
cho các con.

Các Thầy Cô chính là những "người cha", "người mẹ" thứ hai của các con ở trường
mầm non Phú Đông Lotus. Mỗi bài học, mỗi giờ hoạt động cùng nhau, từng giấc
ngủ bữa ăn đều được các Thầy Cô quan tâm và chăm chút. Kính chúc tất cả các
nhà giáo tuyệt vời của chúng ta nhiều sức khỏe, niềm vui và vững vàng với tình
yêu dành cho sự nghiệp "trồng người" thiêng liêng, cao cả.
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Bàu Mai - Apricot Beach Resort tọa lạc
tại vị trí độc đáo, nằm cạnh dốc đá thoai
thoải dần về phía biển thật tự nhiên và



Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, trong tháng 5 lượng khách
đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan

HJ¸QO͚JÏ ZUSΜUIOIÏΈBÏJNEVMΈDIM»U͜ΜOH

nhẹ nhàng, cho bạn cái nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp

Thiết - Bình Thuận có khoảng 425.00 lượt (tăng

5SPOHÏ± #V.BJ"QSJDPU#FBDI3FTPSUMNΖU

của biển xanh. Bàu Mai - Apricot Beach Resort

11,21% so cùng kỳ 2017), trong đó khách quốc tế
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mang đến cho bạn cơ hội để thưởng thức vẻ đẹp

khoảng 53.000 lượt (tăng 11,16% so cùng kỳ);

LI«CJO

của thiên nhiên nơi đây. Với nhiều hoạt động và

doanh thu ước đạt 1.010 tỷ đồng (tăng 19,12% so

mô hình du lịch trong khuôn viên rộng lớn, bao

cùng kỳ 2017). Cùng với công tác quản lý hoạt

gồm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp có hướng nhìn ra

động kinh doanh du lịch được giữ vững, ngành còn

biển và hướng vườn yên bình; không gian lý tưởng

thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá

để tổ chức tiệc, teambuilding, đội nhóm trên bãi

thương hiệu du lịch. Cụ thể, đang dự thảo kế

biển; khu vực hồ cá cũng hấp dẫn không kém. Tại

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 23 năm

đây, mỗi ngày đón hơn 40 lượt khách câu cá và

Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10; hoàn thiện kế

mỗi tháng có hơn 1000 lượt khách nghỉ dưỡng và

hoạch tổ chức Lễ hội Thanh long Bình Thuận lần

khách đoàn.

I/2018, chuẩn bị tổ chức Hội thảo phát triển du
lịch Việt - Nga, thông báo chương trình giới thiệu
du lịch Việt Nam, trong đó có du lịch Bình Thuận
tại Hàn Quốc.

5I²O,¨( 9¡5 O5IOI
)VZ΅O)N5IVͫO/BN 5·OI#ªOI5IVͫO
4BMFT!CBVNBJSFTPSUDPNXXXCBVNBJSFTPSUDPN
Î5
58 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018 | 59

,*İ/5ö0$ľ/(Âĺ/(

www.phudonggroup.com

%JλEJοPNȷEPȠ[EJοPICKDKϋVȳPIDȱUϻCPȠ[NȠCKOȠPJKϓVVȬPJXȠEJKύW
0IC[VϷEϡPIEJȠQEȡEDȩVJKϋWPJKЄϯEEȡENKPJVJȷPIϥPIJɡPJEJȠQЄȲP

EJWϥPIEȡEGODȩPJVJϋЄȢWPJϕ!-JKEJPIVTȬPJDλVЄγWЄȢ[NȠOϥV
VTQPIPJKύWDαVPIϩTαVNϧPTαVЄȡPI[ȪW

Các em nhỏ vui đùa trong ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2018 tại Phú Đông Group
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Theo Phú Đông Group

H

àng ngàn cư dân và khách mời đã
hòa chung không khí tưng bừng
trong Ngày hội gia đình – Biển
xanh vẫy gọi vào sáng chủ nhật,
ngày 3/6/2018 vừa qua tại khu dân cư Him
Lam Phú Đông.
Nhân dịp mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
01/06 và chào hè 2018, Phú Đông Group
đã tổ chức ngày lễ dành cho các em thiếu
nhi là cư dân “nhí” của khu dân cư Him Lam
Phú Đông, khu căn hộ Phú Đông Premier,
các em học sinh của trường mầm non Phú
Đông Lotus. Không chỉ dành riêng cho các
bé, mà đây cũng là dịp để các thành viên
trong gia đình cùng tham gia nhiều hoạt
động như một ngày hội thật ý nghĩa và
nhiều niềm vui.
Sau những ngày mưa, ngày hội của Phú
Đông lại được chan hòa trong những tia
nắng ấm. Với chủ đề “Biển xanh vẫy gọi” ,
ngay từ cổng chào các vị khách nhí của
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chúng ta đã bị thu hút và lôi cuốn bởi
những tiểu cảnh đậm chất của biển. Hàng
chục trò chơi dân gian tại khu vực sân
khấu và các trò chơi vận động bóng đá, kéo
co, bơi lội….trong khuôn viên trường Phú
Đông Lotus Kindergarten đã mang đến cho
các em nhỏ khoảng thời gian vui chơi thật
thoải mái và tràn đầy niềm vui.
Điều đặc biệt bất ngờ nhất khi mở đầu
chương trình, ông Ngô Quang Phúc – Tổng
giám đốc Phú Đông Group đã tự mình hóa
thân thành linh thú ngộ nghĩnh, tự tay phát
kẹo và chụp hình cùng với các bạn nhỏ. Ông
Phúc chia sẻ rằng, việc tổ chức một
chương trình có quy mô và thực sự ý nghĩa
cho các bé thiếu nhi chính là một động thái
thể hiện rõ trách nhiệm và tâm huyết,
quyết tâm của Phú Đông Group mang đến
cho các cư dân cộng đồng sống tuyệt vời
nhất.

Không khí của mùa hè sẽ mất đi phần
rộn ràng nếu thiếu đi sự sôi động của âm
nhạc. Do đó, xuyên suốt ngày hội, rất nhiều
tiết mục ca nhạc, ảo thuật hấp dẫn được
trình diễn trên sân khấu. Các tiết mục trình
diễn văn nghệ hoành tráng, được chuẩn bị
công phu và đặc biệt có sự tham gia của
rất nhiều “nghệ sĩ nhí” đến từ các khu dân
cư thuộc hệ thống Phú Đông đã thu hút sự
quan tâm, thích thú của hàng ngàn cư dân
và khách mời.
Đối với chủ đầu tư Phú Đông Group, các
cư dân gần gũi và gắn bó như những người
thân trong gia đình, mỗi một sự góp sức
của cư dân sẽ giúp chúng ta xây dựng cộng
đồng dân cư năng động, văn minh và nghĩa
tình. Ngay từ những ngày đầu phát động
chương trình, các cư dân chính là những
thành viên hăng hái, nhiệt tình nhất đồng
hành cùng ban tổ chức chuẩn bị các tiết

mục văn nghệ, thể thao và ẩm thực phong phú.Trong ngày hội,
Anh Tuấn, cư dân đang sinh sống tại KDC Him Lam Phú Đông hồ
hởi chia sẻ rằng: "Mặc dù là lần đầu tiên Phú Đông Group đứng ra
tổ chức chương trình nhưng tôi cũng như các cư dân ở đây đi từ
bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi ngày hội này quá quy mô,
hoành tráng và rất có ý nghĩa. Chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh
phúc và may mắn khi được sống tại khu dân cư có cộng đồng
văn minh và đặc biệt, nhận được sự quan tâm và gần gũi từ phía
chủ đầu tư như vậy".
Ngoài sự tham gia của các gia đình cư dân, chương trình còn
chào đón hệ thống phân phối các dự án của Phú Đông Group. Với
sức trẻ và sự nhiệt tình, tất cả các thành viên hòa mình trong
ngày hội với sự sôi nổi, khuấy động không khí của ngày hội trở
nên nhộn nhịp và đầy hứng khởi.
Dường như ngày hội này đã kéo mọi người lại gần nhau, các vị
phụ huynh vui vẻ giao lưu, trao đổi , các em nhỏ đắm chìm trong
thế giới tuổi thơ với nhiều hoạt động đầy không khí tươi mát của
mùa hè, của biển xanh và nắng vàng. Chắc chắn đây sẽ trở
thành một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ đối với tất cả các vị khách,
Qúy cư dân và đặc biệt là các em thiếu nhi tham gia Ngày hội gia
đình - Biển xanh vẫy gọi.

-JȳPIMJȭOȶCJȨXϧKDKϏPZCPJЄϯEVȡKJKϓPPIC[VϷEϡPIVJWJȷVUϽSWCP
VȢOXȠ[ȪWOϋPEϳCEȡEGOPJϛ
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/ϫЄγWEJPIVTȬPJECPJέEEȡEGOVJKϋWPJKUȳKЄϥPIEȶPIPJϻPIЄKϓW
PJί[Єγ[OȠWUλEEϳCOȶCJȨXȠDȣKDKϏP

%JPIVTȬPJJȢPJέPJЄϯEPJιPUϽϳPIJϥЄϥPIXKȪPVϷRJȭC7$0&RJϩPI
#P$ȬPJEȡEEȳPIV[VJȠPJXKȪPVTQPIJϓVJϝPIEȡEUȠP$Ȁ5NKȪPJϋVЄσEDKϓV

%ȡEGOPJϛOȪVȭVVJȱNȱEȡEIKCPJȠPIVTȱEJKPȠQNȠEȢWEȡVȳOȠWPȠQNȠ
EγWVWϥVMJϡPINϟ%ȡEGOPJϛEJοPIRJίKЄKЄȢWZCEίVJϋIKϧKVWϡKVJEJCP
JȱCXϧKDKϏPZCPJЄϯETKPJXύ2JȷȀȳPIDWϡKUȡPIJȳOα[

%ȡEEQPVJCOIKCNȠEȡEEγWVJϳDϝNȠVTϙPIVȠKEȱPOυVJȬJȿPIJȡKEϡXʛ
VJιVJKϋOEȲFϗRMJKOϥVPIȠ[JϥKNȳKMȩQЄϯEUϽVJCOIKCEϳCVαVEίEȡE
VJȠPJXKȪPVTQPIIKCЄȬPJ

%ȡEGODȩPJȭJPVJȬOȪOεPXϧKMJWЄϟEJKVTQPIUȢPVTϩPIXϧKVJȷPJȷP
EγWVWϥVEȡEVTȱXιPЄϥPIPJKύWOȠWUλE

5ȢPVTϩPI2JȷȀȳPI.QVWU-KPFGTICTVGPЄϯEЄγWVTαVPJKύWЄϟEJKXιP
ЄϥPIPKEȡEEQPVJCJϟEJέ[PJί[NGQVTȨQ

NȠVQȠPVJϏ3ȷ[EFȢPEϳCEȡEMJWFȢPEVJWϥEJϓVJϝPI2JȷȀȳPI

5ȢPVTϩPI2JȷȀȳPI.QVWUVJαVVJϳDϫKUϽVαPEȳPIЄγ[[ȪWVJPI
EϳCЄϥKSWȢPVȭJQP

$ȪPEέPJEJPIVTȬPJECPJέEJQȠPJVTȡPJЄϯEVTȬPJFKϑPZW[ȪPUWϝVPIȠ[
JϥKEȶPITαVPJKύWVTȱEJKXιPЄϥPIJαRFηPEȱPUϽVJCOIKCEϳCTαVPJKύW
SWγ[JȠPIεOVJϽERJQPIRJȷEȡEOȲPPIQPFQEJȭPJEȡEEFȢPEȡEXϗ
MJȡEJOϩKVϽVC[EJWεPDϗ
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8ϧKOQPIOWϝPOCPIEίVJϋIKϧKVWϡKVJXϧKȡPJPλPIOȶCJȨXϧKDKϏPZCPJ
OȡVTϯKXύ2JȷȀȳPIЄϏEȡEEQPEȲЄϯEPJϻPIMϕPKϓOVJιVЄυRVTQPIPIȠ[
3WϝEVϋVJKϋWPJK

5ϽPJKϓVVȬPJPȿPIЄϥPIEϳCJϓVJϝPIRJȢPRJϝKEȡEUίPRJεO$Ȁ5EϳC
2JȷȀȳPI)TQWRIȲRRJγPMJWα[ЄϥPIEJPIVTȬPJVJȪORJγPPJϥPPJϗR
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Theo Phú Đông Group

6ΝVEΛOυKPIϕKJȠCEJWPIVTQPIPKιOXWKEJKηPVJΧPI8ϓKVKPJVJΟPVJCOIKCXWKXγUȢKPύKXȏJηVOțPJVΝVEΛEȐEVJȏPJXKșPVJCOIKCϰιWNȏPJϧPI
PIϕKEJKηPVJΧPINȏPJϧPIϰϑKDȡPIZWΝVUΧEDΥEPJΝVVΙK2JȦǯȢPI6ΝVEΛϰιWEȥPIEJWPIVC[JϓPIϰηPOϝEVKșWZȑ[FϩPIMKηPVΙQPșPOϑVOȢK
VTϕPIUωPIPKCPENȩVϗPIEJQEȐEEFȑPEϟCOțPJ

Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, ngày 19/08/2018 vừa qua, Phú
Đông Group cùng cộng đồng cư dân đã tưng bừng tổ chức lễ
bế mạc giải bóng đá mở rộng “Phú Đông Cup 2018 - Hành trình
kết nối” tại khuôn viên khu dân cư.

)

iải bóng đá giao lưu lần đầu tiên được tổ chức với sự tham
gia của 08 đội bóng bao gồm các cầu thủ đến từ chủ đầu
tư, cộng đồng cư dân Him Lam Phú Đông và các đối tác.
Sau 14 trận đấu gay cấn suốt 03 tuần liên tiếp trong vòng
bảng, ngay trong sáng ngày 19/08, tại sân bóng đá Linh Trung (Q.
Thủ Đức) đã diễn ra hai trận đấu sôi nổi và tràn đầy sự quyết tâm
của 04 đội bóng xuất sắc nhất. Với sự mong đợi và cổ vũ nhiệt tình
của đội ngũ cổ động viên, hai trận đấu thực sự đã khiến khán giả
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cảm thấy mãn nhãn với những pha “trình diễn” không kém bất
kì giải đấu chuyên nghiệp nào.
Kết quả của trận đấu đầu tiên, đội Dê Núi đã giành được giải
ba và giải khuyến khích dành cho đội Gà Tre. Ngay sau đó đã
diễn ra trận chung kết giữa đội Bò Rừng và Nhà Phố, với từng
pha bóng gay cấn, các đội không ngừng tiến về khung thành
của đối thủ, khiến khán giả thót tim, hồi hộp. Khi tiếng còi kết
thúc trận đấu vang lên, mọi người cùng hò reo chúc mừng đội
Bò Rừng trở thành nhà vô địch, đồng thời đội Nhà Phố giành giải
á quân của giải bóng 2018.
Sôi động, nhiệt huyết và hết mình là tinh thần xuyên suốt
không những trong hai trận cầu đầy kịch tính này mà luôn được
các cầu thủ thể hiện trong toàn giải đấu. Lễ bế mạc đã được tổ
chức hoành tráng và chuyên nghiệp tại sàn giao dịch trong
khuôn viên khu dân cư Him Lam Phú Đông với sự tham gia đông
đủ của chủ đầu tư, cộng đồng cư dân và các khách mời.
Thông qua buổi bế mạc lần này, ông Ngô Quang Phúc –
Trưởng ban tổ chức giải bóng Phú Đông Cup lần 1, Tổng giám
đốc Phú Đông Group đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong
cộng đồng cư dân đã tham gia cùng tổ chức, cũng như tinh thần
của các cầu thủ đã giúp cho giải đấu thành công tốt đẹp. Ông
Phúc cũng chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng của công ty sẽ
duy trì tổ chức giải bóng đá này hàng năm; đồng thời không
ngừng mong muốn và luôn cố gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa
các hoạt động chung, các sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm xây
dựng cộng đồng cư dân Phú Đông văn minh, ấm áp, nghĩa tình.

0JϻPIIKϙVOϟJȳKϧVЄηOȡQVJϏJKϓPЄϯEUϽPIJKȪOVȷEXȠJϋVOȬPJEϳC
EȡEEγWVJϳVTQPIIKίKЄαWIKCQNWNγPPȠ[8ϧKOϱEVKȪWVέQTCOϥVUȢPEJK
NȠPJOέPJЄϏMJȭEJNϓVKPJVJγPVJϏFϱEVJϏVJCQEϳCEȡEDϥPJȢPXKȪPEȳPIV[
XȠEϥPIЄϟPIEFȢP2JȷȀȳPI)TQWRNWȳPJϋVUϵEPϣNϽEVέQЄKύWMKϓPVϝV
PJαVЄϏVϡEJϵEEȡEJQέVЄϥPIEϥPIЄϟPIOϥVEȡEJEJW[ȪPPIJKϓREJWЄȡQ

0JϻPIOȠPTϯVЄWϡKVTȪPUȢPEϛEȠPIMJKϋPEJQVTιPЄαWVTϫPȪPJαRFηP
XȠVJWJȷVMJȡPIKί*CKЄϥKMJȳPIPIϷPIVKϋPXύMJWPIVJȠPJEϳCЄϝKRJPI
SW[ϋVVȢOIJKDȠPVJλPIEJQЄϥKEϳCOȬPJ

%ȡEEγWVJϳVJCOIKCIKίKЄαWXϧKVKPJVJγPXWKNȠEJȭPJVW[Xι[XηPMJȳPI
VJKϋWЄKUϽOȡWNϹCVTQPIVϷPIRJCVTCPJDȲPI6JϩKVKϋVMJȡOȡVOχVJWιPNϯK
EJQEȡEEγWVJϳVTCPJVȠK

ȆSWȢPЄϥK0JȠ2JϝЄȣTαVZWαVUλEVJϏJKϓPOȬPJVTQPIVαVEίEȡEVTιPЄαW
6TϧEMJKEJȭPJVJϵEDϧEXȠQIKίKIKCQJϻWEȡEVJȠPJXKȪPEϳCЄϥK0JȠ2Jϝ
ЄȣNW[ϓPVιRTαVOKϓVOȠKPIJKȪOVȷEXȠSW[ϋVVȢO

8ȠЄȢ[NȠPJȠXȳЄϗEJEϳCIKίKDȲPIЄȡ2JȷȀȳPI%WRЄϥK$ȱ4ϷPI
6QȠPЄϥKЄCPIJȠQJϵPIMJKPJιPЄϯEEWRXȠPIEJKϋPVJλPIFȠPJEJQЄϥK
DȲPIZWαVUλEPJαV

5CWMJKMϋVVJȷEJCKVTιPЄαWEȡEEγWVJϳEȶPIVJCOIKCNϑDϋOέEЄϯE$CP
VϡEJϵEEJWεPDϗJQȠPJVTȡPIαOȡRPIC[VέKUȠPIKCQFϗEJ$Ȁ52JȷȀȳPI
)TQWR0JϻPIVȷKIέQNȠRJγPVJϫPIЄȡPI[ȪWEϳCOϥVEFȢP*KO.CO
2JȷȀȳPIFȠPJEJQEȡEЄϥKEJKϋPVJλPI

$CPVϡEJϵEEȱPEJWεPDϗOϥVDϻCVKϓEPJϛFȠPJEJQEȡEЄϥKDȲPIVJCOIKC
IKίKNγPPȠ[ЄϏEȶPINKȪPJQCPEJQEJKϋPVJλPIXCPIFϥKЄϏEJȷEOϷPIEJQ
OϥVOȶCIKίKIKCQJϻWMϋVVJȷEVJȠPJEȳPIVϝVЄυR6QȠPVJϏ$CPNȣPJЄέQ
PJȢPXKȪPEϳCEJϳЄγWV2JȷȀȳPI)TQWRXȠEϥPIЄϟPIEFȢPEȶPIJȡVXCPI
DȠKJȡV0ȿOCPJGOVTȪPOϥVEJKϋEZGVȿPIVTQPIMJȳPIIKCPȢOPJέEUȳK
ЄϥPIOϙKPIϩKMύXCKDȪPPJCWJȱCEJWPIVJȠPJOϥVЄέKIKCЄȬPJIλPMϋVMGQ
UPMJȳPIEȱPMJQίPIEȡEJIKϻC%Ȁ6XȠEFȢPPϻC

8ϧKSWCPЄKϏOZGOMJȡEJJȠPINȠPIϩKVJȢPXȠEȡESWȺEFȢPUϝPIFϧK
OȡKPJȠ2JȷȀȳPINȠOϥVЄέKIKCЄȬPJ%Ȁ62JȷȀȳPI)TQWRЄϟPIJȠPJEȶPI
EWϥEUϝPIEϳCMJȡEJJȠPIVTQPIEίOϥVXȱPIЄϩKUίPRJεO$Ȁ5DλVЄγWVϷ
IKCKЄQέPMKPJFQCPJEJQЄϋPMJKDȠPIKCQPJȠXȠMJȢWSWίPNȺVTQPIVPI
NCKPJνOЄίODίQVϝVPJαVEJαVNϯPIEWϥEUϝPIOȳKVTϩPIUϝPI/ϣKPIȠ[
XϧKSWȺEFȢPPKЄȢ[ЄύWNȠOϥVPIȠ[XWKXȠVJλPINϯKЯ
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/ϥVEJȷ%WϥKPJȭЄKVTε[JϥKVTȿPITνOVTQPIVTCPIRJϱEFȢPIKCPȡQPȢW
MJȿPTνPȀȪOJϥKXϧKRJQPIEȡEJXȠȺPIJɡCЄϏEȡEGOPJϛSWC[VTϫXύXϧK
PJϻPIJϥKZCЄȣMJKϋPEȡEGOTαVVJȭEJVJȷ-JȳPIPJϻPIEJϕEȲOϥVEJȷEWϥK
PJȭOȠЄȪOJϥKEȱPЄϯEЄȲPVKϋRTαVPJKύWEJȷ%WϥKXȠEJϗ*νPIЄȡPI[ȪW
MJȡEPϻC

8ϧK PJKύW VTȱ EJK FȢP IKCP PJ PȩO EȱP ЄK EγW MJϕ E FȢP PJȭ EȱP ЄϯE
VJCOIKCIȲE-JȩQVC[MJKVϽOȬPJNȠODȡPJRJϱENKPJ%JȿOEJȷVϕOϕXȠTαV
XWKUϧPIMJKNȠOTCЄϯEPJϻPIEJKϋEDȡPJVJιVPIQPNȠPJ

6αVEίEȡEVTȱEJKFȢPIKCPVTQPIDWϡKJϥKЄύWFQEȡEEȳEJȷVTQPIEȳPIV[
2JȷȀȳPIEJWεPDϗEJQEȡEDȩVJCOIKC8ϧKVKPJVJγPEȢ[PJȠNȡXϩPPJPI
MJȳPIMȩORJγPJαRFηPXȠDϡȭEJ%ȡEGOPJϛЄȣJȡQJϵEEJGPPJCWЄϏ
ЄϯEVJCOIKCPJϻPIVTȱEJKXιPЄϥPIЄιOEJαVNȠPISWȪ8KϓV0CO

$ȘTΝVVJȜEJTϟPIϕKMJȐENȏODοPJPJȑPVJțEȡVJλϓEOEϟCVTγNȏNϓPNșPUεNȏODȐEUɐ ΚPJOKPJJυC 
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%JϕDνPIPJϻPIXιVNKϓWFȢPIKCPPJϻPIVTȱEJKPȠ[FϩPIPJTαVȭVZWαVJKϓP
VέKVJȠPJRJϝ6JϋPJPIXϧKЄȪOJϥKVέK2JȷȀȳPI)TQWREȡEGOVJϽEUϽDϗ
EWϝPJȷVXȠJϋVOȬPJXϧKEȡEIKCPJȠPIVTȱEJK

Theo Phú Đông Group

)OHOHORV»D͜E OW
DD FN UIJͼV OIJ Ï¡ D·OH
I°BDIVOHUSPOHLI²OHLI«
Ï¨N IΖJ 5SVOH UIV 
ǚ$·OH US²OH USÁOH SͯN Ǖ
7VJ QI DΔ Y͜BǛ  Ï͜ΠD UΒ
DIΦD WP DIJ;V OHZ
 U͟J ,%$ )JN
-BN1I¸Î²OH
Î ZMDI͚͜OHUSªOIEP1I¸Î²OH(SPVQ
LͽUIΡQWΙJ#BORV͡OM»)JN-BN1I¸Î²OH
UΓDIΧDEOIDIPRV»D͜E O,%$)JN-BN
1I¸Î²OH 1I¸Î²OH1SFNJFS DDFNID
TJOI US͜ΛOH NͥN OPO 1I¸ Î²OH -PUVT
D·OHUPOUIDOCΗD²OHOI OWJ¨ODΥB
D²OHUZWDDWΉLIDINΛJ
,I²OHLI«MIΗJOHZ3ͰNUIOHDΓ
USVZͿOÏ¡Ï͜ΡDUIIJ΅OS³O§ULI²OHDI·
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“ Cùng Trông Trăng Rằm
Vui Phá Cỗ Xưa”
CΝJQIPOHDDIUSBOHUS«LI²OHHJBOY͜BN
D°OÏ͜ΡDUJIJ΅OTΏOHÏΗOHRVBDDIP͟U
ÏΗOH USVZͿO UIΏOH OI͜ US° DI͚J E O HJBO
ÏͫNDIͣU7J΅U O͵OU°IF TίU«DIWIP͟U
D͡OIDIΥÏͿUͽUUSVOHUIV N¸BM O US²OH
USÁOH  S͜ΙD Ï¦O W QI DΕ #¨O D͟OI Ï± 
QIJ¨O DIΡ RV¨ WΙJ OIJͿV N±O ÁO W͵U IBZ
UJ΅NÏΑDĥDĥOHSͣUUIVI¸UTίRVBOU NW
ΥOHIΗDΥBDDWΉLIDIUIBNEίÏ¨NIΗJ
$I͚͜OH USªOI WÁO OHI΅ Ï͵D TͭD Ï¨N
5SVOHUIVÏ͜ΡDCͭUÏͥVTBVLIJUͣUD͡DD
FNUIJͽVOIJÏ͜ΡDOHIF5I͜DI¸D5ͽU5SVOH
UIV  DΥB DΏ DIΥ UΉDI O͜ΙD 5SͥO Î͟J
2VBOH 5I²OH RVB Ï Z  DD FN OI Ï͜ΡD
OHIF OIέOH MΛJ OIͭO OIΥ W MΛJ DI¸D ÏͥZ
Z¨VUI͚͜OHDΥBWΉDIΥUΉDIL«OIZ¨V
7ΙJDIVΕJIP͟UÏΗOH»OHIçBOZ C¨O

D͟OIWJ΅DNBOHM͟JOJͿNWVJ UJͽOHD͜ΛJW
Tί HͭO LͽU DΗOH ÏΑOH  DIΥ ÏͥV U͜
1I¸ Î²OH(SPVQLǓWOHTͻH±QQIͥOM͜V
HJέWUJIJ΅ONΗUQIͥOO§UWÁOIPE O
HJBOÏ͵DTͭDDΥBE OUΗD7J΅U/BNUΙJMΙQ
D͜E OIJ΅OÏ͟JÏBOHTJOITΏOHUSPOHDD
LIVE OD͜UIVΗD1I¸Î²OH
/IέOHIP͟UÏΗOHUSPOHLIV²OLIΓÏ¨N
IΗJUSVOHUIVU͟J,IVE OD͜)JN-BN1I¸
Î²OHÏ¡UIίDTίNBOHÏͽOOJͿNWVJDIVOH
DIPDDUIͽI΅D͜E O.ΗUN·BUIVWVJ
U͚͜JTͻUI¨NQIͥOU²ÏJNDIPDVΗDTΏOH
T²JÏΗOHWÏͱOHDͣQU͟JDDLIVE OD͜
DΥB1I¸Î²OH(SPVQÎ±DĥOHMÏJͿV$IΥ
ÎͥVU͜NPOHNVΏOWMV²OEOINJU N
IVZͽU OΕMίDÏ$͜E OD±Ï͜ΡDOIέOHUS͡J
OHIJ΅NUI¸WΉWUIίDTίLIDCJ΅U

ȀϥKPKCSWCZȠЄȱKJϛKEȡEGOEʛPIRJίKVJιVUϽMJȩQNȩQЄȲPJCȀȢ[NȠNγPЄγW
DȩЄϯEEJKVTȱEJKPȠ[PȪPTαVVȱOȱXȠRJαPMJȭEJ

0IȠ[NϑVJKϋWPJKVJȬMJȳPIVJϏPȠQVJKϋWEJȷJύXϧKPJϻPIVέQJȬPJPIJϓVJWιV
DQPIDȲPIЄγ[DαVPIϩ%JϕXϧKPJϻPIEJKϋEDȲPIDC[OȠEJȷЄȣVέQTCPȠQNȠ
DȳPIJQCPȠQNȠEQPXϗVPȠQNȠEȡKEȢ[3WίNȠTαVVȠKVȬPJЄȷPIMJȳPIέ!%ȡE
EQPOȪVȭVЯ
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6KϓOЄϟEʛEϳCEȡEEȳЄȣЄϯEDȡPUέEJUȠPJUCPJ0JϻPIOȲPЄϟEJK
PJϻPISW[ϏPUȡEJVTW[ϓPEʛMJȳPIEȱPFȶPIЄϋPPϻCPJPIXηPEȱPTαV
OϧKЄȣЄϯESWȺEFȢPXȠEȡEDιERJϱJW[PJSW[ȪPIȲR5ϝVKύPVJWVϷ
VKϓOUωЄϯEIQOIȲRЄϏϳPIJϥEJQSWЃMJW[ϋPJϙEEϳCЄϗCRJPIЄα[
EȡEDέPPJϛKЯ

-JȳPIPJϻPIЄϯEIσREJϗ*νPIXȠEJȷ%WϥKЄϯEPWϝKЄWȳKEJȷNȢPTȭWTȭV
XϧKVKϋPIVTϝPIJϥKEȡEGOPJϛVέKЄȪOJϥK%ȶPIVTȳPIVTȿPITνO8WKRJȡ
EϣZCEȱPЄϯERJȡVPJϻPIEJKϋENϟPIЄȨPȳPIUCQTαVЄυRPϻC

0JϻPIDϧEEJȢPECVYCNMЄKϓWPIJϓXȠVϽVKPEϳCEȡEGOJϙEUKPJVTϩPI
OγOPQP2JȷȀȳPI.QVWUЄȣMJKϋPEȡERJϱJW[PJTαVDαVPIϩ6JιVOC[
MJȳPIEȲOQFGNPȠQMJȲEPJȨEίOȠPIϯENέKEȡEGOEȱPTαVVϽVKPUίK
DϧEXȠVέQFȡPIVTϧEJȠPIPIȠPMJȡPIKί
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9QCCCЯ%Jϗ*νPI0ICXȠEJȷ%WϥKЄȣZWαVJKϓPVέKЄȪOJϥKEϳCEJȷPIVCTϟK
PȨ%JPIVTȬPJXȿPPIJϓXϧKTαVPJKύWVKϋVOϱEJαRFηPЄσEUλEЄϯEEȡE
GOVJKϋWPJKJȠQJϵPIEJȠQЄȲP

6TχEQPϫRJϝDȢ[IKϩVJϩPIEJKPJϻPIEJKϋENϟPIЄȨPDνPIRKPEȲPJέE
PϻC0JPIXϧKVKPJVJγPOQPIOWϝPOCPIMJȳPIIKCPNϑJϥKZCЄϋPXϧKVαV
EίEȡEEQPPȪPEJPIVTȬPJEJϕEJWεPDϗPJϻPIEJKϋENϟPIЄȨPDϟKDνPIIKα[
VJȳK-JȳPIPIϩEȡEEQPNέKXȳEȶPIVJȭEJVJȷXϧKEJKϋEЄȨPȳPIUCQVTW[ύP
VJϝPI

ȘPIЄϗCXȠEȡEEJȷNȢPEȶPIЄϥKVTϝPITϥPTȠPIFηPЄγWЄϏEȡEGOPJϛPϝK
ЄWȳKPJCWЄKOϥVXȱPISWCPJMJWFȢPETϧEЄȨPPJȢPPIȠ[VϋVVJKϋWPJK

%ȲNωEJCDCQIKϩ*KO.CO2JȷȀȳPINέKЄȳPIXWKXȠVPIDϷPIPJЄȪOJϥK
VTȿPITνO-JȳPIEJϕEȲEȡEGOPJϛOQPIЄϯKЄϋPPIȠ[VϋVVTWPIVJW
ЄȢWOȠEȡEDιERJϱJW[PJEʛPITαVXWKMJKЄϯEVιPJϫPIMJȳPIMJȭEϳCNϑ
JϥKPȠ[PϻC

&ȱPIPIϩKVαRPιRJȱCEJWPIVTQPIMJȳPIMJȭVKXWKXȠTϥPTȣ8ι[NȠOϥV
OȶCЄQȠPXKȪPPϻCNέKXύEίIKCЄȬPJOȬPJEȶPIEJȠQЄȲPPJϻPIPIȠ[VJW
VW[ϓVXϩKPJȩ

8ϫMϗEJ%JW[ϓPVJγPVKȪPOȶC6TWPIVJWFQEȡECPJEJϗFKϑPXKȪPPϡKVKϋPI
EϳCEJPIVTȬPJ6KϋWNȢOVϵVTϱNȠOϥVЄKϏOOϧKNέЄϯEVQȠPVJϏSWȺEFȢP
XȠEȡEGOVJKϋWPJKEJȠQЄȲP-JȳPIPJϻPIUϽXWKPJϥPUϝPIЄϥPIVTQPI
VKϋVOϱEPȠ[ЄȣMJKϋPEȡEGOEϩKDȱNȿPDȱEȠPIOȠSWCЄȢ[EȱPIϹKЄϋP
EȡEEQPȺPIJɡCEϳCUϽ[ȪWVJPIЄȶODϙENηPPJCWVTQPIEWϥEUϝPIPϻC

ȀϏVJGQFȴKUȡVUCQEȡEVKϋVOϱEXȿPPIJϓJαRFηPVTȪP
UȢP MJαW EȡE GO VJKϋW PJK MJȳPI PIγP PIέK VTȠP NȪP
RJȭCVTȪPXȠPIϟKDυRFϧKPύPЄαVЄϏVJϫPIVJϵEEȡE
VKϋVOϱE0JȬPEȡEGONȲVFȩRPIϟKJȲPINȪPUȢPMJαWNέK
MJKϋPEJȷPIVCPJϧXύPJϻPIPIȠ[VϋVZCEȡEGOSWȢ[
SWγPϫUȢPPJȠEȶPIJȡVECXȠЄȲPȡPJVTȿPITνO

68 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

8ȠЄȢ[NȠVKϋVOϱETαVSWCPVTϙPIXȠMJȳPIVJϏVJKϋWVTQPIЄȪOJϥKVTWPI
VJWЄȲNȠ4Ϧ%Ȁȍ0&ηPVTϧEЄQȠPSWȢPPJȭEȶPIЄϥKNȢPЄȲNȠPJϻPI
EJKϋEPIȳKUCQMJϡPINϟ

%JPIVTȬPJ%ȶPIVTȳPIVTȿPITνO8WKRJȡEϣZCЄȣMϋVVJȷETϟKPJPIEȲXχEJοPIEȲDέPPJϛPȠQOWϝPTCXύEίȀȡOPJȲESWι[VPIEίUȢPMJαWJȱCOȬPJXȠQ
ЄKϓWPJέEUȳKЄϥPIЄϏEȶPINCPVϛC[ȪWVJPI
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Toàn thể CBCNV đã đồng loạt sắm cho mình và gia đình
những chiếc áo cờ đỏ sao vàng để nhuộm đỏ rực không
khí tại công ty và khu dân cư

Nào chúng mình cùng xếp hình thành chiếc ngôi sao khổng lồ để tiếp thêm sức mạnh cho các chú cầu thủ. Các chú
ơi, hãy cố gắng thi đấu mang cúp về cho tụi con nhé!

BAY FLYCAM GHI DẤU
KHOẢNH KHẮC

Cộng đồng cư dân và chủ đầu tư Phú Đông Group cùng
kết hợp để sắm một chiếc màn hình led siêu lớn ngay
tại khu dân cư để tha hồ thoải mái cổ vũ hai trận cầu
kinh điển vòng chung kết giữa Việt Nam - Malaysia

*ȏPIVTȮOSWȩEFȑPXȏPIϕKJȑOOϑVJGQFȣKVTΥPNϛVϰKVTșPOȏPJțPJNGFUKșWNϓPVΙK-JWFȑPE*KO.CO2JȦǯȢPIEȥPI
XϙȠCPKιOXWKXϓKJCKDȏPVJΧPIEϟCϰϑKVW[λPPϓEPJȏ
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Theo Phú Đông Group

Để đồng hành cùng đội tuyển bóng đá quốc gia
tại giải AFF Cup 2018, toàn thể cộng đồng cư dân
Him Lam Phú Đông và CBCNV Phú Đông Group đã
“rinh” hẳn một chiếc màn hình LED siêu lớn về tại
khu dân cư Him Lam Phú Đông để cùng theo dõi
hai trận đấu trong vòng chung kết.

N

MÀN HÌNH LED SIÊU LỚN
Còn gì hấp dẫn hơn khi được theo dõi những pha bóng nghẹt
thở bằng màn hình LED siêu lớn. Ngay tại khuôn viên khu dân cư
Him Lam Phú Đông, cộng đồng cư dân và chủ đầu tư đã “đồng tâm
hiệp lực” rinh ngay một chiếc màn hình khổng lồ để cùng theo dõi
hai trận đấu vòng chung kết giải AFF Cup 2018.
Trong trận lượt đi, con đường chính trong khu dân cư bán biệt
lập trở thành sân vận động thu nhỏ với dòng người hâm mộ tấp

gày 11/12/2018 vừa qua, đội tuyển Việt Nam vừa có trận

nập trong màu cờ sắc áo đỏ rực hướng về màn hình. Cộng đồng cư

chung kết lượt đi cầm hoà 2 - 2 trước Malaysia. Sẽ còn một

dân, cán bộ nhân viên và người dân xung quanh cùng hò reo, ôm

trận lượt về nữa ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để

chầm lấy nhau sau những pha ghi bàn của đội nhà.

tìm ra nhà vô địch năm nay.

Đồng hành cùng không khí của trận cầu kinh điển trong trận

Trận chung kết đã gần kề, những người yêu môn thể thao vua

lượt về tại SVĐ Mỹ Đình ngày 15/12/2018 tới đây, toàn thể gia đình

lại có những màn tiếp lửa cho đội tuyển theo những cách riêng độc

Phú Đông Group sẽ tiếp tục “truyền lửa” cho đội tuyển Việt Nam

đáo. Hòa chung trong không khí sôi động của hơn 90 triệu người

tiến tới cúp vô địch.

dân Việt Nam, Phú Đông Group đã khuấy động không khí trên “mọi
mặt trận” tại khu dân cư và tập thể nhân viên công ty.
70 | Bản tin Phú Đông Group | Số 01-12.2018

Đã nhiều năm qua người hâm mộ bóng
đá nước nhà mới lại có được sự hồi hộp vỡ
òa với sự xuất sắc của đội tuyển Việt Nam
trong các giải đấu lớn. Tinh thần thể thao
và tinh thần dân tộc chưa bao giờ sôi sục
như những ngày này.
Khó có lời nào có thể diễn tả hay ghi lại
đầy đủ những cảm xúc tuyệt vời ấy, do đó
Phú Đông Group đã trang bị máy ảnh và
flycam để giúp quý cư dân và người hâm
mộ tại Phú Đông lưu giữ lại những khoảnh
khắc khó quên trong các trận đấu gay cấn
và nhiều cảm xúc.

Các cô ở công ty Phú Đông cũng có áo cờ đỏ sao vàng
nữa nè, tranh thủ tạo dáng để cổ vũ cho đội tuyển
Việt Nam

%ȡEVJγ[EȳXȠEȡEDȩVTϩPI2JȷȀȳPI.QVWU-KPFGTICTVGPEʛPIVKϋRNϹCEJQЄϥKVW[ϏP8KϓV0COЄϏEȡEEJȷ
EγWVJϳEȲVJȪOUϵEOέPJVKϋPVϧKEJKϋEEȷRXȳЄϗEJ%ȡEEQPJȳJȠQTαVMJȭVJϋXȠVPIDϷPINWȳPЄȲPJCЯ

“NHUỘM ĐỎ” FACEBOOK
CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam chiến
thắng thuyết phục trước Philippines,
giành tấm vé vào chung kết, toàn thể
nhân viên Phú Đông Group đã thay avatar
để “nhuộm đỏ” Facebook, cổ vũ cho đội
tuyển, cho thấy sức nóng trước giờ bóng
lăn.
Trong lòng người hâm mộ Việt Nam, đội
tuyển nước nhà đã là những người hùng,
những người chiến thắng, sở hữu trái tim
của hơn 90 triệu cổ động viên. Việt Nam
vô địch!
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Được thiết kế dựa trên mặt bằng căn hộ hai phòng ngủ có khu vực bếp kín, mẫu căn hộ này là một trong
những gợi ý cho khách hàng của dự án Phú Đông Premier.

V

B

C

ăn hộ mẫu này kết hợp nội thất xếp gọn và các
thiết bị thông minh. Căn hộ thông minh được
thiết kế với hệ thống trang bị nội thất bao gồm
hệ thống chiếu sáng, nhiệt độ, hệ thống an
ninh, quản lý sử dụng nguồn năng lượng hợp lý trong
căn hộ và được điều khiển tự động bằng công nghệ cao
thông qua máy tính, điện thoại. Những thiết bị tự động
được tích hợp cùng các thiết bị nội thất giúp chúng liên
kết với nhau và hoạt động chủ động theo một lịch trình
định sẵn, lúc này chủ nhân căn nhà có thể điều khiển
lịch trình đó ngay cả khi không có mặt tại nhà, hay cả
khi đang say giấc ngủ.
Tuy nhiên căn hộ thông minh còn phải đáp ứng
rất nhiều tiêu chuẩn cộng hưởng khác. Không đơn
thuần chỉ dựa vào những thiết bị có ứng dụng công
nghệ cao lắp đặt trong căn hộ mà một căn hộ thông
minh còn phải phụ thuộc vào sự tính toán toán ngay từ
ban đầu như tất cả các yếu tố về mặt thiết kế không
gian, nội thất, hệ thống tiện ích chung, quản lý vận
hành thông minh…Chỉ khi đảm bảo hài hòa và đồng thời
những yếu tố trên thì mới có thể gọi là một căn hộ
thông minh hoàn chỉnh.
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ới những lợi thế về xây dựng, dự án
căn hộ Phú Đông Premier kết hợp ý
tưởng thiết kế thông minh, hợp lý để
tạo ra những sản phẩm ưu việt đáp
ứng được nhu cầu của những vị khách hàng
khó tính. Thứ nhất, hệ thống tiện ích nội khu
hiện đại, tiện nghi đảm bảo tối đa cho chất
lượng cuộc sống của cư dân. Thứ hai, các căn
hộ trong các dự án của Phú Đông Group đều
có 2 phòng vệ sinh, trong đó phòng ngủ
master có một phòng vệ sinh riêng. Đặc biệt,
các phòng trong nhà đều được thiết kế có
cửa sổ để đón gió tươi và ánh sáng tự nhiên.
Điều này sẽ giúp tận dụng không gian thoáng
đãng đề đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm chi
phí cho chủ nhà.

ên cạnh đó, mỗi phòng đều được thiết kế, bố trí hợp lý và tách biệt để phục vụ chức
năng của từng khu vực trong căn hộ. Chẳng hạn, tất cả các căn hộ đều có ban công
tại phòng khách, sân phơi và có hai mẫu bếp: bếp mở và bếp tách rời để tăng sự lựa
chọn cũng như tính thẩm mỹ và giá trị cho căn hộ. Tuy tách biệt các công năng
riêng của từng phòng nhưng tất cả các không gian trong nhà đều hướng về phòng khách là
nơi sinh hoạt chung và đảm bảo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Trong mẫu căn
hộ thông minh gợi ý của Phú Đông Premier được sử dụng nội thất cao cấp Hafele nhập khẩu
từ Châu Âu.

N

goài việc thiết kế các căn hộ đảm
bảo tính đồng nhất, các căn hộ
trong dự án Phú Đông Premier cũng
lưu ý những chi tiết để tích hợp sẵn với các
thiết bị thông minh. Việc này đảm bảo tối ưu
diện tích cũng như công năng của căn hộ hiện
tại và trong tương lai.

Phòng khách với kệ phía sau Sofa, có thể hạ xuống thành
giường ngủ hoặc bàn ăn gồm 6 ghế ngồi

Phòng ngủ chính có chiếc giường rộng có thể gấp lên thành kệ làm việc, giúp tận
dụng không gian trong nhiều hoạt động sinh hoạt khác nhau trong gia đình.

Phòng ngủ nhỏ thường dành cho trẻ em được trang bị với giường
02 tầng thông minh có thể gấp lên làm bàn học và có kèm theo
tủ đựng quần áo. Điều này tạo không gian để bé vừa học vừa
chơi.
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Tuần 4 Tháng 11: Thi công cốt théo sàn tầng 5 Block A (90%) - Đổ bê tông sàn tầng 3 Block B (80%)

Tháng 10: Thi công cốt thép sàn tầng 4 Block A (50%) - Đổ bê tông sàn tầng 2 Block B (50%)

Tháng 9: Thi công cốt pha, sắt thép tầng 2 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 1 Block B

5)/(

Tháng 8: Thi công cốt thép tầng 1 Block A - Thi công móng và cột tầng hầm Block B

Tháng 12
Đang thi công cốt pha, cốt thép tầng 6 Block A (80%)
Đang thi công cốt thép, cột vách tầng 5 Block B (60%)

Tháng 7: Đỗ bê tông sàn tầng hầm

Block A

Block B

Tháng 6: Thi công phần tầng hầm
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