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THÔNG ĐIỆP
TỪ BAN GIÁM ĐỐC
Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

…Cảm giác như chớp mắt, ba tháng đầu năm 2019 đã qua đi thật nhanh. Chắc hẳn, chúng ta cũng đã trải qua
những ngày đầu năm đầy hứng khởi, tràn ngập năng lượng khi bắt đầu những kế hoạch mới, những công việc mới.
Tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều đang đón nhận những làn sóng phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không
ít thách thức. Không nằm ngoài “guồng quay” ấy, Phú Đông Group cũng đang tiếp tục đưa các ngành kinh doanh của
mình tiến lên một bước phát triển, vững bền và nhiều giá trị hơn nữa.
Đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quý I khi Hội nghị cư dân Nhà thấp tầng và Hội nghị Nhà chung cư Him Lam
Phú Đông lần thứ nhất đã được Phú Đông Group tổ chức thành công. Thông qua Hội nghị, Chủ đầu tư, Ban quản lý và
cộng đồng cư dân đã tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận để thống nhất nhiều văn bản quan trọng, và đặc biệt,
bầu ra được Ban Quản trị nhiệm kì 2019 – 2022 cho Khu nhà Chung cư và Ban Quản trị tự quản cho Khu nhà ở thấp
tầng với cùng mong muốn, quyết tâm xây dựng một cộng đồng gắn kết, văn minh, lý tưởng. Một lần nữa qua đây
khẳng định năng lực và nhiệt huyết của Phú Đông trên hành trình mang đến những giá trị sống thiết thực và tốt đẹp
nhất dành cho Quý khách hàng, Quý đối tác cùng cộng đồng cư dân của mình.
Bên cạnh đó, dự án Khu căn hộ Phú Đông Premier vẫn đang được các đơn vị thi công trong hệ thống đảm bảo
tiến độ tốt nhất và ghi dấu ấn tượng với giá trị gia tăng hơn 20% so với thời điểm chính thức mở bán. Nhiều chuyên
gia BĐS cũng chỉ ra rằng phân khúc căn hộ giá dưới 2 tỉ đồng/căn có nhu cầu cực kì tốt, thậm chí ngày càng trở nên
khan hiếm trong bối cảnh thị trường hiện nay.
Không thua kém các lĩnh vực khác trong hệ thống, mặc dù chỉ mới khai giảng năm học đầu tiên vào cuối năm
trước, nhưng đến nay Phú Đông Lotus Kindergarten đã chào đón hơn 160 bé chính thức theo học tại đây. Tiếng reo
hò ríu rít mỗi ngày của con trẻ ở ngôi trường thân thương đã dần trở thành những hình ảnh quen thuộc và đáng yêu
đối với cư dân khu Him Lam Phú Đông.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Phú Đông Group, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý
khách hàng, Quý đối tác đã luôn hỗ trợ và tin tưởng lựa chọn sở hữu, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu
Phú Đông. Chắc chắn không chỉ dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, tập thể Phú Đông Group sẽ luôn không
ngừng cố gắng và hoàn thiện hơn nữa.
Kính chúc Quý khách hàng và Quý đối tác nhiều sức khỏe và thành công.
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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.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

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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BẮC NINH
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
BẮC NINH
HÀ NỘI

HÀ NỘI
Nhà CLB sân Golf
Nhà CLB Him Lam
Nhà mày bột giấy Phương Nam
Nhà xưởng Kwang Yang
Mercury Advanced Material
Samsung Eluctronics HCMC CE Complex

HÀ TĨNH
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formasa
HÀ TĨNH

ĐỒNG NAI
Công ty Chinwell Taaij KCN Nhơn Trạch, ĐN
Công ty giày Việt Vinh
Nhà xưởng Pousung VN
Khu công nghiệp Sông Mây
Khu công nghiệp Nhơn trạch 3
Lotte Mart Biên Hoà
Công ty CP Sacom

ĐÀ NẴNG
Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng

BÌNH PHƯỚC
KCN Chơn Thành
Chi cục hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

BÌNH DƯƠNG
Chung cư Him Lam Phú Đông
Trường Phú Đông Lotus Kindergarten
KCN Đại Đăng
Lotte Mart Bình Dương
Ngân hàng Đông Dương
Khu Chế xuất An Thạnh

ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT
Trường ĐH Quốc Gia

BÌNH PHƯỚC
TÂY NINH

NINH THUẬN
ĐỒNG NAI

HỒ CHÍ MINH CITY

PHAN THIẾT

NINH THUẬN
Nhà máy thuỷ điện Tân Mỹ 2

LONG AN
AN GIANG
TIỀN GIANG
CẦN THƠ

CẦN THƠ
Siêu thị Lotte Mart Cần Thơ

Chung cư Lữ Gia - Q.11
Công ty TNHH MTV Caric - Q.Thủ Đức
Trung tâm thương mại 3G - Q.Thủ Đức
Cao ốc văn phòng Gilimex - Q.Bình Thạnh
Ngân hàng Agribank - Q.7
Văn phòng VTC Q.7
International Plaza - Q.1
Ngân hàng ACB - Q.3
Cao ốc Gilimex - Q.Bình Thạnh
Chung cư Tân Thịnh Lợi - Q.6
Chung cư Lugiaco - Q.11
Lotte Mart Phú Thọ
Trường ĐH Văn hoá - Q.2
Trung tâm thương mại Lotte - Q.GV
Cao ốc Bình Đông Xanh - Q.TB

TÂY NINH
Nhà máy xi măng Tây Ninh

BÌNH DƯƠNG

AN GIANG
Trung tâm thương mại Nguyễn Kim

HỒ CHÍ MINH
Chung cư Lux Garden - Q.7
Celadon City - Sport Center Phase 2
Him Lam Chợ Lớn - Q.6
Richstar Residence - Tân Phú
Khu dân cư City Land - Tân Phú
Khu dân cư Tầm Nhìn - Bình Tân
Chung cư Him Lam - Q.6
Nhà xưởng VD5 dự án Samsung
Electronics CE Complex Q.9
Xưởng Press Building VD4
dự án Samsung Electronics CE Complex

BÀ RỊA
VŨNG TÀU

PHAN THIẾT
Khách sạn Park Diamond
Bàu Mai resort
Lotte Mart Phan Thiết

VŨNG TÀU
Xí nghiệp lợn giống Đông Á
Hồ chứa nước Sông Ray
Lotte Mart Vũng Tàu

LONG AN
Nhà máy giấy Yuen Foong Yu VN
Tổng công ty giấy Việt Nam
VĨNH LONG
Nhà máy giày Tỷ Xuân
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NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

KHỞI TẠO CHẤT LƯỢNG SỐNG 5 SAO TRONG TẦM TAY
Được xác định là ngành mũi nhọn trong thời gian tới, Kinh doanh & Đầu tư Bất động sản sẽ được Phú Đông Group tập trung
phát triển mạnh để đem đến những sản phẩm bất động sản xứng tầm cho khách hàng, đối tác. Những sản phẩm mang thương
hiệu Phú Đông ngoài việc không ngừng gia tăng giá trị trong tương lai, còn đáp ứng tối đa chuẩn sống 5 sao cao cấp, đúng tinh
thần Phú Đông: Trẻ trung, Đẳng cấp, Giá trị, Hiện đại.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ & KINH DOANH
TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

KHU CĂN HỘ

PHÚ ĐÔNG PREMIER

PHÚ ĐÔNG LOTUS
KINDERGARTEN

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

KHU CĂN HỘ

KHU DÂN CƯ

HIM LAM PHÚ ĐÔNG

HIM LAM PHÚ ĐÔNG

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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NGÀNH XÂY DỰNG

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG – KHẲNG ĐỊNH UY TÍN
Trong chặng đường 38 năm hình thành và phát triển của Phú Đông Group, ngành Xây Dựng luôn được coi là minh chứng
cho thành công và uy tín của toàn hệ thống, tạo ra động lực dẫn dắt các ngành khác phát triển toàn diện. Phú Đông Group đã
tạo ra những công trình đòi hỏi sự chỉn chu, hoàn hảo về chất lượng xây dựng và cả những công trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính
thẩm mỹ cao.
Với hàng trăm công trình chất lượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Phú Đông Group đã đem lại nhiều thiện cảm, tín nhiệm
từ chủ đầu tư cho một nhà thầu xây dựng, ghi dấu ấn vững chắc trong ngành suốt chặng đường hình thành và phát triển. Hệ
thống các công ty trong lĩnh vực xây dựng của Phú Đông Group giờ đây đã trở thành bảo chứng chất lượng cho những công
trình mang đẳng cấp trong nước và Quốc tế.

CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH
PHÚ ĐÔNG PREMIER

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

HIM LAM CHỢ LỚN

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

DIAMOND PHAN THIẾT

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

HỆ THỐNG LOTTE MART

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

CELADON CITY

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

TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH

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

HIM LAM PHÚ AN

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

KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN

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

KHU DÂN CƯ CITY LAND

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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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

NGÀNH GIÁO DỤC

KIẾN TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Giai đoạn trong độ tuổi Mầm Non chính là lúc trẻ bắt đầu hòa mình vào môi trường tập thể. Một ngôi trường tốt từ những
năm tháng đầu đời sẽ là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của các bé trong tương lai. Hiểu được điều đó, trường mầm non
Phú Đông Lotus Kindergarten ra đời, thuộc hế thống tiện ích đẳng cấp dành riêng cho cư dân Phú Đông Group.
Để hoàn thành sứ mệnh, Phú Đông Lotus Kindergarten xác định 5 giá trị cốt lõi cơ bản trong quá trình giảng dạy: Phát
triển tư duy; Phát triển ngoại ngữ; Xây dựng ý thức với môi trường và cộng đồng xung quanh; Phát triển kỹ năng hoạt động
nhóm, hùng biện và Rèn luyện tác phong.
Phú Đông Lotus Kindergarten chọn phương pháp giáo dục quốc tế, chương trình học tiếng Anh với 100% giáo viên nước
ngoài và tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với đội ngũ giáo viên được đào tạo sâu về chuyên môn kèm theo
các đồ dùng học tập được thiết kế đặc biệt, hỗ trợ tối đa tiềm năng cá nhân riêng của từng bé. Tất cả giúp trẻ có thể khám phá
toàn diện những khả năng tiềm ẩn của chính mình và luôn hứng khởi khám phá thế giới.

Phú Đông Lotus Kindergarten
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

NGÀNH DU LỊCH - KHÁCH SẠN

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH
Đi theo chiến lược tìm đến những khu vực có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác nhiều để tạo ra sự
khác biệt, song song với việc chú trọng xây dựng các khu du lịch – nghỉ dưỡng theo lối kiến trúc độc đáo, hài hòa
với cảnh quan xung quanh nhằm thu hút những đối tượng khách hàng riêng biệt là những tiêu chí phát triển quan
trọng mà Phú Đông Group theo đuổi trong quá trình xây dựng sản phẩm.
Những dự án ban đầu như: BÀU MAI APRICOT BEACH RESORT, XÓM CHÀI RESORT đã ghi những dấu ấn đầu tiên
của Phú Đông Group trên hành trình chinh phục và khai phá tiềm năng du lịch nước nhà. Đồng thời, mở ra những
cơ hội phát triển du lịch lớn với các đối tác trong và ngoài nước.

Khu du lịch Bàu Mai

Khu du lịch Xóm Chài
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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

Một dự án bán đất nền và nhà phố tại Long An, giáp ranh TP HCM. Ảnh: L.H

60% KHÁCH MUA BẤT ĐỘNG SẢN
GIÁP RANH ĐẾN TỪ TP HCM
Theo Vũ Lê/VnExpress

Nhà đầu tư đến từ Sài Gòn đang dẫn đầu danh
sách khách mua bất động sản các tỉnh kế cận TP
HCM, mục đích an cư và tích lũy.

K

hảo sát của VnExpress, đất nền,
nhà phố tại Long An, có vị trí giáp
với TP HCM về phía Tây và Tây
Nam đang được nhiều nhà đầu tư
Sài Gòn quan tâm và giao dịch thành công
nhiều nhất. Khoảng 60% nhà đầu tư từ TP
HCM mua bất động sản tại Bến Lức, Cần
Giuộc, Long Hậu. 20% giao dịch là của nhà
đầu tư Hà Nội và còn lại là do người địa
phương mua.
Trong khi đó, các dự án căn hộ tại địa
phận tỉnh Bình Dương, giáp ranh TP HCM
qua Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng ghi
nhận 60-75% là khách hàng Sài Gòn mua.
Những người Sài Gòn mua căn hộ vị trí này
chấp nhận hộ khẩu tỉnh, không ngại di
chuyển quãng đường xa với điều kiện giao
thông thuận tiện và giá vừa túi tiền.
Nhiều dự án bất động sản tại tỉnh Đồng
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Nai gồm các huyện Long Thành, Nhơn
Trạch, Trảng Bom cũng ghi nhận tỷ lệ các
nhà đầu tư Sài Gòn mua bán khá cao, đạt
50-60%.
Điều đáng chú ý là giao dịch của nhà
đầu tư Sài Gòn tại các tỉnh giáp ranh thậm
chí đã tăng vọt lên gấp 2-2,5 lần so với làn
sóng thu gom bất động sản các tỉnh phía
Nam của nhà đầu tư Hà Nội (tỷ trọng trung
bình chiếm 20-25%)
Chuyên gia bất động sản cá nhân, Tổng
giám đốc Phú Vinh Group, Phan Công
Chánh cho biết có ít nhất 3 lý do khiến làn
sóng đầu tư nhà đất ra tỉnh giáp ranh hoặc
lân cận TP HCM leo thang.
Thứ nhất, quỹ đất sạch tại Sài Gòn không
còn nhiều và đang trở nên cực kỳ đắt đỏ
khiến người Sài Gòn mở rộng địa bàn đầu tư
ra vùng ven. Theo ông Chánh, sở dĩ tỷ

trọng nhà đầu tư Sài Gòn mua bất động
sản tỉnh giáp ranh TP HCM cao hơn các địa
phương khác vì lực lượng nhà đầu tư này
cảm nhận rõ nhất tác động của những cơn
sốt đất tại TP HCM đã đẩy giá địa ốc lên
ngất ngưỡng. Với giá nhà đất vượt quá khả
năng đầu tư hoặc chi trả của nhiều người,
việc họ tìm kiếm kênh đầu tư thay thế là
phản ứng bình thường.
Thứ hai, nhà đầu tư TP HCM chấp nhận
đi xa hơn vì cơ hội mua bất động sản tại TP
HCM đang hẹp dần với dòng vốn nhỏ. Phần
lớn các nhà đầu tư tìm đến những vị trí này
đều có dòng vốn tích lũy từ và họ mua nhà,
đất với 2 mục tiêu chính: để ở hoặc đầu tư.
Thứ ba, hạ tầng phát triển thúc đẩy các
đô thị vệ tinh đang hình thành, tạo động
lực thu hút những khu dân cư giãn ra vùng
giáp ranh.
Ngoài ra, theo ông Chánh, việc người TP
HCM đổ xô mua bất động sản giáp ranh đô
thị này cũng cho thấy nhu cầu đầu tư của
dân Sài Gòn vẫn liên tục gia tăng mạnh mẽ
trong bối cảnh rổ hàng tại đô thị này đột
ngột hạn chế lại trong giai đoạn
2018-2020.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

DOANH NGHIỆP ĐỊA ỐC
ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO NĂM 2019
Theo Gia Huy/Báo Đầu tư Bất động sản

B

ỏ qua những khó khăn
trong năm Mậu Tuất
2018, các doanh nghiệp
địa ốc kỳ vọng về một
năm Kỷ Hợi 2019 thịnh vượng,
phát đạt.

NHÌN LẠI…

Trong cuộc gặp mặt giữa
các doanh nghiệp địa ốc với
lãnh đạo UBND TP.HCM cuối
năm qua, nhiều khó khăn,
vướng mắc đã được doanh
nghiệp nêu lên.
Chẳng hạn, ông Nguyễn
Đình Trung, Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư bất
động sản Hưng Thịnh cho biết,
trong vài năm qua, Hưng Thịnh
và nhiều công ty khác gặp khó
do những rào cản về pháp lý,
thủ tục hành chính chấp thuận
chủ trương đầu tư dự án.

“Việc cấp sổ hồng của
chung cư đang bị tắc. Một
chung cư có 500 căn hộ mà 2
năm trời vẫn không xong do Sở
Tài nguyên - Môi trường TP.HCM
quá nhiều việc. Tôi kiến nghị Sở
phân cấp việc cấp sổ hồng về
cho các Văn phòng Đăng ký đất
đai”, ông Trung nói.
Còn ông Bùi Xuân Huy, Tổng
giám đốc Tập đoàn Novaland
thì cho biết, việc định lại giá đất
trong cổ phần hóa đang là một
rào cản lớn cho các doanh
nghiệp địa ốc, vì hiện nay, nhiều
doanh nghiệp, trong đó có
Novaland dù đã hoàn thành
xong nghĩa vụ về tài chính với
Nhà nước trong việc mua đất
công, nhưng vẫn chưa thể thực
hiện xây dựng dự án.
Tương tự, ông Phùng Chu
Cường, Tổng giám đốc Công ty
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cổ phần Địa ốc Phú Long cho
rằng, doanh nghiệp địa ốc đang
gặp nhiều khó khăn trong việc
đền bù giải tỏa, có những dự án
vướng 1 hộ dân mà hàng chục
năm cũng không thể thực
hiện…
Ông Nguyễn Thành Phong,
Chủ tịch UBND TP.HCM cho
biết, sau khi nghe những khó
khăn, bất cập mà lãnh đạo
doanh nghiệp đang gặp phải,
UBND Thành phố đã có văn bản
gửi Văn phòng Quốc hội xem
xét giải quyết những khó khăn
trong luật gây khó khăn cho
doanh nghiệp.
Những khó khăn của doanh
nghiệp tiếp tục được lãnh đạo
TP.HCM đề cập đến trong buổi
làm việc của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc với
TP.HCM vào ngày 12/1/2019.

Đồng thời, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ cho phép Hội
đồng định giá tài sản vận dụng
quy định tại Điều 26, Luật Đấu
thầu để thực hiện thuê doanh
nghiệp thẩm định giá, theo hình
thức lựa chọn nhà thầu trong
những trường hợp đặc biệt.
Cho phép Hội đồng định giá
tài sản thực hiện việc chia tài
sản thẩm định giá thành các
gói thầu và thuê các doanh
nghiệp do hội đồng lựa chọn
trên cơ sở năng lực, kinh
nghiệm để thực hiện việc định
giá tài sản.
Thành phố cũng kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ xem xét,
bãi bỏ quy định về khung giá
đất tối thiểu, tối đa ban hành
kèm theo Nghị định 104 ngày
14/11/2014 của Chính phủ làm
cơ sở, để TP.HCM thực hiện xây

www.phudonggroup.com

năm 2019,
Novaland quyết
tâm tạo sự đột
“Khi những khó khăn mà doanh nghiệp gặp
phá phát triển
phải đã có hướng giải quyết, khi mà thị trường
để thành một
tập đoàn bất
trở lại sự kỳ vọng tăng trưởng và thu nhập người
động sản đẳng
dân tăng lên, thì thị trường bất động sản cũng
cấp quốc tế,
sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng” Ông Ngô Quang
phát triển vững
mạnh, góp phần
Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc
mang lại cuộc
Phú Đông
sống hạnh phúc
và thịnh vượng
cho cộng đồng.
Đưa ra kế hoạch
dựng bảng giá đất tiệm cận với doanh nghiệp ý kiến nhưng lại ít phát triển cho năm 2019,
Novaland đã có trong tay 2.650
giá chuyển nhượng thực tế trên được ghi nhận và giải quyết.
ha đất, trong đó 26% quỹ đất
thị trường, tránh thất thu thuế
này dành cho việc xây dự án bất
nhà đất đối với các trường hợp … ĐỂ BƯỚC TỚI
áp dụng theo bảng giá đất.
Việc những khó khăn, vướng động sản nhà ở tại TP.HCM.
Theo đại diện Công ty Phú
Ngoài ra, theo quy định tại mắc của doanh nghiệp gửi tới
Khoản 3, Điều 8, Nghị định người đứng đầu Chính phủ và Long, năm 2019, doanh nghiệp
44/2014, thời kỳ ổn định của được ghi nhận, xem xét giải sẽ có cuộc đột phá mới với việc
bảng giá đất là 5 năm. Tuy quyết đã đem lại niềm vui và sẽ phát triển ít nhất 3 dự án bất
nhiên, trên thực tế, giá đất thị những kỳ vọng lớn cho doanh động sản tại TP.HCM. Ngoài ra,
trường biến động thường nghiệp địa ốc. Nhiều doanh Công ty sẽ lần đầu tiên vươn ra
xuyên, quy định về kỳ ổn định 5 nghiệp đã mạnh dạn đặt kế khỏi thị trường bất động sản
năm của bảng giá đất chưa phù hoạch phát triển mạnh trong TP.HCM khi phát triển 1 dự án
hợp. Vì vậy, Thành phố kiến nghị năm 2019 sau năm 2018 khó bất động sản nghỉ dưỡng tại
Phú Quốc, 1 dự án tại Nha Trang.
Thủ tướng Chính phủ xem xét, khăn trong việc ra hàng.
Còn bà Nguyễn Hương, Tổng
bãi bỏ quy định này.
Chẳng hạn, Tập đoàn
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Novaland công bố kế hoạch giám đốc Công ty cổ phần Bất
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM năm 2019 với mục tiêu doanh động sản Đại Phúc Land cho
(HoREA) cho rằng, nếu những thu 18.000 tỷ đồng, vượt xa so biết, năm 2019, Công ty không
kiến nghị này được giải quyết, với con số 15.152 tỷ đồng thực chỉ phát triển dự án bất động
đây sẽ là một đột phá cho thị hiện trong năm 2018. Ngoài ra, sản nhà phố, biệt thự, mà sẽ lấn
trường bất động sản nói chung doanh nghiệp này cũng đặt sang cả phân khúc chung cư
và doanh nghiệp nói riêng, bởi mục tiêu sẽ bán ra 6.500 sản cao cấp. Bên cạnh đó, Đại Phúc
cũng lần đầu bước chân vào
trước tới nay, những khó khăn phẩm trong năm 2019.
ngành giáo dục khi sẽ khánh
về pháp lý, về luật thường được
Ông Bùi Xuân Huy cho biết,

thành trường học mang tên Đại
Phúc đầu tiên ngay tại dự án
bất động sản do Công ty phát
triển.
Đối với Tập đoàn Hưng Thinh
Corp, đơn vị này đặt mục tiêu
cao hơn năm 2018 với việc sẽ
bán ra thị trường cả nước hơn
13.000 sản phẩm. Trong đó,
bàn đạp lớn nhất vẫn là phân
khúc chung cư tầm trung tại
TP.HCM và xa hơn là tiến về
phát triển dự án bất động sản
nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Vũng
Tàu… Đặc biệt, kế hoạch năm
2019 sẽ tiếp tục đưa Hung
Thinh Land, một công ty thành
viên lên sàn chứng khoán
TP.HCM.
Công ty cổ phần Bất động
sản Trần Anh Long An đặt mục
tiêu năm 2019 sẽ cho ra thị
trường ít nhất 1.000 căn hộ nhà
ở giá rẻ 200 triệu đồng/căn cho
công nhân thu nhập thấp tại
khu Tây Bắc TP.HCM. Cuối năm
2018, doanh nghiệp này đã bàn
giao gần 1.000 căn hộ 30 m2
với giá 198 triệu đồng/căn cho
khách hàng.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng
giám đốc Công ty cổ phần Bất
động sản Phú Đông Group cho
biết, năm 2019, Công ty sẽ tiếp
tục đưa ra ít nhất 2 dự án bất
động sản mới tại khu Đông
TP.HCM.
“Khi những khó khăn mà
doanh nghiệp gặp phải đã có
hướng giải quyết, khi mà thị
trường trở lại sự kỳ vọng tăng
trưởng và thu nhập người dân
tăng lên, thì thị trường bất động
sản cũng sẽ trở lại quỹ đạo tăng
trưởng. Vì vậy, doanh nghiệp có
quyền kỳ vọng vào sự phát triển
bền vững, thịnh vượng. Từ đó,
góp phần đưa nền kinh tế địa
phương và đất nước phát triển
thịnh vượng, đúng như kỳ vọng
của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc khi mong
muốn TP.HCM phát triển sánh
ngang Hồng Kông, Singapore
trong tương lai”, ông Phúc nói.
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BÀI TOÁN TÀI CHÍNH VỚI NGƯỜI TRẺ

MUA NHÀ Ở SÀI GÒN?

Theo Hạ Vy/Trí Thức Trẻ

Theo các chuyên gia trong ngành, phải nhìn nhận thực tế, cơ hội sở hữu nhà của người dân ở thực ngày càng xa vời, trong khi những
dự án BĐS mới, có mức giá trên dưới 1.5 tỉ đồng/căn ngày càng khan hiếm

Người trẻ mua nhà vẫn là câu chuyện được nhắc nhiều trước bối cảnh giá nhà
đất tăng cao, tài chính eo hẹp. Cân đối tài chính để sở hữu nhà hay chọn hình
thức thuê vẫn là nỗi băn khoăn của rất nhiều người trẻ hiện nay.

GIẤC MƠ AN CƯ XA VỜI?

T

hực tế cho thấy, giá nhà đất tại
Tp.HCM tăng cao, trong khi nguồn
tài chính tích lũy của người trẻ
không nhiều là lý do chính khiến việc
mua nhà của họ bị gián đoạn, chấp nhận ở
thuê dài hạn.
Theo ghi nhận, nhiều người trẻ có thu
nhập từ 20-25 triệu đồng/tháng trong độ
tuổi từ 25-30 tuổi, việc sở hữu nhà là giấc
mơ thường trực của họ. Nhiều người tìm
kiếm đất nền khu ven TP nhưng giá cao đã
chuyển sang tìm kiếm căn hộ cùng khu vực
nhưng giá cũng không hề rẻ. Trong khi việc
tiết kiệm tài chính không lại với mức độ
tăng giá BĐS.
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Anh Vũ Ngọc, 27 tuổi, ngụ trọ tại Q.2,
Tp.HCM chia sẻ, ý định mua nhà đã hình
thành cách đây 3 năm nhưng đến thời
điểm hiện tại, tiền tiết kiệm của mình đã có
khoảng cách khá xa với giá nhà. Theo anh
Ngọc, dù có nhiều dự định cho tương lai,
nhưng chưa thể sở hữu chốn an cư khiến
anh còn băn khoăn, lo lắng.
Bài toán tài chính mua nhà cũng khiến
chị Hạnh, ngụ Q.Thủ Đức “đau đầu”. Theo
chị Hạnh, suốt 1 năm qua đi tìm dự án mới
để mua trả góp nhưng vẫn chưa mua được,
lý do cũng chỉ xoay quanh hai chữ “tài
chính”. Bởi giá nhà hiện tại tăng cao, nếu
vợ chồng chị chấp nhận mua thì phải vay

ngân hàng khoản lớn, vượt sức chi trả. Vì
thế, thời gian qua chứ “chần chừ” nên vẫn ở
cảnh nhà thuê chật chội.
Đó chỉ là câu chuyện đại diện cho rất
nhiều nỗi lòng của người trẻ muốn mua nhà
tại Tp.HCM hiện nay. Thậm chí, có những
cặp vợ chồng cầm trong tay 600-700 triệu
đồng nhưng vẫn không tìm được nhà. Nếu
tìm nhà gần chỗ làm thì giá cao, gánh nặng
tiền đi vay. Còn nếu giá mềm hơn chút thì
khoảng cách di chuyển đi làm, đưa đón con
cái lại là câu chuyện họ cân nhắc. Theo chị
Chu Thị Ngoan, 26 tuổi, nhân viên văn
phòng tại Q.2, nếu với thu nhập như hiện
nay thì không biết tiết kiệm đến khi nào mới
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đủ tiền mua nhà ở Sài Gòn. Còn
nếu đi vay với số tiền nhiều thì
mua nhà xong “nai lưng” trả nợ
thì còn khốn khổ hơn.
Theo ghi nhận, trong 5 năm
qua, giá nhà đất tại Tp.HCM
tăng chóng mặt, chưa kể trải
qua những đợt nóng sốt khiến
giá đất tăng mạnh ở một số khu
vực. Theo các chuyên gia trong
ngành, phải nhìn nhận thực tế,
cơ hội sở hữu nhà của người
dân ở thực ngày càng xa vời,
trong khi những dự án BĐS mới,
có mức giá trên dưới 1.5 tỉ
đồng/căn ngày càng khan
hiếm. Đó là điều đáng lo ngại
với thị trường BĐS nói chung.
Bên cạnh câu chuyện tài
chính được giới trẻ quan tâm
thì căn nhà hợp hướng, vị trí
hay tiện ích cũng được họ đặt
ra trước quyết định “xuống
tiền”. Nỗi lo của rất nhiều người
trẻ hiện nay là, với số tiền ít thì
liệu họ có được sở hữu căn nhà
chất lượng hay lại như người ta
nói “tiền nào của đấy”. Tất cả
những lý do trên hội tụ khiến
việc tìm kiếm, sở hữu nhà của
giới trẻ ngày càng khó khăn
hơn. Rõ ràng, những yêu cầu họ
đặt ra là chính đáng bởi đồng
tiền đi liền khúc ruột nhưng
thực tế trên thị trường có được
bao nhiêu chủ đầu tư đảm bảo

được các tiêu chí cho người có
nhu cầu ở thực.
Với tài chính khiêm tốn thì
người trẻ nên lưu ý những gì khi
chọn nơi ở, ông Ngô Quang
Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông
Group đã bày tỏ quan điểm cá
nhân của mình về vấn đề này.
NÊN MUA CĂN DIỆN TÍCH XOAY
QUANH 65M2: Theo ông Phúc,
người trẻ đi mua nhà thì vấn đề
quan trọng nhất là tài chính
nên không cần thiết mua căn
hộ quá rộng vì căn hộ rộng sẽ
ảnh hưởng đến lượng tài chính
của mình. Do đó, diện tích hợp
lý nhất là xoanh quanh 65m2,
đủ cho hai vợ chồng, 1 đứa con,
thậm chí 2 đứa con. Với diện
tích này, giá trung bình tầm 1.5
tỉ đồng/căn, phù hợp với các
gia đình trẻ có tổng thu nhập từ
30-40 triệu đồng/tháng. “Đạt
được mức thu nhập này thì
người trẻ mới nên nghĩ đến việc
đi mua nhà”, ông Phúc nhấn
mạnh.
BỎ RA TỐI ĐA 50% TỔNG THU
NHẬP ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC
MUA NHÀ:
Với thu nhập của đôi vợ chồng
trẻ dao động từ 30-40 triệu
đồng/tháng, ông Phúc khuyên
nên bỏ ra tối đa 50% thu nhập
phục vụ cho công tác mua nhà.
Riêng với những người đi thuê

Thực tế, nhu cầu của người trẻ muốn sở hữu chốn an cư tại Sài
Gòn còn rất lớn nhưng nhiều yếu tố tác động đã khiến họ chùn
chân. Bài toàn tài chính vẫn là nỗi băn khoăn lớn nhất.

họ bỏ ra 20-25%, thậm chí
30% thu nhập nhưng giữa giải
pháp đi thuê và đi mua thì nên
chú tâm đến 50% thu nhập để
sở hữu nhà vì mua nhà thì mình
sẽ có nhà, còn đi thuê xem như
“mất hết”.
NẾU VAY THÌ CHỈ VAY TỐI ĐA
50% LÀ HỢP LÝ:
Ông Phúc cho rằng, mức vay
hoàn hảo nhất mà người trẻ đi
vay để mua nhà là 50% giá trị
căn nhà, nếu không thể xoay sở
được thì có thể vay nhích thêm
một chút (tùy vào số lượng tiền
đã có) nhưng tuyệt đối không
vay quá 70%. Tốt nhất vay
càng ít càng tốt để không áp
lực về tài chính.
CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA CĂN

NHÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG:
Nếu mua căn nhà quá xa thành
phố, xa chỗ đi làm thì đó là trở
ngại rất lớn cho chất lượng
cuộc sống của người trẻ. Do đó,
người mua ở thực phải lựa chọn
dự án có kết nối giao thông tốt,
kết nối đến nơi làm việc thuận
lợi. Mình ở khu vực nào, làm
việc ở đâu thì nên mua nhà ở
đấy. “Nếu tài chính eo hẹp,
không đủ khả năng sở hữu nhà
gần nơi làm việc thì phải chọn
được dự án có hướng đi, vị trí
kết nối tốt, không bị kẹt xe”,
ông Phúc nhắn nhủ. Ngoài ra,
theo ông Phúc, người trẻ mua
nhà phải lưu tâm đến yếu tố
tiện ích sống, vì mua căn nhà
có các tiện ích ngay dưới chân
sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời
gian đi lại cũng như sức khỏe
bản thân.
MUA NHÀ LÀ MỘT KHOẢN ĐẦU
TƯ:
Nhiều người cho rằng, giới trẻ
thì không cần nghĩ đến việc
mua nhà quá sớm, nên dành
tiền đó đi đầu tư, ở nhà thuê
nhưng theo quan điểm của ông
Phúc, mua nhà chính là một
khoản đầu tư. Tích hợp 2 trong
1 vì đó vừa là khoản đầu tư, vừa
là nơi an cư lạc nghiệp. “Nếu
thực sự có cơ hội đầu tư tốt
hơn thì làm nhưng theo tôi nên
tập trung cho mình nơi ăn chốn
ở, an cư lạc nghiệp trước”.

Theo ông Phúc, chất lượng sống là tiêu chí cực kỳ quan trọng trong đối với việc chọn mua nhà
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CÂU CHUYỆN SAU BÁN HÀNG CỦA
DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN:

KHÁCH MUA NHÀ ĐANG THỰC SỰ
CẦN ĐIỀU GÌ?
Không hẳn các doanh nghiệp lớn uy tín, làm tốt khâu chất lượng sau
bán hàng mà hiện một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang dần tạo
thương hiệu cho mình bằng dịch vụ đàng hoàng, hài lòng khách mua
nhà

VÌ SAO DỊCH VỤ SAU BÁN
HÀNG LẠI QUAN TRỌNG?

đó, khâu sau bán hàng là chăm
sóc, dịch vụ cho chốn an cư của
hực tế cho thấy, quan cộng đồng cư dân thực sự chưa
điểm của nhiều doanh được nhiều chủ đầu tư quan
nghiệp địa ốc hiện nay, tâm. Hoặc một số doanh
sau khi giao nhà cho nghiệp đã ý thức được tầm
khách hàng xem như đã hoàn quan trọng của khâu sau bán
tất nhiệm vụ của người bán. Do hàng nhưng lại chưa kiên định
làm
đến
cùng.
Theo
các
chuyên gia,
khâu
sau
bán
hàng
trong BĐS
hay còn gọi
là hậu mãi
BĐS luôn có
tác dụng vô
Rõ ràng, chất lượng dự án là điều khách hàng
quan tâm nhất và họ sẽ tự động chọn chủ đầu tư
cùng lớn đối
làm được điều này cho họ
với uy tín,

T
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thương hiệu của chính chủ đầu
tư. Thực tế đã chứng minh
“khách hàng có thể quên
những gì chủ đầu tư nói nhưng
tuyệt đối không bao giờ quên
cảm giác trải nghiệm mà chủ
đầu tư mang lại cho họ”. Hiện
tại, không chỉ các doanh
nghiệp lớn uy tín làm tốt khâu
sau bán hàng cho khách mua
nhà mà các doanh nghiệp vừa
và nhỏ cũng làm rất tốt dịch vụ
hậu mãi, đem lại sự hài lòng
cho khách mua nhà, tạo lợi thế
cạnh tranh trên thị trường.
Theo các doanh nghiệp,
khâu sau bán hàng có vai trò
cực kì quan trọng. Nếu chủ đầu
tư nào thực sự chú trọng, làm
có tâm khâu này sẽ tự động
được khách hàng đón nhận
sản phẩm, dù ở bối cảnh thị

trường như thế nào.
Rõ ràng, sau khá nhiều vụ
việc khách hàng bị “bỏ lơi” khi
chủ đầu tư bán hàng cho xong
thì người mua nhà hiểu rằng,
cái họ cần hơn cả là chất lượng
được thụ hưởng sau khi sở hữu
căn nhà và đi suốt hành trình
an cư của họ. Đó không phải là
những lời quảng cáo bóng bẩy
lúc bán hàng, càng không phải
là cách nói suông mà là thực tế
chất lượng sống được chứng
minh sau khi vào ở.
Một số doanh nghiệp ý thức
được, khi chào bán dự án ngoài
việc khách hàng mua được giá
“hời” so với giá tiền họ bỏ ra thì
khách hàng phải được hưởng
nhiều giá trị sau khi vào ở. Đó
cũng chính là cách mà doanh
nghiệp xây dựng và định vị
thương hiệu trên thị trường
một cách bền vững nhất.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng
giám đốc Phú Đông Group cho
rằng, nếu chất lượng chỉ là sự
“tô hồng” cho dự án thì khách
hàng rất thông minh để nhận ra
điều đó. Nếu chủ đầu tư không
xây dựng chất lượng một cách
có tâm thì thương hiệu của
doanh nghiệp cũng khó trụ lâu
dài trên thị trường vốn cạnh
tranh.
Theo ông Phúc, việc quản
lý chất lượng sống của cư dân
sau khâu bán hàng rất quan
trọng. Nó không chỉ đem lại giá
trị tăng giá BĐS cho khách mua
nhà mà còn là cách xây dựng
thương hiệu của chủ đầu tư rất
tốt. Do đó, chủ đầu tư nào chịu
đầu tư vào khâu này sẽ tự động
được khách hàng đón nhận dự
án.
Ông Phúc phân tích, một
dự án BĐS tăng giá phụ thuộc
vào 2 yếu tố là khách quan và
chủ quan. Yếu tố khách quan là
diễn biến của thị trường nói
chung. Nếu thị trường tốt lên
thì tất cả các phân khúc đều
tăng giá. Trong khi đó yếu tố
chủ quan đến từ chính chủ đầu
tư và khách hàng. Đây là yếu tố
rất quan trọng mà không phải
chủ đầu tư nào cũng nhìn ra.
“Nếu 2 đối tượng này làm
cho yếu tố chủ quan ngày càng
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Thực tế trên thị trường, khách hàng mua dự án giá vừa tầm
nhưng lại được hưởng tiện ích sống vượt trội mà không phải chủ
đầu tư nào cũng làm được

tốt thì giá trị BĐS ngày càng
tăng, chủ đầu tư được thương
hiệu, trong khi khách hàng
mua nhà xong ngoài nơi an cư,
họ còn được nhận giá trị tăng
giá từ sản phẩm. Đó được gọi là
một khoản đầu tư 2 trong 1”,
ông Phúc nhấn mạnh.
CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA CẠNH TRANH BẰNG CHẤT
LƯỢNG SAU BÁN HÀNG
Trên thị trường BĐS hiện
nay ngoài các doanh nghiệp
lớn uy tín thì một số doanh
nghiệp nhỏ và vừa đang làm
rất tốt khâu sau bán hàng
nhằm tạo lợi thế về thương
hiệu cũng như uy tín lâu dài với
cộng đồng cư dân.
Thực tế cho thấy, chưa
nhiều doanh nghiệp quy mô
vừa và nhỏ “bứt phá” để làm
được khâu sau bán hàng chỉn
chủ. Hiện tại, trên thị trường
BĐS Tp.HCM đã xuất hiện một
số tên tuổi doanh nghiệp như
Phú Đông Group, Cát Tường
Group… dù không có quá nhiều
dự án triển khai trên thị trường
nhưng lại được khách mua
đánh giá cao về dịch vụ chăm
sóc cư dân sau bán hàng.
Trong đó, chủ đầu tư chú tâm
mạnh mẽ vào khâu quản lý, tổ
chức hoạt động cộng đồng,
chăm sóc con em cư dân bằng
các tiện ích nội khu ngay trong
dự án.
Khi doanh nghiệp làm được
điều này, tự khắc cư dân họ sẽ
hiểu rằng, ai mới thực sự chăm
sóc, đi hành trình dài với cuộc
sống an cư của họ và đó là
nguyên nhân khiến giá trị BĐS

của họ gia tăng hàng ngày.
Có một thực tế, những
doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi số
lượng sản phẩm hàng năm của
họ đưa ra thị trường không quá
lớn thì họ lại có thể tập trung
làm bài bản, đàng hoàng từ
khâu bán hàng đến khâu sau
bán hàng, làm dự án nào chỉn
chu dự án đó. Thanh khoản dự
án tốt là chứng minh rõ nét
nhất cho câu chuyện chất
lượng sau bán hàng của chủ
đầu tư.
Theo ghi nhận thông tin từ
Phú Đông Group, một năm đơn
vị này ra thị trường khoảng
1.000 căn hộ ở phân khúc giá
trên dưới 2 tỉ đồng/căn. Tổng
giám đốc doanh nghiệp này cho
hay, DN chấp nhận giảm lợi
nhuận của mình để người mua
nhà có được tài sản giá trị gia
tăng cao.
Trong đó, chiến lược sản
phẩm ra thị trường đi theo
hướng làm sản phẩm đúng
phân khúc nhu cầu thực, giá
thành hợp lý và đặc biệt chú
trọng vào chất lượng sản phẩm
sau bán hàng đã tạo được hấp
lực riêng cho dự án suốt thời
gian qua. Chính làm tốt khâu
sau bán hàng nên theo đại diện
đơn vị này, khách hàng cũ quay
lại mua dự án mới của doanh
nghiệp chiếm tỉ lệ cao. Hầu hết
các dự án bung thị trường của
doanh nghiệp như Him Lam Phú
Đông, Phú Đông Premier tỉ lệ
giao dịch đều đạt trên 95% ở
giai đoạn đầu.
Tương tự, một doanh nghiệp
khác ở phân khúc nhà thấp
tầng cũng được khách mua nhà

đánh giá cao về dịch vụ hậu mãi
là Cát Tường Group. Đại diện
đơn vị này từng phát biểu, giá trị
BĐS chỉ thực sự gia tăng khi
doanh nghiệp hướng đến mục
tiêu cho người mua ở thực. Do
đó, khâu tổ chức vận hành,
quản lý chất lượng sau bán
hàng phải được chú trọng.
Từ câu chuyện sau bán hàng
của doanh nghiệp BĐS để thấy
được những trăn trở thực tế
của người mua nhà lẫn chủ đầu
tư hiện nay. Những đối tượng
trực tiếp tạo nên sự phát triển
bền vững không chỉ của doanh
nghiệp mà rộng hơn là thị

trường BĐS.
Khi chủ đầu tư làm tốt cho
khách hàng thì câu chuyện
thanh khoản không còn là vấn
đề quá lo lắng trên thị trường
hiện nay. Mà lợi ích mang lại từ
câu chuyện này thì rất to lớn,
cho cả 2 bên. Dù chưa nhiều
doanh nghiệp quy mô nhỏ và
vừa đang làm tốt khâu sau bán
hàng BĐS nhưng đủ thấy, thị
trường đang rất cần những sản
phẩm giá trị tốt và làm hài lòng
những người bỏ đồng tiền,
khúc ruột của họ khi mua chốn
an cư.

Theo khách hàng, giá trị chất lượng sống không chỉ là lời hứa
suông từ chủ đầu tư mà là thực tế chính họ cảm nhận được khi
nhận chỗ ở

Theo các doanh nghiệp, giá trị gia tăng BĐS phụ thuộc vào yếu tố
khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố chủ quan rất quan trọng.
Rất nhiều chủ đầu tư ý thức được tác dụng của câu chuyện sau bán
hàng nhưng không phải ai cũng kiên định để làm điều này đến
cùng
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THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ

TẠI TP.HCM HIỆN GIỜ RA SAO?
Theo Quốc Cường/Trí thức trẻ

Thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận diễn biến trái chiều của 2 phân
khúc đất nền và căn hộ. Trong khi đất nền vùng ven vẫn âm thầm hút giới đầu
tư thì căn hộ lại chững lại, không có nhiều dự án mới được cung cấp ra thị
trường.

T

heo nhận định của nhiều chuyên gia, tổng quan thị trường căn hộ thời điểm này cho
thấy sức mua chững lại so với giai đoạn trước. Người mua có xu hướng dịch chuyển
sang phân khúc đất nền.
Nguyên nhân được cho là nguồn cung mới khan hiếm do các dự án vướng việc
rà soát pháp lý. Mới đây Hiệp hội BĐS TP.HCM đã có một loạt các kiến nghị của cộng động
doanh nghiệp nơi đây nhằm "gỡ băng" cho 100 dự án đang phải tạm dừng triển khai. Và
UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở ngành liên quan tháo gỡ, cho các dự án tiếp tục triển
khai.
Điều này đã khiến lượng giao dịch thời gian qua giảm nhiều. Tuy nhiên, thực tế phân
khúc có tính thanh khoản cao là căn hộ vừa giá tiền thì nguồn cung đang giảm, trong khi
phân khúc cao cấp - nhu cầu thực thị trường không lớn thì mức độ giảm không đáng kể.
Đây cũng là một trong số các nguyên nhân khiến sức mua phân bổ không đồng đều ở các
dự án trên thị trường.
Trong báo cáo đánh giá về tình hình BĐS trong năm 2018, Hiệp hội BĐS Tp.HCM
(HoREA) cho biết, số lượng căn hộ, nhà ở tung ra thị trường có sự sụt giảm, tổng số căn
nhà đưa ra thị trường năm 2018 giảm 16.675 căn, tỷ lệ giảm đến 34,1%. Tuy nhiên, phân
khúc căn hộ cao cấp chỉ giảm 2.485 căn, tỷ lệ giảm 22,6%.
Phân khúc đối lập khác là căn hộ bình dân mặc dù có tính thanh khoản cao, nhu cầu
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thực trên thị trường rất lớn những lại có số
lượng căn hộ tung ra thị trường giảm sút
mạnh. Cụ thể, phân khúc căn hộ bình dân
giảm 6.362 căn, tỷ lệ giảm mạnh nhất đến
44,1%.
Thông tin từ Sở Xây dựng Tp.HCM cũng
cho biết, tính đến thời điểm đầu năm 2019
trên địa bàn TP có 77 dự án đủ điều kiện
bán nhà ở hình thành trong tương lai gồm
có 28.316 căn nhà. Trong đó, phân khúc
cao cấp có 8.502 căn, chiếm tỷ lệ 30%;
phân khúc trung cấp có 12.833 căn, chiếm
tỷ lệ 45,3%; phân khúc bình dân có 6.981
căn, chiếm tỷ lệ 24,7%.
Theo dự báo năm 2019 phân khúc căn
hộ cao cấp đưa ra thị trường tiếp tục duy trì
ở mức cao, lượng căn hộ tồn trên thị
trường thứ cấp còn khá nhiều. Căn hộ bình
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dân đáp ứng nhu cầu thực sẽ vẫn là
trở lên thì sẽ khó bán hơn vì kén đối tượng khách mua, trong khi phân khúc giá từ 2-3
phân khúc thu hút người mua nhà, nhà đầu tỉ đồng, đặc biệt, dưới 2 tỉ đồng/căn nhu cầu cực kì tốt, thậm chí có thời điểm không còn
tư (NĐT).
hàng để bán lại cho khách mua.
Tiếp xúc với một NĐT tại Q.9, anh này
Theo ông Phúc, nếu lựa chọn căn hộ để đầu tư ở giai đoạn hiện nay khách hàng nên lựa
cho hay, dù nắm được thông tin một dự án chọn phân khúc sản phẩm đáp ứng được các yếu tố: Giá tốt, vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, có
căn hộ tại đường Nguyễn Chí Công (Q.9) nhiều giải pháp thanh toán tốt.
sắp mở bán giai đoạn 1 nhưng cuối cùng
Theo ghi nhận thực tế trên thị trường BĐS hiện nay, nhu cầu tìm kiếm căn hộ mức giá
không mua được căn. Do lượng hàng đợt 1 trên dưới 2 tỉ đồng/căn vẫn rất lớn . Tìm hiểu tại 1 số dự án căn hộ tại Q.9, Q.2, Q.Thủ Đức
CĐT bung ra khá ít trong khi người giữ chỗ (Tp.HCM) và Bình Dương cho thấy, những dự án có mức giá từ 1.5-1.8 tỉ đồng/căn giao dịch
đông nên mình không có cơ hội mua. Theo sôi động. Thậm chí có nhiều nhà đầu tư thu hồi khoảng 80 - 100 triệu mỗi căn sau vài
NĐT này, dự án này pháp lý tốt, vị trí lại đẹp tháng đầu tư, dự án "hot" mức chênh có thể lên 200 triệu đồng mỗi căn.
nên mức chênh lệch đầu tư
Khảo sát thực tế tại dự án căn hộ Safira Khang Điền tại Q.9, cho thấy căn
sẽ rất tốt, nhưng không phải
hộ ở giai đoạn 1 bán ra ở mức khoảng từ 1.5 tỉ đồng/căn, sau đó 4-5 tháng,
ai cũng lấy được căn.
NĐT chuyển nhượng lại chênh lệch hơn 100 triệu đồng/căn (tùy vị trí).
Quan điểm về nhu cầu
Hay dự án Phú Đông Premier của Phú Đông Group, hiện giá chuyển
đầu tư căn hộ ở giai đoạn
nhượng
của NĐT chênh từ 100-150 triệu đồng so với thời điểm mua vào
"Nếu đầu tư
hiện nay, ông Ngô Quang
đất nền nên tháng 6.2018. Theo thông tin từ đơn vị này, có khoảng 120/600 căn được
Phúc, Tổng giám đốc Phú
định hướng dài chuyển nhượng, cho thấy NĐT tham gia vào dự án này chiếm khoảng 30%.
Đông Group cho rằng, thực
Dự án Citisoho (Q.2) do DKRA Việt Nam phân phối độc quyền, theo thông
hạn, nếu có sốt
tế nhu cầu đầu tư hay mua ở
tin từ đơn vị này giá sơ cấp (cuối năm 2016) khoảng 18.5 - 22.5 triệu
thì cũng diễn ra đồng/m2 (tầm 1,1 - 1,35 tỷ đồng/căn). Giá hiện tại đang giao dịch: 23.5 - 27
giữa phân khúc đất nền và
ở một vài vị trí, triệu đồng/m2 (1.4 - 1.6 tỷ đồng/căn). Như vậy, mức tăng trung bình khoảng
căn hộ có tỉ lệ 50:50 nhưng
không đại diện tăng 25-30%.
do thị hiếu của đất nền đang
cho toàn thị
tốt nên hướng nhìn của thị
Với phân khúc đất nền, ông Phúc đưa quan điểm, hiện tại thị hiếu đất nền
trường nghiêng về phân
trường. Còn nếu rất tốt, đặc biệt đất nền ở tỉnh ven Tp.HCM có giá trị thanh toán vừa phải,
khúc này nhiều hơn.
chọn căn hộ thì trên dưới 1 tỉ đồng/nền. Nhưng phải nhìn thực tế, đất nền tỉnh chỉ đáp ứng
Với căn hộ, ông Phúc
phải chọn vị trí được nhu cầu dài hạn thôi chứ không phải đáp ứng nhu cầu ở thực trong
phân tích, hiện nay nhu cầu
tốt, đáp ứng ngắn hạn.
tăng hay giảm tùy vào phân
được nhu cầu ở
khúc giá bán trên thị trường.
thực", ông Phúc
Rõ ràng, những căn hộ có
nhấn mạnh.
mức giá cao từ 4 tỉ đồng/căn

Những dự án căn hộ có mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn thanh khoản vẫn rất tốt trên thị trường, hút người mua ở thực lẫn giới đầu tư
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BQL KDC HIM LAM PHÚ ĐÔNG
TỈ MỈ HƯỚNG DẪN CÁC KĨ NĂNG
PCCC CHO CƯ DÂN

N

hằm đảm bảo an toàn PCCC và
nâng cao ý thức của cư dân trong
việc tuân thủ nội quy PCCC và nôi
quy chung cư, BQL KDC tổ chức
tập huấn hướng dẫn sử dụng trang thiết bị
PCCC (Bình bột, Bình CO2), hướng dẫn kỹ
năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra.
Để công tác phổ biến kiến thức và
hướng dẫn thực tế việc phòng cháy chữa
cháy cụ thể, chi tiết đến từng cư dân, Ban
quản lý KDC Him Lam Phú Đông đã thực
hiện hướng dẫn theo từng tầng và mỗi
ngày khác nhau từ 19h00 đến 21h00. Thời
gian tập huấn mỗi tầng trung bình từ 30
đến 45 phút. Do đó, việc truyền đạt và giải
đáp các thắc mắc của cư dân sẽ được
chính xác và tỉ mỉ hơn. Ngoài ra, BQL còn
trình chiếu quy trình hướng dẫn thoát nạn
trên màn hình thang máy tại sảnh chính
,tầng trệt, tầng 2, tầng 3 và tầng 3B.
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Vào các buổi tối từ ngày 1/3 đến 5/3/2019, Ban quản lý
Khu dân cư Him Lam Phú Đông đã tổ chức hướng dẫn sử
dụng trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy cho toàn thể
cư dân.
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Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cư dân, Ban quản lý
đã đến tận từng tầng, từng nhà để hướng dẫn, phổ biến
các kiến thức PCCC cho cư dân vào các buổi tối, khi
các cư dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc.

Ban quản lý KDC luôn nhắc nhở và đưa ra các thông tin
về kiến thức phòng cháy chữa cháy mỗi ngày đến cư
dân sinh sống tại chung cư.

Thực hành thực tế trên các thiết bị tại chỗ sẽ giúp cho
cư dân có kĩ năng xử lý tốt hơn.

Phòng cháy chữa cháy luôn là công tác được Chủ đầu
tư và Ban quản lý KDC Him Lam Phú Đông quan tâm
hàng đầu trong công tác quản lý.

Cư dân đưa ra các câu hỏi, thắc mắc về Phòng cháy
chữa cháy để được giải đáp và hướng dẫn kịp thời.
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CHỈ 05 PHÚT ĐI BỘ ĐỂ KẾT NỐI
PHÚ ĐÔNG PREMIER ĐẾN TẤT CẢ
TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP

Theo Phú Đông Group

N

hững khu căn hộ nằm trong khu
vực cư dân văn minh, có thể kết
nối dễ dàng với các trường
học…luôn nhận được sự “ưu ái”
đặc biệt của khách hàng. Bởi lẽ, gia đình trẻ
hiện đại cần những dịch vụ tiện ích công
cộng gần nơi ở để có thể chủ động trong
sinh hoạt cũng như cần môi trường tương
tác lý tưởng cho sự phát triển của con trẻ.

TRƯỜNG HỌC LÀ MỐI QUAN TÂM
HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI MUA NHÀ
Theo kết quả từ các cuộc khảo sát và
thực tế, ngoài những yếu tố cơ bản như vị
trí, giá cả, yếu tố lựa chọn gần trường học
là một trong những ưu tiên để người mua
nhà sẵn sàng “xuống tiền”. Nhiều người
cho rằng, yếu tố gần trường học sẽ là lựa
chọn đầu tiên của họ vì sẽ thuận tiện trong
việc đưa đón con cái đi học, tạo môi trường
học tập tốt cho con, yên tâm hơn khi con đi

học gần nhà, tiết kiệm thời gian và hạn
chế những rủi ro trên đường. Không
những thế, tại các quận vùng ven, các dự
án, khu căn hộ có vị trí gần nhiều trường
học sẽ có có giá trung bình cao hơn so với

Sở hữu vị trí hội tụ tại
khu vực, dự án Phú Đông
Premier độc chiếm “đặc
quyền” giúp cư dân kết
nối với hệ thống trường
học các cấp chỉ với vài
phút đi bộ.

dự án không có hoặc ở xa trường học.
Do đó, ngày nay, việc lựa chọn các
khu căn hộ có tổ hợp dịch vụ hiện đại bao
gồm trường học đang là xu hướng tất yếu
của thị trường bất động sản. Đặc biệt, ở
các dự án khu căn hộ, hầu hết khách hàng
đều là những người trẻ, mới lập gia đình và
có con trong độ tuổi đi học các cấp từ mẫu
giáo đến trung học phổ thông. Nắm bắt
được tâm lý này, hiện nhiều dự án bất
động sản đều chú trọng xây dựng trường
mầm non nội khu và nhanh chân sở hữu
các vị trí “đắc địa” được thừa hưởng hệ
thống giáo dục các cấp ngay trong khu
vực.

PHÚ ĐÔNG PREMIER VỚI VỊ TRÍ
HỘI TỤ HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC
CỦA KHU VỰC
Hiện nay, các nơi có số lượng học sinh
tăng tập trung nằm tại các quận vùng ven

Với sự kết nối đến các trường học xung quanh, Phú Đông Premier mang đến nhiều giá trị sống cho cư dân của mình.
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như quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và
các huyện ngoại thành như Bình Chánh,
Hóc Môn, Củ Chi hoặc các tỉnh lân cận như
Bình Dương, Đồng Nai. Đại diện Sở GDĐT
tỉnh Bình Dương cho biết, năm học
2018-2019, toàn tỉnh hiện có khoảng
454.900 học sinh các cấp, tăng thêm
34.000 học sinh (trong đó ở cấp tiểu học
tăng khoảng 20.000 học sinh, THCS tăng
khoảng 10.000 học sinh). Đây là những khu
vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh
nên tình trạng dân số tăng cơ học cao. Tại
các khu công nghiệp và nhất là các khu đô
thị mới mọc lên quy tụ cả ngàn hộ dân
nhưng lại thiếu hụt trường học. Điều này
khiến các phụ huynh chật vật để tìm
trường cho con, đặc biệt tìm trường học
gần nơi ở thì càng khó.
Sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường
sôi động Lê Trọng Tấn, từ Khu căn hộ Phú
Đông Premier, cư dân chỉ mất tầm 5 -10
phút đi bộ là có thể tiếp cận hệ thống
trường học từ mầm non đến cấp Một, Hai,
Ba.
Trường mần non chuẩn quốc tế Phú
Đông Lotus ( nằm trong khu dân cư bán

biệt lập cao cấp Him Lam Phú Đông ) hay
trường mầm non Hoa Hồng ngay bên cạnh
dự án đều là những ngôi trường khang
trang, hiện đại và có uy tín.
Trường mầm non chuẩn quốc tế Phú
Đông Lotus nằm trong KDC Him Lam Phú
Đông là một trong những tiện ích nội khu
do chính Phú Đông Group đầu tư.
Trong bán kính khoảng 500 tương
đương chỉ với 05 phút đi bộ, cư dân có thể
dễ dàng đưa đón con trẻ đến với trường
tiểu học An Bình B, trường THCS An Bình và
trường THPT Nguyễn Anh Ninh.
Không những nằm ở vị trí hội tụ với
các trường học trên địa bàn Dĩ An mà từ
Phú Đông Premier còn thuận tiện khi tiếp
giáp với nhiều trường học tại quận Thủ Đức
như trường tiểu học Trương Văn Hải (76
Phú Châu, Tam Phú ), trường THCS Thái
Văn Lung (1245 Phú Châu, Tam Phú) và
trường THPT Tam Phú ( 1277 Phú Châu,
Tam Phú).
Thực tế cho thấy, nhu cầu sở hữu các
ngôi nhà gần với các trường học ngày một
tăng lên từ nhu cầu chuyển đổi nhà, nhu
cầu mua nhà mới, hay nhu cầu của các gia

Trường mần non chuẩn quốc tế Phú Đông Lotus (nằm trong
khu dân cư bán biệt lập cao cấp Him Lam Phú Đông) hay
trường mầm non Hoa Hồng ngay bên cạnh dự án đều là những
ngôi trường khang trang, hiện đại và có uy tín.

đình có điều kiện tại các tỉnh thành sẵn
sàng mua nhà cho các con học tập tại
TP.HCM. Hiện tại, khu vực tập trung nhiều
trường đại học uy tín có thể kể đến các
quận 9, quận Thủ Đức. Tuy nhiên, khu vực
lân cận, giáp ranh với các quận này như Dĩ
An với lợi thế là khu đô thị mới năng động,
các quỹ đất rộng đẹp và gần với các tuyến
đường cửa ngõ đi các tỉnh như tuyến đường
nội đô Phạm Văn Đồng đang là lựa chọn
hàng đầu cho các khách hàng, đặc biệt là
các khách hàng tỉnh.

BAO QUANH KHU VỰC DỰ ÁN PHÚ
ĐÔNG PREMIER CÒN CÓ NHIỀU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
TRUNG CẤP LỚN CỦA KHU VỰC
TPHCM.
Phú Đông Premier thuận tiện với nhiều
tuyến đường lớn tiếp cận với làng Đại học
Thủ Đức là khu vực tập trung nhiều trường
Đại học lớn như: ĐH Bách Khoa, ĐH KHTN,
ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ
Thông tin... Song song đó, các tuyến đường
giao thông, cơ sở hạ tầng kết nối khu đại
học với khu công nghệ cao TPHCM tại quận
9 cũng đang được hoàn thiện nhanh chóng.

Trong bán kính khoảng 500 tương đương chỉ với 05 phút đi
bộ, cư dân có thể dễ dàng đưa đón con trẻ đến với trường
tiểu học An Bình B, trường THCS An Bình và trường THPT
Nguyễn Anh Ninh.

Trường Tiểu học An Bình B

Trường THPT Nguyễn Anh Ninh

Trường THCS An Bình
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Chỉ cần tải
ứng dụng này
trên điện thoại
hoặc máy
tính, cư dân có
thể dễ dàng
tương tác và
quản lý các
hoạt động
trong khu dân
cư của mình

PHÚ ĐÔNG GROUP ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH
CHO TOÀN KHU DÂN CƯ HIM LAM PHÚ ĐÔNG
Theo Phú Đông Group

Để nâng cao công tác quản lý vận hành khu dân cư và là kênh tương
tác giữa Ban quản lý với cư dân thông qua những trải nghiệm công
nghệ hiện đại, Phú Đông Group đã quyết định đầu tư ứng dụng công
nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các khu dân cư.

Đ

ây là giải pháp quản lý toàn diện
tòa nhà, trung tâm thương mại,
khối cao ốc văn phòng cho thuê,
khu chung cư…với các chức năng
ưu việt và đa dạng. Thông qua ứng dụng
quản lý này sẽ giúp cho công tác quản lý
chung cư được minh bạch hóa hệ thống,
chính xác tuyệt đối trong số liệu và gia
tăng tính chuyên nghiệp trong từng bộ
phận.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào quản lý vận hành khu căn hộ đã được
Phú Đông Group quyết định đầu tư và ứng
dụng lần đầu tiên cho toàn Khu dân cư bán
biệt lập Him Lam Phú Đông ( Khu chung cư
và Khu nhà thấp tầng). Việc quản lý bằng
ứng dụng này cũng sẽ được Phú Đông
Group áp dụng cho tất cả các dự án đang
hình thành như Phú Đông Premier, Phú
Đông Sky Garden..
Đội ngũ Công nghệ thông tin của công
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ty đã và đang trong quá trình tiến hành thử
nghiệm để hoàn thiện ứng dụng nhằm
đảm bảo ứng dụng này sẽ đi vào hoạt động
một cách tốt nhất, thuận tiện nhất khi đến
tay cư dân. Dự kiến trong tháng 04/2019,
BQL Him Lam Phú Đông sẽ bắt đầu triển
khai áp dụng phần mềm quản lý tòa nhà
Landsoft Control giúp cho việc đồng bộ
quy trình quản lý và cung cấp những tiện
ích cho cư dân.
Với tiêu chí ĐƠN GIẢN – NHANH – TIỆN
nhưng luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp,
hiện đại bậc nhất, ứng dụng này giúp cư
dân Him Lam Phú Đông dễ dàng tra cứu
thông báo phí, gửi yêu cầu đến Ban quản
lý, nhận thông báo từ Chủ đầu tư, Đăng ký
sử dụng tiện ích – dịch vụ….
Chỉ cần tải ứng dụng này trên điện
thoại hoặc máy tính, cư dân có thể dễ
dàng tương tác và quản lý các hoạt động
trong khu dân cư của mình

Phú Đông Group luôn xác định công
tác quản lý dịch vụ bất động sản phải được
ưu tiên hàng đầu trong công tác kinh doanh
của mình. Đồng thời, với quan điểm “khách
hàng là người thân” nên luôn đặt mọi mục
tiêu, nền tảng phát triển dự án vào việc
phục vụ thực sự nhu cầu của cộng đồng, cư
dân, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho khách
hàng.
Không những đồng hành cùng khách
hàng từ giai đoạn đầu tư, xây dựng, Phú
Đông Group còn hướng đến một giá trị bền
vững mang lại cho khách hàng bằng việc
trực tiếp đi vào quản lý, vận hành các khu
căn hộ sau khu đã hoàn thành bàn giao.
Với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và
giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Bất
động sản, Phú Đông Group cùng Ban quản
lý Khu dân cư Him Lam Phú Đông đang
không ngừng nỗ lực cung cấp các giải pháp
toàn diện nhất nhằm bảo vệ và tối đa hóa
giá trị tài sản trong khi giảm thiểu được chi
phí và giúp khách hàng yên tâm hơn với tài
sản, chất lượng sống của mình tại các dự
án cho Phú Đông Group đầu tư và vận hành
quản lý.
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LẶNG NGẮM HIM LAM PHÚ ĐÔNG

MỘT NGÀY BÌNH YÊN

Theo Phú Đông Group

B

ỗng dưng có một buổi sớm tinh
mơ, chúng ta bước xuống sân
chung cư chậm lại để cảm nhận
được sự tươi mới của giọt
sương trên lá hay ngập tràn màu sắc của
các loài hoa. Những lúc trở về nhà sau
một ngày làm việc vất vả, ấm áp đón chào
chúng ta là nụ cười hiền hòa của bác bảo vệ
và cả sự ấm áp của ráng chiều rạng rỡ.
Những điều tưởng chừng như đơn giản, bình
thường nhưng đã khiến Him Lam Phú Đông trở nên

V

Sau mỗi ngày làm
việc quay trở về
nhà, ai trong chúng
ta cũng mong muốn
có những khoảng
không gian bình yên,
trong lành…

thân thương với cộng đồng cư dân nơi đây.
Với mỗi cư dân ở đó không đơn thuần chỉ
là một căn nhà, mà hơn hết đó là cả một
cộng đồng, là sự tự hào của họ khi cùng
sống dưới một mái nhà chung nơi luôn
được chăm sóc, quan tâm mỗi ngày.
Hãy cùng ngắm nhìn “ngôi nhà” Him
Lam Phú Đông đang “lớn lên” qua những góc
nhìn thật giản dị và bình yên mỗi ngày.

À KHÔNG CHỈ RIÊNG Ở MỖI CĂN NHÀ MÀ VỚI CẢ KHU PHỐ,
CẢ KHU DÂN CƯ, AI CŨNG MONG NHƯ VẬY…
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Anh Thuấn và anh Lợi là các nhân sự phụ trách chăm sóc cây
xanh của toàn khu chia sẻ rằng “Tôi rất thích dậy sớm khi mọi
người còn đang ngủ để chăm sóc cây cối, dọn dẹp quanh khu. Cư
dân tỉnh dậy đã thấy cây cối mướt mát, sân đường sạch sẽ thì sẽ
rất vui”.

Ánh nắng tươi mới của một ngày bắt đầu với góc nhìn
ra hồ bơi xanh mướt

Chị Lung là một trong những nhân sự gắn bó với Phú Đông
nhiều năm qua, với Chị, Him Lam Phú Đông như một ngôi nhà thứ
hai, nơi chị luôn nhiệt huyết chăm sóc, quan tâm mỗi ngày để luôn
làm cho khu dân cư sạch sẽ, chỉn chu

Những khối bê tông nặng nề ở mấy tầng đậu xe dường như trở nên
thật dịu dàng với những khóm hoa giấy lúc nào cũng tươi rói sắc hoa

Sẽ có những ngày cả nhà mình thay đổi không khí cùng thưởng thức món ngon ở những quán cà phê thật đẹp ngay dưới sân nhà, tận hưởng gió trong
lành và những khoảng xanh, không khói bụi
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Lũ trẻ nô nức đến trường chỉ với mấy bước đi bộ đến trường mầm non Phú
Đông Lotus ngay trong khuôn viên khu dân cư. Sẽ là một ngày có những giờ học

Sân trường những lúc sáng rộn ràng nhà mình chia tay nhau cùng đi làm đi
học rồi chiều đến đón nhau về quây quần trong căn nhà nhỏ

chan hòa với sân vườn, hồ bơi riêng và vườn rau siêu đáng yêu...

Cùng chăm lo sức khỏe với trung tâm ﬁtness và yoga ngay tại tầng trệt

Đi siêu thị với vài bước chân, các bà các mẹ không phải lo lắng thiếu

của chung cư

món ngon cho cả gia đình nữa.

Luôn cảm thấy yên tâm vì có các chú bảo vệ 24/24 giám sát an ninh

Những khoảng sân xen trong những khóm cây luôn được tỉa thẳng thớm

ngay từ ngoài cổng

xanh mát sẽ là nơi cả nhà đi dạo để tận hưởng không khí trong lành

Nơi các con có thể nhảy ùm xuống hồ bơi dưới sân nhà xua tan hết
căng thẳng sau một ngày học tập thật căng thẳng.
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Một cộng đồng cư dân tốt chắc chắn phải là nơi có nhiều khi vui chơi và không
gian phát triển cho con trẻ.
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Còn lũ nhóc tha hồ tung tăng trên sân chơi riêng của lũ nhóc chung cư dưới

Thoải mái chơi đùa...

sân lộng gió

Sau hơn 01 năm bàn giao hoàn thiện, đến nay, Him Lam Phú Đông đã dần

Một không gian sống an toàn, tiện ích đẳng cấp…luôn là giấc mơ của bất kì cư

thiết lập được những quy tắc hoạt động quy củ và luôn được quản lý chặt chẽ

dân nào. Với chúng ta, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực nếu cùng nhau xây dựng.

để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cư dân. Không cần đi đâu xa, cư dân có

Hãy thử một lần dừng lại ngắm nhìn ngôi nhà của mình thật lâu, để thấy rằng

thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ, tiện ích nội khu có sẵn trong khu dân cư của

Him Lam Phú Đông đang mỗi ngày một thay đổi, hoàn thiện và tỏa sáng.

mình.
Và những dãy nhà phố thật yên ả, bình lặng ngăn lại những ồn ào, mệt

Vẫn tấp nập chào đón khách hàng của các khu nhà phố thương mại

mỏi của một ngày đã qua

kinh doanh khang trang, hiện đại

Chiều ấm áp, cả khu dân cư đã lên đèn chào đón các cư dân quay trở về
nhà sau một ngày làm việc dài

Có đôi khi, mình chững lại và ngắm nhìn ngôi nhà thân thương ấy, thật lâu...
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Ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group vui mừng thay mặt Chủ đầu tư giới thiệu Ban quản trị tự quản Khu Nhà ở thấp tầng Him Lam Phú
Đông lần thứ 1, nhiệm kì 2019 - 2022

HỘI NGHỊ CƯ DÂN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

HIM LAM PHÚ ĐÔNG LẦN THỨ 1

ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG - SỨC MẠNH
CỦA ĐOÀN KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM
Theo Phú Đông Group

Vào Thứ Bảy ngày 30/03/2019, chủ đầu tư Phú Đông Group đã tổ chức thành công Hội nghị
cư dân Khu Nhà ở thấp tầng Him Lam Phú Đông lần thứ I nhiệm kì 2019 – 2022 với sự tham
gia và đồng thuận 100% của chủ sở hữu 207 nhà phố thương mại cao cấp.

T

heo quy định chung, đối với các Khu Nhà chung cư,
Cụm Nhà Chung cư bắt buộc phải bầu ra Ban quản
trị để cùng vận hành, quản lý; và không bắt buộc
điều này đối với các Khu nhà phố thương mại (khu
nhà ở thấp tầng). Nhưng với tinh thần trách nhiệm và
nhiệt huyết mong muốn xây dựng cộng đồng chung và
kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho các cư dân, Phú
Đông Group kết hợp cùng cư dân Khu Nhà ở thấp tầng đã
tổ chức thành công Hội nghị để cùng thống nhất và
thông qua nhiều văn bản; đồng thời, bầu ra Ban Quản trị
tự quản của khu nhà phố thương mại.
Hội nghị đã nhận được sự ủng hộ của tất cả quý cư
dân nhà thấp tầng với số lượng các Đại biểu tham dự hội
nghị đảm bảo tỷ lệ đạt trên 50% đại diện chủ sở hữu nhà
ở thuộc dự án.
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THÔNG QUA HỘI NGHỊ, CÁC ĐẠI BIỂU ĐÃ BẦU RA
BAN QUẢN TRỊ TỰ QUẢN:
1.

Ông Nguyễn Văn Thanh

Nhà A1-21

2.

Bà Nguyễn Thị Cúc

Nhà B1-12A

3.

Ông Dương Tuấn Anh

Nhà D1-07

4.

Ông Lê Bình

Nhà D2-11+D2-12

5.

Ông Nguyễn Đình Trì

Nhà D1-09

6.

Đại diện Chủ đầu tư Phú Đông Group

www.phudonggroup.com

Công tác chuẩn bị và tiếp đón cư dân được Phú Đông Group tổ chức bài bản, chỉn chu

Với sự nhiệt huyết, năng lực của Ban Quản trị tự quản và quyết
tâm nhiều kế hoạch hành động cụ thể để góp phần xây dựng, hoàn
thiện Khu nhà phố thương mại Him Lam Phú Đông trở thành khu
nhà ở kiểu mẫu hiện đại, lý tưởng.
Sau một năm bàn giao, Khu dân cư bán biệt lập cao cấp Him
Lam Phú Đông bao gồm Khu chung cư và Khu thấp tầng ( nhà phố
thương mại ) đã được hoàn thiện, xây dựng chỉn chu và cuộc sống
của cộng đồng cư dân nơi đây mỗi ngày càng sôi động hơn. Sự xuất
hiện của Him Lam Phú Đông là một trong những điểm sáng nổi bật
góp phần vào sự phát triển tại địa phương và khu vực Đông Bắc Sài
Gòn khi ghi dấu ấn với sự thay đổi “ngoạn mục” về diện mạo hiện
đại, đẳng cấp mới cùng với giá trị gia tăng ấn tượng.
Đến với Hội nghị, các cư dân rất hồ hởi và đã có nhiều ý kiến
đóng góp, chia sẻ cởi mở để cùng hướng đến mục tiêu chung, vì
một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.

Với mong muốn đảm bảo chất lượng sống và sự phát triển bền vững
của toàn khu, Phú Đông Group và các cư dân đồng lòng để đưa ra
nhiều quy định chung mang tính hợp tác, xây dựng cùng nhau

Các cư dân vui vẻ và hân hoan đến tham dự hội nghị. Bởi lẽ ít có chủ
đầu tư và cộng đồng cư dân khu nhà phố thương mại nào chính thức
tổ chức hội nghị để cùng đống nhất, bầu ra Ban quản trị tự quản

Không khí làm việc của buổi hội nghị rất nghiêm túc nhưng không kém
phần ấm cúng vì chủ đầu tư và các cư dân thoải mái chia sẻ những
quan điểm, ý kiến của mình để cùng tìm ra tiếng nói chung.
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Tại Hội nghị, toàn thể các đại biểu đã cùng xem lại quá trình hình
thành, hoàn thiện của khu nhà ở thấp tầng và rất bất ngờ nhạc nhiên
khi có dịp nhìn lại những hình ảnh đẹp của chính căn nhà của mình

Sau phiên thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, toàn thể cư dân khu nhà
phố thương mại đã cùng thống nhất nhiều nội dung vận hành, quản
lý chung
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Những ý kiến, chia sẻ của cư dân chính là những điều đóng góp quý
báu để Phú Đông Group hoàn thiện hơn nữa công việc của mình

Bà Nguyễn Thị Cúc ( Nhà B1-12A ) đại diện ban quản trị cho biết sẽ
làm việc cùng chủ đầu tư để thống nhất mức chi phí đảm bảo mức
thu đủ bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận.

www.phudonggroup.com

HỘI NGHỊ CƯ DÂN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG
HIM LAM PHÚ ĐÔNG LẦN THỨ 1 - NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
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HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ
HIM LAM PHÚ ĐÔNG LẦN THỨ I
ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
Theo Phú Đông Group

Sáng ngày 31/03/2019, tại Sàn giao dịch BĐS Phú Đông ( Dĩ An, Bình Dương), Hội
nghị Nhà chung cư Him Lam Phú Đông lần thứ I nhiệm kì 2019 – 2022 đã được tổ
chức thành công với sự tham gia của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị
quản lý và hàng trăm chủ hộ chung cư.

H

ội nghị do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông chủ
trì tổ chức với sự tham gia của 307/408 đại biểu
là cư dân, đạt tỷ lệ 75,24% chủ sở hữu căn hộ.
Theo quy định thông tư số 02/2016/TT-BXD
ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng, hội nghị Nhà chung
cư Him Lam Phú Đông lần thứ nhất đủ điều kiện để tiến
hành.
Chương trình hội nghị diễn ra với các nội dung chính
như: Báo cáo tình hình hoạt động chung cư; Bầu ban
quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2022; thông qua Quy chế họp
hội nghị nhà chung cư lần đầu, hội nghị thường niên, hội
nghị bất thường …và thảo luận giải đáp các thắc mắc,
tiếp nhận ý kiến đóng góp của quý cư dân.
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KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ HIM
LAM PHÚ ĐÔNG NHIỆM KÌ 2019 – 2022:
1.

Ông Nguyễn Hải Lâm

Căn hộ 18.20

2.

Ông Nguyễn Tấn Đạm

Căn hộ 06.05

3.

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Căn hộ 20.01

4.

Ông Nguyễn Đức Anh

Căn hộ 10.09

5.

Bà Đặng Thị Thanh Son

Đại diện Chủ đầu tư

www.phudonggroup.com

Ngay từ 8h sáng, toàn thể nhân viên các phòng ban của Công ty Cổ
phần Địa ốc Phú Đông đã có mặt tại Sàn giao dịch BĐS Phú Đông
(nơi tổ chức Hội nghị) để chào đón quý cư dân đến tham dự

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thảo luận cởi mở và sôi nổi,
hội nghị đã thông qua được các văn kiện quan trọng. Trong đó,
thống nhất chọn Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông tiếp tục là đơn
vị quản lý nhà chung cư Him Lam Phú Đông.
Đặc biệt, trong hội nghị lần này, các đại biểu tham gia cũng đã
lựa chọn và bầu ra Ban quản trị mới có năng lực, tâm huyết. Đây sẽ
là những đại diện cho cộng đồng cư dân vận hành chung cư ngày
càng tốt hơn. Thông qua đó, quyền lợi của quý cư dân sẽ được đảm
bảo một cách hợp pháp và hơn thế nữa, Ban quản trị giúp chủ đầu
tư, đơn vị quản lý dễ dàng tiếp nhận tâm tư, đóng góp của cư dân
một cách kịp thời để cùng chung tay xây dựng cộng đồng sống Him
Lam Phú Đông văn minh, đoàn kết.
Với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị quản lý và sự hỗ trợ của các
cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ của toàn thể quý
cư dân, Him Lam Phú Đông nhất định sẽ ngày càng trở thành một
trong những khu căn hộ văn minh, hiện đại và đáng sống bậc nhất
trong khu vực.

Công tác tổ chức, tiếp đón và gửi tài liệu cho quý cư dân, quý đại biểu
được chuẩn bị rất chu đáo, chuyên nghiệp

Các đại biểu, ban quản trị lâm thời, chủ đầu tư, ban quản lý đã cónhững
báo cáo rõ ràng, chính xác gửi đến cư dân trong Hội nghị lần này

Sau khi thông qua thể lệ bầu cử và theo dõi các ứng viên, cư dân tiến
hành bầu cử Ban Quản trị nhiệm kì 2019 - 2022

Phiên thảo luận sôi nổi, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ với những ý kiến
đóng góp của cư dân

Hội nghị đã thông qua nhiều văn bản quan trọng với sự đồng thuận và
ủng hộ của cộng đồng cư dân Him Lam Phú Đông

Ban Quản trị nhiệm kì 2019 - 2010 ra mắt cộng đồng cư dân. Tất cả
các thành viên BQT đều mong muốn đóng góp công sức để xây
dựng Him Lam Phú Đông ngày càng gắn kết và trở thành khu dân cư
văn minh, hiện đại.
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Chúc mừng Ban Quản trị Chung cư Him Lam Phú Đông nhiệm kì 2019 - 2022. Với năng lực, trách nhiệm và tinh thần mong muốn xây dựng cộng đồng
nhân văn nơi đây, chắc chắn Ban Quản trị sẽ luôn đồng hành cùng cư dân trong cuộc sống mỗi ngày.

RA MẮT BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ
HIM LAM PHÚ ĐÔNG

NHIỆM KÌ ĐẦU TIÊN – TRÁCH NHIỆM VỚI
MỘT CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN NHÂN VĂN
Theo Phú Đông Group

Để xây dựng một cộng đồng cư dân
nhân văn, gắn kết, chắc chắn không
thể thiếu vai trò của Ban quản trị…

V

à có lẽ đối với các cư dân Him Lam Phú Đông, sự kiện Hội
nghị Nhà Chung cư cuối tuần qua sẽ là một cột mốc quan
trọng đáng nhớ…
Hội nghị đầu tiên của những cư dân đã lựa chọn nơi
đây làm nơi an cư, cũng là Hội nghị đầu tiên của Phú Đông đứng ra
tổ chức cho cộng đồng cư dân của mình sau khi bàn giao, hoàn
thiện cơ sở hạ tầng.
Hơn 70% chủ sở hữu các căn hộ đã có mặt trong buổi sáng
cuối tuần. Hân hoan và không giấu nổi những niềm vui, những hy
vọng về những câu chuyện đẹp, những chia sẻ chân tình và cả
những “đối chất” sẽ luôn được Chủ đầu tư, đơn vị quản lý sẵn sàng
lắng nghe, giải đáp.
Và với sự hỗ trợ, ủng hộ của quý cư dân, hội nghị đã đủ điều
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kiện tiến hành và thành công ngay lần đầu tiên tổ chức. Thế
nhưng, sự thành công tuyệt vời nhất, đáng nhớ và đáng trân
trọng nhất chắc chắn đó là khi tất cả chúng ta đã tìm thấy tiếng
nói chung, sự đồng lòng và thấu hiểu để cùng nhau đồng hành
trên hành trình xây dựng Him Lam Phú Đông trở thành khu căn
hộ với môi trường sống lý tưởng, đẳng cấp và tràn ngập hạnh
phúc.
Hiểu rằng, nếu xây một căn nhà, chọn một nơi chốn để gắn
bó, chúng ta quan tâm đến kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đó
là những yếu tố nền tảng, thì con người chính là “yếu tố” để tạo
nên tính nhân văn trong một khu dân cư. Và những gương mặt đại
diện cho cộng đồng cư dân, là cầu nối với Chủ đầu tư một cách
công bằng minh bạch, không ai khác, Ban Quản trị Chung cư sẽ
phải gắn bó với cộng đồng cư dân bằng cả một trách nhiệm to
lớn, bằng những trăn trở tâm tư và những hành động thiết thực
nhất.
Thật vui và hạnh phúc khi sau bao ngày chuẩn bị, làm việc
nghiêm túc và dồn hết sức dành cho hội nghị, các đại biểu, chủ
đầu tư và các cư dân đã bầu ra được Ban quản trị đầy đủ năng lực,
nhiệt huyết cho nhiệm kì 2019 – 2022.
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Chuẩn bị chu đáo từ tấm phiếu dành cho cư dân...

Cho đến danh sách và tài liệu, đều được chuẩn bị đầy đủ để sẵn
sàng gửi đến cho từng cư dân

Đếm tham dự Hội nghị, hầu như cư dân nào cũng cảm thấy rất vui vì
quyền lợi của mình được đảm bảo, tôn trọng và được lắng nghe
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Chọn ra được những gương mặt đại diện xứng đáng vào Ban Quản
trị Chung cư luôn là điều cư dân quan tâm và trân trọng

Cư dân tự tin bỏ tấm phiếu để bầu chọn ra Ban Quản trị nhiệm kì
đầu tiên

Còn niềm vui nào bằng nơi mình lựa chọn để làm chốn an cư cho cả
gia đình trở thành một nơi có cộng đồng nhân văn, có những người
hàng xóm tốt và văn minh

Công tác thu phiếu và kiểm phiếu được thực hiện chuyên nghiệp,
khách quan với Ban kiểm phiếu là các cư dân đang sinh sống tại
Chung cư Him Lam Phú Đông

Rất nhiều ý kiến, đóng góp của cư dân...
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Được Chủ đầu tư, đơn vị quản lý và đại biểu lắng nghe, chia sẻ và giải đáp tận tình

Trước khi Ban Quản trị mới chính thức ra mắt cộng đồng cư dân,
chúng ta không quên tri ân Ban Quản trị lâm thời đã hỗ trợ với trách
nhiệm và nhiệt huyết trong thời gian vừa qua

Khi lắng nghe những tâm huyết, những kế hoạch của Ban Quản trị
mới, chắc hẳn, cư dân Him Lam Phú Đông ai ấy nếu cảm thấy an tâm
và hồ hởi, tự hào về một cộng đồng tuyệt vời, một mái nhà chung đầy
gắn kết, yêu thương...

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ
HIM LAM PHÚ ĐÔNG LẦN THỨ 1 - NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
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ĐƯA BÀI HỌC Ý NGHĨA ĐẾN CHO TRẺ
THÔNG QUA DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG
Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

Dự án Môi trường tại trường mầm non Phú Đông Lotus đã
giúp trẻ phát huy được khả năng tiếp thu bài học về thiên
nhiên một cách sinh động, dễ nhớ, hiệu quả.

Phương pháp dạy học dự án là gì?

D

ạy học Dự án là một hình thức dạy
học trong đó trẻ đóng vai trò trung
tâm, dưới sự giúp đỡ của cô giáo,
trẻ tự giải quyết một nhiệm vụ học
tập mang tính phức hợp nào đó cả về lý
thuyết lẫn thực hành. Qua đó trẻ tạo ra
được các sản phẩm của mình và có thể
giới thiệu chúng với mọi người.
Với phương pháp Dạy học Dự án,
giáo viên không còn giữ vai trò chủ đạo
mà là người hướng dẫn, giúp đỡ, tạo môi
trường, tạo vai trò cho trẻ trong dự án.
Theo đó, tính tự lực, tích cực tham gia
vào các hoạt động của trẻ được nâng

38 | Bản tin Phú Đông Group | Số 02-04.2019

cao; đòi hỏi, khuyến khích và phát triển sự
sáng tạo, tính trách nhiệm, kĩ năng làm
việc nhóm và đặc biệt phát triển ở trẻ kỹ
năng tư duy, giải quyết các vấn đề phức
hợp.
Tại Phú Đông Lotus Kindergarten,
chương trình học đã phát triển và áp dụng
thành công các dự án như Dự án Khoa
học, Dự án Ẩm thực, Dự án Nghệ thuật.
Với sự nghiên cứu và không ngừng đổi
mới của các thầy cô, nhiều dự án khác
cũng được đầu tư và đưa vào chương
trình học, nhằm mang đến cho trẻ những
cách tiếp cận kiến thức một cách hiệu
quả và trực quan sinh động nhất.

Dự án Môi trường – thông qua thiên
nhiên đưa bài học ý nghĩa đến với trẻ
nhằm giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, hiểu
biết về thế giới thực vật đa dạng phong
phú, cũng như mang lại những trải
nghiệm học tập thú vị và tích cực; từ đó
nuôi dưỡng lòng đam mê học hỏi ở trẻ,
cũng như giúp trẻ phát triển thể chất, vận
động và khả năng làm việc chủ động. Dự
án Môi trường mang đến những cơ hội để
giúp trẻ phát huy:
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1.

Phát triển nhận thức: Trẻ được biết tên, đặc điểm và
điều kiện sống của các loài cây cối trong tự nhiên qua
các hoạt động tham quan, đọc sách, làm thí nghiệm,
xem phim khoa học. Ví dự như, học sinh xem phim
khoa học về cây. Quan sát, gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại
của cây; Dùng kính hiển vi khám phá vân gỗ, lá cây, vỏ cây,
gieo hạt (lúa, đậu…)…

5.

2.

Phát triển ngôn ngữ: Trẻ sẽ mạnh dạn và tự tin
hơn trong giao tiếp qua các hoạt động như đọc thơ,
ca dao, đồng dao, kể chuyện, hò vè về cây cối

Phát triển thể chất: Trẻ được rèn luyện các kỹ năng
như đi, chạy, dùng các dụng cụ chăm sóc cây cối… khi
tham gia vào các trò chơi vận động.

4.

Phát triển thẩm mỹ: Trẻ biết cách bộc lộ cảm xúc phù
hợp trước vẻ đẹp thiên nhiên, cũng như phối hợp đa
dạng các phương pháp nghệ thuật (vẽ, nặn, cắt, xé dán,
xếp hình…) để tạo ra những sản phẩm khéo tay, có
đường nét, hình dáng, bố cục và sáng tạo.

3.

Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết cách hợp tác,
chia sẻ với bạn bè khi tham gia vào các hoạt động
đội nhóm, biết bảo vệ và chăm sóc cây: không bẻ
cây, ngắt cành.
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Fieldtrip: TẬN TAY BÉ ĐƯỢC
CHẠM VÀO TUYẾT LẠNH!

C

Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

hắc chắn không ít lần, bọn nhóc

dẫn nhiều kĩ năng khi tham

ngước mắt chăm chú vào chương

gia các hoạt động cùng thầy

trình tivi nói về một miền tuyết

cô và các bạn.

trắng xóa ở nước ngoài, và ao ước

Với mong muốn để lũ trẻ

được một lần chạm tay vào tuyết, chơi

được tiếp cận, tìm hiểu và

những trò chơi trên tuyết…Bởi lẽ sinh ra ở

khám phá về môi trường

miền nhiệt đới sẽ thì chẳng thể nào tưởng

xung quanh, thông qua đó

tượng được: tuyết thực sự sẽ ra sao nhỉ ?

cũng rèn luyện cho các bé

Và vỡ òa niềm hạnh phúc, cảm nhận

thói quen và sự mạnh dạn khi

được sự long lanh trong đôi mắt của tụi

tham gia các hoạt động tập

nhóc, khi các thầy cô thông báo sẽ tổ chức

thể ngoài xã hội.

một chuyến “du hành” đến xứ sở tuyết.
Vào ngày 27/03 vừa qua, cả trường Phú
Đông Lotus Kindergarten đã biến giấc mơ
thành hiện thực khi tung hoành với thế giới
tuyết khổng lồ ở Khu Vui Chơi Giải Trí Snow
Town Sài Gòn.
Tại đây, các bé được tham gia tất cả
các trò chơi trong không khí lạnh của
tuyết, được trải nghiệm Ski, trượt phao,
nặn người tuyết và đặc biệt, được hướng
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Khi vừa đặt chân đến nơi,
các con hết sức phấn
khích khi cảm nhận được
trong tay những tảng
băng tuyết lạnh buốt
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Các con ngoan ngoãn xếp hàng lên xe và trật tự đi theo sự
hướng dẫn của các thầy cô. Qua mỗi chuyến đi, các con được
học nhiều hơn về các kĩ năng sống khác

Vì đã được các cô dặn dò và hướng dẫn nên các con đều
được bố mẹ trang bị đồ ấm cũng như các điều dặn dò trong
chuyến thăm thị trấn tuyết.

Những gương mặt hạnh phúc khi được chơi cùng những
khối tuyết phủ trắng khắp nơi

Không những được ngập chìm trong không khí lạnh của tuyết,
các em nhỏ còn được chơi trượt tuyết nữa.

Khung cảnh thật đẹp như trong phim, các con đưa những cánh tay nhỏ xíu để hứng những hạt tuyết đang rơi.
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Trải nghiệm tại Snow Town, chắc hẳn các con đã có nhều trải nghiệm thú vị, những bài học hữu ích và cả những kỉ niệm thân
thương với các thầy cô dưới mái trường Phú Đông Lotus.
Quên đi cái lạnh buốt của tuyết, các em nhỏ mải mê sáng tạo
nhiều trò chơi.

Tụi mình còn phải tranh thủ nếm xem vị của tuyết có "ngon"
như cà rem không nhỉ?

Dưới tuyết rơi, các thầy trò và bố mẹ cảm nhận cái lạnh của
tuyết nhưng vẫn thấy ấm áp, gắn bó cùng nhau

Các thầy cô của trường mầm non Phú Đông Lotus đã giúp các
con có những trải nghiệm đáng nhớ với tuyết trắng, với cái lạnh
ngay tại Sài Gòn.
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Thỏa sức sáng tạo và mải mê với sân chơi cát nước ở trường giúp các bé có thêm nhiều kiến thức về thiên nhiên

KHUNG TRỜI LỘNG GIÓ CỦA BÉ Ở
PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN
Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

N

Gió mát, nắng vàng và chúng ta chẳng ngại
cùng nhau ngồi bệt trên cát trên những thảm
cỏ. Đó là những giờ học, giờ chơi thú vị của các
bé ở trường mầm non Phú Đông Lotus.

hững hoạt động vui chơi ngoài
trời tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và
thích ứng với môi trường tự nhiên
đồng thời trẻ tự tin, mạnh dạn

trong cuộc sống. Đối với trẻ lứa tuổi nhà trẻ
nói chung và trẻ mầm non nói riêng, vui
chơi là hoạt động chủ đạo vì vậy trẻ được

lớn của Phú Đông Lotus Kindergarten, trường chúng mình có đầy đủ các khoảng sân

học mà chơi, chơi mà học. Qua đó trẻ dần

chơi riêng biệt cho bé như sân chơi cát nước, hồ bơi, sân đá bóng, vườn trồng rau…

phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan

Trong tuần các cô đều sắp xếp trong lịch học những giờ chơi ngoài sân như đá bóng,

hệ xã hội nhằm phát triển toàn diện nhân

trò chơi đội nhóm…Đặc biệt các em nhỏ rất thích trò chơi cát nước, với những món đồ

cách cho trẻ. Thông qua các hoạt động

chơi bắt mắt nhiều màu sắc các bé thoải mái sáng tạo và cùng nhau chơi nhiều trò chơi

ngoài trời trẻ phát huy được tính tích cực

thú vị.

chủ động của mình. Đồng thời trẻ có được
sự thoải mái dễ chịu khi được ra ngoài hít
thở không khí trong lành của thiên nhiên
xung quanh trẻ.

THA HỒ SÁNG TẠO TRÒ CHƠI VỚI
CÁT NƯỚC
Rất khó để có thể tổ chức thường xuyên
cho các bé những chuyến đi chơi ngoài

Mải
mê
với
những sáng tạo
của mình, chắc
chắn, chiều nay
chắc chắn các
con sẽ có nhiều
câu chuyện về
cát để kể cho bố
mẹ lắm đây!

thiên nhiên. Thế nhưng với không gian rộng
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Được chạm tay vào cát, cảm nhận sự mịn màng của cát ngay tại sân trường khiến các bé vô cùng phấn khích và thích thú
Những gương mặt hồ hởi khi được vui chơi ngoài trời trong
không khí trong lành mát mẻ, mỗi ngày đến trường là một trải
nghiệm mới

Thiên nhiên luôn mang đến những bài học tuyệt vời nhất
dành cho các bé.

KHI VƯỜN CÂY TRÁI TRỞ THÀNH XƯỞNG NGHỆ
THUẬT THIÊN NHIÊN
Một giờ học sáng tạo được các cô chuyển cả lớp ra
ngoài vườn. Mấy cô trò lót mấy tấm chiếu nhỏ nhỏ để ngồi
trên thảm cỏ và kê bàn cùng học. 04 bức tường của lớp học
thường ngày được thay thế bằng những rặng cây ăn trái
xanh mát và thơm ngát. Ngồi học các con cảm nhận được
gió thổi mát rượi, chim hót líu lo. Lớp mình chẳng khác một
xưởng nghệ thuật với những họa sĩ nhí bận rộn thực hiện tác
phẩm của mình, tác phẩm những chú bọ cánh cứng từ củ
khoai tây.
Thoát ra khỏi giới hạn của những giờ học trong phòng, các cô trò
trường Phú Đông Lotus không ngừng sáng tạo những giờ học ngay
giữa ngôi vườn xanh mát của trường
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Các con được tự tay mình thực hiện tác phẩm của mình.
Ngồi học giữa thiên nhiên sẽ giúp bé thấy sảng khoái, trong
lành hơn rất nhiều.

Mặc dù lấm lem chân tay với màu nhưng các con rất vui và
học được nhiều kĩ năng mới mẻ

Cô hướng dẫn cách làm những chú bọ cứng và các trò làm
theo nhé!

Mỗi góc nhỏ của trường, đặc biệt là những khoảng xanh trong lành, mát mắt của Phú Đông Lotus Kindergarten sẽ cùng các con lớn lên
với nhiều bài học thật hay.
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ĐỪNG THAN NHÀ BẾP QUÁ NHỎ,

HÃY XEM MỘT SỐ Ý TƯỞNG NÀY
Theo Quỳnh Hoa/Homedit

Một phòng bếp nhỏ sẽ gây ra một số bất tiện cho Nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm cách sắp xếp để
bạn. Ví dụ như bạn không thể mua những thiết bị một căn bếp nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi và thông
lớn, bề mặt bếp không đủ rộng rãi để thoải mái bày thoáng.
biện.

M

MỘT SỐ

ột số ý tưởng cho gian bếp nhỏ sẽ phải sử dụng
những đồ nội thất được thiết kế riêng. Ví dụ
như căn hộ này ở Tokyo. thay vì chia các phòng

bằng những bức tường riêng biệt, Yuichi Yoshida và các
cộng sự thiết kế cho căn phòng một bố cục mở, phân
chia các khu vực bằng đồ nội thất.

ý tưởng từ khắp thế
giới sẽ giúp bạn có
thêm nguồn cảm
hứng cho gian bếp
nhà mình.

N

hà thiết kế Ewa Czerny chứng minh cho bạn
thấy một gian bếp nhỏ bé trong căn nhà chỉ
29m2 ở thành phố Warsaw, Ba Lan vẫn có thể

đầy đủ tiện nghi và vô cùng hiện đại, thoáng đãng. Bí
quyết chính là sử dụng những màu sắc cơ bản và tối giản
cho nội thất trong phòng.
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

M

ột cách đơn giản và hiệu quả
để giúp một không gian nhỏ
hẹp trở nên rộng rãi và
thoáng đãng hơn là sử dụng những
màu sáng, như căn hộ 30m2 ở Paris
này. Căn bếp nhỏ màu trắng và chiếc
bàn cao vừa làm bàn ăn sáng, vừa là
quầy bar rất thú vị.

Đ

Đ

ây cũng là một không gian bếp
rất tiện nghi và thoáng đãng với
những đồ nội thất chuyên biệt.
Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng vẫn có đủ các
tủ đựng đồ, các vật dụng cơ bản, tủ lạnh
lớn, đầy đủ ánh sáng, và có cả một
chiếc bàn gấp nhỏ.

ây là phòng bếp của một căn
hộ rộng 33m2 ở Moscow,
Nga, được thiết kế bởi Studio
Bazi. Khi muốn che đi căn bếp này,
chủ nhà chỉ cần kéo cửa xếp lại và nó
sẽ giống với một chiếc tủ quần áo khi
nhìn từ bên ngoài.

R

ất nhiều căn hộ hiện đại không hề
ngăn cách giữa phòng bếp, phòng
khách, khu vực ăn uống, phòng đọc
sách,... Ví dụ như căn hộ 38m2 ở Brazil,
không có không gian trống giữa các khu
vực, nên bạn có thể bước từ phòng khách
vào nhà bếp chỉ với 1 bước chân. Bức
tường nhỏ giữa khu vực sinh hoạt và nhà
bếp là một sự ngăn cách rất nhẹ nhàng
và hợp lý.

C

ăn hộ ở Barcelona được thiết kế bởi Eva
Cotman cho bạn thấy bàn bếp quan
trọng như thế nào. Đó không chỉ là một
không gian tiện ích cho một căn bếp
nhỏ, mà còn là vật phân cách hiệu quả giữa
phòng bếp với phòng ăn và phòng khách

V

ách ngăn phòng rất hữu ích cho
các căn nhà nhỏ vì nó giúp chủ
nhà không mất đi không gian bị
chiếm bởi những bức tường. Căn
hộ siêu nhỏ này là một ví dụ. Nó chỉ rộng
25m2, khu vực bếp và sinh hoạt được
ngăn cách với giường ngủ bởi một chiếc
kệ nhỏ. Ý tưởng khá tuyệt vời từ studio
SWAN Architectes.

K

hi thiết kế và sắp xếp
những căn bếp nhỏ, bạn
thường phải chấp nhận
những vật dụng nhỏ
hơn. Ví dụ như căn hộ
này, nó rộng 27m2 ở Darlinghurst,
Australia, được thiết kế bởi Brad
Swartz. Gian bếp này quá nhỏ, vì thế
bạn phải dùng một tủ lạnh mini thay
vì một chiếc tủ lớn. Máy giặt cao
ngang với tủ lạnh, nên có thể tận
dụng thêm không gian.
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER 2019

Tháng 3.2019: Thi công cốt thép sàn tầng 09 Block A (80%) - Đổ bê tông sàn tầng 08 Block B

Tháng 2.2019: Thi công cốt pha, sắt thép tầng 08 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 08 Block B

Tháng 01.2019: Thi công cốt thép tầng 07 Block A - Thi công cốt thép tầng 06 Block B

Tháng 12.2018: Thi công cột tầng 06 Block A - Thi công sàn tầng 05 Block B

Tháng 11.2018: Thi công sàn tầng 06 Block A - Thi công sàn tầng 04 Block B
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Lối lên Bãi đậu xe

Bãi đậu xe tầng 04

Hồ bơi tầng 06

Tầng 07 - Căn hộ Block A

Tuần 2 Tháng 04: Thi công cốt théo sàn tầng 12B Block A (90%) - Đổ bê tông sàn tầng 12 Block B (80%)

THÁNG 12

Tháng 04.2019
Đang thi công cốt pha, cốt thép tầng 12B Block A (90%)
Đang thi công cốt thép, cột vách tầng 12 Block B (80%)

Block A

Block A, B
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

TRƯỜNG MẦM NON SEN TÍM(PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN)

Thông báo

%

%

HỌC PHÍ

CHO PHỤ HUYNH
GIỚI THIỆU HỌC SINH MỚI

TẶNG 1 NÓN
+ BỘ ĐỒNG PHỤC
PHÚ ĐÔNG LOTUS

PHÍ GHI DANH

ĐẶC BIỆT, CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG

20%

VNĐ

Tháng

Ă

TẶNG 100

BẠN ĐẾN TRƯỜNG”

20%
HỌC PHÍ

CHO học sinh mới
được giới thiệu

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ PHỤ HUYNH ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ THAM QUAN
TẠI PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN

HỌC PHÍ

3.500.000

N

TẶNG 30

TỔNG HỌC PHÍ VÀ
CỐ ĐỊNH
MỨC ƯU ĐÃI TỚI
NGÀY RA TRƯỜNG

CHUẨ
NON
NQ
U

M

1
20

9

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN QUÀ HẤP DẪN

ẦM

TẾ
ỐC

HỌ
CM

Trường mầm non Phú Đông Lotus – tọa lạc tại Khu dân cư cao
cấp Him Lam Phú Đông với khuôn viên đẳng cấp Xanh- Sạch- An
toàn, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các phụ huynh đang
tìm kiếm môi trường học tập, vui chơi lí tưởng cho con.

HỌC

2 018

