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THÔNG ĐIỆP
TỪ BAN BIÊN TẬP
Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

Không khí năng động của một mùa hè rực rỡ ngập tràn khắp muôn nơi, trong từng ngóc ngách trên phố, dưới
những mái trường và trên cả những công trình mới.
Mùa hè của Phú Đông rộn ràng hơn bao giờ hết với tiếng hô vang “Go Green! Go Green” trong Ngày hội Chào hè
và Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đã diễn ra tại khuôn viên khu dân cư Him Lam Phú Đông. Với mong muốn gửi đến
cộng đồng cư dân và các em thiếu nhi thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, lan tỏa tinh thần
luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng cư dân, cuộc thi Phú Đông Mini Marathon đã nhận được sự hưởng ứng,
tham gia tích cực của hàng trăm vận động viên là các thành viên trong gia đình.
Và quý II cũng đã ghi nhận sự sôi động của thị trường bất động sản với sự tăng tốc của nhiều dự án đang thi công
hay những dự án mới ra mắt, thu hút sự quay trở lại của các nhà đầu tư và các khách hàng có nhu cầu ở thực.
Trên đại công trường dự án Phú Đông Premier, đội ngũ các kỹ sư và công nhân vẫn ngày đêm làm việc với tinh
thần, trách nhiệm cao nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Cập nhật từ thực tế, block A đã được thi công
đến tầng 24 và block B đến tầng 22; đồng thời nhiều hạng mục bên trong các căn hộ cũng đang được hoàn thiện. Có
thể nói, chúng ta đã vượt qua 2/3 của cuộc hành trình và mỗi giờ, mỗi ngày những giọt mồ hôi vẫn rơi trên công
trường để góp phần tạo nên một dự án chỉn chu, đẳng cấp trong tương lai.
Trong khi đó, xen lẫn với tiếng ve râm ran vẫn là tiếng ríu rít của các em nhỏ dưới mái trường mầm non Phú Đông
Lotus trong kỳ học hè bổ ích. Những cảm xúc của mùa chia tay mái trường vào tháng 5 vừa qua, không thể nào
không kể đến lễ tốt nghiệp đầy cảm xúc của những “thiên thần” đầu tiên. Các con bịn rịn rời xa mái trường mầm non
và tự tin bước vào lớp Một trong niềm hạnh phúc, tự hào của các thầy cô và gia đình. Với tâm huyết của ban giám
hiệu, các thầy cô, Phú Đông Lotus Kindergarten sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh trở thành “ngôi nhà” thứ hai nuôi
dưỡng, nâng bước tâm hồn trẻ thơ của các con.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Phú Đông Group, Ban biên tập 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.

Trân trọng,
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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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Công ty CP

Công ty CP

Địa ốc Phú Đông

Tổng Công ty
Xây dựng Nông nghiệp

Công ty CP

Công ty TNHH

Công ty CP

Đầu tư SGVM

TM-XD HL 86

Công ty CP

Công ty CP

Công ty CP

Công ty CP

Công ty CP

Công ty CPGD
Quốc tế Phú Đông

Việt Nam (Vinacco)

Công ty CP

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG GROUP THỰC HIỆN
PROJECTS MAP PHU DONG GROUP

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

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

ĐÀ NẴNG

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

TÂY NINH
Nhà máy xi măng Tây Ninh
ĐÀ LẠT
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

ĐÀ LẠT
Trường ĐH Quốc Gia

BÌNH PHƯỚC

BÌNH DƯƠNG

AN GIANG
Trung tâm thương mại Nguyễn Kim

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

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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LĨNH VỰC 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 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 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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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 TNHH Đầu tư SGVM
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

Lượng giao dịch căn hộ tại Hà Nội
Thị trường căn hộ tại TP.HCM sôi động hơn Hà Nội với số giao dịch tăng trung bình 44%/năm trong 5 năm qua.

và TP.HCM giai đoạn 2014-2018.
Nguồn: Savills Việt Nam.

GIÁ CĂN HỘ SÀI GÒN VÀ HÀ NỘI

ĐÃ TĂNG BAO NHIÊU TRONG 5 NĂM QUA?
Theo Zing

Theo Savills, giá bán trung bình căn hộ tại TP.HCM chưa đến 1.100 USD/ m2 vào 2014.
Đến năm 2018 mức giá đã chạm mốc 1.600 USD/m2 (tăng trung bình 10% mỗi năm).

H

ãng nghiên cứu bất
động
sản
Savills
vừa công bố báo
cáo về thị trường
nhà ở tại TP.HCM và Hà
Nội giai đoạn 2014-2018.
Theo đó, giá bán căn hộ ở Sài
Gòn có tốc độ tăng ổn định
hơn tại thủ đô.
Năm 2014, giá căn hộ
trung bình tại TP.HCM chưa
đến 1.100 USD/m2 (khoảng
25 triệu đồng/m2), thấp hơn
giá bán tại Hà Nội là 1.000
USD/m2 (23 triệu đồng/m2).
Tuy nhiên sau 5 năm, giá căn
hộ tại Sài Gòn đã tăng lên
1.600 USD/m2 (36,5 triệu
đồng/m2) với mức ổn định
10%/năm.
Trong khi đó, thị
trường Hà Nội có mức tăng
thấp hơn. Savills cho biết giá

căn hộ trung bình tại Hà Nội
năm 2018 là 1.300 USD/m2
(khoảng 30 triệu đồng/m2), chỉ
tăng 1% so với 2017.
Về lượng giao dịch, thị
trường TP.HCM cũng sôi động
hơn với số giao dịch tăng trung
bình 44%/năm trong 5 năm
qua. Mức giao dịch tại Sài Gòn
đạt mức đỉnh vào năm 2018
với 49.000 giao dịch. Tỷ lệ hấp
thụ trong giai đoạn 2014-2018
đạt 87%. Theo Savills, phân
khúc căn hộ bình dân hạng
C dẫn dắt thị trường TP.HCM
trong 5 năm qua với 60% tổng
giao dịch.
Tại Hà Nội, số lượng
giao dịch căn hộ năm 2018 đạt
hơn 30.000 căn, tăng 20% so
với cùng kỳ năm trước. Trong
giai đoạn 2014-2018 phân
khúc hạng B chiếm tỷ
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trọng giao dịch lớn nhất tại thị
trường thủ đô với 43-61% tổng
lượng giao dịch.
Tuy nhiên, trong báo
cáo về thị trường bất động
sản Việt Nam quý I vừa qua, số
lượng giao dịch thành công tại
Hà Nội là 9.800 căn trong khi
ở TP.HCM chỉ hơn 6.400 căn.
Một trong những lý do khiến
tình hình giao dịch căn hộ tại
TP.HCM "ảm đạm" hơn là thủ
tục pháp lý vướng mắc khiến
nhiều dự án mới phải thay đổi
kế hoạch mở bán.
Tại cả TP.HCM và Hà
Nội, tình hình giao dịch căn hộ
phân khúc cao cấp hạng A đều
phát triển tốt và thu hút cả nhà
đầu tư trong và ngoài nước với
mức định giá cạnh tranh so với
nhiều thành phố trong khu vực
cùng tỷ suất sinh lời hấp dẫn

khi cho thuê.
Theo Savills, số lượng
người giàu trong nước tăng
nhanh cùng với việc nới lỏng
chính sách sở hữu nhà với
người nước ngoài cũng là
nguyên nhân tăng nhu cầu của
thị trường căn hộ hạng sang.
Một điểm chung khác
của cả 2 thị trường là mục đích
mua nhà. Savills nhận định đa
số người mua căn hộ hạng C có
nhu cầu sử dụng thật sự, người
bỏ tiền vào căn hộ hạng B có
nhu cầu nâng cấp nhà ở hoặc
cho thuê trong khi nhóm mua
căn hộ hạng A phần lớn là nhà
đầu tư dài hạn.

www.phudonggroup.com

DÒNG VỐN NGOẠI TỶ USD ĐỔ VÀO NHIỀU
DỰ ÁN BĐS LỚN TẠI BÌNH DƯƠNG
Theo Hạ Vy/Trí thức trẻ

Hiện tỉnh Bình Dương có 3.612 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đạt 33,3 tỷ USD. Trong
số các nước đầu tư tại Bình Dương thì Nhật Bản đang đứng thứ 2 với gần 300 dự án, tổng số
vốn đầu tư khoảng 5,2 tỷ USD.

B

ình Dương luôn được
đánh giá là một trong
những địa phương dẫn
đầu cả nước về thu hút
vốn FDI. Trong năm 2018, FDI
vào Bình Dương đạt trên 2 tỷ
USD và 5 tháng đầu năm nay
đã thu hút được 1,76 tỷ USD.
Hiện tỉnh có 3.612 dự án đăng
ký đầu tư với tổng số vốn đạt
33,3 tỷ USD. Trong số các nước
đầu tư tại Bình Dương thì Nhật
Bản đang đứng thứ 2 với gần
300 dự án, tổng số vốn đầu tư
khoảng 5,2 tỷ USD.
Ông Trần Thanh Liêm,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Dương cho biết, kết quả trên
có được là do Bình Dương đã
ban hành nhiều chính sách
quan trọng nhằm thu hút FDI,
phát triển kinh tế. Đồng thời,
tập trung mọi nguồn lực để
hình thành và phát triển các
khu, cụm công nghiệp để mời
gọi các nhà đầu tư nước ngoài
đến đầu tư. Chính sự nỗ lực
này cộng với những lợi thế sẵn
có của địa phương đã tạo nên
sự hài lòng để doanh nghiệp
đẩy mạnh và mở rộng quy mô,
chất lượng đầu tư tại Bình
Dương.
Theo ghi nhận, thời gian qua
DN Nhật Bản đến làm ăn tại
Bình Dương không chỉ gia tăng
về số lượng mà còn nâng cao
về quy mô đầu tư. Hiện Nhật
Bản đầu tư gần 300 dự án với
tổng vốn đăng ký hơn 5,2 tỷ
USD, chiếm hơn 9,8% về số
lượng dự án và gần 15,5% về
vốn FDI tại Bình Dương. Các dự

án đầu tư của Nhật Bản vào
Bình Dương đã góp phần giải
quyết hàng chục nghìn việc
làm cho người lao động địa
phương nói riêng và cả nước
nói chung.
Có thể kể đến một số dự
án đầu tư nổi bật của Nhật Bản
như: Dự án kinh doanh bất
động sản Khu đô thị Tokyu
Bình Dương của Tập đoàn
Tokyu, với tổng vốn đầu tư 1,2
tỷ USD; Dự án sản xuất các
thiết bị linh kiện điện tử Công
ty TNHH Wonderful Saigon
Electrics (do Tập đoàn Sun-S)
đầu tư với tổng vốn 450 triệu
USD; Dự án Trung tâm thương
mại AEON Mall Bình Dương do
Công ty TNHH AEON Mall Việt

Nam đầu tư với tổng vốn 95
triệu USD... Những dự án này
đã góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội của Bình
Dương.
Theo phân tích mới đây
của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bình Dương, bình quân mỗi dự
án của DN Nhật Bản đầu tư vào
Bình Dương có vốn hơn 24
triệu USD. Đây là con số bình
quân cao nhất trong số các
quốc gia đầu tư vào Bình
Dương hiện nay. Điều này cho
thấy những nỗ lực trong cải
thiện môi trường đầu tư, hoàn
thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng,
đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính… của tỉnh Bình
Dương đã mang lại hiệu quả
tích cực.

Theo ông Đặng Minh
Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Dương, trong thời gian
qua các dự án đầu tư của DN
Nhật Bản tại Bình Dương đều
áp dụng công nghệ hiện đại,
tiên tiến. Trong thời gian tới,
Bình Dương mong muốn có
thêm nhiều DN Nhật Bản sẽ
đầu tư các dự án sản xuất công
nghiệp ứng dụng công nghệ
cao đáp ứng nhu cầu phát triển
của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0... nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển giữa công
nghiệp và xây dựng đô thị
thông minh.
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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁ CĂN HỘ TRÊN DƯỚI 2 TỶ ĐỒNG
TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP TẠI TP.HCM
CÓ XU HƯỚNG TĂNG, DỰ ÁN SẮP GIAO NHÀ
HÚT NGƯỜI MUA
Hạ Theo
Vy\Theo
Hạ Vy/Trí
Trí thức
thức trẻ
trẻ

Những dự án căn hộ đang gấp rút quá trình xây dựng, mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn tại
Tp.HCM và các tỉnh giáp ranh đang có hấp lực riêng đối với người mua ở thực. Giá ghi nhận
tăng trên thị trường thứ cấp từ 15-20% trong vòng 1 năm.

Vì
căn
hộ sắp
hútthiện
người
Vìsao
sao
căn
hộhoàn
sắpthiện
hoàn
mua
ở
thực?
hút người mua ở thực?

T

âm lý
lý sở
sở hữu
hữu căn
căn hộ
hộ mức
mức giá
giá hợp
hợp lý
lý
âm
và
đang
trong
quá
trình
xây
dựng
và đang trong quá trình xây dựng
tốt nhận
nhận được
được sự
sự quan
quan tâm
tâm từ
từ
tốt
người
có
nhu
cầu
ở
thực.
Trong
khi
người có nhu cầu ở thực. Trong khi
đó, giới
giới đầu
đầu tư
tư cũng
cũng “nhắm”
“nhắm” đến
đến phân
phân
đó,
khúc
giá
trên
dưới
2
tỉ
đồng/căn
để
đầu
tư
khúc giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn để đầu tư
lâu
dài,
hướng
đến
nhu
cầu
ở
thực
đang
lâu dài, hướng đến nhu cầu ở thực đang
rất lớn
lớn trên
trên thị
thị trường.
trường.
rất
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Theo dự báo của các chuyên
gia, trong năm 2019 lượng căn hộ đi vào
hoàn thiện bàn giao sẽ tương đối nhưng
ở phân khúc giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn
lại không quá nhiều dự án. Trong khi đây
là loại hình đáp ứng được nhu cầu ở thực
của số đông khách hàng hiện nay.
Điểm tên trên thị trường chung
cư, một số dự án có mức giá từ 1.5 - 2.2 tỉ
đồng/căn ghi nhận sức tiêu thụ khá tốt.
Đặc biệt, những dự án cất nóc, đang

trong quá trình hoàn thiện được khách
hàng đón nhận. Chẳng hạn khoảng 80 căn
hộ cuối cùng thuộc dự án Carillon 7
(đường Lương Minh Nguyệt, Q.Tân Phú,
Tp.HCM) với mức giá từ 30 triệu đồng/m2
cho các diện tích 60-80m2.
Theo tìm hiểu, Q.Tân Phú có
nhiều dự án BĐS được DN địa ốc đầu tư,
hầu hết đã đi vào sử dụng. Riêng đối với
các dự án mới chào thị trường khoảng 1
năm nay, sức tiêu thụ tốt do nhu cầu tăng

www.phudonggroup.com

cao vì khu vực này gần với các tiện ích
cộng đồng đã hiện hữu. Đặc biệt, với các
dự án căn hộ mới mức giá trên dưới 2 tỉ
đồng/căn, tọa lạc ở các tuyến đường kinh
doanh sầm uất lâu đời luôn được cả người
mua ở thực lẫn giới đầu tư săn đón.
Tương tự, tại khu vực Q.9, Q.2,
Q.Thủ Đức, một số dự án căn hộ đang
trong quá trình xây dựng, gần cất nóc
hoặc sắp bàn giao cũng thu hút người
mua thực. Chẳng hạn, căn hộ hausbelo
chào mức giá 1,24 -2.33 tỉ đồng/căn
dường như không còn căn để bán cho
khách mua. Hay dự án Jamila Khang Điền,
9 view Apartment, Phú Đông Premier…
đang trong quá trình xây dựng hoặc đã
hoàn thiện cũng nhận được sự quan tâm
đặc biệt của người mua ở thực.
Theo báo cáo của CBRE Việt
Nam, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế,
tình hình tiêu thụ vẫn tốt tại các phân
khúc. Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 80% đến 100%
được ghi nhận tại một số dự án của chủ
đầu tư uy tín và mức giá hợp lý. Nhờ vậy, so
với quý trước và cùng kỳ năm trước, mức
giảm của tổng số căn bán được trên toàn
thị trường thấp hơn mức giảm của tổng số
căn chào bán.

Nguồn cung mới khan hiếm,
giá thứ cấp tăng

Theo CBRE thị trường căn hộ
Tp.HCM trong quý 1/2019 trầm lắng với
lượng nguồn cung chào bán mới giảm
mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý
1/2019 có 4.423 căn hộ được chào bán,
giảm 46% theo quý và 54% so với cùng kỳ
năm trước. Mặc dù vấn đề cấp phép có
ảnh hưởng đến số lượng dự án chào bán
với chỉ 12 dự án trong quý so với mức
trung bình 18-20 dự án mỗi quý trong ba
năm qua, gần 60% lượng căn chào bán mới
là từ các dự án chào bán lần đầu (tỷ lệ này
thường dao động trong khoảng từ
40%-70%).

“Chính nhờ nguồn cung hạn
chế, các dự án mới có tỷ lệ
bán và giá bán khả quan”,
đại diện CBRE nhấn mạnh.
Xét về tỉ lệ giữa các phân khúc
sản phẩm, phân khúc trung cấp tiếp tục
chiếm phần lớn với 55% tổng nguồn cung
trong quý 1/2019, tạo nền tảng cho thị
trường phát triển bền vững hơn bằng việc
đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở của người
mua.
Theo nhận định của đơn vị
nghiên cứu này, thị trường thứ cấp dự kiến
hoạt động sôi nổi hơn vào năm 2019 nhờ
vào việc thiếu hụt nguồn cung. Các căn hộ

tại có mức giá bán hợp lý có thể đạt mức
tăng giá thứ cấp lên tới 15-20% so với giá
chào bán ban đầu.
Quả thực, ở một dự án căn hộ
mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn chào thị
trường từ đầu năm 2018 đến nay, ghi nhận
mức giá thứ cấp tăng khoảng 20%. Tuy
nhiên, theo các chuyên gia, không phải dự
án căn hộ nào cũng đạt mức tăng giá thứ
cấp ấn tượng mà còn phụ thuộc vào vị trí
từng dự án, uy tín chủ đầu tư.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám
đốc Phú Đông Group cho rằng, không phải
dự án căn hộ mức giá vừa túi tiền nào cũng
tăng giá thứ cấp tốt. Mức độ tăng giá ở các
dự án còn phụ thuộc vào vị trí, sự chăm
chút của chủ đầu tư cho công trình, bao
gồm yếu tố tiện ích dự án, sự đầu tư hậu
mãi được cư dân kiểm nghiệm ở các dự án
đã được chủ đầu tư triển khai trên thị
trường.
Theo ông Phúc, giá thứ cấp ở một
số dự án căn hộ mức giá từ 1-3 tỉ đồng/căn
tăng là bởi tác động từ việc khan hiếm
nguồn cung mới trên thị trường, đặc biệt ở
phân khúc căn hộ có mức giá từ 1.5-1.8 tỉ
đồng/căn giá thứ cấp tăng mạnh bởi hiện
rất ít dự án được triển khai, trong khi nhu
cầu mua ở thực của phân khúc này còn rất
lớn.

Những dự án căn hộ mức giá vừa túi tiền hút nhu cầu ở thực. Ảnh: Hạ Vy
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Tuyến đường Phạm Văn Đồng đã vẽ lại bản đồ thị trường bất động sản TP.HCM khi điền thêm khu Bắc vào thị trường. Ảnh: Gia Huy

ĐẠI LỘ VÀNH ĐAI MỞ LỐI CHO THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA NAM PHÁT TRIỂN
Theo Gia Huy/Báo Đầu tư Bất động sản

Trước năm 2010, khu Bắc TP.HCM chỉ là những căn nhà xập xệ, nhưng ngay sau khi
tuyến đường Phạm Văn Đồng hoàn thành năm 2015, thị trường bất động sản khu vực
này trở nên sôi động với hàng loạt dự án nhà ở hiện đại mọc lên.

Đ

ại lộ Phạm Văn Đồng,
cánh tay nối dài của
TP.HCM với Đông
Nam Bộ

Tuyến đường làm thay
đổi khu Bắc
Đại lộ Phạm Văn
Đồng thuộc tuyến đường
Vành đai 1 tại TP.HCM, bắt đầu
từ Sân bay quốc tế Tân Sơn
Nhất đến Ngã tư Linh Xuân
thuộc quận Thủ Đức, nối với
Quốc lộ 1A đi các tỉnh miền
Tây và miền Đông Nam Bộ.
Ngoài ra, trục đường này còn
nối thẳng vào tuyến đường
Quốc lộ 1K đi TP. Biên Hòa
(tỉnh Đồng Nai) và Quốc lộ 13
đi tỉnh Bình Dương, đây là trục
kinh tế TP.HCM - Tây Nguyên.

Tuyến đường được
xây dựng từ năm 2008, do Tập
đoàn Engineering Contruction
(Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, có
tổng vốn đầu tư 340 triệu
USD. Đây cũng là dự án giao
thông đầu tiên tại Việt Nam
do nước ngoài đầu tư xây
dựng theo hình thức BT (xây
dựng - chuyển giao). Tuyến
đường có 12 làn xe, chiều dài
12 km, là tuyến đường nội đô
đẹp nhất TP.HCM và đã phần
nào giải quyết được nhu cầu
giao thông của TP.HCM nói
chung, khu vực Đông Bắc nói
riêng.
Ông Ngô Quang
Phúc, Tổng giám đốc Công ty
cổ phần Địa ốc Phú Đông Group
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cho biết, trước năm 2010, thị
trường bất động sản khu vực
phía Bắc rất trầm lắng. Dù
người dân sinh sống đông,
nhưng lại rất ít dự án bất động
sản được xây dựng tại khu vực
này.
Tuy nhiên, khi tuyến
đường Phạm Văn Đồng được
xây dựng và đưa vào hoạt
động, mọi chuyện đã thay đổi
hoàn toàn với hàng loạt dự án
bất động sản xuất hiện dọc
theo tuyến đường này. Chẳng
hạn, đoạn đầu của đường
Phạm Văn Đồng nối với Sân
bay Tân Sơn Nhất và đường
Nguyễn Kiệm (quận Tân Bình)
xuất hiện 6 dự án chung cư
của Tập đoàn Novaland, triển

khai năm 2015, bàn giao cho
người dân về ở năm 2017.
Trước đó, năm 2014,
Tập đoàn Hà Đô triển khai dự
án trên dọc trục đường này và
đưa vào hoạt động năm 2016.
Khu đô thị Garden
Hills của CityLand với các sản
phẩm nhà phố thương mại,
biệt thự và giờ là chung cư
cũng được hình thành ngay
sau khi tuyến đường Phạm Văn
Đồng đưa vào hoạt động 1
năm.
Trong năm 2015,
trung tâm thương mại lớn đầu
tiên cũng xuất hiện tại khu Bắc
mang tên Emart và cũng bám
sát trục đường Phạm Văn
Đồng.

www.phudonggroup.com

Năm 2016 là sự xuất
hiện của đại dự án Van Phuc
City rộng 198 ha của Tập đoàn
Đại Phúc với các dòng sản
phẩm biệt thự, nhà phố
thương mại, chung cư, khu vui
chơi giải trí. Dự án tọa lạc dọc
đường Quốc lộ 13, cách
đường Phạm Văn Đồng 2 km.
Cuộc đổ bộ lớn nhất
đến từ Tập đoàn Đất Xanh với
hơn 6 dự án bất động sản
được phát triển trên trục
đường Phạm Văn Đồng từ
năm 2015 tới nay như Opal
Skyview, Opal Garden, Chung
Cư Opal BouleVard…
Ngoài ra, còn phải
kể đến Dự án Him Lam Phú
Đông do Him Lam Land và
Phú Đông Group bắt tay nhau
phát triển với dòng sản phẩm
là nhà phố, chung cư. Tiếp sau
thành công này, năm 2018,
Phú Đông Group tiếp tục đưa
ra Dự án Phú Đông Premier
với hơn 600 căn hộ chung cư
cao cấp

Cuộc đổ bộ
của doanh nghiệp
mới chỉ bắt đầu

Dù có hàng chục dự
án bất động sản mọc lên dọc
theo tuyến được Phạm Văn
Đồng kể từ năm 2014 đến
nay, nhưng theo giới phân
tích, cuộc đổ bộ mới chỉ bắt
đầu, bởi dọc tuyến đường này
quỹ đất vẫn còn rất lớn, tiềm
năng mở rộng khi các nhánh
đường kết nối vùng bắt đầu
hình thành.
Cụ thể, trong Điều chỉnh quy
hoạch Vùng TP.HCM đến năm
2030, tầm nhìn đến 2050 tiếp
tục quy hoạch khu Bắc gồm
quận Thủ Đức, tỉnh Bình
Dương là trục kinh tế TP.HCM
- Tây Nguyên bằng trục đường
Quốc Lộ 13. Trong đó, tuyến
đường Phạm Văn Đồng là
tuyến đường xương sống của
toàn bộ bản quy hoạch này.
Ngoài ra, đầu năm
2018, UBND TP.HCM và UBND
tỉnh Bình Dương đồng nhất trí
sẽ kéo dài tuyến Metro số 1
Bến Thành - Suối Tiên tới thị
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra, khu Bắc

cũng đang trong tâm điểm
của quy hoạch các dự án giao
thông trọng điểm sẽ được
triển khai trong năm 2019 mà
UBND TP.HCM vừa thông qua.
Chẳng hạn, tuyến đường Quốc
lộ 13 từ quận Bình Thạnh tới
điểm cuối là thị xã Dĩ An, tỉnh
Bình Dương, dự án mở rộng
diện tích lòng đường lên 60 m,
tổng vốn trên 5.000 tỷ đồng;
hoàn thành việc di dời Bến xe
miền Đông về quận 9; xây mới
cầu Bình Lợi…
Một yếu tố nữa thúc
đẩy thị trường bất động sản
khu Đông Bắc phát triển là
việc TP.HCM chính thức bỏ

như Bửu Long, Tân Triều của
Đồng Nai, khu du lịch vườn trái
cây Lái Thiêu, thị xã Thuận An,
tỉnh Bình Dương.
Bên cạnh đó, khu vực
này cũng tập trung nhiều tiện
ích như Bệnh viện Quốc tế
Hạnh Phúc tại Quốc lộ 13,
Bệnh viện Vũ Anh nằm trục
đường Phạm Văn Đồng, hay
mới đây nhất là Trung tâm
Thương mại Gigamall. Với
tổng diện tích sàn bán lẻ hơn
110.000 m2 với 2 tầng hầm, 7
tầng nổi và 1 tầng sân thượng
phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm
thực, vui chơi giải trí và văn
phòng cho thuê, Gigamall

“Với hàng chục dự án bất động sản được mọc lên
chỉ từ năm 2014, khi tuyến đường Phạm Văn
Đồng đưa vào hoạt động, đã vẽ lại bản đồ thị
trường bất động sản TP.HCM. Không chỉ có khu
Nam, Đông, Tây, mà giờ đây có cả khu Bắc và
không chỉ các quận phía Đông Bắc TP.HCM hưởng
lợi, mà cả thị trường Bình Dương, Đồng Nai đều
hưởng lợi khi tuyến đường hình thành”, ông
Phúc nói.
quy định yêu cầu hộ khẩu
Thành phố với một số ngành
nghề như giáo viên, công
chức, viên chức… Điều này sẽ
kích thích nhiều người đang
làm việc tại TP.HCM mua nhà
sinh sống tại thị xã Dĩ An, Bình
Dương, nơi chỉ bước 1 chân là
qua quận Thủ Đức trên trục
đường Phạm Văn Đồng.
Một dư địa nữa để
thị trường bất động sản khu
Bắc TP.HCM phát triển là mật
độ dân số khu vực này hiện
đang thấp nhất TP.HCM, cũng
như tỉnh Bình Dương. Cụ thể,
dân số quận Thủ Đức năm
2018 chỉ có 524.670 người,
còn thị xã Dĩ An là 415.350
người.
Bên cạnh đó, lợi thế
về hệ thống sông ngòi dày đặc
bao quanh khu vực này tạo
cho khu Bắc thời tiết mát mẻ
hơn các khu vực khác của
TP.HCM. Từ đây, cũng có thể
lưu thông về các khu du lịch

được kỳ vọng sẽ là điểm đến
trải nghiệm mới mẻ, mang lại
sự lựa chọn phong phú cho
người tiêu dùng ở khu vực phía
Bắc TP.HCM và các khu vực lân
cận.
Ngoài ra, trong quy
hoạch TP.HCM, Ga Sài Gòn sẽ
phải di dời về Ga Bình Triệu
hiện đang được phát triển.
Ông Phạm Lâm, Tổng
giám đốc Công ty Nghiên cứu
thị trường bất động sản DKRA
Vietnam cho biết, khu Bắc
TP.HCM hiện nay có lợi thế
sinh lời khá lớn. Cụ thể, giá đất
tại khu vực này hiện đang thấp
nhất TP.HCM, dao động từ 13 20 triệu đồng/m2 với chung cư
và 17 - 28 triệu đồng/m2 với
nhà đất. Trong khi đó, tại khu
Quận 9, chỉ cách đó vài trăm
mét, giá nhà chung cư thấp
nhất là 25 triệu đồng/m2.
Còn tại thị xã Dĩ An,
giá còn rẻ hơn, vì khung giá đất
của tỉnh Bình Dương thấp hơn

TP.HCM, trong khi người dân
vẫn được hưởng những tiện
ích và cuộc
sống của
TP.HCM.
“Có một điều thấy
rõ, đó là ở các khu vực như
khu Đông, khu Nam của
TP.HCM hiện hiếm có dự án
mới được triển khai, giá cao,
trong khi khu Bắc kết nối giao
thông, tiện ích sống tương
đương các khu vực này, nhưng
có giá rẻ hơn, mật độ dân số
thưa và các dự án cũng liên
tục xuất hiện”, ông Lâm cho
biết.
Theo tìm hiểu của
phóng viên Báo Đầu tư Bất
động sản, năm 2019 sẽ tiếp
tục có những dự án mới của
Đất Xanh, Đại Phúc, Phú
Đông… ra mắt thị trường khu
Bắc và đa phần thuộc phân
khúc chung cư. Những dự án
này ngoài việc giải quyết nhu
cầu nhà ở của người dân, còn
là cơ hội cho thị trường phát
triển trong năm 2019, trong
bối cảnh TP.HCM đang siết
cấp phép dự án mới tại nhiều
khu vực.
Ngoài ra, trong thời
gian tới, khu vực này được dự
báo sẽ còn xuất hiện thêm
nhiều dự án mới khi trên trục
đường Phạm Văn Đồng đang
có quỹ đất lớn từ các nhà máy,
xí nghiệp, doanh nghiệp cổ
phần hóa.
Chẳng hạn, Tập
đoàn Hà Đô vừa cho biết, đã
thâu tóm một khu đất lớn
trên tuyến đường Phạm Văn
Đồng của Tổng công ty Lương
thực miền Nam, Đất Xanh
Group thâu tóm khu đất lớn
ngay mặt tiền đường Phạm
Văn Đồng (thị xã Dĩ An), Phú
Đông Group cũng đã công bố
vừa thâu tóm khu đất 6.000
m2 và đang xin pháp lý để
thực hiện dự án chung cư mới
vào tháng 9 tới. Các doanh
nghiệp lớn như Thủ Đức
House, Hưng Thịnh Corp…
cũng cho biết đã nắm trong
tay một số khu đất mới tại
trục đường này.
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TIỆN ÍCH, HẠ TẦNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ BĐS CỦA
DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?
Theo Hạ Vy/Trí thức trẻ

Thực tế, trên thị trường BĐS hiện nay có những doanh
nghiệp phát triển thương hiệu bằng chính việc đầu tư
“mạnh tay” cho hạ tầng, tiện ích nhằm tạo giá trị vô hình
cho dự án. Thậm chí, số tiền để xây dựng hạ tầng, tiện ích
còn lớn hơn tiền xây dựng sản phẩm. Đó vừa là hướng đi,
vừa là cách tạo tính thanh khoản mà hiện không nhiều
doanh nghiệp đủ tiềm lực để theo đuổi đến cùng.

Phát triển chiều sâu hay
chiều ngang?

C

ó khá nhiều doanh nghiệp địa
ốc đặt mục tiêu ngay từ ban
đầu là kéo được cư dân vào ở
đạt yêu cầu chứ không phải
mục tiêu bán được nhiều hàng. Hay quan
niệm, phát triển bền vững chứ không
phải tối ưu hóa lợi nhuận.
Đa số những doanh nghiệp này
thường làm khá ít dự án trong năm, thậm
chí có doanh nghiệp 5-7 năm theo đuổi
một dự án quy mô. Quan điểm, mở rộng
dự án hay tập trung làm chỉn chu một dự
án là chiến lược của từng doanh nghiệp.
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Nhưng, rõ ràng bài toán chất lượng
vẫn là điều được khách mua BĐS hiện nay
mong đợi. Yếu tố chất lượng này lại đến từ
câu chuyện hạ tầng, tiện ích mà chủ đầu
tư bỏ tài chính lẫn tâm huyết vào để xây
dựng.
Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn
Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Đại
Phúc Land cho rằng, ở các dự án BĐS hiện
nay câu chuyện hạ tầng chỉ là 1 vế, câu
chuyện về tiện ích sống, đáp ứng được
nhu cầu ở thực của người dân mới là quan
trọng.
Một số doanh nghiệp tập trung làm
kỹ sản phẩm, phát triển chiều sâu không
theo chiều ngang là cũng xuất phát từ câu

chuyện ở thực này. “Làm sản phẩm BĐS
cái đích cuối cùng là thu hút được người
dân về ở. Đây là bài toán cân đối giữa việc
đầu tư và nhu cầu sở hữu.
Nhiều chủ đầu tư khi làm dự án
không nghiên cứu rõ về nhu cầu của thị
trường ở khu vực đó, tỉ suất đầu tư ra sao,
sản phẩm như thế nào, chính sách thu hút
dân về ở…chính sự chủ quan này đã khiến
một số khu đô thị dù được đầu tư hạ tầng
nhưng không có người về ở thì cũng chỉ là
hoang hóa”, bà Hương nhấn mạnh.
Theo bà Hương, đây không phải là
bài toán dễ. Nó phụ thuộc vào tiềm lực tài
chính, kinh nghiệm phát triển dự án và
tâm huyết của chủ đầu tư đó. Chẳng hạn,
có những khu vực ban đầu nhìn vào
không có tiềm năng nhưng chủ đầu tư lại
làm tốt cả về hạ tầng lẫn đầu tư tiện ích
thì nó cũng trở thành khu đáng sống.
Hay có những vùng sâu xa nhưng
chủ đầu tư có tầm nhìn, phát triển được
hệ sinh thái cộng hưởng, các công trình
thiết thực, đáp ứng được nhu cầu vui chơi,
giải trí, sống tiện ích của cư dân thì vẫn
thu hút người vào ở thực. “Dự án có phát
triển bền vững hay không, có đáp ứng
được nhu cầu ở thực hay không là phải
kéo được dân về ở. Mà muốn kéo được
dân thì chủ đầu tư phải đầu tư chiều sâu
về hạ tầng, tiện ích một cách bài bản”, nữ
CEO Đại Phúc Land chia sẻ.
Bà Hương tiết lộ, mới đây tại khu đô
thị Vạn Phúc (Q.Thủ Đức, Tp.HCM), doanh
nghiệp đầu tư 300 tỉ đồng để hoàn thiện
hạ ngầm lưới điện cao thế. Đây là công
trình nằm trong quy hoạch phát triển
điện lực Tp.HCM giai đoạn 2016 – 2020
nhằm giải phóng toàn bộ phần không
gian bị chiếm giữ của các đường dây hiện
hữu, đảm bảo an toàn trong vận hành và
sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Sắp tới, đơn vị này còn triển khai các hạng
mục tiện ích khác như khởi công bệnh
viện, công viên ven kênh sông dự kiến vốn
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Một hạng mục công trình hạ tầng được đầu tư 300 tỉ đồng cũng nói
lên những giá trị mà doanh nghiệp đủ tiềm lực tài chính và tâm huyết
theo đuổi. Ảnh: Hạ Vy

đầu tư vài trăm tỉ đồng. “Đầu
tư vào hệ thống hạ tầng dự án
ngốn khoảng 2.000 tỉ. Tiền
xây dựng dự án có thể thấp
hơn tiền đầu tư vào tiện ích
dự án”, bà Hương tiết lộ.
Trên thị trường cũng xuất
hiện thêm một số tên tuổi
doanh nghiệp BĐS như Cát
Tường Group, Phú Đông
Group… dù lượng dự án đầu

tư không nhiều nhưng các
doanh nghiệp này tập trung
theo hướng bền vững, đầu tư
“mạnh tay” vào hạ tầng, tiện
ích nhằm tạo thế cạnh tranh
cũng như định hướng phát
triển lâu dài trên thị trường.

Tạo giá trị vô hình
cho dự án, ít phụ
thuộc vào sự lên
xuống của thị trường

Nhiều dự án khu đô thị rộng hàng trăm héc-ta, giá trị từ chục tỉ đồng
trở lên/căn nhưng số lượng dân về ở, bao gồm các công ty tăng trưởng
khá nhanh nhờ vào sự đầu tư tiện ích, hạ tầng bài bản của chủ đầu tư.

Đó là quan điểm của một
số doanh nghiệp BĐS đi theo
hướng tập trung vào chiều sâu
thay vì mở rộng nhiều dự án.
Ông Trương Ngọc Linh,
Tổng giám đốc Công ty CP
Kinh doanh nhà đất Cát Tường
cho rằng, thu hút người ở thực
về ở chính là tạo giá trị gia
tăng hữu hiệu nhất cho dự án
của doanh nghiệp. Đó là lý do
ngoài việc đầu tư hạ tầng, việc
mà doanh nghiệp cần chú
tâm là tạo ra chính sách thiết
thực để kéo được cư dân về ở.
Khi có dân về ở thì tự khắc giá
trị của BĐS nơi đó mới tăng
lên cộng hưởng với giá trị
sống được hưởng từ tiện ích
mà chủ đầu tư xây dựng.
Còn theo bà Hương, giá
trị vô hình của dự án được tạo
nên từ sự đầu tư của chủ đầu
tư cho hạ tầng, tiện ích và thu
hút được người mua thực vào
ở. Họ mua một BĐS không chỉ
là mua một tài sản tính trên
m2 mà là mua giá trị tăng
theo thời gian, trong đó có giá
trị hưởng thụ cuộc sống, được
xem là giá trị vô hình.
“Khi chủ đầu tư thực sự
đầu tư mạnh vào giá trị bên
trong dự án thì giá trị gia tăng
của BĐS không phụ thuộc vào
sự biến động của thị trường
bên ngoài”, bà Hương khẳng
định.
Đồng quan điểm, ông

Ngô Quang Phúc, Tổng giám
đốc Phú Đông Group cho
rằng, nếu chủ đầu tư chỉ quan
tâm đến việc bán hàng mà
không quan tâm đến giá trị
gia tăng BĐS thì khó có thể
phát triển bền vững. Dự án
của chủ đầu tư có thực sự
mang lại hạnh phúc cho cư
dân hay không, tăng giá trị,
tính thanh khoản hay không
phụ thuộc rất nhiều vào yếu
tố chất lượng.
Theo ông Phúc, khi chủ
đầu tư ưu tiên đầu tư tiện ích,
hạ tầng, chất lượng dịch vụ
trong khu dự án thì tự động
khách hàng sẽ tìm đến dự án
của mình. Chẳng hạn chủ đầu
tư sẵn sàng bỏ hàng chục đến
hàng trăm tỉ đồng để đầu tư
các hạng mục về trường học
quốc tế, bệnh viện…trong dự
án, nếu nói về độ lời không có
nhưng cái được lớn nhất của
chủ đầu tư là cư dân họ nhìn
thấy được giá trị và sẵn sàng
“xuống tiền”, tạo giá trị về lâu
dài về thương hiệu.
“Sự bền vững của dự án
và thị trường là phải bán được
cho người tiêu dùng cuối cùng.
Phát triển dự án về mặt lâu dài
bao giờ cũng tốt hơn ngắn
hạn”, ông Phúc khẳng định.

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.
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PHÚ ĐÔNG GROUP: TÍCH CỰC GÓP PHẦN
NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH
TRẬT TỰ TRONG KHU DÂN CƯ VÀ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Theo Phú Đông Group

Mới đây, Phú Đông Group đã hỗ trợ trang thiết
bị, kết nối hệ thống camera trong khu dân cư
đến hệ thống an ninh của công an phường;
đồng thời tăng cường thêm “mắt thần”tại các
giao lộ và khu vực lận cận nhằm nâng cao hơn
nữa hiệu quả trong công tác kiểm soát an ninh
trật tự.

L

uôn tâm niệm rằng mỗi khu dân cư là một cộng đồng nhỏ
trong cộng đồng rộng lớn tại địa phương, nên chủ đầu tư
Phú Đông Group không ngừng cố gắng phát huy những
giá trị cộng đồng, đặc biệt ưu tiên hàng đầu cho công tác đảm
bảo an ninh trật tự, mang đến cuộc sống an toàn, bình yên cho
cộng đồng cư dân.
Sự phối hợp chặt chẽ giữ chủ đầu tư, ban quản lý, ban
quản trị với các cơ quan chức năng tại địa phương trong công
tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn,
bình yên cho cư dân luôn được chú trọng.
Ngoài việc lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các
tuyến đường trong khu dân cư, gần đây, Chủ đầu tư đã tích cực
hỗ trợ trang thiết bị nhằm kết nối hệ thống camera trong khu
dân cư đến hệ thống an ninh của công an phường; đồng thời
chủ động đề xuất, hỗ trợ để tăng cường thêm các “mắt thần” tại
các giao lộ trong khu vực lân cận.
Bên cạnh đó, CA Phường An Bình cũng tặng KDC Him
Lam Phú Đông 15 biển cảnh báo “Tuyến đường lắp camera an ninh”
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để gắn trên các tuyến đường nội khu. Nằm trên địa bàn thuộc
phường An Bình, KDC Him Lam Phú Đông cũng như các dự án của
Phú Đông Group luôn được Ban lãnh đạo chính quyền địa phương
hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển.
Thông qua hành động thiết thực này, Phú Đông Group
không những nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác kiểm
soát an ninh trật tự mà còn góp phần rất lớn vào việc chủ động
giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây
mất an ninh trật tự tại địa phương nói chung và trong khu dân cư
Him Lam Phú Đông nói riêng.

Các em nhỏ "đầu tư" rất chu đáo và ấn tượng cho các bộ trang
phục hóa trang vào các hình tượng mình mong muốn
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PHÚ ĐÔNG GROUP
VINH DỰ ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH
CÙNG SAIGON TIMES CLUB
Theo Phú Đông Group

Nhân dịp 26 năm thành lập Saigon Times Club, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ qua các
thời kì đã có buổi gặp mặt và trao đổi ấm áp, thân tình tại Hội trường Thời báo Kinh tế
Sài Gòn. Phú Đông Group vinh dự là một trong những thành viên của CLB Địa ốc Saigon
Times.

Chủ nhiệm các câu lạc bộ qua nhiều thời kỳ suốt 26 năm qua đã có buổi gặp mặt thân tình nhân ngày kỷ niệm thành lập Saigon Times Club
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R

a đời năm 1993, Saigon Times Club là một tổ chức phi lợi
nhuận do Thời báo Kinh tế Sài Gòn thành lập, nhằm tạo ra
một kênh hoạt động để các tờ báo thuộc Thời báo Kinh tế
Sài Gòn góp phần xây dựng lực lượng doanh nhân Việt
Nam. Sau 26 năm thành lập, Saigon Times Club đã phát triển các
câu lạc bộ trực thuộc gồm CLB Doanh nhân 20 30, CLB Chuyên
viên, CLB Kết nối, CLB Thị trường, CLB Địa ốc Saigon Times và CLB
Hỗ trợ khởi nghiệp Saigon Times.
Mặc dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác
nhau nhưng các thành viên trong Saigon Times Club đều xem đây
như một gia đình với những hỗ trợ cùng nhau phát triển và cả
những tấm chân tình đầy gắn bó trong nhiều năm qua.

Ban chủ nhiệm qua các thời kì của Saigon Times Club đã có dịp gặp lại
nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm, những thành tựu đã đã qua và cùng
lên kế hoạch cho hành trình mới.

Các câu lạc bộ này hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện
và phi lợi nhuận thuộc sự quản lý của Saigon Times Club về mặt
tuân thủ pháp luật đến nay có đến hàng ngàn doanh nhân là bạn
đọc của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn và các chuyên gia kinh tế
tham gia các câu lạc bộ này với việc thường xuyên sinh hoạt, chia
sẻ thông tin, họp mặt, tham gia các hoạt động sôi nổi, thiết thực
để cùng kết nối, hợp tác và phát triển. Thông điệp mà các thành
viên hướng đến là thông qua hoạt động phát triển kinh doanh để
đóng góp nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng.
Ông Ngô Quang Phúc (CEO Phú Đông Group), Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times chia sẻ : “Tôi đã làm việc hơn
15 năm trong lĩnh vực bất động sản ở nhiều vị trí trong nhiều doanh
nghiệp lớn và qua đó, tôi có cơ hội được “nếm trải” nhiều bài học,
kinh nghiệm của thương trường, đặc biệt, khi thị trường luôn phát
triển và thay đổi qua các thời kì. Do đó, bản thân tôi cũng như các
anh chị đồng nghiệp rất mong muốn có được một nơi để kết nối cùng
tìm nhau tiếng nói chung và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Và tôi nghĩ
câu lại bộ địa ốc SaiGonTimes là một kênh lý tưởng để trao đổi thông
tin về thực tế hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản, cũng
như những vấn đề về trăn trở của doanh nghiệp và xã hội. Từ đó,
chuyển tải thông tin đến với cơ quan quản lý và người dân được tốt
nhất.
Khi được gia nhập và sinh hoạt trong câu lạc bộ, không
những tôi có cơ hội được học hỏi, giao lưu với nhiều anh chị và bạn bè
trong lĩnh vực bất động mà còn được kết nối trong nhiều lĩnh vực
khác. Đây là nơi tạo cầu nối để các doanh nghiệp địa ốc và các ngành
nghề liên quan hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần
thúc đẩy thị trường phát triển năng động, lành mạnh, đúng pháp
luật. Đây cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp địa ốc góp ý kiến xây
dựng, phát triển thị trường địa ốc và những vấn đề liên quan đến
ngành nghề, môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, đây còn là một
kênh ý nghĩa góp phần hỗ trợ cho việc kinh doanh, quảng bá thương
hiệu, kết nối hoạt động của các doanh nghiệp thành viên czũng như
tổ chức các hoạt động hướng đến cộng đồng.”

Mặc dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng
các thành viên trong Saigon Times Club đều xem đây như một gia đình
với những hỗ trợ cùng nhau phát triển và cả những tấm chân tình đầy
gắn bó trong nhiều năm qua.

Ông Ngô Quang Phúc - CEO Phú Đông Group, hiện đang là Chủ nhiệm
CLB Địa ốc Saigon Times cùng ông Lê Minh Hùng - Tổng biên tập Thời
báo Kinh tế Sài Gòn và các thành viên của CLB

Cũng trong dịp đặc biệt này đối với Saigon Times Club và
đánh dấu một chằng đường dài đã đi qua với nhiều thăng trầm,
Thời báo Kinh tế Sài Gòn còn ra một số báo đặc biệt với nhiều nội
dung về các câu lạc bộ thành viên. Hàng ngàn tờ báo đã được các
doanh nghiệp hỗ trợ gửi đến các sinh viên của nhiều trường đại
học lớn tại TPHCM. Qua đây, sức mạnh lan tỏa cộng đồng và vai
trò cầu nối của câu lạc bộ càng có nhiều ý nghĩa hơn nữa.
Niềm vui được hội tụ và hợp sức để hành động vì cộng đồng, vì sự phát
triển của các thành viên
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SÔI ĐỘNG CÙNG

CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN PHÚ ĐÔNG
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
& CHÀO HÈ 2019

Theo Phú Đông Group

Sáng ngày 02/06/2019, cộng đồng cư dân Phú Đông và các em thiếu nhi
đã hòa chung trong không khí sôi động nhân sự kiện mừng Ngày Quốc
tế Thiếu nhi 1/6 và chào Hè 2019 "Kids Go Green" tại khuôn viên Khu dân
cư Him Lam Phú Đông.

Đ

ây là hoạt động dành cho cộng đồng cư dân Him Lam
Phú Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Lotus Kindergarten và các vị khách mời.
Với chủ đề Kids Go Green, ngày hội chào hè thực sự
trở thành một ngày hội tràn ngập màu xanh. Ngay từ sáng
sớm, các gia đình đã có mặt và hăng hái tham gia cuộc thi
Phú Đông Mini Marathon 2019.

Tiếng hô thật lớn của hàng trăm vận động viên "GO
GREEN ! GO GREEN!" đã khởi đầu cho một buổi sáng tràn
đầy năng lượng, khuôn viên khu dân cư sáng hôm ấy bỗng
rộn ràng, náo nhiệt khác hẳn mọi ngày.

Các vận động viên sẵn sàng chinh phục đường đua, vượt qua thử thách bản thân trong cuộc thi mini marathon
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Ngày hội màu xanh của Phú Đông đã mở đầu một mùa hè thật sôi động, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới và
nhiều điều bổ ích dành cho cả gia đình
Các thành viên trong Ban quản trị Nhà chung cư và Nhà tấp
tầng Him Lam Phú Đông và Chủ đầu tư Phú Đông Group cùng
đồng lòng hô lớn "GO GREEN! GO GREEN" khai mạc lễ hội Phú
Đông Summer Festival 2019

Thế hệ tương lai của cộng đồng cư dân Phú Đông luôn
rạng rỡ, khỏe mạnh và tự tin

Với những bước chạy trong cuộc thi này, các thành viên trong gia
đình sẽ hình thành những thói quen và thường xuyên rèn luyện thể
dục để có một sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái.

Các vận động viên hào hứng tham gia chạy bộ
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Các cua- rơ nhí trên đường đua xe thăng bằng cũng kịch tính không kém

z

Các trò chơi vận động luôn thu hút các bạn nhỏ, bởi lẽ, qua đây trẻ rèn luyện
được sức khỏe, sự tự tin và sự năng động của bản thân

H

ào hứng, nhiệt huyết và cực kì "sung sức" tất cả mọi
người cùng hòa mình trong màu xanh của chiếc áo
Let's go green, cùng chạy bộ vì sức khỏe, vì cuộc sống
tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, chương trình ngày hội còn
nhiều tiết mục hấp dẫn dành riêng cho các em thiếu nhi như

văn nghệ, ảo thuật, gameshow…Đặc biệt, buổi chia sẻ nhiều
ý nghĩa của Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Hữu Long về vấn đề
trang bị các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và các
thương tích mùa hè dành cho các bé đã thu hút sự quan tâm
của các bậc phụ huynh.

Chương trình sôi động với những tiết mục nhảy hoạt náo mùa hè và âm nhạc rộn ràng
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Các hoạt động cộng đồng giúp tất cả chúng ta xích lại gần nhau,
cùng hòa chung niềm vui cùng hòa chung lý tưởng xây dựng một mái
nhà chung tràn ngập hạnh phúc

Thông qua chương trình này, tất cả các gia đình, đặc biệt là các em nhỏ
đã có những trải nghiệm thật đẹp để đón hè rực rỡ. Hơn thế nữa, các thành viên
Phú Đông tham gia ngày hội cũng đã nhận được nhiều thông điệp, bài học bổ ích
về tinh thần trách nhiệm, về sự đoàn kết yêu thương, về tinh thần thể thao và nâng
cao ý thức để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

Niềm vui của các em thiếu nhi là động lực của ba mẹ và của cộng đồng.

Đại gia đình Phú Đông sẽ cùng nhau chào đón một mùa hè tràn đầy ý
nghĩa và không ngừng đồng tâm hợp sức để xây dựng một cộng đồng cư dân gắn
kết, văn minh và nghĩa tình.
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PHÚ ĐÔNG MINI MARATHON 2019

CÙNG CHẠY BỘ
VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH
Theo Phú Đông Group

Vì sức khỏe, vì
một cuộc sống
xanh và tràn đầy
sức sống mới,
hàng trăm cư
dân Phú Đông đã
cùng nhau tham
gia ngày hội mùa
hè với cuộc thi
Phú Đông Mini
Marathon 2019
vào sáng ngày
02/06/2019 vừa
qua.
Và sáng Chủ nhật ngày 02/06/2019 chúng ta - đại gia đình Phú Đông lại cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp tràn ngập trải nghiệm
và niềm vui mùa hè.

Đ

ây là hoạt động dành cho cộng
đồng cư dân Him Lam Phú Đông,
Phú Đông Premier, Phú Đông
Lotus Kindergarten và các vị
khách mời.
Khuôn viên khu dân cư Him Lam Phú
Đông buổi sáng hôm ấy bỗng náo nhiệt và
rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Các gia đình
đều dậy từ rất sớm, ríu rít kéo nhau xuống
sân để đăng kí tham gia cuộc thi chạy
phong trào mini marathon. Mấy đứa nhỏ
mặt còn ngái ngủ, thế nhưng khi vừa bước
xuống khu vực diễn ra ngày hội mùa hè,
bỗng dưng tươi tỉnh bởi sự thu hút của
nhiều trò chơi vận động. Đặc biệt là không
khí tấp nập của mọi người đang nhận
chiếc áo xanh lá cùng số báo danh để
chuẩn bị cho “đường đua” chạy quanh
khuôn viên của khu dân cư bán biệt lập
Him Lam Phú Đông.
Ban quản trị và Chủ đầu tư Phú Đông
Group đã nảy ra ý tưởng về một cuộc thi
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chạy, bởi lẽ, mỗi sáng sớm hay chiều về,
quanh những con đường của khu rất
đông các cư dân chạy bộ tập thể dục, từ
các ông bà cụ, đến thanh niên và các em
nhỏ. Với đa số cư dân tại đây là những gia
đình trẻ, gia đình nhiều thế hệ năng
động, luôn bận rộn nên ai nấy cũng đều
quan tâm đến sức khỏe của mình và các
thành viên trong nhà.
Sau tiếng đồng thanh hô lớn thông
điệp “GO GREEN! GO GREEN” hàng trăm
người lớn và em nhỏ tham gia chạy các
cự ly 5km, 2.5km bắt đầu cuộc đua tràn
ngập niềm vui này. Nhiều vận động viên
cố gắng hết sức mình để chinh phục các
cự ly với thành tích tốt nhất. Bên cạnh
đó, nhiều gia đình và các em nhỏ đã
chinh phục và vượt qua chính mình, hỗ
trợ nhau không bỏ cuộc để hoàn thành
đường chạy, mặc dù…không chạy mà đi
bộ. Đó cũng chính mong muốn của ban
tổ chức cuộc thi, mọi người cùng hướng
đến hoạt động rèn luyện sức khỏe, hình

thành thói quen từ những bước chân đầu
tiên và hoàn thành những mục tiêu mình
đặt ra bằng sự cố gắng của bản thân.
Thông qua đây, cuộc thi mang đến
cho cư dân một không khí tràn đầy năng
lượng khởi đầu một mùa hè mới, đồng
thời gửi gắm những thông điệp về tinh
thần rèn luyện sức khỏe, về ý thức bảo vệ
môi trường xanh sạch đẹp.
Với các hoạt động tập thể, ban quản
trị và chủ đầu tư Phú Đông Group mong
muốn tạo ra sân chơi bổ ích dành cho cư
dân và cùng nhau xây dựng khu dân cư
của mình trở thành nơi có môi trường
sống lý tưởng với cộng đồng cư dân ngày
càng trở nên gắn kết, hiện đại cùng những
giá trị, đẳng cấp mới.

www.phudonggroup.com

Ngay từ sáng sớm, các CBCNV của Phú Đông Group và các thành viên
của Ban quản trị đã có mặt để chuẩn bị cho cư dân từng chiếc áo, chai
nước và hỗ trợ cho cuộc thi chạy.

Niềm vui của các em thiếu nhi là động lực của ba mẹ và của cộng đồng.

Tinh thần thể thao và không khí mùa hè sôi động tràn ngập Him Lam Phú Đông

Cùng hô vang khẩu hiểu "Go Green ! Go Green" - chạy bộ vì sức khỏe, vì môi trường xanh
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Đứng trước vạch xuất phát rồi! Ai cũng hồi hộp lấy tinh thần và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Trước khi bắt đầu cuộc thi chạy phong trào, mọi người đứng bên nhau truyền cho nhau sức mạnh, tinh thần hứng khởi và không quên khởi động nhẹ để
đảm bảo sức khỏe khi tham gia chạy.

1,2,3 !!! Xuất phát !!!
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Những con đường của khu nhà thấp tầng sáng hôm ấy bỗng đẹp lạ thường,
rộn ràng với những bước chạy và ánh nắng vàng của mùa hè.

Cũng có rất nhiều ông bà của nhà mình tham gia chạy nữa. Bà "khoe" đã hoàn
thành 2 vòng chạy và cảm thấy rất vui, rất khỏe với thành tích của mình.

Cư dân Phú Đông luôn năng động, khỏe mạnh dưới mái nhà chung.

Các em nhỏ đã rất nỗ lực để hoàn thành các cự ly của mình đăng kí. Trong
buổi sáng này, các em không những đã có cơ hội tham gia các hoạt động
thể thao, thưởng thức văn nghệ, ảo thuật, mà quan trọng hơn cả, đó là
những bài học, kĩ năng khi hòa chung với những hoạt động tập thể.

Mồ hôi đẫm áo nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi các vận động viên.

Cả nhà cùng xem con nè, con nhỏ xíu nhưng rất độc lập, chạy rất giỏi đúng
với tinh thần cư dân nhí của Phú Đông chưa nè!
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Hòa mình trong màu xanh của buổi sáng đẹp trời, cư dân Him Lam Phú Đông đã có thêm động lực để mỗi sáng bắt đầu ngày mới với những bước chạy
dưới sân nhà mình.

Mục tiêu không nhất thiết phải có có giải mang về, điều lớn hơn mà ba
con mình đạt được đó là sự nỗ lực, là tình yêu thương để luôn cùng nhau
về đích.

Nhất định phải ẵm hoàng tử hoàn thành cự ly, phải chạm được đến đích
để nhận giải gia đình yêu thương nhau nhiều nhất.
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Và sau những nỗ lực trên đường chạy, đã có những vận động viên vượt
lên để có được thành tích xuất sắc.

Sau khi hoàn thành cuộc thi chạy, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng cả gia đình
đã có những trải nghiệm thật vui cùng nhau.

Những nhà "vô địch" đơn nam nhận giải thưởng khích lệ từ Ban Tổ chức.

Các vận động viên nữ có thành tích tốt nhất trong cuộc thi mini marathon 2019

Đây là những gương mặt xuất sắc đặc biêt, các em nhỏ đã đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi chạy và một cua
- rơ nhí của cuộc thi đua xe thăng bằng. Không chỉ là những thành tích đạt được bằng sự cố gắng nỗ lực của chính các em, mà
thông qua hoạt động này các em được học những điều hay về tinh thần tập thể, về trách nhiệm và ý thức hơn nữa về môi trường
sống xanh, sống khỏe.
Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón một mùa hè sôi động, ý nghĩa cùng đại gia đình Phú Đông nhé!
Bản tin Phú Đông Group | Số 03 - 07.2019 | 30

PHÚ ĐÔNG NEWS

BẤT ĐỘNG SẢN

TUYÊN DƯƠNG

TINH THẦN LÀM VIỆC TUYỆT VỜI
CỦA NHÂN VIÊN PHÚ ĐÔNG GROUP
CHỊ: MAI THỊ LUNG
“Người chị cả” của tổ vệ sinh luôn hết mình vì công việc
Đã gắn bó với Phú Đông Group từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, mỗi
ngày chị Lung vẫn cần mẫn với công việc của mình. Đến công ty từ rất sớm và chỉ ra về khi
công việc đã hoàn thành, chị Lung tâm niệm rằng Phú Đông như ngôi nhà thứ hai của chị.
Có lẽ vì vậy mà chị luôn chăm nom, coi sóc từng góc nhỏ trong công ty một cách thật chu
đáo, cẩn thận. Mỗi khi công ty có sự kiện, công việc, chị cũng luôn hăng hái để giúp đỡ mọi
người tất bật chuẩn bị. Những nỗ lực, hành động của Chị đều được quý cư dân, quý khách
hàng và ban lãnh đạo, tập thể CBCNV ghi nhận. Và mong rằng Chị sẽ luôn mãi giữ được
tinh thần làm việc đáng quý này và chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

ANH: TRẦN ĐÌNH LAI
Chú bảo vệ bất chấp đội mưa giúp phụ huynh và các bé trong giờ tan học
Sau một ngày làm việc và học tập, ba mẹ và các con, ai ấy đều nôn nao được trở
về nhà. Bất chợt, sân trường Phú Đông Lotus Kindergarten đón một cơn mưa thật lớn ngay
giờ tan học chiều 25/06/2019 vừa qua. Mặc cho gió thổi vù vù, mưa như trút nước, thật
nhanh chóng, chú Lai – nhân viên bảo vệ của trường và các thầy cô bất chấp mưa lớn đã
“xông pha” vào từng lớp học để đón, che mưa cho các con ra xe về nhà. Ba mẹ và các con
cảm thấy rất vui và ấm áp khi có sự quan tâm, nhiệt tình của các cô chú, thầy cô ở trường.
Mặc dù bị ướt và lạnh vì cơn mưa nhưng chú Lai và các thầy cô ở trường đều cảm
thấy rất hạnh phúc. Bởi lẽ, tinh thần làm tròn trách nhiệm công việc của mọi người sẽ càng
trở nên ý nghĩa hơn khi luôn nhận được sự tin yêu và ủng hộ của quý phụ huynh và các em
nhỏ.

ANH: CHU VĂN KHÁNH
Nhân viên bảo vệ KDC Him Lam Phú Đông - tấm gương sáng về lòng trung thực

Khi đi tuần trong ca trực của mình vào khuya ngày 28/05/2019, anh Chu Văn
Khánh – nhân viên bảo vệ KDC Him Lam Phú Đông đã phát hiện và nhanh chóng thu nhận
một quyển sổ cùng một chiếc Ipad do cư dân để quên trong nhà xe. Ngay ngày hôm sau,
anh Khánh cùng bộ phận quản lý tòa nhà đã tìm ra và trao lại món đồ để quên cho cư dân.
Với tinh thần trung thực, nhặt được của rơi trả lại người bị mất, anh Khánh là tấm gương để
cho các đồng nghiệp và mọi người noi theo. Những nhân viên gương mẫu, có được lòng tin
của cư dân và khách hàng chính là những đại diện đáng quý nhất cho chất lượng sống ở nơi
đây.
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Với 15 bạn nhỏ của lớp Doreamon, ngày hôm nay là một buổi sáng trong xanh nắng thật đẹp, và sẽ là một ngày không thể nào quên trên suốt hành
trình của cuộc đời - Ngày lễ tốt nghiệp mầm non.

LỄ TỐT NGHIỆP ĐẦU TIÊN
TRÀN ĐẦY CẢM XÚC CỦA

PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN

M

Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

ỗi độ tháng Năm về nghe tiếng
ve sầu râm ran trên những tán

Những giọt nước mắt xúc động, niềm vui, sự chân thành

cây, hàng phượng vĩ đỏ rực trên

và ấm cúng… là những điều đọng lại trong buổi lễ tốt

từng con đường góc phố đều

khiến ai trong chúng ta cũng cảm thấy bồi
hồi và bất chợt nhận ra : Hè đã về! Sẽ là

nghiệp của lớp Doreamon vào sáng ngày 30/05/2019
ngay tại sân trường Phú Đông Lotus.

một bầu trời kí ức về những ngày tháng đã
Từng bó hoa tri ân tới ba
mẹ được xếp gọn gàng
xinh xắn, từng món quà
trao tặng cho các bé nhỏ
nhắn thân thương. Tất cả
đều do các giáo viên,
nhân viên cùng BGH nhà
trường tự tay chuẩn bị từ
trước, tỉ mỉ và gửi gắm rất
nhiều tình cảm vào
những điều nhỏ bé, dung
dị ấy.

qua, về những khoảnh khắc vui buồn khi
phải chia tay mái trường thân yêu, tạm
biệt thầy cô và các bạn.
Với 15 bạn nhỏ của lớp Doreamon, ngày hôm nay là một buổi sáng
trong xanh nắng thật đẹp, và sẽ là một
ngày không thể nào quên trên suốt hành
trình của cuộc đời - Ngày lễ tốt nghiệp
mầm non.
Những món quà xinh xắn được chuẩn bị sẵn
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Không khí rộn ràng của một ngày vui, ngày các con trưởng thành và chia tay mái trường mầm non

Một bạn đại diện lớp lên cám ơn ba mẹ, thầy cô... Nhìn con chững
chạc, tự tin trên sân khấu, mọi người rất tự hào về các con.

Sân khấu nho nhỏ nhưng trang trọng và lộng lẫy được
dựng ngay ngắn nơi sân bóng thân quen, những ánh mắt long
lanh của các con háo hức mong ngóng được bước lên trên bục
khán đài, được khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp. Thời gian
trôi qua thật nhanh, chỉ mới ngày nào các con còn bỡ ngỡ đến
trường mà hôm nay đã thật chững chạc, bản lĩnh để bước vào
lớp Một. Các con biết không, các con là những thành viên rất
đặc biệt của Phú Đông Lotus Kindergarten. Bởi lẽ các con chính
là những “thiên thần” đầu tiên của ngôi trường ấy. Rồi sau này,
tiếp bước chân của các con, sẽ là rất nhiều “thiên thần” khác
được nuôi dưỡng ở mái trường thân yêu này.
Trong buổi lễ, các thầy cô, ba mẹ và các con đã cùng
nhau ngồi lại và đi qua những cung bậc cảm xúc mà khó có lời
nào có thể diễn tả hết được. Các con hồ hởi cùng nhau hướng
lên sân khấu và thưởng thức những tiết mục văn nghệ rất đặc
sắc do các cô và các bạn trình diễn bằng tất cả tình thương mến.
Các em lớp nhỏ còn dành riêng cho 15 “đứa nhóc” tụi con một
tiết mục rất đáng yêu, như một lời chào một lời khích lệ để các
con thêm vững vàng ở con đường phía trước.
Sau sự rộn ràng ấy, tất cả chúng ta lặng lại để lắng
nghe lời chia sẻ đầy thân thương của cô Lâm Kim Hoàng – cô
hiệu trưởng của chúng mình: “Nhớ ngày nào các con đến trường
còn bỡ ngỡ, xa lạ với các cô. Hôm nay, con đã lớn hẳn lên và học
được thật nhiều điều. Các con đã biết lao động tự phục vụ cho
mình, biết làm những cánh thiệp xinh xinh, những vòng đeo tay,
đeo cổ xinh xắn tặng cho bà và mẹ. Các con cũng lễ phép hơn,
ngoan ngoãn hơn và còn nhiều điều khác nữa…”

Tụi con ôm chầm lấy nhau để ngày mai mỗi bạn đến một ngôi trường cấp
Một. Hãy giữ mãi tình cảm đẹp này các con nhé!

Đâu đó nơi phía dưới những hàng ghế nơi quý phụ
huynh đang ngồi có những khóe mắt cay cay. Không khí của
buổi lễ như trùng xuống, lắng đọng để nghe thật rõ từng lời của
cô. Đã có những giọt nước mắt rơi, đó là những giọt nước mắt
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Ba mẹ cười rạng rỡ nhận những bó hoa tri ân từ các con, đó là những nụ cười hạnh phúc.

hạnh phúc của ba mẹ khi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên
trao tay con cho các cô ở trường, và bây giờ các con đã lớn hơn,
biết nhiều điều hơn…

Hồi hộp chờ đến lượt mình lên nhận chứng nhận tốt nghiệp quá
các bạn ơi!

Phần chính của buổi lễ chính là lúc trao bằng tốt
nghiệp từ tay cô hiệu trưởng. Từng em nghiêm trang hướng về
phía cô nghe lời chúc mừng, trân trọng và lễ phép đón nhận
tầm bằng đầu đời của mình. Các bậc phụ huynh tham dự buổi
lễ có thể cảm nhận rõ ràng sự nhận thức của các bạn nhỏ về
bước ngoặt quan trọng này, đánh dấu sự trưởng thành mới khi
cánh cửa trường tiểu học đang mở rộng chào đón các con.
Một lần nữa, dàn đông ca của 15 thiên thần lớp
Doaremon lại vang lên hòa chung trong bài hát do trường sáng
tác:
" Ngày ngày con đến trường, được học biết bao điều, phải lễ phép
và luôn tử tế với mọi người. Học chăm sẽ nên người, học để biết
yêu thương, con sẽ giữ mãi những niềm vui tươi của tuổi thơ..."
“Chúng con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè!”.
Những tiếng hô cám ơn dõng dạc, những cái ôm thắt chặt tình
bạn tuổi thơ, tất cả đều là những khoảnh khắc, những hình ảnh
đẹp và đáng nhớ dành cho các con và cả các thầy cô, ba mẹ nữa.
Ngôi trường mầm non Phú Đông Lotus không chỉ là
nơi để các bạn nhỏ vui chơi học tập mỗi ngày để bố mẹ yên tâm
đi làm, mà còn là nơi các em nhỏ được xây đắp những viên gạch
đẹp đẽ đầu tiên hình thành nhân cách và tiếp nhận những bài
học tiền đề trước khi vào lớp Một.

Mỗi ngày đến trường đối với các con đều là những ngày
vui và tràn đầy hạnh phúc. Những ngày mai, các con sẽ đến một
ngôi trường mới, được gặp những người bạn mới, thầy cô mới…;
hay mai sau nữa, các con sẽ trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ
sư, giáo viên, bác sĩ....cho dù là ở vai trò nào hay ở nơi đâu đi
chăng nữa thì Phú Đông Lotus Kindergarten sẽ mãi là mái trường
mầm non thân yêu của các con. Các cô sẽ rất nhớ các con và luôn
dõi theo sự trưởng thành của lũ nhóc tinh nghịch ngày nào. Và
chắc hẳn ngày hôm nay sẽ là một trong những ngày đáng nhớ
nhất của lớp Doreamon.

Nơi đây, các con được vui chơi hết mình, được sống
trong tình yêu thương chan hòa của bạn bè và thầy cô, được
học những bài học đạo đức gầy dựng từ những tình cảm và
nhận thức thật tự nhiên...
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CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐA DẠNG
CỦA TRƯỜNG PHÚ ĐÔNG LOTUS
Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

Thực đơn tại trường mầm non Phú Đông Lotus đảm bảo chế độ dinh dưỡng
đầy đủ năng lượng và vi chất cho trẻ. Trường cũng thường xuyên thay đổi
thực đơn để mang đến sự phong phú và hấp dẫn cho học sinh.

hế độ dinh dưỡng cho lứa tuổi mầm non đóng vai trò
rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ về cả
thể chất và trí tuệ. Đây là giai đoạn tiền đề quyết định
sự phát triển chung của trẻ về sau. Tại trường, trẻ sẽ
được ăn 3 bữa chính gồm: Bữa sáng, bữa trưa và bữa xế. Bữa ăn
của trẻ cần đảm bảo 4 nhóm chất: Chất béo, chất đạm, tinh bột,
vitamin & khoáng chất.

C

Thức ăn giàu protein và chất sắt: Các loại đạm được
định lượng và có mặt trong ít nhất 2 bữa ăn hàng ngày của trẻ
bao gồm thịt, cá, trứng, các loại hải sản như tôm, mực…

Thức ăn tinh bột: Trường sử dụng đa dạng các loại ngũ
cốc như gạo trắng, gạo lứt, mì Ý, khoai lang, khoai tây và một số
thức ăn từ tinh bột như bánh mì, bánh ngọt…

Đồ uống: Trẻ được uống đa dạng các loại nước mỗi
ngày như nước lọc, nước mía, nước ép trái cây, nước các loại
đậu, nước sâm…

Rau củ quả và trái cây: Vai trò của rau củ quả rất quan
trọng cho cơ thể của bé, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất
đặc biệt là chất xơ. Trường bổ sung rau xanh hàng ngày và cắt củ
quả dạng thanh để khuyến khích việc tập nhai của trẻ đặc biệt là
các lớp nhỏ.

Trên đây là chế độ dinh dưỡng mà trường Phú Đông Lotus đang
áp dụng.
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Sữa và các chế phẩm từ sữa: Đây là thực phẩm chứa
nhiều canxi, trường bổ sung cho bé hàng ngày tuy nhiên với
định mức vừa phải để bé vẫn có nhu cầu và thích thú với việc ăn
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Nhà trường luôn mong muốn mỗi ngày trẻ đến trường là một ngày vui, niềm vui đó không chỉ đến từ những giờ học, giờ chơi
bổ ích mà còn là sự háo hức và thích thú từ những bữa ăn ngon miệng nữa.

Bữa trưa: Khoai lang cắt khoanh, cá sốt thơm, canh miso,
đậu đũa luộc, dưa hấu

Cơm gạo lứt nát, trứng sốt cà chua, mướp hương xào, canh
khoai sọ, chuối cau

ng: Soup gà nấ
a sá
m
Bữ

ở gà trứng
ế: Ph
cút
ax
ữ
B

Cơm trắng, tôm sốt đậu đũa, canh rau ngót, carrot luộc, thanh long

Nui sốt thịt bò, canh rong biển, su su, carrot luộc, đu đủ chín
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Hai lớp ghép chung để cùng nghe những lời chia sẻ của mẹ Thiện Nhân

CHIẾN DỊCH “HƯỚNG NGHIỆP”
CHO CÁC CHUYÊN GIA TÍ HON

M

ỗi tuần, vào 8h30 sáng ngày thứ
6, tại mỗi lớp sẽ có một phụ
huynh tới gặp gỡ, chia sẻ về công
việc họ đang làm trong vài trò
của “một chuyên gia”. Hôm nay, lớp
Minion 1 & 2 đã được biết đến nghề “Kĩ
sư” qua buổi trò chuyện cùng ba mẹ bạn
Thiện Nhân.

Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

ngày dường như đã quá đỗi thân thuộc với các con nhưng nhân dịp này ba mẹ sẽ có cơ
hội chia sẻ cụ thể hơn và “chuyên nghiệp hơn”.
Đây không chỉ là hoạt động kết nối giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia
đình mà còn là một bài học bổ ích giúp các con thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về chính
công việc mà ba mẹ đang làm, định hướng nghề nghiệp cho các “chuyên gia tương lai”.

Ở lứa tuổi mẫu giáo, cùng với sự
lớn lên về thể chất các con cũng đang
hoàn thiện nhận thức về thế giới xung
quanh. Trong chương trình Học hè FUNKY
SUMMER CAMP 2019, một trong những
nội dung bổ ích và hấp dẫn giúp các con
có được sự hiểu biết tuyệt vời về nghề mà
cha mẹ mình đang làm đó chính là ‘CHIẾN
DỊCH HƯỚNG NGHIỆP”.
Phụ huynh đó sẽ mặc đồng
phục, mang vật dụng của nghề theo, kể về
việc mà mình đang thực hiện hàng ngày,
trách nhiệm với công việc ra sao, tình yêu
dành cho công việc của mình như thế
nào... Việc nhìn thấy ba mẹ đi làm mỗi
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Các bé gái đang được cô ấy chỉ cho việc sử dụng chiếc khoan cầm tay

Các bạn còn lại thì chăm chú theo dõi và chờ tới lượt mình.

Ai cũng rất đáng yêu và không kém phần “chuyên nghiệp”. Có thể lắm, đây sẽ là những kĩ sư trong tương lai.
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Các bạn lớp Doraemon đang xếp hàng chuẩn bị thu hoạch rau

TRỞ THÀNH “NGƯỜI LÀM VƯỜN”
CÙNG LỚP DORAEMON
Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

Góc này xanh rau muống
Góc kia tím hoa cà
Vàng tươi màu nắng sớm
Man mát gió hạ qua...

Chủ đề của tuần này của lớp
Doraemon là “Cuộc sống nông điền”.
Cùng trò chuyện về dụng cụ nghề nông và
công việc của bác làm vườn.
Buổi sáng thứ 5 của một ngày hè
tháng 6, nắng trải vàng trên khắp vườn rau
thực nghiệm của trường mầm non Phú
Đông Lotus làm má các bạn nhỏ thêm ửng
hồng.
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Cô giáo hướng dẫn cách cắt rau muống sát gốc

Các bạn nữ thể hiện sự “chuyên nghiệp” hơn hẳn vì đã quen với việc
“nữ công gia chánh”
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Cả vườn rau rộn ràng trong tiếng cười nói của các bác “nông dân”

Bên cạnh đó, các bạn nam cũng rất ham học hỏi
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Và cuối cùng, đây chính là thành quả của tụi mình đó!
Hôm nay cả lớp sẽ cùng nhau thu hoạch rau muống.
Từng khuôn mặt háo hức được trải nghiệm làm "bác nông dân".
Bạn nào bạn nấy cũng tất tả và hồ hởi với công việc của mình. Cô
giáo phân công bạn này cầm giỏ bạn kia cắt rau sau đó đổi ngược
lại. Thông qua hoạt động này, các bạn biết được cây rau muống,
cách cắt rau sát gốc để lứa tiếp theo lại mọc lên, thành thạo việc
sử dụng kéo, phối hợp với các bạn trong hoạt động nhóm và bồi
đắp thêm tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ.

Chúng con biết ơn bác lao công trồng rau trên vườn, biết ơn những người nông dân và biết ơn cả cô chú đầu bếp nấu
nhiều món ngon cho chúng con hàng ngày nữa ạ!
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PHÚ ĐÔNG NEWS

GIÁO DỤC

ĐOÀN CÔNG TÁC

CỦA SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHEN NGỢI TRƯỜNG PHÚ ĐÔNG LOTUS
Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

Sáng ngày 24/6, đoàn
công tác của Sở Giáo Dục
Tỉnh Bình Dương đã đột
xuất tới kiểm tra tất cả các
trường mầm non trong
khu vực Dĩ An. Phú Đông
Lotus là ngôi trường đầu
tiên mà đoàn kiểm tra ghé
thăm và vinh dự nhận
được khen ngợi, khích lệ.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm

Cán bộ sở và BGH trao đổi về một số vấn đề về công tác dạy và học
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Cán bộ Sở Giáo Dục có nhiều lời khen dành cho trường. Không gian
học tập và sinh hoạt tại Phú Đông Lotus Kindergarten không bị đóng
khung trong các lớp học, mà còn được mở rộng với khu vui chơi ngoài trời
và các mảng xanh.
Hệ thống 14 phòng học đẳng cấp, hiện đại: được phân bổ tại tầng
trệt và tầng 1 của trường. Mỗi lớp học được thiết kế theo màu sắc riêng,
bắt mắt và hấp dẫn trẻ. Tất cả các trang thiết bị, vật phẩm – giáo cụ đều
được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng, đầy đủ và an toàn đối với
trẻ. Các dãy hành lang rộng rãi, thoáng mát, thoải mái cho các bé di
chuyển, chạy nhảy, hoạt động trong khuôn viên giữa các lớp học.

Lớp học thoáng mát, ánh sáng tự nhiên bởi nhiều cửa sổ

Các phòng chức năng hiện đại gồm phòng Montessori, thư viện,
phòng thể dục

Vườn thực nghiệm trên sân thượng của trường

Bên cạnh đó, cán bộ sở cũng đã góp ý rất nhiều điều đáng trân trọng. Nhà trường xin chân thành cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến của ban
lãnh đạo để xây dựng một môi trường thật tốt cho trẻ
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GÓC NHÀ ĐẸP

7 MẸO PHONG THUỶ
PHÁT HUY TỐI ĐA
NĂNG SUẤT LÀM VIỆC TẠI NHÀ
Linh Anh\Theo Realsimple

Trong thời đại công nghệ
hiện nay, thời gian làm việc
tại nhà cũng ảnh hưởng phần
lớn đến năng suất công việc
và sự nghiệp của bạn.
Do vậy, nếu có ý định
tạo không gian làm việc riêng
tại nhà, bạn không thể bỏ qua
7 lời khuyên phong thuỷ hữu
ích trong bài viết này.

K

hác với không gian làm việc của công ty, phong thủy
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó kích hoạt cảm
xúc, tạo năng lượng cho bạn khi làm việc tại nhà. Bạn
có toàn quyền kiểm soát cách thiết kế, nội thất được
sử dụng và cách bố trí của căn phòng. “Một văn phòng phong
thủy phụ thuộc không chỉ vào con người và mục tiêu nghề
nghiệp của họ, mà còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng căn
phòng đó”, chuyên gia phong thủy Ashley Cantley nhận định.
Một văn phòng phong thủy có thể là chìa khóa cho
một ngày làm việc hiệu quả, một sự nghiệp thành công hơn, và
một cuộc sống tốt hơn. Dưới đây là một số lời khuyên phong
thủy hữu ích của chuyên gia dành cho bạn khi có ý định xây
dựng một văn phòng làm việc tại nhà:
CÁCH BỐ TRÍ TỐI ƯU
Nơi bạn đặt bàn làm việc phải đối diện với nơi bạn có
thể thấy ai đến và đi ra từ phòng. “Đây là một vị trí quyền lực và
đồng nghĩa bạn sẽ gặt hái thành công lớn. Ngược lại, nếu bạn
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đặt bàn làm việc quay lưng lại với cánh cửa, đồng nghĩa với việc bạn
gặp tổn thương hoặc bồn chồn, lo lắng”, Cantley nói.
Tuy nhiên, không phải tất cả các cách bố trí văn phòng đều
có được vị trí lý tưởng đặt bàn làm việc. Nếu bạn không có lựa chọn
nào khác ngoài việc quay lưng về phía cửa, Cantley đề nghị treo
gương trước không gian làm việc của bạn, để bạn có thể biết ai đang
đi vào và ra khỏi cửa. “Sẽ lý tưởng khi lưng của bạn áp sát tường (chứ
không phải cửa sổ hoặc một đồ nội thất nào khác như tủ sách)”,
Cantley nói thêm.
CHỌN BÀN LÀM VIỆC MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
Phần quan trọng nhất của đồ nội thất trong mọi văn
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phòng tại nhà là bàn làm việc. Cantley lưu ý “đảm bảo bàn làm việc
của bạn chắc chắn hơn tất cả những thứ khác, như tránh bàn làm
việc bị nghiêng. Dù bạn chọn kiểu đồ nội thất nào, bạn cần đảm
bảo bàn làm việc được sửa chữa tốt, chân đều và hoàn toàn không
rung lắc.
Cantley cho biết “bàn gỗ là vật liệu tự nhiên lý tưởng và
chắc chắn”. Nó có hai ngăn kéo để lưu trữ để bề mặt có thể gọn
gàng với bất kỳ sự lộn xộn nào. Ngoài những màu giống quả óc chó
hoặc màu trắng, bạn có thể chọn những màu khác nếu bạn đang
làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kích thích sự sáng tạo.
CHỌN MÀU SẮC TỐT NHẤT
Màu sắc rất quan trọng đối với phong thủy, đặc biệt là đối
với căn phòng làm việc tại nhà. Tính chất công việc bạn đang làm,
sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc chọn màu sắc trang trí văn phòng.
Theo Cantley, màu trắng hay màu phấn nhẹ giúp kích
thích sự sáng tạo, màu xanh lá cây đại diện cho sự tăng trưởng, màu
đen tượng trưng cho yếu tố nước và gắn liền với tiền bạc, màu tím
tượng trưng cho sự rõ ràng. Nhưng khi thấy căng thẳng, bạn nên
kết hợp với tông màu đất.
ĐỪNG QUÊN TRANG TRÍ THÊM CÂY XANH
Theo Cantley, những chiếc lá tròn trông giống như những
đồng xu nhỏ, trở nên khá hợp thời trang trên Instagram trong vài
năm qua. Bàn làm việc sẽ trông lý tưởng hơn khi phụ kiện trang trí
là một khu vườn mọng nước được trồng trong máng gỗ.

ÁNH SÁNG THẬT SỰ RẤT QUAN TRỌNG
Ánh sáng là một cách để cải thiện phong thủy văn
phòng tại nhà của bạn. Một văn phòng được chiếu sáng tốt
hơn là làm việc trong một văn phòng tối tăm, bởi năng lượng
của bạn có thể bị hút cạn. Mặc dù ánh sáng tự nhiên là lý
tưởng, nhưng không gian văn phòng cũng cần ánh sáng bổ
sung từ đèn. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ loại đèn nào, nhưng
tránh bóng đèn huỳnh quang vì chúng làm giảm năng lượng
của bạn.
Đèn Cupcakes màu trắng, bằng đá cẩm thạch và
đèn bàn cashmere cung cấp ánh sáng, giúp kích thích sự sáng
tạo. Trong khi đó, đèn sàn vòm Arched có thể giúp giảm căng
thẳng khi tạo bóng râm với tông màu đất. Ngoài ra, kết cấu
của vật liệu đèn cũng sẽ tạo ánh sáng có phần mềm mại hơn.
NGHỆ THUẬT TRUYỀN CẢM HỨNG
Nghệ thuật cũng truyền cảm hứng cho bạn khi làm
việc trong một văn phòng phong thủy. Đó là hình ảnh của
những người bạn ngưỡng mộ hoặc những ý tưởng tích cực
được vẽ hoặc treo trên tường. Ví dụ, “hãy làm những gì khiến
tâm hồn bạn hạnh phúc” cũng là một thông điệp tích cực.
SỬ DỤNG MÙI HƯƠNG ĐỂ TẠO SỰ CÂN BẰNG
Mùi hương là một khía cạnh khác của phong thủy.
Cantley khuyên bạn sử dụng tinh dầu cam quýt sẽ rất hữu ích
trong những ngày làm việc dài, căng thẳng. Bộ khuếch tán
Aroma Gem có hình dạng như một viên đá quý và phân tán
tinh dầu vào không khí theo phương pháp siêu âm.

“Thực vật (như phong lan) có hoa (màu tím và
đỏ) cũng là những lựa chọn không tồi”, Cantley nói.
Những chiếc lá tròn trông giống
như những đồng xu nhỏ

Tránh sử dụng đèn huỳnh quang vì
nó sẽ làm cạn kiệt năng lượng làm
việc của bạn

Bộ khuếch tán tinh dầu Aroma Gem
có hình dạng như một viên đá quý.

Bàn gỗ là vật liệu tự nhiên lý tưởng và chắc chắn
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TIẾN ĐỘ THI CÔNG

DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER 2019

▪ Tuần 04 - Tháng 6.2019: Thi công cốt thép sàn tầng 23 Block A (90%) - Đổ bê tông sàn tầng 21 Block B (80%)
▪ Thi công tường tầng 17 Block A - tầng 15 Block B

▪ Tuần 2 - Tháng 6.2019: Thi công cốt pha, sắt thép tầng 21 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 19 Block B
▪ Thi công tường tầng 16 Block A - tầng 14 Block B

▪ Tuần 1 - Tháng 6.2019: Thi công cốt pha, sắt thép tầng 20 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 18 Block B
▪ Thi công tường tầng 14 Block A - tầng 12 Block B

▪ Tháng 5.2019: Thi công cốt pha, sắt thép tầng 18 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 17 Block

B

▪ Tháng 4.2019: Thi công cốt thép tầng 16 Block A - Thi công cốt thép tầng 06 Block B
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER 2019

Lối lên Bãi đậu xe

Bãi đậu xe tầng 04

Hồ bơi tầng 06

Tầng 07 - Căn hộ Block A

▪ Tuần 01 - Tháng 07: Thi công cốt thép sàn tầng 24 Block A (50%) - Đổ bê tông sàn tầng 22 Block B (60%)

THÁNG 12

Tuần 02 - Tháng 07.2019
▪ Thi công cốt thép sàn tầng 24 Block A (80%) - Đổ bê tông sàn tầng 22 Block (90%)
▪ Thi công tường tầng 17 Block A - tầng 15 block B

Phú Đông Premier Tháng 7.2019

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

VNĐ

Tháng

N

30%

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

TẶNG 100

PHÍ GHI DANH

ĐẶC BIỆT, CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG

20%
HỌC PHÍ

CHO PHỤ HUYNH
GIỚI THIỆU HỌC SINH MỚI

TẶNG 1 NÓN
+ BỘ ĐỒNG PHỤC
PHÚ ĐÔNG LOTUS

%

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
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ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN QUÀ HẤP DẪN
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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.
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