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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành một Hệ thống có

Phú Đông không ngừng đổi

tiềm lực, năng động, có

mới, thúc đẩy đầu tư một cách

sức cạnh tranh mạnh mẽ,

toàn diện nhằm phát triển,

luôn luôn hướng đến chinh

cung cấp các sản phẩm – dịch

CHUYÊN NGHIỆP

phục các mục tiêu cao hơn

vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý

và là sự lựa chọn hàng đầu

và thân thiện môi trường, góp

HIỆU QUẢ

của mọi đối tác và khách

phần mang lại những giá trị tốt

hàng.

nhất cho xã hội.

KHÁT VỌNG
CHÍNH TRỰC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÚ ĐÔNG GROUP

BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DU LỊCH

KINH
GIÁO
DOANH
DỤC

PROPERTY

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

TOURISM

EDUCATION

MATERIALS

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 CPGD
Quốc tế Phú Đông

Việt Nam (Vinacco)

Công ty CP

Công ty CP

Công ty CP
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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

BÀ RỊA
VŨNG TÀU

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

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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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

KHỞI TẠO
CHẤT LƯỢNG SỐNG

5 SAO

TRONG TẦM TAY

LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
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 ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI PHÚ ĐÔNG GROUP
KHU DÂN CƯ HL PHÚ ĐÔNG
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông
Địa chỉ: Số 01 Trần Thị Vững, P.An Bình
TX.Dĩ An, T.Bình Dương
Năm khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2017

Với 207 căn nhà phố và 400 căn hộ chính thức ra mắt
vào năm 2015. Bàn giao và chào đón những cư dân đầu
tiên vào 2016. Một cộng đồng văn minh hiện đại với
không gian sống tiện nghi hiện đại tại Đông Bắc Sài Gòn.

PHÚ ĐÔNG PREMIER
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, P.An BìnhTấn
TX.Dĩ An, T.Bình Dương
Năm khởi công: 2018
Thời gian hoàn thành: 2020
Với 657 căn hộ chính thức ra mắt vào Quý 2/2018. Dự
kiến bàn giao vào Tháng 06/2020. Hứa hẹn là một biểu
tượng sống khác biệt ngay trung tâm Đông Bắc Sài Gòn.

CĂN HỘ CAO CẤP PHÚ ĐÔNG 3
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông
Địa chỉ: An Bình, P.An Bình
TX.Dĩ An, T.Bình Dương
Năm khởi công: 2020
Thời gian hoàn thành: 2022
Dự kiến ra mắt vào năm 2020.
Với hơn 650 căn hộ chuẩn sống hiện đại cao cấp
với giá bán trong tầm tay.
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG

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.

KHẲNG ĐỊNH

UY TÍN

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
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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

HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

LĨNH VỰC 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.
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

LĨNH VỰC 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 (KEGA LIGHTHOUSE 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.
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP

LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – MỞ RỘNG SẢN PHẨM XANH
Không chỉ cải tiến hệ thống công nghệ sản xuất, Phú Đông còn dần tiếp cận trình độ chung trong khu vực và trên thế giới
bằng việc nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, phù hợp với môi trường. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu,
phát triển vật liệu xây dựng xanh được quan tâm nhiều hơn, nhiều công trình trên thế giới đã ưu tiên sử dụng các sản phẩm
không gây ô nhiễm môi trường. Bắt kịp xu thế này, Phú Đông Group đang nghiên cứu ứng dụng dây chuyền gạch không nung
trong các công trình xây dựng. Ngoài ưu điểm tăng dần độ bền trong quá trình sử dụng, gạch không nung còn là một trong
những loại gạch đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.
Bên cạnh đó, Phú Đông Group cũng quan tâm đến việc tiêu thụ tài nguyên một cách hiệu quả nhằm đảm bảo tiện nghi
cho người sử dụng công trình, đồng thời giảm tối thiểu các tác động đến môi trường. Đây được coi là bước đi đúng đắn của
Phú Đông Group vì vừa góp phần bảo vệ môi trường sống, tạo không gian xanh – sạch – đẹp, vừa góp phần giúp nền kinh
tế của đất nước phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
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TP.HCM KHỞI CÔNG 27 DỰ ÁN
GIAO THÔNG
▪ Theo Hữu Nguyên/ Vnexpress

T
Trong năm
nay thành phố
khởi công 27
dự án giao
thông, hoàn
thành 29
công trình để
kéo giảm kẹt
xe đang ngày
càng nghiêm
trọng.

hông tin được ông
Lương Minh Phúc (Giám
đốc Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công
trình giao thông TP HCM) cho
biết tại Hội nghị tổng kết
công tác và triển khai nhiệm
vụ năm 2020, chiều 8/1.
Trong đó có một số công
trình lớn như: cầu Mỹ Thuỷ 3
(thuộc dự án xây dựng nút
giao thông Mỹ Thuỷ) tổng
mức đầu tư gần 2.000 tỷ
đồng sẽ giúp giải quyết ùn
tắc cho khu vực ra vào cảng
Cát Lái, quận 2.
Hầm chui HC1 và HC2
(thuộc dự án nút giao thông
Nguyễn Văn Linh - Nguyễn
Hữu Thọ) với tổng vốn hơn
830 tỷ đồng, kỳ vọng giải
quyết điểm "đen" kẹt xe nhất
quận 7 hiện nay.
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Xây mới cầu Hang Ngoài
- hơn 400 tỷ đồng; mở rộng
đường Dương Quảng Hàm hơn 380 tỷ đồng... để kéo
giảm ùn tắc ở khu vực quận
Gò Vấp.
Ngoài ra, thành phố cũng
chi hơn 603 tỷ đồng để khởi
công xây hạ tầng kỹ thuật 9 lô
đất thuộc khu chức năng số 1
trong Khu đô thị mới Thủ
Thiêm; làm đường Lê Văn
Quới nối dài (đoạn từ Mã Lò ra
Quốc lộ 1A, quận Bình Tân)
với số tiền hơn 850 tỷ đồng;
cầu vượt số 3 và cầu bộ hành
cùng đường chui nhánh phải
(thuộc dự án cầu vượt trước
bến xe Miền Đông mới ở
quận 9) với kinh phí gần 440
tỷ đồng...
Cùng với 27 dự án khởi
công mới, Ban quản lý cũng

đặt mục tiêu hoàn thành 29
dự án chuyển tiếp; tiếp tục
thi công 70 dự án và triển
khai các thủ tục và trình phê
duyệt chủ trương đầu tư
công 78 dự án; giải ngân đạt
hơn 95% vốn được giao trong
năm...
Phát biểu tại hội nghị, Bí
thư Thành uỷ Nguyễn Thiện
Nhân đề nghị UBND thành
phố có cơ chế thưởng cho
các công trình hoàn thành
sớm so với kế hoạch; lấy tiến
độ các dự án làm chỉ tiêu
đánh giá hoàn thành nhiệm
vụ đối với cán bộ, nhân viên
của ban.
Ông Nhân cũng yêu cầu
đẩy nhanh tiến độ các dự án
quanh sân bay Tân Sơn Nhất,
cảng Cát Lái và ở Khu đô thị
sáng tạo phía Đông thành
phố.

www.phudonggroup.com

TP.HCM CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NHIỀU DỰ ÁN
HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM
▪ Theo Hạ Vy/Nhịp sống kinh tế

Nhiều dự án hạ tầng giao thông nằm trong chủ trương đầu tư,
nâng cấp, mở rộng của UBND Tp.HCM trong thời gian tới.

C

ụ thể, mới đây UBND TP
ủng hộ chủ trương
thực hiện dự án và sẽ
mời Bộ Giao thông Vận tải
chủ trì làm việc với các địa
phương có tuyến đường sắt
tốc độ cao Tp.HCM - Cần Thơ
đi qua để thống nhất các nội
dung liên quan, trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét,
quyết định.

tuyến đường sắt theo mô
hình TOD (phát triển đô thị
theo định hướng giao thông
công cộng).

Đồng thời, đề xuất khu đô
thị tích hợp tại ga Tân Kiên để
phát triển đô thị dọc các

Đối với dự án xây dựng 2
cầu trên tuyến đường N2, N4
để kết nối giao thông với lô

Bên cạnh đó, UBND
Tp.HCM giao Sở Quy hoạch
Kiến trúc phối với hợp các sở
ngành liên quan rà soát quy
hoạch sử dụng đất tại nút
giao đường Vành đai 3-Tỉnh lộ
8-cao tốc Tp.HCM-Mộc Bài.

đất ký hiệu 7-1 thuộc khu
chức năng số 7 trong Khu đô
thị mới Thủ Thiêm (quận 2),
Ủy UBND TP giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp với
các sở ngành hoàn tất thủ
tục thẩm định hồ sơ chủ
trương đầu tư dự án, trình Ủy
ban Nhân dân thành phố để
trình Hội đồng Nhân dân
thành phố quyết định chủ
trương đầu tư.
Ngoài ra, với dự án cải tạo
Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao

An Sương đến đường
Nguyễn Văn Bứa, UBND TP
yêu cầu UBND quận 12 phối
hợp với UBND huyện Hóc
Môn cập nhật quy hoạch nút
giao tại vị trí giữa Quốc lộ 22
với đường Nguyễn Ảnh Thủ.
Đồng thời, giao Sở kế hoạch
và Đầy tư hoàn tất thủ tục
thẩm định hồ sơ chủ trương
đầu tư dự án xây dựng, mở
rộng Quốc lộ 50; giao các sở,
ngành liên quan lập đề xuất
chủ trương đầu tư dự án mở
rộng Quốc lộ 1.
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NGHỊCH LÝ
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
▪ Theo Họa Mi/ Báo Đầu tư Bất động sản

Khách hàng tìm hiểu dự án liền kề Phạm Văn Đồng

Một căn nhà không quá lớn về diện tích, cũng không quá cầu kỳ về thiết kế, cũng
không quá gần trung tâm, cái cần nhất đó là đủ tiện ích nội khu, giá vừa với túi tiền
và kết nối giao thông thuận tiện. Nhưng xem ra, đây vẫn là một bài toán khó…
MÒN MỎI CHỜ CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN
góng đợi căn hộ mình sẽ được
bàn giao vào cuối năm để đón
Tết, vợ chồng anh Huỳnh Văn
Long, hiện đang ở trọ tại quận 9
(TP.HCM) cho biết, để mua được căn
nhà rộng 68 m2 với 2 phòng ngủ tại thị
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương này, anh chị đã
phải mất 8 năm tích cóp, cộng với 4
tháng tìm kiếm dự án để mua.

N
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Đưa tôi đi thăm dự án đang trong
giai đoạn hoàn thiện, anh Long kể, cứ
cuối tuần, vợ chồng anh lại phóng xe từ
khu trọ tới thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
để coi dự án đã hoàn thiện tới đâu. Dù
dự án ở tỉnh, nhưng lại sát vách quận
Thủ Đức (TP.HCM), cùng nằm trong
đường Phạm Văn Đồng. Từ dự án đi vào
trung tâm TP.HCM cũng chỉ mất 20
phút.

Anh Long cho biết, giá nhà bình
quân tại TP.HCM là hơn 2 tỷ đồng/căn
hộ. Đóng trước 30% giá trị căn hộ, số
còn lại vay ngân hàng. Tuy nhiên, với số
tiền thu nhập của hai vợ chồng khoảng
30 triệu đồng/tháng, vay gói 6 năm thì
không đủ trả tiền gốc và lãi ngân hàng
hàng tháng. Vì vậy, anh quyết định đi xa
hơn để mua nhà.“Tôi quê tỉnh Quảng

www.phudonggroup.com

trong diện đền bù giải tỏa Khu đô thị
mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, người dân lại
không về ở và năm 2018, lần đầu tiên
TP.HCM quyết định bán đấu giá lượng
hàng này.
Lần đầu đấu giá, Thành phố muốn
bán sỉ số lượng căn hộ trên cho doanh
nghiệp để doanh nghiệp chia nhỏ bán
cho người dân, nhưng kết quả, không
doanh nghiệp nào tham gia đấu giá. Lần
thứ 2 tổ chức đầu năm 2019 cũng ế ẩm,
vì mức giá đưa ra quá cao so với giá trị
sản phẩm.

Nam, vợ tôi dân Đà Lạt. Hai vợ chồng
vào TP.HCM học rồi ở lại lập nghiệp và
cưới nhau khi mới 24 tuổi. Sau 8 năm
tích cóp, 2 vợ chồng có được hơn 300
triệu đồng, mượn thêm gia đình hơn 100
triệu đồng, thế là quyết định đi mua nhà.
Vòng khắp TP.HCM không thể mua
được nhà, bởi giá nhà quá cao, trong khi
khoản tích lũy của mình ít”, anh Long
nói.
Năm 2018, vợ chồng anh Long tìm
được một dự án tại đường Phạm Văn
Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với
giá 1,6 tỷ đồng/căn hộ 68 m2, gói vay 20
năm. Với chính sách bán hàng này của
chủ đầu tư, vợ chồng anh chỉ phải trả 15
triệu đồng tiền vay ngân hàng hàng
tháng, còn lại khoảng 15 triệu đồng cho
sinh hoạt và tích cóp.
Tuy nhiên, không phải người trẻ nào
cũng gặp may mắn tìm được dự án ưng
ý như vợ chồng anh Long.
Gia đình anh Phạm Văn Cường,
gồm 2 vợ chồng và đưa con hiện đang
thuê trọ ở căn phòng rộng 9m2 tại quận
Bình Tân, TP.HCM cho biết, ngao ngán
với cảnh ở trọ nay đây mai đó, vợ chồng
anh quyết định mua nhà. Tuy nhiên, hơn
1 năm trời tìm kiếm, mà không thể tìm
được dự án nào phù hợp.
Anh Cường cho biết, vợ anh làm
giáo viên, anh làm ở Viện kiểm sát nhân
dân TP.HCM, nhà anh ở quận Tân Phú.
Tuy nhiên, bố mẹ anh đẻ được 4 người

con, trong khi căn nhà chỉ rộng 50m2,
nên khi lấy vợ, anh xin ra ngoài ở riêng.
Theo quy định, vợ chồng anh thuộc đối
tượng được mua nhà ở xã hội. Năm 2014
khi Chính phủ triển khai gói 30.000 tỷ
đồng, vợ chồng anh rất hào hứng,
nhưng lúc đó lại chưa đủ tiền, nên đành
gác lại giấc mơ.
Đến năm 2018, khi tích cóp được
hơn 400 triệu đồng, thu nhập cũng tăng
lên, anh chị quyết định mua nhà. Phân
khúc anh chọn là nhà chung cư dưới 1,5
tỷ đồng. Tuy nhiên, tìm gấp TP.HCM
trong hơn 1 năm qua, anh cũng không
thể tìm được dự án nào có giá dưới 1,5 tỷ
đồng. Trong khi đó, nếu chọn mua sản
phẩm cao hơn, thì lại không đủ hạn mức
thu nhập để ngân hàng cho vay. Kết quả,
giấc mơ có nhà vẫn xa tầm với của anh
Cường.
Những người có khoản cảnh như
gia đình anh Cường không phải hiếm tại
TP.HCM, bởi theo báo cáo của Hiệp hội
Bất động sản TP.HCM, Thành phố hiện
có 50.000 cặp gia đình trẻ có nhu cầu
muốn mua nhà ở.
HÀNG NGHÌN CĂN HỘ BỊ BỎ HOANG
Một buổi sáng ngồi cà phê đọc báo,
một thông tin làm tôi chú ý, đó là việc
TP.HCM lại muốn đấu giá hơn 3.790 căn
hộ tái định cư tại quận 2. Đây là số nhà
tái định cư đã được xây dựng từ năm
2010 với số lượng lên tới hơn 12.500 căn
với mục địch phục vụ cho người dân

Lần này, TP.HCM quyết định bán lẻ
cho người dân, nhưng dù có rất nhiều
người có nhu cầu về nhà ở, nhưng
không có ai tham gia. Lý do vẫn không
có gì mới, đó là nhà ở tái định cư, nhưng
Thành phố đưa ra mức giá trên 40 triệu
đồng/m2, cao hơn nhiều so với nhiều dự
án nhà ở thương mại.
Vậy là một lần nữa hàng chục ngàn
căn hộ đã xây xong này tiếp tục bị bỏ
hoang phí, trong khi hàng chục nghìn
cặp vợ chồng trẻ vẫn miệt mài ôm giấc
mộng an cư.
Có lần ngồi uống cà phê trà dư tửu
hậu với người viết, ông Ngô Quang
Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group
cho biết, TP.HCM hiện vẫn còn khá
nhiều quỹ đất, giá như Thành phố hiểu
hơn nhu cầu nhà ở của người dân, thì
những quỹ đất này sẽ không bị bỏng
hoang như hiện nay.
Theo vị doanh nhân này, Thành phố
phát triển như hiện nay, phải kể đến sự
đóng góp to lớn của những người nhập
cư. Họ về đây lập nghiệp, góp chất xám,
tiền thuế cho Thành phố phát triển,
nhưng chính bản thân họ lại chật vật
trong việc tìm chỗ an cư.
Nhâm nhi ly cà phê, ông Phúc cho
rằng, TP.HCM nên chia ra các phân khu,
rồi lập quy hoạch xây dựng đô thị lớn tại
phân khu này. Kinh phí có thể kêu gọi
doanh nghiệp mua trái phiếu thành phố,
rồi lấy tiền đó đền bù giải tỏa. Doanh
nghiệp nào mua trái phiếu nhiều, thì
được ưu tiên vào tham gia phát triển dự
án. Với kế hoạch này, bảo đảm doanh
nghiệp nào cũng muốn tham gia và
không khó để TP.HCM giải được bài toán
thiếu cung nhà ở cho người thu nhập
trung bình, thu nhập thấp.
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Những nút thắt đang dần được tháo gỡ, thị trường bất động sản TP.HCM dự báo sẽ sớm trở lại đà phát triển

BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM,

NÚT THẮT ĐƯỢC THÁO DẦN
▪ Theo Trọng Tín/ Báo Đầu tư Bất động sản

Lời hứa của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị gặp gỡ
giữa lãnh đạo TP.HCM với hơn 36 doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn vào
hôm 22/2 đang được các cấp, ngành triển khai trên thực tế.

NHIỀU TÍN HIỆU SÁNG

C

ách đây ít hôm, ông Võ Văn
Hoan, Phó chủ tịch UBND
TP.HCM tiếp tục chủ trì cuộc họp
tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc cho doanh nghiệp bất động sản,
đúng như lời hứa mà ông Nguyễn Thành
Phong, Chủ tịch UBND Thành phố đã
nhấn mạnh tại hội nghị gặp gỡ doanh
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nghiệp bất động sản hôm 22/2 rằng,
UBND Thành phố sẽ thành lập Tổ công
tác họp hàng tuần và đến ngày 30/4
phải giải quyết xong các vướng mắc của
19 doanh nghiệp được nêu trong bản
kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản
TP.HCM.

Mặc dù nội dung cuộc họp không
được tiết lộ, cũng không biết thành
phần tham dự những ai và có doanh
nghiệp nào nằm trong diện tháo gỡ
trước, song thông tin này được xem là
tín hiệu đáng mừng và tăng thêm nhiều
hy vọng cho doanh nghiệp là các khó
khăn sẽ sớm được tháo gỡ.

www.phudonggroup.com

Một tín hiệu sáng tiếp theo cũng
được giới chuyên môn đánh giá cao là
việc Sở Xây dựng TP.HCM chính thức có
văn bản đồng ý cho 3 dự án đầu tiên kể
từ đầu năm đến nay được ký hợp đồng
bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Cụ thể, dự án Khu phức hợp Sóng
Việt (The Metropole Thu Thiem) của Tập
đoàn Quốc Lộc Phát với 456 căn hộ. Dự
án Khu chung cư lô H thuộc dự án Khu
nhà ở do Công ty cổ phần Phát triển nhà
Thủ Đức làm chủ đầu tư, với 214 căn hộ.
Ngoài ra, Công ty TNHH Phát triển Phú
Mỹ Hưng cũng được Sở Xây dựng đồng
ý cho bán 193 trên tổng số 242 căn hộ
tại dự án khu dân cư nằm trong Khu đô
thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7).
Đặc biệt, động thái được cho là làm
“mát lòng” không ít doanh nghiệp địa ốc
là ngay sau Hội nghị gặp gỡ và trao đổi
giữa lãnh đạo chính quyền Thành phố
với doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành
công văn khẩn chỉ đạo các sở, ngành
liên quan sớm đề xuất giải quyết các
khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp
bất động sản.
Trong đó, đối với các vướng mắc
liên quan đến sự bất cập, xung đột giữa
các quy định trong quy trình thủ tục
thực hiện đầu tư xây dựng các dự án
nhà ở, UBND Thành phố sẽ kiến nghị
Trung ương tháo gỡ. Đối với các vướng
mắc khó khăn của các doanh nghiệp
bất động sản còn hồ sơ đang tồn đọng,
chưa xem xét giải quyết tại các sở,
ngành có liên quan, Sở Xây dựng được
giao phối hợp với các cơ quan chức
năng phân loại từng nhóm vướng mắc
để giải quyết từng trường hợp.
Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây
dựng TP.HCM cho rằng, với những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bất
động sản trong việc thực hiện thủ tục
đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa
bàn, có rất nhiều vấn đề thuộc thẩm
quyền của Thành phố và sẽ sớm được
giải quyết trong thời gian tới.
Theo "tư lệnh" ngành xây dựng của
Thành phố, hiện có một vướng mắc là
việc lấy ý kiến thẩm định liên quan đến
nội dung đề xuất thực hiện dự án nhà ở
thuộc diện quyết định chủ trương đầu
tư của UBND Thành phố. Theo quy chế
phối hợp hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu
tư là cơ quan đầu mối tổ chức lấy ý kiến
thẩm định. Tuy nhiên, văn bản góp ý của

các cơ quan phối hợp chưa thể hiện rõ
việc thống nhất hay không đối với đề
xuất của nhà đầu tư.
“Để tạo thuận lợi trong việc xem xét,
thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương
đầu tư với dự án nhà ở sử dụng quỹ đất
hỗn hợp, UBND Thành phố đã chấp
thuận thành lập tổ chuyên gia”, ông Bình
nói và chia sẻ thêm, tổ chuyên gia gồm
đại diện các sở, ngành, UBND quận,
huyện. Tổ này sẽ cho ý kiến về hồ sơ
quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập
báo cáo thẩm định và trình UBND Thành
phố.
“Trường hợp nhà đầu tư đảm bảo
các điều kiện để được chấp thuận chủ
trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư,
tổ chuyên gia sẽ tổ chức 1 lần họp để
cho ý kiến và Sở Xây dựng sẽ trình UBND
Thành phố cả hai nội dung. Thực hiện
được như vậy sẽ rút ngắn thời gian làm
thủ tục cho doanh nghiệp”, ông Bình
nhấn mạnh.

MONG CHỜ SỰ QUYẾT LIỆT
HƠN
Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM đã
rất nỗ lực để tháo gỡ nhiều vướng mắc
cho không ít dự án.
Ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc
Novaland, cho biết, trong quá trình phát
triển dự án, Tập đoàn cũng gặp phải
không ít vướng mắc về pháp lý. Tuy
nhiên, nhờ sự lắng nghe của các sở,
ngành, nhiều dự án đã được giải quyết.
Cụ thể, dự án Khu chung cư Cô
Giang tại số 100 Cô Giang (quận 1) đã
được UBND Thành phố giao đất, Sở Xây
dựng cấp phép xây dựng. Dự án trung
tâm thương mại, văn phòng, officetel và
căn hộ tại số 151 - 155 Bến Vân Đồn (quận
4) đã được UBND Thành phố, Sở Tài
nguyên và Môi trường duyệt giá tiền sử
dụng đất...
Còn bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng
giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường
Gia Lai cũng cho biết, thời gian qua,
chính quyền thành phố đã gỡ vướng
cho 6 trong tổng số 12 dự án bị vướng
mắc của Công ty.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp
hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, mặc
dù còn chậm, song thời gian qua nhiều
khó khăn của các doanh nghiệp và dự
án đã được Thành phố tháo gỡ vướng
mắc.

“Thị trường bất động sản TP.HCM
hiện nay rơi vào tình thế khó khăn chỉ có
tính nhất thời, đặc thù, bất bình thường,
mà nguyên nhân là do vướng mắc, xung
đột của một số quy phạm pháp luật và
do cả công tác thực thi pháp luật”, ông
Châu nói.
Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc,
Tổng giám đốc Phú Đông Group cho
rằng, việc lãnh đạo TP.HCM nỗ lực “cởi
trói” cho các dự án bị ách tắc thủ tục là
một tin rất đáng hoan nghênh. Bởi một
khi thị trường đã khơi thông, các doanh
nghiệp sẽ tiếp tục đưa những dự án có
vướng mắc đất công khác lên để xin
phép gỡ khó và triển khai dự án mới.
Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng,
động thái này của lãnh đạo Thành phố
trước mắt cũng chỉ mới tạo ra tâm lý
chung là có sự thay đổi và bớt căng
thẳng hơn. Còn trong thời gian ngắn, thị
trường TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu
tăng nguồn cung, bởi trên thực tế, để
thực hiện một dự án phải mất ít nhất từ
2 - 3 năm thì mới có thành phẩm. Mặt
khác, giá thị trường hiện nay ở TP.HCM
đã tăng cao, điều này khiến cho thị
trường không thay đổi nhiều nếu người
tiêu thụ không thể chấp nhận được giá
cả đó.
“Thị trường hiện nay đang có độ
căng về giá rất lớn. Mức giá này có làm
cho thị trường chấp nhận được hay
không thì còn nằm ở câu chuyện khác.
Giá quá cao khiến cho thị trường không
thay đổi nhiều. Trong khi đó, không ít
doanh nghiệp lại tập trung xây dựng dự
án cao cấp, điều này một lần nữa lại
khiến cho những người trẻ hay người
thu nhập thấp ngày càng đi xa hơn để
chạm đến ước mơ sở hữu nhà”, ông
Phúc nói.
Còn ông Phạm Lâm, Giám đốc
Công ty DKRA Vietnam đánh giá, mặc
dù thị trường cũng đã có dấu hiệu lạc
quan khi chính quyền TP.HCM công bố
một số giải pháp về phương án tháo gỡ
khó khăn, nhưng để giải pháp này được
triển khai trên thực tế còn phụ thuộc
vào các cơ quan thực thi và chưa thể
biết rõ thời điểm.
“Nếu không sớm được tháo gỡ,
doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng hàng hóa và
chôn vốn, phát sinh chi phí lãi vay, dẫn
đến giá thành sản phẩm đội lên", ông
Lâm nói.
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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH DƯƠNG

TĂNG BÌNH QUÂN
18% GIAI ĐOẠN

5 NĂM TỚI

▪ Theo Nam Phong/Cafef

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định
quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2020-2024 được áp dụng từ ngày
1-1-2020.

B

ảng giá các loại đất
điều chỉnh giá đất tăng
tương ứng với giá đất
theo hệ số điều chỉnh
giá đất K, tăng bình quân 18%
so với bảng giá đất hiện
hành. Bảo đảm tính hiệu quả
của các chính sách ổn định
và phát triển của thị trường
bất động sản trong thời gian
qua trên địa bàn tỉnh; là
phương án phù hợp trước
thực trạng bất hợp lý về
khung giá đất nông nghiệp
do Chính phủ quy định như
hiện nay.
Cụ thể, TP.Thủ Dầu Một,
tăng
bình
quân
10%;
TP.Thuận An và TP.Dĩ An tăng
bình quân 5% đến 30%;
TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên,
huyện Bàu Bàng và huyện

Bắc Tân Uyên tăng bình quân
5% đến 20%, huyện Phú Giáo
và Dầu Tiếng tăng bình quân
10%.
Tỉnh bổ sung bảng giá
đất cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng: Áp dụng bằng giá
đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp không phải là
đất thương mại, dịch vụ. Bổ
sung bảng giá đất quốc
phòng, an ninh: áp dụng
bằng 65% giá đất ở.
Đối với đất ở đô thị, các
tuyến đường loại I ở vị trí 1 của
thành phố Thủ Dầu Một gồm:
Yersin, Bạch Đằng, Cách
mạng tháng Tám, Đại lộ Bình
Dương, Điểu Ong, Đinh Bộ
Lĩnh, Đoàn Trần Nghiệp,
Hùng Vương, Nguyễn Du,
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Nguyễn Thái Học, Quang
Trung, Trần Hưng Đạo có giá
đất cao nhất là 37,8 triệu
đồng/m2. Các tuyến đường
loại II ở vị trí 1 của thành phố
Thủ Dầu Một có giá đất từ
20-25 triệu đồng/m2.
Quyết định điều chỉnh
thêm 27 đoạn, tuyến; nâng
Hệ số điều chỉnh (Đ) 45
tuyến; giảm hệ số 2 tuyến;
nâng loại đường 5 tuyến; đính
chính, đổi tên đường 21
tuyến; điều chỉnh điểm đầu,
điểm cuối 5 tuyến.
Việc điều chỉnh này nhằm
đảm bảo tính hiệu quả của
các chính sách ổn định và
phát triển của thị trường bất
động sản trên địa bàn tỉnh
theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày

23/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ; tiếp tục thực hiện
nhất quán chủ trương, chính
sách tăng cường thu hút và
hợp tác đầu tư; tạo môi
trường đầu tư thuận lợi,
mang tính cạnh tranh cao;
góp phần giữ vững lợi thế
trong việc thu hút đầu tư,
nâng cao chỉ số PCI của tỉnh
và khả năng cạnh tranh của
các doanh nghiệp đầu tư,
kinh doanh ở địa phương.
Việc điều chỉnh giá đất
phù hợp với tình hình biến
động của thị trường bất
động sản trong thời gian qua
và dự báo tình hình trong
thời gian tới; giúp tăng thu
ngân sách, giảm thất thoát
tài sản nhà nước ở các địa
phương có biến động lớn về
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Theo UBND tỉnh
Bình Dương, bảng
giá các loại đất tỉnh
Bình Dương giai
đoạn 2020-2024
điều chỉnh giá đất
tăng tương ứng với
giá đất theo Hệ số
điều chỉnh giá đất
K, tăng bình quân
18% so với bảng giá
đất hiện hành.

đất đai như thị xã Thuận An và
Dĩ An; từng bước xây dựng
bảng giá các loại đất tiệm cận
hơn với giá đất phổ biến trên
thị trường.

mức giá thực tế được giới
kinh doanh bất động sản dự
báo sẽ tăng gấp nhiều lần so
với mức tăng bình quân 18%
trong bảng giá chính thức.

Theo ông Phạm Sỹ Giáp,
Tổng giám đốc Công ty
TNHH Đầu tư và Phát triển Bất
động sản Nam Dương, ngay
từ sau Tết Nguyên đán, tình
hình giao dịch bất động sản ở
nhiều khu vực của Bình
Dương đã bắt đầu nhộn nhịp.
Trong đó, TP. Thủ Dầu Một,
Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên,
Thuận An… được khá nhiều
nhà đầu tư tìm đến nắm
thông tin để đón đầu cơ hội.
Với bảng giá đất điều chỉnh
tăng giai đoạn 2020 – 2024
vừa được công bố mới đây
của UBND tỉnh Bình Dương,

Theo ông Giáp, có hai
nguyên nhân khiến giá đất
Bình Dương có thể tiếp tục
tăng trong thời gian tới. Thứ
nhất là do nhu cầu sở hữu bất
động sản tại Bình Dương
đang có xu hướng tăng cao
khi ngày càng nhiều doanh
nghiệp trong và ngoài nước
đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh kéo theo lực lượng lao
động nhập cư đổ về sinh
sống, làm việc.
Thứ hai là hạ tầng phát
triển, một số khu vực như Bến
Cát, Tân Uyên chuẩn bị được

nâng cấp lên đô thị loại II; thị
xã Dĩ An, Thuận An chuẩn bị
lên thành phố… Đặc biệt,
theo lộ trình phát triển đã
được phê duyệt của Chính
phủ, năm 2020 Bình Dương
sẽ trở thành đô thị loại I và là
một trung tâm công nghiệp
hàng đầu của vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam.
Bên cạnh đó, với định
hướng xây dựng thành phố
thông minh của tỉnh Bình
Dương, các nhà đầu tư bất
động sản cũng kỳ vọng thị
trường sẽ hình thành "cơn
sốt" mới. Nhiều người tích
cực săn lùng mua đất đầu tư,
tích lũy cũng là nguyên nhân
khiến giá đất Bình Dương tiếp
tục tăng trong năm nay.
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PHÚ ĐÔNG NEWS

BẤT ĐỘNG SẢN

PHÚ ĐÔNG PREMIER VINH DỰ
LÀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC
ƯA THÍCH NHẤT 2019
▪ Theo Phú Đông Group

Hiện đại, sang trọng và mang
đến những trải nghiệm chất
lượng cho người thụ hưởng sản
phẩm bất động sản, dự án Phú
Đông Premier xuất sắc nằm
trong top Dự án đô thị đáng
sống trong Cuộc bình chọn Dự
án bất động sản được ưa thích
nhất 2019 do Báo Đầu tư tổ
chức.
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au hơn 1 tháng phát động,
Cuộc bình chọn Dự án bất
động sản được ưa thích
nhất được thực hiện trên
hệ thống báo điện tử
t i nnhanhchung k hoan.v n
và baodautu.vn đã thu hút sự
quan tâm rất cao từ phía các
chủ đầu tư và người thụ hưởng
các sản phẩm bất động sản.
Sau 4 năm tổ chức thành công,
cuộc bình chọn năm thứ 5 diễn
ra vô cùng sôi nổi với gần 1 triệu
bình bầu thông qua hệ thống
online. Đây chính là minh
chứng cho sức hút của thị
trường bất động sản ngày một
gia tăng cũng như uy tín được
tạo nên từ các bình chọn.

Nhận được lượt bình
chọn đáng kể, Phú Đông
Premier của Phú Đông Group
đã xuất sắc lọt top Dự án đô
thị đáng sống trong Cuộc
bình chọn Dự án bất động
sản được ưa thích nhất. Đây là
hạng mục quy tụ những dự
án ấn tượng và theo đuổi sát
với tiêu chí của cuộc bình
chọn năm nay: “Tâm điểm
mới, trải nghiệm mới”.
Không quá ngạc nhiên
khi Phú Đông Premier lọt top
Dự án đô thị đáng sống trong
cuộc bình chọn năm nay, bởi
thông qua những tiện ích tối
ưu từ dự án này, Phú Đông
Group đang khẳng định vị thế

www.phudonggroup.com

nhà tạo lập thị trường trên
phân khúc của mình khi
mang đến những căn hộ chất
lượng, sang trọng, hiện đại
dành cho người trẻ. Dự án
được khởi công vào tháng
cuối năm 2017 và dự kiến bàn
giao nhà vào tháng 6/2020.
Với Phú Đông Premier,
Phú Đông Group mạnh dạn
chinh phục đối tượng khách
hàng khó tính nhất hiện nay
khi đặt nhu cầu của người trẻ
lên hàng đầu. Về vị trí, nhìn từ
xa, Phú Đông Premier như hai
tòa tháp 35 tầng kiêu hãnh
vươn mình giữa Đông Bắc Sài
Gòn. Dự án tọa lạc tại đường
Lê Trọng Tấn thuộc thị xã Dĩ
An, tỉnh Bình Dương, liền kề
Đại lộ Phạm Văn Đồng, thuận
tiện để lưu thông đến các khu
vực thương mại – tiện ích
trung tâm, đã mang đến mức
giá “mềm” hơn so với chất

lượng dịch vụ, điều mà
những người trẻ mua nhà
quan tâm nhất.
Điểm nhấn của Phú
Đông Premier chính là việc
chú trọng tối ưu hóa diện
tích căn hộ cho các gia đình
trẻ. Với diện tích trung bình
66 m2, tất cả các căn hộ đảm
bảo có đủ không gian sinh
hoạt cần thiết: phòng khách,
sảnh bàn ăn, phòng bếp, 2
phòng ngủ, khu vực ban
công và phơi giặt… Căn hộ
bàn giao hoàn thiện nội thất
cao cấp từ những thương
hiệu nổi tiếng: cửa gỗ với
khoá từ, sàn gỗ cao cấp, thiết
bị vệ sinh Toto, thiết bị bếp
Teka và hệ thống công tắc
thông minh.
Hướng đến việc tạo một
không gian sống xanh, mỗi

căn hộ Phú Đông Premier
đều có 2-3 mặt thoáng. Tầng
1-2 cho trung tâm thương
mại, tầng hầm và tầng 3, 4, 5
cho không gian đậu xe. Tầng
6 là địa điểm của nhiều tiện
ích nội khu như phòng gym,
hồ bơi nước ấm tràn bờ,
công viên cảnh quan, khu
vực BBQ, khu vui chơi cho
trẻ em… Kiến trúc của Phú
Đông Premier được khai
thác tối đa các mảng xanh
đầy thư giãn, mang đến một
“khu đô thị 5 sao” thu nhỏ
giữa lòng Bình Dương.
Bên cạnh các căn hộ 2
phòng ngủ đặc trưng, Phú
Đông Premier còn mang
đến không gian biệt lập cho
10 căn penthouse đẳng cấp,
vườn thiền trên không với
kiến trúc sang trọng, tĩnh
lặng trên tầng 35.

Để chinh phục được sự
tin yêu của các cư dân, ban
quản lý dự án Phú Đông
Premier và chủ đầu tư Phú
Đông Group nói chung đã
mang đến sự chăm sóc tận
tâm, đồng hành cùng khách
hàng mua nhà trong suốt
một vòng đời sản phẩm bất
động sản. Điểm đặc biệt mà
chủ đầu tư dành cho cư dân
tại Phú Đông Group chính là
việc tạo cơ hội để khách
hàng mua nhà được giám sát
tiến độ xây dựng căn hộ,
khảo sát thực tế, tham quan
căn hộ mẫu. Về phía chủ đầu
tư sẽ luôn luôn lắng nghe
những ý kiến đóng góp từ cư
dân cũng như có những điều
chỉnh, cập nhật xu hướng nội
thất để mang đến sản phẩm
tốt nhất, hiện đại nhất để bàn
giao cho khách hàng.
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DỊCH COVID - 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN
ĐỘ XÂY DỰNG PHÚ ĐÔNG PREMIER?

B

▪ Theo Phú Đông Group

ệnh viêm đường hô hấp cấp do
virus Sars-CoV-2 gây ra đang
có những diễn biến vô cùng
phức tạp. Không chỉ ảnh hưởng
đến sức khỏe, dịch bệnh còn khiến
không ít hoạt động giao thương bị đình
trệ. Thấu hiểu được những lo lắng của
khách hàng mua nhà về tiến độ xây
dựng, ban quản lý dự án Phú Đông
Premier đã có những biện pháp đảm
bảo sức khỏe công nhân cũng như tiến
độ xây dựng.

Dự kiến dự án sẽ bàn giao vào tháng 6/2020.

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do
virus Sars-CoV-2 gây ra, dự án Phú Đông Premier
vẫn đảm bảo tiến độ. Dự kiến Phú Đông Premier sẽ
bàn giao đúng hạn vào tháng 6/2020.

Công nhân tích cực thi công giữa
mùa dịch Covid - 19

Công trình dự án Phú Đông Premier
vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Phú Đông Premier là dự án do Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông làm chủ
đầu tư và chính thức khởi công vào tháng 12/2017.
Phú Đông Premier tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn liền kề đại lộ
Phạm Văn Đồng, dễ dàng kết nối với các quận Bình Thạnh, Quận 1 và thuận
tiện di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vị trí thuận lợi giúp Phú Đông
Premier tạo lập chuẩn sống 5 sao với tất cả tiện ích cao cấp hiện hữu và kinh
doanh sầm uất.
Dự án gồm 2 block, 35 tầng, 655 căn hộ và 38 tiện ích nội khu đẳng cấp.
Ưu điểm vượt trội của căn hộ Phú Đông Premier đều có từ 2-3 mặt thoáng,
do vậy tất cả các phòng đều có nắng và gió tự nhiên. Tất cả căn hộ có diện tích
từ 59-131 m2, 2-3 phòng ngủ, 02 WC rất phù hợp với gia đình trẻ.
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Theo đó, ban quản lý dự án Phú
Đông Premier đã có những phương án
tích cực và kịp thời trong việc phòng
dịch tại công trường. Chú trọng tuyên
truyền về ý thức chủ giữ gìn sức khỏe
cho các công nhân và trang bị các vật
phẩm cần thiết để hỗ trợ công nhân
phòng dịch. Hiện, công trình vẫn đang
tiếp tục được triển khai.
Sau hơn 2 năm thi công, dự án Phú
Đông Premier đang bước vào giai đoạn
cuối cùng trước khi bàn giao cho khách
hàng. Tính đến tháng 2/2020, cả hai
block A và B của dự án đang dần hoàn
thiện. Ban quản lý cũng như các công
nhân hiện tích cực tập trung thi công
để đẩy nhanh tiến độ cho công trình.
Bên cạnh đó, chương trình cho
khách tham quan và trải nghiệm căn hộ
thật tại công trình dự án Phú Đông
Premier sẽ được tạm dừng để đảm bảo
tiến độ bàn giao cho khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
SÀN GIAO DỊCH PHÚ ĐÔNG GROUP
Địa chỉ:
2B Trần Thị Vững, TP. Dĩ An, Bình Dương
Hotline hỗ trợ thông tin:
089.667.2929 - 1900 2929 39
Chi tiết truy cập:
www.phudonggroup.com

www.phudonggroup.com

PHÚ ĐÔNG GROUP:

HOÀN THÀNH THỦ TỤC CẤP SỔ HỒNG
CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ HLPĐ
▪ Theo Phú Đông Group

Ngày 06/02/2020 đã có
46 căn hộ đầu tiên đã được
Sở TNMT hoàn thành việc
cấp Giấy chứng nhận (B5).
Các căn hộ còn lại sẽ
được lần lượt cấp Giấy chứng
nhận theo thứ tự nộp hồ sơ
của Quý khách. Hiện nay,
ngoài 46 căn hộ nêu trên, đã
có 296 căn đã hoàn thành B4
và đang trong quá trình thực
hiện B5.

Dự án Him Lam Phú Đông do Phú Đông Group triển khai năm 2016 bàn giao cho khách hàng từ năm 2018

CÔNG TY PHÚ ĐÔNG XIN TÓM TẮT LẠI QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHƯ SAU:
B1: Khách hàng nộp hồ sơ và hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo thông báo;
B2: Công ty Phú Đông nộp hồ sơ lên Sở TNMT đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng;
B3: Sở TNMT chuyển hồ sơ sang Cục thuế Tỉnh Bình Dương; Cục thuế Tỉnh Bình Dương phát hành
thông báo lệ phí trước bạ phải nộp;
B4: Công ty HLL nộp hộ số tiền lệ phí trước bạ (đã thu hộ tại B1);
B5: Sở TNMT trình ký Giấy chứng nhận;
Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông (“Công ty Phú Đông”) xin
gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến Quý khách.

L

iên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất (“Giấy chứng nhận”) đối với khách hàng mua căn hộ
tại Chung cư HLPĐ, thời gian qua, sau khi tiếp nhận hồ sơ
từ Công ty Him Lam Land (“Công ty HLL”), Công ty Phú Đông
đã làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Bình Dương
để nhanh chóng hoàn tất công tác cấp Giấy chứng nhận cho
Quý khách.
Do số lượng hồ sơ nhiều, nên Giấy chứng nhận sẽ được Sở
TNMT trả mỗi đợt khoảng 50 giấy/01 lần. Ngay khi có thông báo
của Sở TNMT về việc đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận,
Công ty Phú Đông sẽ nhanh chóng cập nhật tới Quý khách.
Theo quy trình làm việc, Công ty HLL sẽ liên hệ với những
khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận để quyết toán Hợp
đồng mua bán và bàn giao Giấy chứng nhận. Vì vậy, Quý khách
vui lòng chờ thông báo từ Công ty HLL để được hướng dẫn về
thủ tục nhận bàn giao Giấy chứng nhận.

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ HLPĐ ĐÃ ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỢT 1

Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900292939 (ext: 122 – Ms Yên)
để được giải đáp.
Công ty Phú Đông xin trân trọng cảm ơn quý khách.
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NHỮNG TIỆN ÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG
CỘNG ĐỒNG TỪ PHÚ ĐÔNG GROUP

▪ Theo Phú Đông Group

Không đơn thuần chỉ xây dựng nhà ở, chủ đầu tư hiện nay còn
đặc biệt quan tâm đến việc kiến tạo một cuộc sống thoải mái,
một cộng đồng văn minh, hiện đại với đầy đủ tiện ích cho cư dân.

Khu dân cư HL – Phú Đông do Phú Đông Group làm chủ đầu tư được khởi
công vào năm 2015 và bàn giao vào cuối năm 2017. Dự án tọa lạc ở vị trí liền kề
đại lộ Phạm Văn Đồng, thuận tiện giao thông cũng như sở hữu nhiều tiện ích.

Ứng dụng PDG Citizen giúp cư dân 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...

Khu dân cư được xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, truyền hình cáp,
wifi phủ sóng toàn khu... đảm bảo môi trường sinh sống tiện nghi, an toàn
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Khu dân cư được xây dựng hệ thống phòng
cháy chữa cháy, truyền hình cáp, wifi phủ
sóng toàn khu... đảm bảo môi trường sinh
sống tiện nghi, an toàn.

w w w. p h u d o n g g ro u p.c o m

Để nâng cao kiểm soát an ninh trong
khu dân cư, Phú Đông đầu tư lắp đặt hệ
thống camera giám sát trên toàn khu
24/24h. Hệ thống “mắt thần” này giúp
cư dân nơi đây sinh sống an toàn, an
tâm hơn về vấn đề an ninh nội khu.

Không chỉ xây dựng những công trình, Phú Đông Group còn xây dựng cộng đồng
văn minh, hiện đại thông qua những hoạt động gắn kết ý nghĩa như Phú Đông

“Đêm thu cổ tích” là ngày hội trung thu
đặc sắc, mang đến những giây phút
đoàn viên đáng nhớ cho cư dân.

Không đóng khung trong lớp học mà
khéo léo lồng ghép với những bài học
ngoài trời, Trường mầm non Phú Đông
Lotus Kindergarten mang đến không
gian để các công dân nhí được thoả
sức sáng tạo và phát triển.

Gắn kết trẻ nhỏ với không gian xanh,
lồng ghép những bài học thực hành
thiết thực, những cư dân nhí được đào
tạo với sự thương yêu và tư duy hiện đại,
văn minh.

Hàng nghìn cư dân PDG Citizen vỡ òa cảm xúc khi U22 Việt Nam đạt HCV bóng đá
nam SEA Games 30 sau 60 năm mong chờ.

Hành trình mang đến những giá trị mới cho cộng đồng của Phú Đông Group được
tiếp nối với dự án Phú Đông Premier. Dự án được khởi công xây dựng từ 12/2017 và
dự kiến bàn giao vào 6/2020.
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“10 NĂM DÀNH DỤM MUA NHÀ CHUNG CƯ, TÔI
KHÔNG VỘI SẮM SỬA NỘI THẤT ĐẮT TIỀN”
▪ Theo Phú Đông Group

Sau khi dành số tiền lớn để mua nhà, nhiều cặp vợ chồng trẻ quyết định không
tiếp tục đầu tư thêm tiền để sắm sửa nội thất ngay để tránh bị áp lực tài chính.

ƯU TIÊN NHU CẦU CẦN THIẾT

C

họn lựa nội thất để dọn vào nhà
mới là hành trình đầy hào hứng
song cũng không ít trăn trở của
các gia đình trẻ để cân bằng giữa
yếu tố thẩm mỹ, kinh tế và khai
thác tối đa không gian sống. Thay vì tập
trung mua nội thất sau khi mua nhà, vợ
chồng chị Nguyễn Thu Thủy (29 tuổi,
Nhân viên văn phòng tại TP. HCM) quyết
định ưu tiên mua sắm những vật dụng cần
thiết.
Năm 2016, vợ chồng chị Thủy đã mua
một căn hộ của chủ đầu tư Phú Đông
Group. Được biết, đây là số tiền cả hai đã
dành dụm trong thời gian dài, chính vì thế
việc lựa chọn chủ đầu tư khi mua nhà
được cân nhắc kỹ lưỡng.
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“Điều tôi quan tâm nhất khi mua nhà chính là chất
lượng căn hộ. 10 năm dành dụm mua nhà chung cư, tôi
không vội sắm sửa nội thất đắt tiền. Tôi muốn lựa chọn một
căn hộ với nội thất đầy đủ, để tôi dọn vào là ở ngay, không
mất công mua sắm thêm nhiều”, chị Thủy cho hay.

Một căn hộ với nội thất đầy đủ sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Chị Thủy chia sẻ, thời điểm mới dọn vào nhà mới, vợ
chồng chị chỉ cần mua sắm thêm nệm, tủ lạnh và một số
vật dụng nhà bếp là có thể ở một cách tiện nghi. “Tôi cảm
thấy rất hài lòng với nội thất có sẵn của căn hộ. Sau 3 năm,
những thiết bị có sẵn trong nhà bếp như bếp điện, máy hút
mùi, thiết bị nhà tắm đều sử dụng tốt. Việc này giúp chúng
tôi tiết kiệm tiền mua nội thất để sẵn sàng cho những việc
cần thiết hơn”.

MÁI ẤM TỐI GIẢN NHƯNG TIỆN NGHI
Đồng tình với quan điểm của chị Thủy, chị Đỗ Ngọc
Huyên (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cũng ưu
tiên nội thất đơn giản, thiết yếu cho căn hộ của mình. Chị
cho biết, nội thất càng đơn giản thì cuộc sống lại càng an
nhiên, thanh thản.
“Tôi không sắm sửa nhiều nội thất, nhưng vẫn đảm bảo
căn hộ có được sự tiện nghi, đầy đủ. Bước về nhà sau một
ngày làm việc, căn hộ quá nhiều đồ sẽ khiến tôi thấy mệt
mỏi, do đó tôi trang trí nhà cửa theo phong cách tối giản”,
chị tâm sự.
Phong cách sống đơn giản, không bày biện nhiều mang đến một cuộc
sống an nhiên, thư thái.

Đó cũng là một trong những lối sống của người Nhật
có tên gọi “Danshari”. Theo đó, con người bớt dành sự
quan tâm đến vật chất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho
những việc ý nghĩa hơn. Với quan niệm này, bớt đi sự bày
biện không khiến bản thân thiếu thốn mà ngược lại, mang
đến sự thư thái trong tâm hồn.

NHỮNG CĂN HỘ CAO CẤP MANG LẠI GIÁ TRỊ
THIẾT THỰC
Để thực hiện được giải pháp sống đơn giản và tiết kiệm
ngay từ khi mới mua nhà, những gia đình trẻ thường lựa
chọn chung cư cao cấp. Với giá thành hợp lý, nội thất đầy
đủ, cao cấp, việc sở hữu một căn hộ với “chuẩn 5 sao” đang
là xu hướng của người trẻ.
Gian bếp của dự án trong căn hộ Phú Đông Premier sử dụng các thiết bị
cao cấp từ thương hiệu Hefele của Đức.

Với diện tích từ 63 - 145 m2, 2-3 phòng ngủ, 02 WC, Phú
Đông Premier mang đến cuộc sống lý tưởng dành cho gia
đình trẻ. Các căn hộ được trang bị thiết bị nội thất từ các
thương hiệu uy tín, cao cấp như Toto, Hafele, hệ thống thiết
bị điện Panasonic… đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cư
dân. Với sự trang bị này, những hộ gia đình trẻ hoàn toàn
có thể “xách vali vào là ở” mà không cần tốn thời gian và
quá nhiều tiền bạc cho việc mua nội thất.
Bên cạnh đó, Phú Đông Premier còn cung cấp loạt tiện
ích nội khu đẳng cấp như không gian xanh, hồ bơi nước ấm
không hóa chất, phòng tập gym, yoga, trung tâm thương
mại, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi… mang đến sự tiện nghi
cho cư dân.

Hồ bơi nước ấm với công nghệ làm sạch điện phân muối hiện đại.
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PHÚ ĐÔNG GROUP

TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN
PHÒNG DỊCH COVID-19
▪ Theo Phú Đông Group

T

háng 3/2020, cả nước bước vào
giai đoạn chống dịch quyết liệt
khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2
tăng vọt. Ý
thức được tầm quan trọng của việc bảo
vệ sức khỏe cộng đồng, Phú Đông
Group đã chủ động đề ra những biện
pháp nhầm đảm bảo sức khỏe cho toàn
thể CB CNV, cư dân HL Phú Đông, công
nhân tại công trình Phú Đông Premier,
trường mầm non Phú Đông Lotus
Kindergarten.

Trước diễn biến
ngày càng phức
tạp của dịch
bệnh Covid-19,
Phú Đông
Group đã có
những biện
pháp phòng sự
xuất hiện và lây
lan virus SARS CoV - 2 trong
cộng đồng, bảo
vệ sức khỏe
người dân.

Theo đó, việc kiểm tra thân nhiệt và
bắt buộc đeo khẩu trang được thực hiện
ngay từ cổng vào của Khu dân cư HL
Phú Đông cũng như tại công trình Phú
Đông Premier. Đội ngũ bảo vệ được
trang bị máy đo thân nhiệt cũng như
giám sát chặt chẽ hoạt động vào – ra
của các cư dân, công nhân và khách
vãng lai.

Việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang được thực
hiện ngay từ cổng vào KDC.
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Để đảm bảo lượng người vào – ra
chung cư trong tầm kiểm soát, BQL
cũng đã cho đóng cổng đường số 3 và
tập trung kiểm tra an ninh, sức khỏe cư
dân tại cổng chính của Khu dân cư.

w w w. p h u d o n g gro u p.c o m

Trong thời gian này, BQL cũng đã
tạm thời đóng cửa khu vực hồ bơi, ngưng
tiếp nhận đăng ký tiệc khu BBQ, phòng
sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em và
các khu vực công cộng tại HL Phú Đông.
Trước đó, Ban Quản Lý đã thực hiện
công tác vệ sinh diệt khuẩn toàn bộ sàn
hành lang các tầng, sảnh chính và ngoại
cảnh của chung cư bằng Clorin pha
loãng. Khẩu trang và nước rửa tay diệt
khuẩn cũng được trang bị tại quầy tiếp
tân để hỗ trợ cư dân.
Tại SGD Phú Đông Group, công tác
phòng dịch được áp dụng với toàn thể CB
CNV và khách hàng. Tất cả mọi người
trước khi vào SGD đều phải được đo thân
nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn
và bắt buộc đeo khẩu trang.
Trong khoảng thời gian này, Phú
Đông Group cũng đã khuyến nghị các
khách hàng chuyển đổi phương thức
thanh toán sang chuyển khoản để tránh
lây nhiễm chéo virus SARS – CoV-2 cũng
như tích cực tuyên truyền ý thực tự bảo
vệ bản thân và cộng đồng trong mùa
dịch.

Công tác làm vệ sinh diệt khuẩn được thực hiện.

Trường mầm mon Phú Đông Lotus
Kindergarten là một trong những đơn vị
đi tiên phong trong công tác phòng dịch
nhầm đảm bảo sức khỏe của các em nhỏ
cũng như giáo viên. Thực hiện chỉ đạo
của Sở GD - ĐT Bình Dương, nhà trường
đã thực hiện lùi lịch học cho đến khi có
thông báo mới nhất.
Nhà trường liên tục theo dõi tình hình
bệnh dịch. Nhà trường gấp rút triển khai
các công tác vệ sinh, y tế để phòng dịch
cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân
viên như: Xịt khử khuẩn toàn trường, khử
trùng toàn trường bằng nước tẩy cloramin B, vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập…
Trước tình hình hình hiện tại, BQL HL
Phú Đông cũng đã khuyến cáo các cư
dân chủ động phòng dịch như: không tụ
tập đông người, hạn chế ra ngoài khu vực
công cộng, nếu nghi ngờ bản thân hoặc
người thân nhiễm bệnh phải lập tức khai
báo và đến bệnh viện kiểm tra, cư dân ý
thức đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước
rửa tay diệt khuẩn, nếu là người trở về từ
vùng dịch, phải khai báo cũng như phối
hợp kiểm soát tự cách ly tại nhà, các văn
phòng công ty, cho thuê, ăn uống đều
phải tuân thủ nội quy và các biện pháp
phòng chống dịch của BQL khu dân cư.

Công tác làm vệ sinh diệt khuẩn được thực hiện.

Trường mầm non Lotus Kindergarten
lùi lịch học để đảm bảo an toàn cho
học sinh.

Từ cư dân đến các nhân viên của Phú
Đông Group đều chủ động ý thức bảo
vệ sức khỏe mùa dịch.
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TRƯỜNG MẦM NON PHÚ ĐÔNG LOTUS
RỘN RÀNG VỚI TRẢI NGHIỆM
GÓI BÁNH CHƯNG XANH
▪ Theo Phú Đông Lotus Kindergarten

Đối với con trẻ, “Tết” có lẽ chỉ đơn giản là được lì xì, được xem pháo hoa,
được đi chơi và lớn thêm một tuổi. Thế nhưng, giữa những vội vàng, náo
nhiệt của nhịp sống hiện đại, các em nhỏ lớp Lá của trường Phú Đông
Lotus vẫn được trải nghiệm gói bánh Chưng xanh để cảm nhận hương vị
truyền thống của ngày Tết Nguyên Đán.

T

rong làn gió se lạnh của những
ngày cuối năm, khi cành đào,
bông mai đã dần khoe sắc thắm
như gọi chúng ta trở về với ngày
Tết cổ truyền của dân tộc. Tết Nguyên
Đán- cái Tết lớn nhất trong năm của
người Việt. Đó không chỉ là thời khắc
giao mùa chuyển giao từ năm cũ sang
năm mới mà còn là dịp để con cháu đi
xa trở về tụ họp bên gia đình, là dịp để
đi thăm hỏi người thân và gửi tới nhau
những lời chúc tốt đẹp nhất cho một
năm mới đầy may mắn. Và Tết, cũng là
dịp để dạy cho trẻ thơ biết về những giá
trị truyền thống cần được giữ gìn và
phát huy.

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
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Cây nêu tràng pháo bánh Chưng
xanh”
Câu thơ vừa quen thuộc vừa ý
nghĩa mà các con đã được cha mẹ đọc
cho nghe từ tấm bé cũng nói lên những
phong tục tập quán từ xa xưa. Bánh
Chưng là một phong tục mà chỉ nhắc
tới thôi là ai cũng nghĩ ngay tới ngày Tết.
Và việc thế hệ đi trước, truyền lại cho
thế hệ sau những bài học về sự tích
bánh Chưng-bánh Dầy, về cách chuẩn
bị nguyên liệu, cách gói một chiếc bánh
sao cho vuông vức là một cách để kế
thừa và phát huy những giá trị truyền
thống tốt đẹp.

Nhằm giúp trẻ thêm hiểu, thêm yêu
cái Tết cổ truyền và được trải nghiệm
phong tục của người Việt Nam, trường
mầm non Phú Đông Lotus tổ chức cho
lớp Lá gói bánh Chưng xanh ngay tại
khuôn viên sân bóng của trường. Các
loại khuôn gỗ, lá chuối, gạo nếp, đỗ
xanh đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi
rửa tay thật sạch, cô và trò cả lớp cùng
nhau ngồi thành vòng tròn để bắt đầu
tìm hiểu và khám phá cách gói loại bánh
truyền thống này. Gói bánh Chưng cần
sự tẩn mẩn, tỉ mỉ, khéo léo từng chút thì
mới có thể tạo nên chiếc bánh vuông
vức tượng trưng cho đất trời. Bánh
Chưng cũng mang ý nghĩa mang lại sự
sum vầy của gia đình sau một năm làm
việc tất bật, vội vã.

Cả lớp ngồi chăm chú nghe cô giáo
chia sẻ và quan sát từng thao tác của cô.
Sau đó, các bạn chia nhóm và bắt tay
vào làm. Dưới sự hỗ trợ và chỉ dẫn của
giáo viên, các bạn nhỏ lớp Lá cũng đã
hoàn thành xong chiếc bánh Chưng của
mình. Tuy có những chiếc bánh chưa
thực sự vuông vức và đẹp như bánh
mẫu nhưng đó là công sức và sự nỗ lực
của các con- những em bé mới hơn 5
tuổi. Đó là những chiếc bánh thực sự rất
hoàn hảo đối với cả cô giáo và ba mẹ. Kĩ
thuật luộc bánh rất quan trọng, bộ phận
cấp dưỡng của trường sẽ giúp các con
hoàn thành công đoạn này để chiều nay,
các con kịp mang chiếc bánh của riêng
mình về khoe với ba mẹ.

Trẻ ngồi ngay ngắn thành vòng tròn
để quan sát giáo viên hướng dẫn
cách làm bánh Chưng

Từng bước lót lá, đổ gạo, đổ đậu xanh,
gấp lá.. được giáo viên thực hiện rất
chậm rãi, cẩn thận để trẻ dễ dàng theo
dõi.
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Không chỉ riêng
các bé gái có đôi
tay khéo léo mà cả
các bé trai cũng
không kém phần
chỉn chu. Những
đôi tay bé xíu, nắn
nón từng nếp gấp
trong sự hào hứng
thật tuyệt vời.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngồi bên nồi bánh Chưng
bốc lên nghi ngút khói chính là báo hiệu cho sự ấm áp,
đoàn tụ của mỗi gia đình. Bánh Chưng là biểu tượng
của ngày Tết mà không loại bánh nào có thể thay thế
được.
Việc tổ chức cho các con gói bánh Chưng là một
bài học vô cùng ý nghĩa để thế hệ trẻ tiếp tục duy trì
những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có từ quá khứ,
phát huy cho hôm nay và mai sau.
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Niềm tự hào và
hạnh phúc khi làm
xong chiếc bánh
nhỏ nhắn của
mình. Mặt bạn nào
cũng rạng rỡ, chắc
chắn đây sẽ là
niềm vui khó quên
trong những ngày
giáp Tết.

Những chiếc bánh Chưng nóng
hổi vừa ra lò đã về ngay với các
bạn nhỏ! Tết năm nay đúng là
một cái Tết đáng nhớ!

Và bữa tiệc buffet bánh ngọt, nước cam đã
kết thúc lễ hội Halloween đầy thú vị và rộn rã
tiếng cười
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HỘI THI GÓI BÁNH MỪNG XUÂN CANH TÝ:
BÁNH TẾT ĐẬM ĐÀ TINH THẦN GẮN KẾT
CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH PHÚ ĐÔNG GROUP
▪ Theo Phú Đông Group

Ngày 16/1, Đại gia đình Phú Đông Group đã có khoảng thời gian đầy ý nghĩa
và ngập tràn niềm vui khi cùng nhau tham gia hội thi “Gói bánh Tết – Gắn kết
Phú Đông”.
Với mong muốn mang đến một không khí hân hoan đầu năm mới, đậm vị tết, đượm nghĩa tình, Phú Đông Group đã tổ chức hội
thi “Gói bánh Tết – Gắn kết Phú Đông” dành cho toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông và Phú Đông Lotus Kindergarten.

Đặc biệt hơn cả, sau hội thi, dù có là đội giành giải hay không,
tất cả đội đều cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi. Đúng với tinh
thần “Gói bánh tết – Gắn kết Phú Đông”, hội thi đã đưa tập thể
Phú Đông Group thắt chặt thêm sự thân ái và đến gần nhau
hơn. Đây là dịp để mọi người trong công ty có thời gian ngồi lại
bên nhau, cùng ôn lại những dấu ấn trong năm cũ, cùng chúc
nhau những điều tốt đẹp cho xuân Canh Tý gần kề, và đặc biệt
hơn cả, cùng nhau phấn đấu để xây dựng Phú Đông Group
ngày càng vững mạnh hơn.
Ngay từ sớm, hơn 100 thành viên đến từ 6 đội dự thi gói bánh
đã có mặt tại địa điểm tổ chức thi mang đến không khí vô
cùng rộn rã. Các đội đều cho thấy được quyết tâm làm nên
những chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất, sáng tạo nhất để tranh
tài. Đúng 9h, thời gian gói bánh chính thức được bắt đầu. Với
nguyên liệu được BTC chuẩn bị đầy đủ, các đội chơi đã nhập
cuộc vô cùng sôi nổi.
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Bên cạnh những đôi bàn tay gói
bánh hết sức điệu nghệ, cũng có
những thành viên lần đầu tập tành
làm món bánh truyền thống này. Thế
nhưng, điều đó chẳng phải là khó
khăn khi bên cạnh những “thí sinh”
luôn có đồng đội bên cạnh hỗ trợ kịp
thời, hướng dẫn tận tình và ngọn lửa
tinh thần thi đấu “hết mình”. Được
hòa mình vào ngày hội gói bánh
truyền thống của Phú Đông Group,
không khí tết dường như đến sớm
hơn, trong khi đôi tay chăm chút tỉ
mẩn bên lá chuối, nếp, thịt mỡ để
làm nên chiếc bánh tết đầy chất
lượng, thì gương mặt ai cũng ánh lên
nụ cười rạng rỡ, chuyện trò rôm rả
khắp nơi.

Không chỉ có khả năng làm bánh, các đội còn cho
thấy được sự sáng tạo, nhiệt huyết khi tham gia phần
thuyết trình về bài thi của mình. Thông qua bài thi
thuyết trình đầy duyên dáng, ý nghĩa và lôi cuốn của 6
đội thi, càng cảm nhận được không khí tết ùa về với
bao lời hay ý đẹp. Đội nào cũng thể hiện được đúng
tinh thần của hội thi cũng như mang dấu ấn riêng vào
bài thi này.

những khoảnh khắc của hội thi “Gói bánh Tết –
Gắn kết Phú Đông”:
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HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3:

LÀ PHỤ NỮ THẬT TUYỆT!
▪ Theo Phú Đông Group

Nhân ngày tôn vinh phái nữ, “cánh mày râu” tại Phú Đông Group đã chuẩn bị nhiều
điều bất ngờ để dành tặng hội chị em.

Với thông điệp “You just smile and the world changes”, buổi tiệc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 dành cho một nửa xinh đẹp tại Phú Đông
Group đã mang đến thật nhiều nụ cười hạnh phúc cho các chị em.

Sáng ngày 6/3, Sàn giao dịch Phú Đông Group
trở nên nhộn nhịp sôi nổi với những phần quà
được chuẩn bị để dành tặng một nửa xinh đẹp
tại công ty. Đây là dịp để các anh thể hiện sự
nâng niu, trân trọng đối với phái nữ, những người
vừa tận tâm trong công việc, vừa đảm đang, vén
khéo lo cho gia đình.
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Từng món quà trao tay gửi gắm những lời
chúc tốt đẹp.

Và đây cũng là lúc để các chị cảm nhận được sự trân quý từ những người
xung quanh và biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Tổ chức kỷ niệm 8/3 dành cho phái nữ, các
chàng trai đã mang đến niềm vui, nguồn
năng lượng tích cực cho mọi người.

Và đây cũng là lúc để các chị cảm nhận được sự trân quý từ những người
xung quanh và biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Bên cạnh những món quà, cánh mày râu còn
bí mật tổ chức một bữa tiệc dành tặng chị
em. Ngay từ sớm, những chàng trai tại Phú
Đông Group đã dậy thật sớm và trổ tài nấu
nướng nhiều món ăn hấp dẫn.

Hôm nay, vườn hoa bên ngoài cũng rực rỡ
khoe sắc thắm như cùng các anh chúc mừng
ngày Quốc tế Phụ nữ. Một ngày thật nhiều
niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ với chị em Phú
Đông Group, thế mới thấy, là phụ nữ thật
tuyệt!
Nhờ các chàng trai, hội chị em đã có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật ý nghĩa. Đây
cũng là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn và thể hiện sự đoàn kết, đồng
lòng của Tập thể Phú Đông Group.
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GÓC NHÀ ĐẸP

VẺ ĐẸP CỦA NGÔI NHÀ

KHI DÙNG SÀN GỖ

▪ Theo Phú Đông Group

Không phải ngẫu nhiên mà sau nhiều năm, sàn gỗ vẫn có một vị thế bền
vững, khó thay thế được khi mang đến sự đẳng cấp, sang trọng cho căn hộ.
Hiện nay, việc sử dụng sàn gỗ ngày càng có nhiều lựa chọn phong phú hơn
đáp ứng những tiêu chí đa dạng về không gian sống.

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ

Sàn gỗ xương cá là kiểu lót sàn cổ điển và được xem như một loại hoa văn đẹp
mắt và độc đáo. Nhiều gia đình chọn lựa sàn gỗ xương cá để làm điểm nhấn
cho không gian. Bên cạnh sàn gỗ xương cá tự nhiên với giá thành cao, sàn gỗ
công nghiệp lát xương cá giải quyết được vấn đề về giá thành, chất lượng và
mang đến nhiều mẫu mã đa dạng hơn.
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SÀN VÂN GỖ TỰ NHIÊN

Sàn gỗ vân tự nhiên là lựa chọn được nhiều hộ
gia đình ưa chuộng vì thích hợp với nhiều
không gian, mang đến cảm giác thân thiện
nhưng không kém phần sang trọng.

SÀN GỖ MÀU SẪM – XỬ LÝ ĐÁNH BÓNG

Sàn gỗ mặt bóng là một trong những sàn gỗ thường
được sử dụng trong các biệt thự, căn hộ cao cấp. Mặt sàn
bóng sẽ làm nền và tôn lên sự sang trọng cho các thiết bị
nội thất khác trong nhà, đồng thời cũng tạo nên cảm giác
thông thoáng và rộng mở hơn cho không gian sống.

SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

Sàn gỗ công nghiệp chính là giải pháp thay thế
tối ưu trước tình trạng gỗ tự nhiên đang bị khai
thác quá mức như hiện nay. Các loại gỗ công
nghiệp thường được sử dụng như MFC, MDF,
Laminate, tấm veneer…với khả năng chống thấm,
mối mọt và có giá thành rẻ hơn gỗ tự nhiên.

Nhập khẩu từ Đức và được tổ chức PEFC và BLAUER ENGEL
kiểm định, chứng nhận, sàn gỗ Egger là một trong những thương
hiệu được ưa chuộng nhờ sự tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu về
chất lượng và thân thiện với môi trường phù hợp phương châm
“Gỗ xanh – siêu chống nước”.
Bên cạnh việc đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, tinh tế, sàn gỗ Egger
còn mang đến những tính năng an toàn như, chống trơn trượt,
chống sự bám trụ của những vi sinh vật, không gây dị ứng da, đặc
biệt an toàn với trẻ nhỏ.
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER 2020

▪ Tháng 12.2019: thi công lót gạch tầng 15 (Block A - B), thi công tường tầng 35 (Block A - B)
Thi công hệ thống PCCC, Thi công hệ thống điện tầng 35

▪ Tháng 11.2019: thi công tường tầng 35 (Block A - B), Lót gạch tầng 15 (Block A - B)
Thi công hệ thống PCCC, Lắp cửa tầng 8 Block A

▪ Tháng 10.2019: Khách tham quan căn hộ thật Phú Đông Premier

Bếp ăn

Toilet

Phòng khách

Phòng ngủ

▪ Tháng 09.2019: Thi công cốt thép sàn tầng 32 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 31 Block B
▪ Thi công tường tầng 27 Block A - tầng 26 Block B - Hoàn thiện căn hộ mẫu

▪ Tháng 8.2019: Thi công cốt thép sàn tầng 29 Block A - Đổ bê tông sàn tầng 28 Block B
▪ Thi công tường tầng 22 Block A - tầng 20 Block B
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER 2020

▪ Tháng 01.2020: thi công lắp lan can tầng 29 (Block A - B), Ố tường vệ sinh tầng 27 (Block A - B)
Thi công lót gạch tầng 27 Block A, Thi công trần thạch cao tầng 27 Block A

▪ Tháng 02.2020: Thi công lót gạch tầng 27 Block B, hệ thống điện tầng 35 Block B, Thi công trần thạch cao tầng 23

▪ Tháng 03.2020: thi công sơn ngoài tòa nhà, lắp cửa sổ tầng 31 và 32 (Block A - B)
Thi công lót gạch tầng 34 , Lắp tủ bếp tầng 10 và 12

Tuần 04 - Tháng 3.2020
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