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LĨNH VỰC KINH DOANH

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

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.

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

Khát vọng - Chính trực - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

PHÚ ĐÔNG GROUP

Bất Động Sản

Xây dựng

Vật Liệu Xây Dựng

Du lịch

Giáo Dục

Property

Construction

Construction
Materials

Tourism

Education

Công ty CP TMDV Phát triển Đông Á

Công ty CP
Đầu tư CBM- Tài Phú

Công ty CPGD
Quốc tế Phú Đông

Công ty CP
Địa ốc Phú Đông

Công ty CP
TM-XD Tài Phú

Công ty CP
Xây lắp & Vật tư
xây dựng (CBM)

Công ty TNHH
Đầu tư SGVM

Công ty CP
TM-XD HL 86

Công ty CP
Xây dựng & Dịch vụ
Thương mại Thái Thịnh

Công ty CP
Thi công & Cơ giới
Đất Việt

Công ty CP
Xây lắp & Đầu tư
Xây dựng TJ

Công ty CP
TM- DL Hiếu Hà

Công ty CP
Xây lắp 5
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi
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BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN
PHÚ ĐÔNG GROUP THỰC HIỆN
BẮC NINH
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
HÀ NỘI
Nhà câu lạc bộ Sân Golf
Nhà câu lạc bộ Him Lam
Nhà máy bột giấy Phương Nam
Nhà xưởng Kwang Yang
Mercury Advanced Material
Samsung Electronics HCMC
CE Complex
HÀ TĨNH
Công ty TNHH
Hưng Nghiệp Formasa

Tây Ninh

ĐÀ NẴNG
Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng

Tp.HCM

ĐÀ LẠT
Trường ĐH Quốc Gia
TÂY NINH

Long An

An Giang
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AN GIANG

LONG AN

TP.HCM

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

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 Hòa
Công Ty CP Sacom
VŨNG TÀU
Xí nghiệp lợn giống Đông Á
Hồ chứa nước Sông Ray
Lotter Mart Vũng Tàu
BÌNH DƯƠNG
Chung cư HL Phú Đông
Trường Mẫu Giáo Phú Đông
Lotus Kindergarten
KCN Đại Đăng
Lotte Mart Bình Dương
Ngân hàng Đông Dương
Khu chế xuất An Thạnh
AN GIANG
TTTM Nguyễn Kim

NINH THUẬN
Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2

CẦN THƠ
Siêu thị Lotte Mart Cần Thơ

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

LONG AN
Nhà máy giấy
Yuen Foong Yu VN
Tổng công ty giấy Việt Nam

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN

TÂY NINH
Nhà máy xi măng Tây Ninh
VĨNH LONG
Nhà Máy giày Tỷ Xuân
HỒ CHÍ MINH
Chung cư Lux garden - Q.7
Celadon City - Sport Center Phase 2
Him Lam Chợ Lớn - Q.6
Richstar Residence - Q.Tân Phú
Khu dân cư City Land - Q.Tân Phú
Khu dân cư Tầm Nhìn - Q.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
Chung cư Lữ Gia - Q.11
Công ty TNHH MTV Caric - Q.Thủ Đức
Trung tâm thương mại 3G - Q.Thủ Đức
Cao ốc căn hộ thuỷ lợi 4A - Q.Bình Thạnh
Văn phòng xây lắp 6
Cao ốc văn phòng Gilimex - Bình Thạnh
Ngân hàng Agirbank - Q.7
Văn phòng VTC - Q.7
International Plaza - Q.1
Ngân hàng ACB - Q.3
Cao ốc Glimex - Q.Bình Thạnh
Chung Cư Tân Thịnh Lợi - Q.6
Chung cư Lugiaca - Q.11
Lotte Mart Phú Thọ
Trường ĐH Văn Hoá - Q.2
Trung tâm thương mại Lotte - Q.Gò Vấp
Cao Ốc Bình Đông Xanh - Q.Tân Bình
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LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

KHU CĂN HỘ

KHU CĂN HỘ CAO CẤP

PHÚ ĐÔNG PREMIER
Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN

Công ty TNHH Đầu tư
Sài Gòn Việt Mỹ

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông

Công ty CP Xây lắp và Vật tư

Nhà thầu chính:

Công ty CBM xây dựng và

xây dựng (CBM)

Địa điểm:

Thiết kế ALINCO

Địa điểm:

Lê Trọng Tấn, P.An Bình,

An Bình, P.An Bình, Tp.Dĩ An,
T.Bình Dương

Tp.Dĩ An, T.Bình Dương

Năm khởi công:

2018

Năm khởi công:

2020

Thời gian hoàn thành:

2020

Thời gian hoàn thành:

2022

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

KHU DÂN CƯ

PHÚ ĐÔNG LOTUS
KINDERGARTEN

HL PHÚ ĐÔNG
Chủ đầu tư:
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Công ty cổ phần địa ốc
Phú Đông

Chủ đầu tư:

Công ty CP giáo dục Quốc tế
Phú Đông

Nhà thầu chính:

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

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

Năm khởi công:

2017

Năm khởi công:

2015

Thời gian hoàn thành:

2018

Thời gian hoàn thành:

2017

Nhà thầu chính:

Công ty CP Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)

Địa điểm:

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

HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Lĩnh Vực Bất Động Sản
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LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG - KHẲNG ĐỊNH UY TÍN

T

rong chặng đường 38 năm hình thành và phát triển của Phú Đông Group, lĩnh vực 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 lĩnh vực 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 lĩnh vực 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.

PHÚ ĐÔNG PREMIER

HIM LAM CHỢ LỚN

HIM LAM PHÚ AN

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Vệt Mỹ
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Him Lam

Nhà thầu chính:

Lê Trọng Tấn, P.An Bình, Tp.Dĩ An,
T.Bình Dương
2017
2019

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc
Him Lam

Nhà thầu chính:

Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:

491 Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp.HCM
2016

32 Thủy Lợi, P.Phước Long A,
Q.9, Tp.HCM

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2017

2016
2018

DIAMOND PHAN THIẾT

CELADON CITY

KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty TNHH Du lịch Phúc Lợi
Công ty CP Thương mại và Xây dựng
Tài Phú

Địa điểm:

Lê Lợi, P.Hưng Long, Tp.Phan Thiết,

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2014
2015

Công ty CP Gamuda Land
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:

T.Bình Thuận

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty TNHH Dacin Việt NamTân Tạo
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Số 88, đường N1, P.Sơn Kỳ,
Q.Tân Phú, Tp.HCM
2017

P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
2016
2017

2019

HỆ THỐNG LOTTE MART

TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH

KHU DÂN CƯ CITY LAND

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam
Công ty CP Thương mại và Xây dựng
Tài Phú

Địa điểm:

84 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều,

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2014
2016

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Tp.Cần Thơ
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Công ty CP Kinh doanh Địa ốc

Khu Hồ Ngọc Lân 4, P.Kinh Bắc,

HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Lĩnh Vực Xây Dựng

2014
2016

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Tp.Bắc Ninh

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty CP Địa ốc Thành Phố

Số 02 Nguyễn Oanh, P.7,
Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2015
2019
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LĨNH VỰC GIÁO DỤC

PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN

KIẾN TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU

G

iai 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 hệ 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 Giáo Dục
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LĨNH VỰC DU LỊCH - KHÁCH SẠN

KHU DU LỊCH KEGA LIGHTHOUSE

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG LĨNH VỰC DU LỊCH

Đ

i 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: 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 Du Lịch - Khách Sạn
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LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

HÌNH ẢNH MINH HỌA

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - MỞ RỘNG SẢN PHẨM XANH

K

hông 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 thiếu 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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XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN

Lượng quan tâm của
người mua Bất động sản
khả quan so với kỳ vọng
của nhiều doanh nghiệp
Theo Cafef
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Theo tiết lộ của đại diện Phú Đông Group, dù chưa chính thức mở bán hay giữ chỗ
nhưng lượng khách cũ mua dự án trước đó quan tâm đến dự án mới lần này khá tốt.
Được biết, mới đây, đơn vị này công bố ra thị trường dự án mới Phú Đông 3 dự kiến sẽ
mở bán vào quý 3/2020. Dự án tọa lạc tại đường An Bình, phường An Bình, Tp.Dĩ An,
Bình Dương, quy mô 27 tầng trên diện tích hơn 6.000m2 với 640 căn hộ.
Cùng khu vực, mới đây, Công ty Lê Phong cũng “nhá” thông tin căn hộ cao cấp
The Emerald Golf View mặt tiền đại lộ Bình Dương thị trường. Được biết, dự án có tổng
vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cao 40 tầng với gần 1.100 căn hộ diện tích từ 49-115m2,
được triển khai trên diện tích đất khoảng 9.000m2.
Tại khu vực Q.7, Q.12 cũng rục rịch một số dự án “mới tinh” chào thị trường sau
thời điểm dịch được kiểm soát: Cosmo city, Picity High Park…
Ở phân khúc đất nền, nhà phố, một số CĐT cũng bắt đầu bung thông tin dự án đón
đầu sức mua của thị trường ở thời điểm này. Chẳng hạn, Đại Phúc Land tiếp tục bán
giai đoạn tiếp theo các căn nhà phố, biệt thự tại dự án Vạn Phúc City (Q.Thủ Đức).
Được biết, đây là dự án có quy mô 198 ha là đại đô thị ven sông lớn nhất khu Đông.
Chỉ trong vòng 5 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn này đã đổ nguồn lực đầu
tư hơn 10.000 tỷ đồng để phát triển KĐT. Trong đó, hơn 1.500 căn nhà với khoảng
700.000m2 sàn xây dựng đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng trong
những năm vừa qua. Hiện KĐT này đã có gần 3.000 cư dân đang sinh sống tại đây.
Tương tự, tại khu Đông, một số dự án mới như An Phú New City (Q.2), biệt thự và
nhà vườn Ba Son - Đông Tăng Long Hưng Phúc cũng đang rục rịch chào bán với mức
giá khoảng trên dưới 10 tỉ đồng/căn. Theo đại diện đơn vị bán dự án này, lượng khách
hàng quan tâm đến dự án cũng khá tốt, dù trong đó còn nhiều chưa “mạnh dạn” do
còn ảnh hưởng tâm lý bởi dịch bệnh.

Những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn nhận được sự quan tâm của khách mua

Dù một số doanh nghiệp địa ốc chỉ mới làm động thái “thăm dò” thị
trường nhưng nhận lại sự quan tâm đáng kể của khách hàng, thậm
chí lượng khách quan tâm dự án sau thời điểm dịch khả quan so với
kì vọng trước đó của một số công ty.
Tuy nhiên, theo hầu hết các doanh nghiệp BĐS, so với các năm trước thì năm nay khách
hàng cẩn trọng hơn nhiều, cả khách ở lẫn khách đầu tư.
Ghi nhận cho thấy, sau thời điểm dịch được kiểm soát tốt, các hoạt động chào bán, giới thiệu
sản phẩm đã rục rịch ở hầu hết các phân khúc. Trong đó, có một số dự án chỉ mới làm động
thái giới thiệu thông tin nhưng lượng khách quan tâm khá ổn. Theo dự đoán của doanh nghiệp,
thị trường phải mất nhiều thời gian hơn để lượng khách quay trở lại thị trường. Thế nhưng, ngoài
dự đoán, một số phân khúc, sản phẩm hiện nhận được sự quan tâm khá tốt từ phía khách hàng.
Người mua đã rục rịch quay trở lại thị trường
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Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, cho rằng, hiện khách
hàng đã quan tâm và tìm hiểu dự án BĐS trở lại sau thời gian dài dịch bệnh. Đặc biệt,
nổi lên ở nhu cầu ở thực và đầu tư thực (đầu tư dài hạn).
Khi được hỏi, yếu tố nào của BĐS được khách mua quan tâm sau thời điểm dịch,
ông Phúc cho hay, ngoài các yếu tố về pháp lý, chủ đầu tư… thì yếu tố được khách
hàng đặc biệt quan tâm đối với sản phẩm ở thực là sản phẩm phải đáp ứng được điều
kiện sinh sống như khả năng kết nối giao thông thuận lợi, môi trường sống, giá phù
hợp với khả năng chi trả. Đối với nhu cầu đầu tư lâu dài thì khách quan tâm đến yếu tố
định hướng không gian vùng, quy hoạch, các tuyến giao thông kết nối trong tương lai,
nhu cầu ở thực trong tương lai.
Theo ông Phúc, còn một yếu tố quan trọng không kém là khách hàng rất chú ý về
giá cả, nhất là sau khoảng thời gian thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những dự
án định giá quá cao thì khách hàng rất thận trọng và phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết
định mua ở hoặc đầu tư.
Liệu có vịn vào độ khan hiếm của nguồn cung để thổi giá BĐS, CEO Phú Đông
Group cho rằng, thị trường hiện vẫn đang khan hiếm nguồn cung dự án mới, tuy nhiên
nguồn cung đã được công bố và bán trước đó cũng còn trong tay những NĐT khá
nhiều. Lượng cung này cũng cần được hấp thụ đến người mua cuối cùng. Do vậy, theo
ông Phúc, ở thời điểm này, những dự án được công bố với mức giá hợp lý sẽ có ưu thế,
khách hàng cũng nên cập nhật thông tin các dự án xung quanh để đủ thông tin đánh
giá và quyết định đúng đắn khi mua đầu tư hoặc mua ở.
Đại diện Tập đoàn Kiến Á cũng chia sẻ, hiện tại lượng khách hàng quan tâm sau
dịch thật khả quan so với kỳ vọng của công ty. Đối tượng khách quan tâm hầu hết ở
lứa tuổi từ 35 - 45, tiếp sau đó là lứa tuổi từ 25 - 35. Tuy nhiên, so với các năm trước thì
năm nay khách hàng cẩn trọng hơn nhiều, cả khách ở thực lẫn khách đầu tư.
Theo đại diện đơn vị này, vị trí vẫn là yếu tố khách hàng quan tâm hàng đầu ảnh
hưởng đến quyết định “xuống tiền” của họ, kế sau đó mới đến yếu tố giá và kiến trúc.
Điều này khác so với thời điểm trước dịch. Trước dịch yếu tố về giá vừa tầm luôn hấp
dẫn hơn các yếu tố khác. Đại diện doanh nghiệp này cũng cho rằng, những dự án
thuộc khu Đông TP hiện đang nhận được sự quan tâm rõ nét hơn cả của người mua có
lẽ do tác động của một số thông tin quy hoạch tích cực làm cho khách hàng có thêm
niềm tin với thị trường khu vực này.
Dưới tác động của đề án quy hoạch phía Đông, theo đơn vị này, trước mắt có lẽ còn
sớm để các doanh nghiệp BĐS điều chỉnh giá nhưng rõ ràng khách hàng mua đầu tư
đang chú ý hơn đến khu vực này để xuống tiền chờ sóng. Lượng khách hàng đầu tư
đang gia tăng tỉ lệ tại khu Đông, chiếm từ 60 - 70% trong tổng số khách. Trong khi đó,
khách mua thực lại đang rất cẩn trọng. Có lẽ do yếu tố tài chính, họ có xu hướng chọn
sản phẩm có thời gian chi trả kéo dài từ 2 - 3 năm để bài toán tài chính nhẹ nhàng hơn.
Theo dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực, thời điểm cuối năm nay đến đầu
2021, nguồn cung BĐS ra thị trường sẽ tương đối nhiều. Hầu hết các kế hoạch đã
được doanh nghiệp chuẩn bị kỹ để sẵn sàng bung hàng. Tuy nhiên, cùng với nguồn
cung thì sự cạnh tranh dự báo cũng sẽ diễn ra khốc liệt trong thời gian tới. Điều này
được nhận định sẽ có lợi cho người mua nhà.
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Dự án Phú Đông Premier thi công xuyên dịch để về đích đúng cam kết

Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn tới hoạt động
sản xuất - kinh doanh của nhiều ngành nghề, trong đó
có xây dựng và bất động sản khi thời gian qua, lãnh
đạo nhiều địa phương có văn bản khuyến cáo giãn hoạt
động tại các công trình xây dựng. Thế nhưng, bằng
nhiều giải pháp, các chủ đầu tư vẫn chạy đua tiến độ
xây dựng để giao nhà đúng cam kết với khách hàng.

CHẠY ĐUA MÙA DỊCH

C

ông ty cổ phần Địa ốc Phú Đông Group vừa phát đi bản tin tháng
4 cho biết, doanh nghiệp này đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện
xây dựng Dự án Phú Đông Premier tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương
để kịp bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án được xây dựng năm 2017, với hai tòa tháp cao 35 tầng, gồm hơn
600 căn hộ chung cư. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Kinh doanh
Công ty cổ phần Địa ốc Phúc Đông Group cho biết, mặc dù dịch bệnh gây
ra khó khăn mọi bề, nhưng Công ty vẫn quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất
lượng thi công để công trình về đích đúng hạn giao nhà cho khách hàng.
Hiện dự án đang triển khai hoàn thiện phần trong nhà cho cả hai lô A và
B. Hệ thống cáp cho căn hộ, điện âm sàn, tường, hệ thống cấp thoát nước,
phòng cháy chữa cháy đều đã thi công đạt 80-90%. Các hạng mục được
đảm bảo vừa đúng tiến độ, vừa đúng quy trình. Chẳng hạn, các nhóm kỹ
thuật đã hoàn thành lắp đặt tủ bếp cũng như hệ thống cửa, ban công cho
căn hộ.

CHỦ ĐẦU TƯ

“Việc thi công vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh, công nhân đeo khẩu
trang, bảo hộ, khử khuẩn và cách xa nhau 2 m khi thi công” - bà Thảo nói.
Theo Tin nhanh Chứng khoán

CHẠY ĐUA “XUYÊN DỊCH”
ĐỂ SỚM GIAO NHÀ
24 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG | Bất Động Sản

25 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho biết, các dự án chung cư của doanh nghiệp này đã tiến hành xây dựng “xuyên dịch”
để đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng như dự án Q7 Boulevard tại quận 7, Tp.HCM. Dự án gồm 4 block, cao
23 tầng với 1.150 căn hộ chung cư, dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2020. Cũng theo Hưng Thịnh, dự kiến trong năm nay,
Công ty sẽ bàn giao 2 dự án chung cư tại khu Đông và khu Tây Tp.HCM. Chính vì vậy, Công ty quyết định không dừng thi
công để đảm bảo tiến độ.
Tập đoàn Vạn Phúc cũng cho biết, dù dịch bệnh bùng phát mạnh, nhưng doanh nghiệp vẫn phải thi công công trình nhà
phố tại dự án Van Phuc City, quận Thủ Đức, Tp.HCM để giữ đúng hẹn bàn giao.

Theo đó, chúng tôi dừng thi công một số hạng mục không cần thiết như xây dựng bờ kè… và vẫn thực hiện xây dựng 300
căn nhà phố để kịp tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng đúng với cam kết là từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Việc xây
dựng được tiến hành trong bối cảnh giãn số lượng công nhân tại công trình và đảm bảo tối đa các biện pháp phòng dịch - bà
Nguyễn Hương cho biết.
Theo ông Ngô Đức Sơn, Phó tổng giám đốc DRH Holdings, việc đảm bảo tiến độ thi công công trình là điều các doanh
nghiệp buộc phải thực hiện. Bởi dù dịch bệnh là thách thức lớn, nhưng nếu tiến độ không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng lớn
tới khách hàng và uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời, nếu thời gian bàn giao nhà cho khách hàng chậm, doanh nghiệp có
thể sẽ phải chịu phạt chậm bàn giao.

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land, công ty thành viên của Tập đoàn Vạn Phúc cho biết, hiện có khoảng
1.000 công nhân đang thi công tại công trình. Việc thi công xuyên dịch được lãnh đạo doanh nghiệp tính toán kỹ trước khi
quyết định để không sai so với các quy định trong Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
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ĐÃ SẴN SÀNG TRỞ LẠI

T

heo ghi nhận thực tế thị trường tuần qua,
sau khi Chính phủ và các địa phương thông
báo dừng giãn cách xã hội, các ca nhiễm
Covid-19 không xuất hiện nhiều ngày, các doanh
nghiệp đã rục rịch chuẩn bị trở lại cuộc đua bán hàng.
Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, đã bắt đầu
cho nhân viên môi giới tiến hành đẩy mạnh bán hàng
tại dự án Aqua City tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy
nhiên, việc bán hàng trong tháng 5 sẽ vẫn thiên về việc
chào bán trên các ứng dụng (app) công nghệ và vẫn
hạn chế dưới 20 người cho mỗi lần thăm dự án, các xe
đưa đón cũng sẽ xếp khách hàng ngồi cách nhau 2m.
Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho biết, sau thời gian
cho nhân viên môi giới nghỉ để giãn cách xã hội theo chỉ
thị của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 23/4, đã bắt đầu
cho nhân viên đi làm trở lại. Việc bán hàng tại các dự án
của tập đoàn này cũng đã tái khởi động bằng việc cho
nhân viên đăng ký khách hàng thăm dự án cũng như
làm thủ tục mua bán.

báo cho nhân viên môi giới hoạt động trở lại. Tuy nhiên,
lãnh đạo các doanh nghiệp đều cho biết, dù dịch đã
kiểm soát nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác và tuân thủ
mọi quy định trong việc phòng chống dịch bệnh.
Dữ liệu của Batdongsan.com.vn vừa công bố mang
lại cái nhìn khá lạc quan về sự sớm sự trở lại mạnh mẽ
của thị trường. Theo một cuộc khảo sát do nền tảng
này thực hiện cuối tháng 3/2020 với sự tham gia của
1.100 môi giới, có đến 97% người tham gia khảo sát cho
biết, số lượng giao dịch giảm mạnh trong thời gian này;
75% ghi nhận nguồn hàng khan hiếm; 64% tin tưởng
thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào cuối năm nay.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc
Batdongsan.com.vn đánh giá, dù thị trường bất động
sản đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19,
nhưng bất động sản vẫn là lựa chọn hàng đầu của các
nhà đầu tư, vì đây không chỉ là tài sản có thể tăng giá
theo thời gian mà còn là kênh để tích trữ tài sản đối với
nhiều người dân. Vì thế, dịch bệnh khó tác động đến thị
trường bất động sản trong dài hạn.

Các doanh nghiệp như Vạn Phúc, Trần Anh Group,
Cát Tường Group, DKRA Vietnam… cũng bắt đầu thông

Với những phân tích như trên, ông Quốc Anh dự báo, thị
trường này có thể sẽ phục hồi và tăng trưởng giao dịch trở
lại từ cuối quý III và đầu quý IV năm nay.
Một trong những cơ sở để các chuyên gia kỳ vọng thị
trường bất động sản sẽ hồi phục vào cuối năm là dịch
Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Bên cạnh
đó, trong bối cảnh doanh nghiệp đang khó khăn, Chính phủ
và các địa phương đang đẩy nhanh việc tháo gỡ pháp lý
cho các dự án trong quý II. Khi đó, nguồn cung sẽ tăng và
thị trường sẽ dần hồi phục.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
Tp.HCM (HoREA) nhận định, trong 6 tháng đầu năm, các
doanh nghiệp bất động sản vẫn còn tiếp tục đương đầu với
nhiều khó khăn, thách thức khi các cơ quan quản lý tiếp tục
rà soát các dự án bất động sản và nguồn tiền vào thị trường
được kiểm soát chặt hơn.
Ông Châu kỳ vọng, thị trường bất động sản nửa cuối
năm 2020 sẽ hồi phục khi các dự án bị ách tắc pháp lý được
cơ quan nhà nước tháo gỡ. Có thể từ quý III/2020 trở đi, thị
trường bất động sản sẽ tăng trưởng trở lại theo hướng minh
bạch, lành mạnh hơn trước đây.
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“Năm 2020, ít có nguy cơ xảy ra bong bóng, nhưng có
thể xảy ra tình trạng sốt giá đất nền cục bộ ở một số khu
vực có quy hoạch phát triển đô thị, phát triển giao thông tốt”
- ông Châu nhận định.
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NGƯỜI MUA NHÀ

ĐỎ MẮT
TÌM MUA

Có lẽ sau thời điểm dịch bệnh, mối quan tâm của người mua
BĐS lại đang dồn vào những dự án căn hộ đã hoàn thiện
hoặc đang trong quá trình hoàn thiện. Nói như các chuyên
gia, nhu cầu ở thực sẽ là điểm nhấn của thị trường BĐS thời
điểm này.
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2 TỶ

SẮP BÀN GIAO
- Theo Cafef -
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hi nhận cho thấy, các dự án căn hộ sắp bàn giao có mức giá dao động từ 1.8-2.5 tỉ đồng/căn tại Tp.HCM hoặc khu
vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai thu hút người mua hơn các dự án mới mở bán. Nguyên nhân là do tâm
lý e ngại về mặt pháp lý của khách hàng. Và ở thời điểm sau dịch, khách mua thực lại càng quan tâm hơn đến độ
an toàn về pháp lý, muốn tìm kiếm chốn an cư ở các dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Một doanh nghiệp BĐS đang chào bán căn hộ sắp hoàn thiện tại Dĩ An, Bình Dương cho biết, trong tháng 2/2020 dù
dịch bệnh, nhưng căn hộ sắp hoàn thiện vẫn chuyển nhượng khá sôi động, vì sắp đến thời điểm bàn giao nên lượng khách
mua ở thực tìm đến dự án khá nhiều.
Theo đại diện doanh nghiệp này, những dự án căn hộ sắp hoàn thiện có mức giá ở ngưỡng trên dưới 2 tỉ đồng/căn người
ở thực rất quan tâm. Trên thị trường hiện phân khúc giá này cũng đang khá ít. Theo đó, với những căn chất lượng chênh lệch
vài triệu đồng/m2 khách hàng ở thực vẫn chấp nhận mua.

Theo ông Khương, thường giá các căn hộ đã và sắp
bàn giao sẽ cao hơn rất nhiều so với căn hộ hình thành
trong tương lai. Do đó, việc người trẻ hay các cặp vợ chồng
mới cưới chi ra một số tiền lớn để mua nhà không phải là
chuyện dễ, trong khi việc vay vốn ngân hàng để mua nhà
hiện nay cũng không còn đơn giản. Do đó, để tăng tính
thanh khoản cho dự án, các chủ đầu tư phải đa dạng nguồn
vốn hỗ trợ khách hàng. Trong xu thế nguồn cung cạn kiệt
ở tất cả các phân khúc như hiện nay thì việc tìm được một
căn hộ sắp bàn giao với giá dưới 2 tỉ đồng là vô cùng khó.

Quả thực, mua căn hộ đã hoàn thiện sẽ thuận lợi cho khách hàng, sẽ có nhà ở ngay tránh rủi ro về pháp lý cũng như
chủ đầu tư xây dựng chậm tiến độ. Có một thực tế là khá nhiều người tích lũy nửa đời người để mua căn hộ để, xong đợi mãi
không thấy ra sổ. Vì thế, nỗi lo cũng là nỗi quan tâm lớn nhất của người mua BĐS hiện nay là pháp lý của dự án.

Theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới lượng
căn hộ đang hoàn thiện sắp bàn giao sẽ tương đối nhưng ở
phân khúc giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn lại càng khan hiếm.
Trong khi đây là loại hình đáp ứng được nhu cầu ở thực của
số đông khách hàng hiện nay.

Tuy nhiên, có nhà ở ngay đồng nghĩa với việc người mua phải thanh toán ngay 95% để nhận nhà và giá trị căn hộ chắc
chắn sẽ cao hơn tối thiểu 20% so với việc căn hộ làm xong móng bán, thậm chí có nhiều dự án khi hoàn thiện xong giá đã
tăng lên 50%-60%.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE
Việt Nam cho rằng, trong các năm tới khó có đột phá nguồn
cung mới. Trong thời gian này, giao dịch của thị trường sẽ

vẫn rơi vào nguồn hàng thứ cấp hiện hữu. Năm 2020 sẽ là
năm khó khăn cho người mua ở thực, việc sở hữu sản phẩm
tại thị trường sơ cấp sẽ không dễ dàng. Không phải là họ
không có tiền mua nhưng không có nhiều lựa chọn để mua.
Theo bà Dung, các dự án thứ cấp đều có điểm chung là
bên cạnh mức mua chênh theo giá thị trường, người mua
buộc phải thanh toán trước một khoản chi phí khá cao theo
tiến độ trước đó. Các dự án hoàn thiện thì phải thanh toán
gần như 100% giá trị căn hộ nên gây áp lực không nhỏ với
nhiều khách mua chưa có chuẩn bị tài chính.
Dự báo, người mua nhà để ở trong năm 2020 sẽ phải
chấp nhận mua lại dự án cũ với giá chênh lệch và dịch
chuyển ngày càng xa trung tâm, ra vùng giáp ranh hay các
dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. Một phương án khác là chờ đợi
nguồn cung mới vào đầu năm sau. Tuy nhiên, các dự án nằm
ở phân khúc giá này trong các năm tới cũng sẽ không nhiều.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc
mua căn hộ tại các dự án nhà ở hình thành
trong tương lai giúp người mua nhà bớt gánh
nặng tài chính do có mức giá thấp hơn căn hộ
đã hoàn thiện và được thanh toán tiền theo
tiến độ. Tuy nhiên, do thời gian qua có nhiều
lùm xùm về tiến độ, chất lượng tại một số dự
án nhà ở hình thành trong tương lai, nên từ
cuối năm 2018, nhiều người mua nhà đã có
xu hướng lựa chọn những dự án sắp hoàn
thiện hoặc đã bàn giao, dù chấp nhận một
mức giá cao hơn so với thời điểm dự án bắt
đầu khởi động.

…NHƯNG KHÔNG DỄ TÌM
Dù rằng nhu cầu hiện thực là đang rất lớn
nhưng năm 2020 và các năm tới dự báo người
mua thực không còn nhiều lựa chọn ở phân
khúc giá vừa túi tiền, đặc biệt là trong thời
điểm nguồn cung khan hiếm như hiện nay.
Giới chuyên gia đều dự báo rằng rào cản
về pháp lý khó khơi thông trong năm 2020.
Điều này sẽ khiến nguồn cung BĐS tại
Tp.HCM tiếp tục khan hiếm, giá bán tăng cao
gây khó khăn cho người mua nhà ở thực khi
muốn sở hữu BĐS.
Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc
cấp cao Savills Việt Nam, việc tìm kiếm được
căn hộ sắp bàn giao hoặc đã bàn giao phù
hợp với nhu cầu thực tế không dễ, đặc biệt với
những đối tượng khách hàng là người trẻ tuổi,
các cặp vợ chồng mới cưới. Với các đối tượng
này, việc tiếp cận các căn hộ sắp bàn giao sẽ
khó khăn, bởi gánh nặng tài chính là rất lớn.
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VÌ SAO NGƯỜI MUA NHÀ
NGÀY CÀNG SẴN SÀNG
CHI TIỀN MUA CẢ

KHÔNG
GIAN
SỐNG ?
- Theo Cafef -

Thị trường BĐS ngày càng có nhiều chủ đầu tư chú tâm vào
phát triển dự án theo hướng tập trung vào chiều sâu thay vì
liên tục mở rộng dự án.
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iá trị vô hình trong BĐS được hiểu là những điều mà người mua được hưởng thụ sau những m2 nhà đã mua. Giá
trị này chỉ được tạo ra từ sự chăm chút kỹ lưỡng của CĐT cho không gian sống, tiện ích sống gắn liền với chất
lượng của sống của người mua ở thực. Giới kinh doanh địa ốc, cho rằng 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.

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp BĐS đi theo hướng tập trung vào chiều sâu thay vì liên tục mở rộng nhiều dự án và được
thị trường chấp nhận. Tức là họ sẽ làm bài bản một dự án, khi được khách hàng chấp nhận thì đồng nghĩa với giá trị về mặt
thương hiệu của doanh nghiệp thu về rất lớn và mang tính bền vững.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông
Group cho hay, một năm doanh nghiệp chỉ làm 1-2 dự án
ra thị trường nhưng bắt buộc các dự án này phải chỉn chu
từ xây dựng đến thiết kế, cho đến khi ra thị trường người
mua phải thực sự hài lòng về giá trị sinh sống. Cách làm dự
án theo chiều sâu cũng là cách mà đơn vị này tạo lập được
uy tín trên thị trường theo phương diện “ăn chắc mặc bền”.
Cũng theo vị CEO này, bên cạnh câu chuyện hỗ trợ
khách hàng bằng nhiều cách để họ có thể sở hữu được
chốn an cư, trong đó, CĐT chấp nhận bớt lợi nhuận để
giá nhà hợp lý đến tay được người mua thì điều quan
trọng nhất là khách mua nhìn thấy được giá trị thực đến
từ các dự án đã triển khai trước đó của doanh nghiệp.
“Tôi nghĩ, khách hàng đã trải nghiệm thực tế bằng chất
lượng sống đã được CĐT xây dựng cả trước, trong và sau
khi bán dự án. Giá trị gia tăng của dự án không chỉ tính
trên giá thị trường mà còn được đo lường ở sự hài lòng của
người mua ở thực”, ông Phúc chia sẻ.
Theo ông Phúc, thương hiệu của doanh nghiệp có được
trên thị trường cũng chính từ việc xây dựng những giá trị vô
hình mà khách hàng được thụ hưởng. Nhiều khách hàng
mua mới là cư dân cũ của dự án. Đây cũng là cách để khách
hàng sẵn sàng chi tiền mua, tăng tính thanh khoản của dự án.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng
giám đốc Đại Phúc Land cho rằng, có 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. 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.
Theo bà Hương, hiện nay một số doanh nghiệp BĐS
tập trung làm kỹ sản phẩm, phát triển chiều sâu không
theo chiều ngang là cũng xuất phát từ câu chuyện ở thực
này. 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. 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.

Một số CĐT đi theo chiến lược “chậm mà chắc” để lôi kéo khách mua
chi tiền bằng chất lượng sản phẩm

36 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG | Bất Động Sản

37 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

NGƯỜI MUA NHÀ ĐANG QUAN TÂM ĐIỀU GÌ NHẤT ?
Giá cả, vị trí, pháp lý hay chất lượng sống là những yếu tố mà người mua BĐS quan tâm
khi quyết định xuống tiền mua chốn an cư. Thế nhưng, theo các doanh nghiệp, để đặt
lên bàn cân thì câu chuyện về chất lượng sống vẫn được khách chú tâm hơn cả.

Phải có vị trí tốt:

Dự án phải có tính pháp lý rõ ràng:

Có thể nói vị trí của dự án BĐS chính là yếu tố hàng
đầu và quan trọng nhất có thể tạo dựng được giá trị của
dự án BĐS, cũng là cơ sở có thể định giá BĐS chính xác.

Những dự án BĐS có tính pháp lý rõ ràng bao giờ cũng
dễ dàng thu hút được sự chú ý của người mua hơn cả. Đây
là yếu tố bất di bất dịch từ trước đến nay quyết định phần
lớn đến các giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, với những
dự án đã được định hình bởi các chủ đầu tư uy tín, làm tốt
khâu dịch vụ ở các dự án trước đó thì yếu tố này không còn
quá quan trọng trong quyết định mua nhà của người mua.

Đối với giới đầu tư BĐS khi tìm mua sản phẩm thường
lựa chọn những sản phẩm có vị trí tốt, những dự án này
thường có tiềm năng phát triển cao hơn, tiềm năng đô thị
hóa nhanh chóng. Dự án nằm ở khu vực có mật độ dân số
đông đúc sẽ đảm bảo giá trị BĐS mới tăng lên. Với người
mua ở thực, yếu tố này càng quan trọng khi quyết định đến
việc học hành của con cái, đi lại làm việc trong dài hạn…

Chất lượng sống tốt:
Những dự án được vận hành tốt, được đầu tư “mạnh
tay” về tiện ích nội khu, phục vụ cuộc sống thuận tiện của
cư dân đúng nghĩa sẽ được người mua đón nhận. Chính vì
lẽ đó, doanh nghiệp nào làm tốt được khâu này thì tự khắc
giá trị BĐS cũng như thương hiệu sẽ tăng lên, ít chịu sự tác
động bên ngoài thị trường. Đây cũng là yếu tố mà người
mua BĐS đặc biệt chú tâm khi chọn chốn an cư

Phải có tính thanh khoản cao:
Theo các chuyên gia, nếu dự án có khả năng thu hút
người ở thực về ở thì không lo thanh khoản. Trên thị trường
hiện nay, có một số dự án tăng giá ảo, không đáp ứng nhu
cầu ở thực, sau một hồi lướt sóng quay trở lại chỉ là mảnh
đất trống, không ai ở thì rõ ràng giá trị gia tăng không có.
Người mua nhà hiện nay rất thông minh, họ nhìn vào thanh
khoản dự án để quyết định xuống tiền.

Phù hợp với khả năng tài chính:
Một dự án BĐS thành công thường phải thu hút sự chú
ý của đông đảo khách hàng, đáp ứng được nhu cầu ở thực
trên thị trường. Đây cũng là lý do những dự án BĐS phân
khúc trung và giá rẻ thường dễ dàng thu hút khách hàng
hơn cả.
Hầu hết khách hàng khi mua nhà hiện nay đều là những
đối tượng người trẻ tuổi, nguồn tài chính không cao, vì vậy
khi chọn lựa dự án BĐS thường chọn mua những dự án phù
hợp với khả năng tài chính, hoặc nếu vay sẽ vay không quá
50% giá trị của BĐS để tránh gánh nặng tiền lãi.
Tuy nhiên, ở mỗi phân khúc có đối tượng khách hàng
khác nhau. Nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả một số tiền
lớn để nhận về giá trị tương xứng mà BĐS đó mang lại.
Thực tế, trên thị trường có những dự án giá trị mua vào
cao nhưng chú trọng đầu tư hạ tầng thì thanh khoản rất tốt.
Nhu cầu ở thực phải chiếm trên 50% dự án.
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ĐÂY LÀ LÝ DO CĂN HỘ
SẮP BÀN GIAO LUÔN LÀ
SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI
MUA NHÀ Ở THỰC
- Theo Cafef -

CÓ NHIỀU LÝ DO KHIẾN NHÀ SẮP BÀN GIAO ĐƯỢC NGƯỜI MUA Ở THỰC LỰA CHỌN

Tiết kiệm chi phí thuê nhà:

Yên tâm mặt pháp lý:

Nhà sắp bàn giao được xem là phương án giải quyết nhu
cầu bức thiết về nhà ở liền cũng như giúp người mua tiết
kiệm được khoản lớn chi phí so với cảnh phải thuê nhà mỗi
tháng.

Đây được xem là yếu tố mà người mua ở thực quan tâm.
Mua nhà sắp bàn giao, người mua nhà có thể an tâm hơn
về mặt pháp lý của dự án, tránh được những rủi ro và tâm
lý thấp thỏm chờ đợi.

Đối với đối tượng người mua ở thực tìm kiếm căn căn nhà
đầu tiên thì những dự án sắp bàn giao sẽ giải quyết được
câu chuyện thuê nhà. Mặc dù mức tài chính bỏ vào sẽ cao
hơn nhà hình thành trong tương lai. Nhưng, nếu tính bài
toán trả tiền thuê nhà mỗi tháng thì việc mua nhà vào ở
trong thời gian ngắn sau đó sẽ bớt được chi phí khá lớn.

Ở khía cạnh giá bán, dự án sắp bàn giao sẽ cao hơn so
với dự án hình thành trong tương lai. Tuy nhiên đây là giải
pháp thận trọng và an toàn cho người có nhu cầu mua nhà
ở thực, đổi lấy sự yên tâm, tránh rủi ro.

Được nhìn tận mắt, sờ tận tay:
Rõ ràng, với những dự án đã “thành hình thành dạng”, sắp bàn giao thì người mua nhà được tham quan về căn hộ thực tế,
hình dung trước căn hộ của mình hơn là nghe những lời chào mời có cánh từ môi giới.
Bên cạnh đó, nhà sắp bàn giao, các tiện ích của dự án được thiết kế rõ ràng. Người mua nhà được đến tận công trình, nhìn
tận mắt để biết được dự án hoàn thiện đến đâu, có đảm bảo như cam kết hay không. Với những người mà tích cóp cả đời để
mong có chốn an cư thì sự yên tâm chính là yếu tố mà họ đặt hàng đầu.

Trên thực tế, đa số khách hàng hiện nay có tâm lý
thường lo sợ việc chậm tiến độ bàn giao nhà, chất lượng
nhà ở không giống với quảng cáo, tiện ích, dịch vụ thay đổi
so với cam kết ban đầu… nếu không chọn được chủ đầu tư
uy tín, xứng tầm, những mối lo ngại này khiến khách hàng
ngày càng chuộng dự án sắp bàn giao khi quyết định lựa
chọn nơi an cư cho mình.
Hiện nay trên thị trường căn hộ, các dự án sắp bàn giao
trong năm 2020 không nhiều, đặc biệt dự án căn hộ có giá
trên dưới 2 tỉ càng ít ỏi. Cho nên, tìm được chốn an cư vừa
phù hợp với tài chính, vừa có thể nhận nhà ở ngay cũng
không còn dễ dàng đối với người mua ở thực. Nếu thực sự
mua nhà để ở, còn nhiều lăn tăn về chốn an cư của mình
thì theo những người trong cuộc chọn phương án nhà sắp
bàn giao độ an toàn sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, người mua cũng không nên “nhắm mắt mua
bừa” mà cần tìm hiểu kỹ càng về 3 yếu tố: Vị trí, chất lượng
sản phẩm & tiện ích, dịch vụ quản lý vận hành trước khi
“xuống tiền”.

Mua căn hộ hình thành trong tương lai hay
căn hộ sắp bàn giao là tùy vào nhu cầu
của mỗi người. Tuy nhiên, với người mua
ở thực “ăn chắc mặc bền” thì xu hướng
chung vẫn là chuộng các dự án sắp bàn
giao để đổi lấy sự yên tâm.
40 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG | Bất Động Sản

41 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

KỲ VỌNG SỰ ĐỘT PHÁ TỪ

THÀNH PHỐ
PHÍA ĐÔNG
- Theo Đỗ Trà Giang/ Sài Gòn Giải phóng -
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Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình
gửi UBND TP về phương án tổng
thể sắp xếp các đơn vị hành chính
cấp huyện, xã trên địa bàn TP
giai đoạn 2019 - 2021

năm tới chính là khu đô thị sáng tạo phía Đông của TP. Đây
là trung tâm lớn nhất về công nghệ cao, về đào tạo nhân lực
trình độ đại học với 15 trường đại học, hàng trăm ngàn sinh
viên. Khi được thành lập, TP phía Đông dự báo sẽ đóng góp
khoảng 30% GDP của TPHCM, tương đương mức GDP
của nhiều tỉnh khác cộng lại và sẽ là “quả đấm kinh tế”
của TPHCM. Chính vì vậy, UBND TP đã có kiến nghị Thủ
tướng cho phép xây dựng đề án thành lập TP trực thuộc
TPHCM nhằm hình thành và phát triển khu đô thị nêu trên.

Trong đó có bổ sung việc sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ
Đức để hình thành đơn vị hành chính là thành phố (TP) trực
thuộc TPHCM (tạm gọi là TP phía Đông). Được xác định là
khu đô thị sáng tạo phía Đông, được kỳ vọng nơi đây sẽ tạo
những đột phá phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Chuyên gia đô thị học Nguyễn Minh Hòa cho rằng, nếu
chúng ta sửa luật, có cơ sở pháp lý để mô hình này ra đời
được sẽ làm cho TPHCM trở thành Vùng đô thị rất năng
động và các TP nhỏ trong đó được phát triển tự do hơn và
tự chủ hơn. Do đó cần phải chuẩn bị cho thật kỹ các cơ sở
pháp lý cho mô hình trên chứ không lại giống như trước kia
chúng ta từng đề xuất chia TP ra 5 khu vực: Trung tâm và
Đông-Tây- Nam- Bắc nhưng không được đồng ý. Theo TS
Nguyễn Minh Hòa, hiện nay trên thế giới không phát triển
đại đô thị nữa mà chỉ phát triển vùng đô thị hay trong 1 tỉnh
có nhiều TP mà các TP đó có mối quan hệ mật thiết với
nhau. Việc sáp nhập 3 quận ở phía Đông là để xây dựng
Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP nhằm
phát huy những lợi thế về vị trí mang tính cửa ngõ, các hạ
tầng dịch vụ sẵn có như các Khu đại học (đào tạo bậc cao),
Khu công nghệ cao (sản xuất tiên tiến), Khu đô thị mới Thủ
Thiêm (trung tâm tài chính và kinh doanh) và hệ thống hạ
tầng kỹ thuật khung đã và đang được hoàn thiện như xa lộ
Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến
metro Bến Thành - Suối Tiên, đường Phạm Văn Đồng... Dự
kiến, TP phía Đông sẽ có diện tích tự nhiên 211,5 km2, quy
mô dân số hơn 1,1 triệu người. TPHCM sẽ là địa phương
đầu tiên của cả nước có mô hình TP thuộc TP trực thuộc T.Ư.

Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ  
Trong buổi làm việc (trực tuyến) mới đây giữa Chính
phủ với lãnh đạo TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
đã bày tỏ ủng hộ đề xuất nói trên của TPHCM. Khu đô thị
này hình thành sẽ là động lực để thúc đẩy phát triển, thúc
đẩy cả trình độ con người, nâng cao đời sống, tri thức của
người dân TPHCM. Ngoài Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo
các bộ ngành Trung ương cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất nói
trên của TPHCM, đề nghị TP sớm hoàn thành đề án cũng
như hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý để Chính phủ cũng như
các bộ ngành Trung ương xem xét quyết định.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn
Thiện Nhân nhận định, động lực kinh tế của TPHCM cho 10
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TPHCM sẽ có một diện mạo mới
Theo nhiều chuyên gia, nền tảng cơ bản hiện nay của
ba quận: 2, 9 và Thủ Đức là hàng chục trường, viện đào
tạo đại học, sau đại học, các trường đào tạo nghề với rất
đông đảo những người lao động có trình độ, chuyên môn
cao. Hàng loạt dự án hạ tầng đã và đang được xây dựng
như Metro Bến Thành - Suối Tiên, dự án cầu nối quận 9
sang Đồng Nai, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây,
khu đô thị hiện đại như Thủ Thiêm… ngày càng hoàn thiện.
Đặc biệt sân bay Quốc tế Long Thành đang được gấp
rút triển khai sẽ tạo cho phía Đông của TPHCM một diện
mạo hoàn toàn mới trong những năm sắp tới. Theo nhiều
chuyên gia, Chính phủ và TP cần xây dựng một bản quy
hoạch hoàn chỉnh, chi tiết cho TP mới này. Đề bài quy
hoạch cần giải quyết 3 vấn đề cốt lõi: Trung tâm đô thị
nằm ở đâu? Hệ thống giao thông riêng, giao thông kết nối
đô thị như thế nào? Và việc quy hoạch đô thị mới phải là
động lực để chỉnh trang khu đô thị hiện hữu. Muốn xây
dựng một TP, phải xác định trung tâm đô thị ở đâu, làm
thế nào phát triển khu trung tâm này để làm nền móng
vững chắc, đẩy sức bật tới các khu vực lân cận, tránh đầu
tư dàn trải, vừa không đủ nguồn lực, vừa kém hiệu quả.
Bên cạnh đó, nếu TP phía Đông không xây dựng hệ
thống giao thông riêng kết nối đô thị, thì mạng lưới đường
cao tốc, đường vành đai... sẽ nhanh chóng quá tải. Cụm
đô thị đại học lấy trục là ngã tư Đại học Quốc gia, tính
luôn Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Khu công nghệ
cao Sài Gòn, Đại học Fulbright, Suối Tiên, thậm chí kết
nối tới cả Đại học Bình Dương. Khu này phải quy hoạch
trở thành quy mô khu đại học lớn nhất nước, tầm quốc
tế. Cụm thứ 3 rất quan trọng là logistics. Phải quy hoạch
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kết nối khu công nghệ Cát Lái, khu đô thị mới, cảng
Cát Lái và không thể tách rời các đường vành đai 1, 2,
3 kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng, quy hoạch một đô
thị, khu trung tâm tài chính, kinh tế tại khu vực phía Đông
sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của toàn TPHCM. Tuy về hình
dáng, tổ chức không gian, cảnh quan đô thị vẫn phải theo
nguyên tắc quy hoạch đô thị nhưng với tiêu chí tiếp cận
giải pháp đô thị thông minh 4.0, tất cả công trình sẽ phải
đạt đến trình độ thuận tiện cao nhất, giúp thay đổi mọi hoạt
động, nâng cấp chất lượng cuộc sống của người dân. Chọn
vùng đất phía Đông là rất phù hợp vì khu vực này chưa phải
đô thị cải tạo mà hiện là đô thị đang phát triển, còn nhiều dư
địa, nhiều điều kiện để hạ tầng được xây dựng ngay từ đầu.
Theo các chuyên gia kinh tế, so với các hướng phát
triển, khu Đông sở hữu vị trí trọng tâm trong vùng “tam giác
vàng” TPHCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu, là đầu mối
của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TPHCM và các
tỉnh Đông Nam bộ. Việc xây dựng và quy hoạch phía Đông
thành khu đô thị sáng tạo được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập
chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng
kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế và sự hỗ trợ
tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Đồng thời, nó đóng vai
trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ
thuật thương mại khép kín; liên kết nghiên cứu khoa học kỹ
thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương
mại hóa phục vụ cuộc sống người dân và vươn tầm quốc tế.
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Phú Đông Group
ký kết hợp tác chiến lược với
các thương hiệu hàng đầu

Các đối tác đồng lòng cùng Phú Đông Group tạo nên những sản phẩm bất động sản có chất lượng tốt nhất cho khách hàng
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Phú Đông Group ký kết cùng các đối tác: Hafele, BPWin (Nhà cung cấp thang máy Hitachi), Daikin, Homa

Phú Đông Group ký kết cùng các đối tác: Kohler, RitaVo, Điện Quang, Leta Việt Nam

Ông Ngô Quang Phúc
Tổng giám đốc Phú Đông Group

Ông Dominik Fruth Tổng giám đốc Công ty TNHH Hafele Việt Nam

gày 28/05/2020, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông
- Phú Đông Group tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến
lược với 15 đơn vị - là những doanh nghiệp hàng đầu
và uy tín thuộc nhiều lĩnh vực tại VPGD Phú Đông Group,
2B Trần Thị Vững, P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương.

Việt Nam - Cung cấp thang máy Hitachi Nhật Bản; Công Ty
Cổ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) - Cung cấp máy
lạnh Daikin; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức; Ngân hàng Nông Nghiệp
và phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Sài Gòn; Công ty
cổ phần công nghệ Homa Technologies JSC - Cung cấp
thiết bị nhà/tòa nhà thông minh; Công ty cổ phần bóng đèn
Điện Quang; Công ty Cổ Phần Lecmax Sài Gòn - Cung
cấp cửa thép chống cháy; Công Ty TNHH LETA Việt Nam;
Công ty Cổ Phần Thiết Kế Nội Thất Icon; Công ty cổ phần
tư vấn thiết kế và phần mềm xây dựng RDS; Công ty TNHH
Unique L&A - Thiết kế landscape; Be FIT Yoga & Fitness.

N

Với thông điệp: We Build Better - Xây dựng tốt hơn mỗi
ngày, Phú Đông Group với lợi thế sẵn có là hoạt động xây
dựng sẽ tiến hành hợp tác cùng các đối tác chiến lược, để
hợp sức, kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cao với
giá thành hợp lý nhất
Tại buổi lễ, Phú Đông Group tiến hành ký kết với 15 đơn
vị, là những doanh nghiệp hàng đầu về nhiều lĩnh vực như:
Tài chính ngân hàng, Tư vấn thiết kế, Cung ứng vật liệu xây
dựng và Dịch vụ.
Các đối tác chiến lược của Phú Đông Group bao gồm:
Công ty TNHH Hafele Việt Nam; Công ty TNHH Kohler
Việt Nam; Công ty TNHH RITAVO; Công ty TNHH BPWIN

Phú Đông Group ký kết cùng các đối tác: Kohler, RitaVo, Điện Quang, Leta Việt Nam, Vietcombank (Chi nhánh Thủ Đức)
và Agribank (Chi nhánh Bắc Sài Gòn)

Buổi lễ ký kết đánh dấu một chặng đường mới của Phú
Đông Group và các đối tác chiến lược trong việc cung cấp
sản phẩm, dịch vụ cao cấp cho những dự án trong tương
lai. Theo đó, tại sự kiện, công ty đã giới thiệu một mẫu căn
hộ mới được hoàn thiện với sự tham gia của những thương
hiệu như Hafele, RitaVo, Homa, Icon…
Phú Đông Group ký kết cùng các đối tác: Vietcombank (Chi nhánh Thủ Đức) và Agribank (Chi nhánh Bắc Sài Gòn)
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Khách hàng tham quan căn hộ mẫu mới

Đây là mẫu căn hộ với concept mới sẽ được áp dụng cho các dự án trong tương lai của Phú Đông Group

Căn hộ mẫu mới đánh dấu sự đột phá trong thiết kế và
tối ưu không gian sống với tổng diện tích sử dụng là 104m2
gồm 2 tầng (tầng dưới 65m2 tầng trên 39m2) bố trí gồm 3
phòng ngủ và 2WC đảm bảo không gian sinh hoạt thoải
mái cho gia đình 2-3 thế hệ.
Đặc biệt, công trình căn hộ mẫu mới hứa hẹn mang đến
trải nghiệm không gian sống vượt trội cho khách hàng nhờ
vào việc áp dụng hệ thống tích hợp quản lý thông minh AI
4.0, chế độ khóa vân tay và mã số cảm ứng đảm bảo tính
an toàn và tiện lợi khi sử dụng.
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Khu dân cư HL Phú Đông vinh dự trở thành

KDC kiểu mẫu

của tỉnh Bình Dương
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S

au 3 năm chính thức đi vào vận hành, KDC HL Phú
Đông ngày càng nhận được sự tin yêu và ủng hộ
của cư dân, quý khách hàng. Với những hoạt động
nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống
thiết thực, KDC HL Phú Đông là dự án đầu tiên được
chọn là KDC an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy.
Sáng ngày 10/6, Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về
an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra tại KDC HL
Phú Đông, Phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Buổi lễ
đón nhận sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó
Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Ông Phan Văn Bảy - Phó
chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố Dĩ
An, Bà Nguyễn Thị Oanh Kiều - Phó Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp
Dĩ An, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng công an TP Dĩ
An, ông Lê Văn Thạch - Bí thư đảng ủy Phường An Bình, Bà Bùi
Thị Hồng Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND, Chủ tịch
UB MTTQ phường An Bình, Ông Phạm Văn Ngọ - Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Bình, Thượng tá Phạm Viết
Dũng - Phòng cháy chữa cháy quận Thủ Đức - TP HCM, các đại
biểu từ chính quyền địa phương, các đơn vị truyền thông và đông
đảo cư dân của KDC HL Phú Đông.
Buổi lễ vinh dự chào đón sự tham dự của các vị khách quý và đông đảo cư dân đang sinh sống tại KDC HL Phú Đông

Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an Tỉnh Bình Dương.

Trung tá Phan Thành Trung - Đội trưởng đội XDPT thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo
thực hiện mô hình trên địa bàn TP Dĩ An

KDC HL Phú Đông là dự án đầu tiên của Tỉnh Bình Dương được chọn lựa là KDC kiểu mẫu
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Ông Ngô Quang Phúc
Tổng giám đốc Phú Đông Group

T

ại buổi lễ, ban lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương
đã công bố KDC HL Phú Đông được công nhận là
KDC kiểu mẫu về an toàn, an ninh trật tự và phòng
cháy chữa cháy. Đây cũng là dịp ra mắt Ban quản trị, ban
quản lý và Tổ nhân dân dự quản KDC HL Phú Đông.
Là dự án đầu tiên được công an tỉnh Bình Dương chọn
lựa, KDC HL Phú Đông trong thời gian qua đã đáp ứng
được những tiêu chí khắt khe trong công tác đảm bảo an
toàn, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một cộng đồng cư
dân văn minh cũng như công tác vận hành của Ban quản
trị và ban quản lý.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông
Group chia sẻ: “Đây là kết quả của cả một quá trình chung
tay xây dựng cộng đồng với sự quyết tâm trách nhiệm,
dám gạt bỏ những khác biệt để kiến tạo cộng đồng văn
minh, sạch đẹp. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng như các cư
dân vô cùng vinh dự và tự hào khi được công an tỉnh Bình
Dương chọn là khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh về an ninh trật
tự và Phòng cháy chữa cháy.
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Ông Phan Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND thành phố,
Trưởng ban chỉ đạo 138 TP Dĩ An

Chúng tôi tập trung cho cả ba giai đoạn: trước, trong và
sau đầu tư. Trước đầu tư chúng tôi tập trung vào công tác
thiết kế và quy hoạch, trong đầu tư chúng tôi tập trung kiểm
soát chất lượng xây dựng, đảm bảo các vật liệu đúng theo
quy định của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các thiết
bị về an toàn phòng cháy chữa cháy, sau đầu tư, chúng tôi
tập trung vào công tác quản lý vận hành toàn khu dân cư.
Chúng tôi và cộng đồng KDC HL Phú Đông hiểu rằng việc
tạo ra một cộng đồng an toàn về an ninh trật tự và phòng
cháy chữa cháy luôn là ưu tiên hàng đầu”.
Với việc trở thành KDC kiểu mẫu về an ninh trật tự và
phòng cháy chữa cháy của tỉnh Bình Dương, KDC HL Phú
Đông cam kết thực hiện các hoạt động theo quy định như:
Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, có mô hình tự quản về an ninh, trật tự và
an toàn về PCCC ở khu dân cư. Thực hiện các hoạt động
phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các
vi phạm pháp luật khác và thực hiện tốt công tác phòng
cháy và chữa cháy.
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Sau 2 năm đi vào hoạt động, KDC Phú Đông đã
trở thành tổ ấm cho hàng trăm gia đình.

58 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

PHÚ ĐÔNG NEWS | Bất Động Sản

59 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

Công ty Phú Đông xin tóm tắt lại quy trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận như sau:
o
B1: Khách hàng nộp hồ sơ và hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo thông báo;
o
B2: Công ty Phú Đông nộp hồ sơ lên Sở TNMT đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng;
o
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;
o
B4: Công ty HLL nộp hộ số tiền lệ phí trước bạ (đã thu hộ tại B1);
o
B5: Sở TNMT trình ký Giấy chứng nhận;
o
B6: Khách hàng quyết toán Hợp đồng mua bán với Công ty HLL và nhận bàn giao Giấy chứng nhận.
Theo đó, tính tới ngày 01/06/2020 tiếp tục đã có 217 căn hộ được Sở TNMT hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận (B5)
(cụ thể theo danh sách đính kèm);
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 357 căn
hộ (cao gồm 47 căn đợt 1, 61 căn đợt 2, 33 căn đợt 3, 217 căn đợt 4, 5, 6, 7) đã có Giấy chứng nhận, tiếp tục đã có 43 căn
đang trong quá trình thực hiện B5.
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.
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.
Liên 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 đợt 04, 05,
06, 07 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.
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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.
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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CẢNH GIÁC VỚI

CHIÊU LỪA ĐẢO
MUA BÁN CĂN HỘ
PHÚ ĐÔNG PREMIER

Nhiều môi giới đã tự ý giả mạo thông tin mua bán
căn hộ Phú Đông Premier với mức giá chênh lệch
so với thị trường trên các trang web mua bán,
mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo.
Mới đây, một số diễn đàn mua bán bất động sản đã xuất hiện những mẩu tin đăng tải về việc mua
bán căn hộ dự án Phú Đông Premier. Theo đó, các bài đăng này đều có nội dung như: “giá chênh
lệch thấp”, “Chiết khấu 8%”, “Giá 1,7 tỷ đã VAT”… kèm theo hình ảnh hợp đồng mua bán căn hộ.
Điều đáng nói là khi liên hệ đến số điện thoại được cho là của người bán, khách hàng lại được tư vấn
mua một căn hộ khác với giá cao hơn rất nhiều so với mức giá đăng trên mạng.

Những mẩu thông tin mua bán nhà với thông tin ảo được môi giới đăng tải trên mạng
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Để tránh sập bẫy của môi giới, Quý khách hàng nên liên hệ với bộ phận kinh doanh của Phú Đông Group để được tư vấn

“Đây là căn hộ tôi mua để ở và hoàn toàn không có ý định bán đi. Tôi cũng đã liên hệ với chủ đầu tư Phú Đông Group
và được xác minh thông tin, những tin tức đăng trên mạng là do môi giới lừa đảo”- Anh S. chia sẻ.
Là chủ sở hữu 1 căn hộ thuộc dự án Phú Đông Premier, anh S. cho biết rất bất ngờ khi thấy căn hộ của mình đang được
rao bán trên thị trường với giá rất rẻ.
Về phía chủ đầu tư, Phú Đông Group cảnh giác Quý khách hàng thận trọng trước những thông tin mua, bán chuyển
nhượng dự án Phú Đông Premier do môi giới đăng tải trên mạng. Để tránh những hành vi lừa đảo, công ty khuyến nghị Quý
khách hàng liên hệ đến các kênh thông tin chính thống của công ty Phú Đông cũng như Bộ phận kinh doanh để được tư
vấn và mua sản phẩm.
Với việc làm giả hợp đồng và đưa ra giá nhà ảo, các môi giới đang đánh vào tâm lý của người mua nhà để trục lợi. Được
biết trên thực tế, gần đến thời điểm bàn giao nhà, giá trị của dự án Phú Đông Premier tăng vọt. Các căn hộ hiện có giá trị
từ 2-2,3 tỷ (Đã VAT).
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Thông báo chính thức từ Phú Đông Group

Thông tin liên hệ: Sàn Giao dịch Phú Đông Group
Địa chỉ: 2B Trần Thị Vững, TP Dĩ An, Bình Dương
Hotline PKD: 089.667.2929 - 1900.29.29.39
Website: www.phudonggroup.com
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THÔNG BÁO: V/V KẾ HOẠCH BÀN GIAO
CĂN HỘ THUỘC DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn Việt Mỹ (Công ty Sài Gòn Việt Mỹ) xin trân trọng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác
của Quý khách trong suốt thời gian qua.
Khu căn hộ Phú Đông Premier đang được chủ đầu tư tập trung chỉn chu và hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Theo
Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng mua bán, Công ty Sài Gòn Việt Mỹ đảm bảo thời gian bàn giao nhà đúng như nội dung đã
ký kết với Quý khách. Thời gian bàn giao nhà dự án Khu căn hộ Phú Đông Premier sẽ được thực hiện trong khoảng thời
gian từ 25/07/2020 đến 30/09/2020.
Với mong muốn mang lại sự hài lòng và đảm bảo việc bàn giao căn hộ đến Quý khách trong tình trạng tốt nhất, Công
ty Sài Gòn Việt Mỹ xin thông báo đến Quý khách thông tin về kế hoạch bàn giao Khu căn hộ Phú Đông Premier như sau:
1. Kế hoạch bàn giao dự kiến như sau:
Lô

Tầng

Thời gian bàn giao chính thức (dự kiến)

Từ Tầng 9 đến tầng 20

Từ ngày 25/07/2020 đến 30/09/2020

Từ Tầng 21 đến tầng 31

Từ ngày 11/08/2020 đến 30/09/2020

Từ Tầng 7 đến tầng 8 + Từ Tầng 32 đến tầng 35

Từ ngày 16/09/2020 đến 30/09/2020

A-B

Công ty Sài Gòn Việt Mỹ đang tổ chức việc nghiệm thu nghiêm ngặt với nhà thầu để đảm bảo chất lượng căn hộ đạt tiêu
chuẩn tốt nhất. Vì vậy, căn cứ vào tiến độ nghiệm thu thực tế, những căn hộ đạt yêu cầu sẽ được Công ty Sài Gòn Việt Mỹ
gửi thư thông báo nhận bàn giao căn hộ tới từng khách hàng theo đúng thời gian cam kết như trên.
Trong trường hợp Quý khách có đề nghị nhận căn hộ sớm hơn thời gian nêu trên, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dịch Vụ
Khách Hàng để được hướng dẫn. Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng theo đề nghị của Quý khách nhưng không loại trừ trường hợp
thời gian giao nhà sẽ được sắp xếp lại từ Công ty Sài Gòn Việt Mỹ để phù hợp với thời gian nghiệm thu thực tế.
2. Quy trình bàn giao căn hộ như sau:
Lưu ý: Quy trình bàn giao và hướng dẫn chi tiết sẽ được Công ty Sài Gòn Việt Mỹ gửi đến từng khách hàng trong thông báo
thanh toán nhận bàn giao căn hộ.
3. Mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ:
- Phòng Dịch vụ khách hàng - Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn Việt Mỹ
- Địa chỉ: Số 55 Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 1900.2929.39 (Ext: 122 - Ms. Linh, 103 - Ms. Hương)
- Email: cskh@ phudonggroup.com; Website: www.phudonggroup.com
Xin cảm ơn và trân trọng.
File chi tiết thông báo
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Khu dân cư Phú Đông
sau 2 năm bàn giao

Tổ ấm thực sự
của hàng trăm
gia đình trẻ
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Sau 2 năm bàn giao, khu dân cư Phú Đông mang đến sự hài lòng và an tâm cho các cư
dân không chỉ bởi đảm bảo chất lượng về hạ tầng mà còn đặc biệt chú trọng nâng cao
đời sống của các cư dân Phú Đông Citizen.
Dự án cao cấp Khu dân cư Phú Đông được mở bán vào 5/2016 với giá là 1 tỷ (Đã VAT) và bàn giao cho cư dân vào năm
2018. 2 năm qua, KDC Phú Đông đã trở thành tổ ấm của hàng trăm gia đình trẻ. Một cuộc sống mới đã mở ra, đầy tiện nghi,
chất lượng và hơn hết là sự hài lòng trọn vẹn về cam kết từ Phú Đông Group.
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TỔ ẤM THÂN THƯƠNG MỖI KHI TRỞ VỀ

Mỗi thời điểm trong ngày, KDC Phú Đông đều mang một vẻ đẹp riêng của sự yên bình, thoáng đãng

KDC Phú Đông bước vào tháng 5/2020, những khóm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng bắt đầu khoe sắc rực rỡ một góc trời

“Mỗi khi đi làm về đến đây, tôi cảm thấy được sự bình yên và thư thái. Được đi giữa không gian lộng gió, thoáng đãng
và nhiều tán cây xanh khiến tôi như trút bỏ hết mệt mỏi khi về chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình” - chị Nguyễn Thu Thủy - chủ
nhân một căn hộ tại dự án KDC Phú Đông chia sẻ cảm nhận sau thời gian sống tại đây.

Đ

ó là không chỉ là cảm nhận của riêng chị Thủy, mà còn là của hầu hết những cư dân của Phú Đông Citizen sau 2
năm sống tại đây. Đặt chân đến KDC Phú Đông vào bất kì thời điểm nào trong ngày, bạn đều cảm nhận được sự
yên bình và tĩnh lặng dù đây đã là nơi sinh sống của hàng trăm hộ gia đình.

Sống tại KDC Phú Đông, là
những ngày trút bỏ mọi muộn phiền
lại phố thị ồn ào, để dành trọn
từng phút giây cho tổ ấm nhỏ thân
thương. Là những ngày trôi qua
thoải mái hơn nhờ vào những tiện
nghi sẵn có và sự an tâm khi con trẻ
được lớn lên trong một không gian
đủ an toàn.

Sau thời điểm giãn cách xã hội, khu vui chơi dành cho trẻ em lại tiếp tục
trở thành địa điểm yêu thích của nhiều gia đình

Bước xuống hồ bơi, tận hưởng dòng nước mát lành mỗi buổi chiều là hoạt
động quen thuộc của các cư dân KDC Phú Đông

Chỉ cần đặt chân xuống chung cư là có thể tận hưởng được những dịch vụ nội khu tiện nghi như quán cà phê, phòng tập gym, phòng tập yoga, hồ bơi…

Nhịp sống tại nơi đây trôi qua
thật nhẹ nhàng nhờ những tiện ích
sẵn có. Cư dân cũng không còn
phải chen chúc mua sắm khi thực
phẩm tươi sống luôn có sẵn tại các
cửa hàng tiện lợi.
Giữa tình hình dịch Covid-19, đời sống của hàng trăm cư dân vẫn được
đảm bảo bởi hệ thống cửa hàng tiện lợi đầy đủ thực phẩm tươi sống
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AN TÂM TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG BÌNH YÊN
Với một dự án bất động sản, thời gian chính là phương pháp kiểm chứng chất lượng hiệu quả nhất. Theo đó, xét về chất
lượng hạ tầng, dự án KDC Phú Đông vẫn được đảm bảo sau nhiều năm đi vào sử dụng.
Nhờ việc sử dụng nội thất cao cấp, chất lượng, nội thất bên trong căn hộ vẫn đảm bảo được độ bền, đẹp. Điều này không
chỉ mang đến sự hài lòng, mà còn là một trong những giải pháp tiết kiệm chi phí dành cho cư dân.

Hệ thống quản lý thông minh và tiện lợi cho cư dân nhờ vào ứng dụng PDG Citizen

2 năm kể từ ngày bàn giao, dự án đảm bảo về chất lượng hạ tầng và thẩm mỹ

Anh Nguyễn Tuấn Dủ - Chủ nhân một căn hộ tại KDC Phú Đông cho biết, từ ngày vào ở đến nay gia đình anh chưa phải
sửa sang thiết bị nội thất nào. “ Căn hộ của tôi sau thời gian sử dụng vẫn còn khá mới. Các thiết bị nội thất hoạt động tốt và
hạ tầng được đảm bảo giúp gia đình tôi yên tâm sử dụng. Ngoài ra, vấn đề an ninh và an toàn khu vực được đề cao mang
đến sự an tâm tuyệt đối cho gia đình tôi khi sinh sống tại đây ” - anh Dủ chia sẻ.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra phòng dịch ngay từ cổng ra vào
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BQL tổ chức những buổi hướng dẫn công tác PCCC cho cư dân

Tẩy trùng khu vực được thực hiện ngay khi dịch Covid-19 bùng phát để đảm bảo an toàn cư dân
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NIỀM TỰ HÀO MANG TÊN PHÚ ĐÔNG CITIZEN

2

năm bàn giao, cũng là ngần ấy năm KDC Phú Đông được vun đắp để trở thành tổ ấm của hàng trăm gia đình
trẻ. Một nơi không chỉ để ở, mà còn mang đến giá trị về tinh thần to lớn, là một mái nhà chung cho cộng đồng
cư dân văn minh và nghĩa tình - Phú Đông Citizen.
Trong 2 năm qua, các cư dân đã được tham gia nhiều hoạt động như “Đêm thu cổ tích”, “Ngày hội gia
đình: Biển xanh vẫy gọi”, “Phú Đông Mini Marathon”, “Giải bơi thiếu niên nhi đồng”, “Cổ vũ đội tuyển Việt
Nam trong trận AFF cup”…

Sự kết nối của cộng đồng cư dân tại đây được thể hiện thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa, gắn kết, mang đậm bản
sắc của cộng đồng cư dân Phú Đông.
Là một cư dân tại KDC Phú Đông, chị Nguyễn Hà Thúy Đào cảm thấy được sự gắn kết với tập thể thông qua nhiều hoạt
động cộng đồng tại chung cư.
“Từ ngày vào ở KDC Phú Đông, tôi đã thay đổi quan niệm về cuộc sống chung cư. Cuộc sống tập thể vẫn luôn ấm áp
tình làng nghĩa xóm và nhiều hoạt động sôi nổi cho cả gia đình. Mọi người cũng rất quan tâm và biết chia sẻ với nhau để
cùng xây dựng một cuộc sống văn minh” - Chị Đào tâm sự.
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GIÁO DỤC

VUI HẾT NẤC VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY 1/6

TẠI TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ ĐÔNG LOTUS
Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày lễ dành cho các em nhỏ và cũng là dịp để các ba, các mẹ,
các thầy cô thể hiện tình cảm yêu thương của mình đến các thiên thần đáng yêu. Để
mang lại ngày 1/6 thật ý nghĩa cho các bé, trường mầm non Phú Đông đã tổ chức một
buổi lễ hội với các hoạt động thật thú vị và vui nhộn.

Sau phần trình diễn âm nhạc, không khí của buổi
lễ ngày 1/6 càng thêm hào hứng hơn khi tất cả các
bạn nhỏ của trường mầm non Phú Đông cùng nhau
tham gia vào những trò chơi liên hoàn. Phần dễ dành
cho các em nhỏ của lớp Mickey và lớp Pikachu, đến
những phần vận động khó hơn sẽ dành cho các anh
chị lớp Minion, Kitty và Doraemon. Qua những hoạt
động này, các bạn nhỏ có thể học được sự kiên nhẫn,
tinh thần đồng đội và lăn xả hết mình trên sân.

Cuối buổi lễ hội, các bé còn được những phần quà
nho nhỏ. Đó là những chiếc bánh qui thơm ngon vừa
được các cô chú cấp dưỡng nướng vào buổi sáng. Để
làm ra những chiếc bánh này, các cô chú phải đến
trường vào rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu và thực
hiện cho các bạn.

Chúc các bé có ngày 1/6
thật vui vẻ và ý nghĩa!

Mở đầu chương trình là một màn trình diễn hết sức ấn tượng của các bạn nhỏ lớp Kitty, để có được những
động tác hết sức đồng đều và dứt khoát. Cô và trò lớp Kitty đã phải tập luyện chăm chỉ trong một thời gian dài.
Cùng cho các bạn lớp Kitty môt tràng vỗ tay thật lớn nào !

76 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

PHÚ ĐÔNG NEWS | Giáo Dục

77 | Bản tin Phú Đông Group | Số 7-06.2020

LỄ TỐT NGHIỆP

KHÓA THỨ 2

CỦA TRƯỜNG MẦM NON

PHÚ ĐÔNG LOTUS

Sáng ngày 10/7, Trường mầm non Phú Đông Lotus
Kindergarten đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các bé lớp
Lá Doraemon với nhiều cung bậc cảm xúc, đánh dấu
một cột mốc trưởng thành mới trong hành trình lớn
khôn của các học sinh thân yêu.
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Nhà giáo Ưu tú Lâm Kim Hoàng
hiệu trưởng Trường mầm non Phú Đông Lotus

Mùa hè 2020
cũng là thời điểm
khóa học sinh
thứ 2 của trường
mầm non Phú
Đông Lotus được
tốt nghiệp.

Dàn đồng ca nhí tự tin trình bày ca khúc “Cảm ơn”- bài hát truyền thống của trường Phú Đông Lotus để dành tặng cha mẹ, thầy cô

Buổi lễ năm nay có sự
tham dự của Nhà giáo
Ưu tú Lâm Kim Hoàng

Là một trong những thế hệ học
sinh đầu tiên của trường mầm non
Phú Đông Lotus, 23 bạn nhỏ của lớp
Doraemon đã mang đến những tiết
mục đặc biệt để biểu diễn trong buổi
lễ tổng kết mầm non. Mới ngày nào
còn bỡ ngỡ được cha mẹ dắt tay đến
trường, giờ đây, ai cũng trở nên dạn
dĩ, tự tin khi đứng trên sân khấu hát
tặng cha mẹ và thầy cô mang đến
bầu không khí rộn ràng.

- hiệu trưởng Trường
mầm non Phú Đông
Lotus, ông Ngô Quang
Phúc - Tổng giám đốc
Công ty CP Địa ốc
Phú Đông, cùng toàn
CBCNV

nhà

trường,

Công ty Phú Đông, hơn
220 em học sinh và
Quý phụ huynh
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23 bạn nhỏ đã sẵn sàng để bước vào lớp 1

Tiết mục văn nghệ của học sinh trường Phú Đông Lotus

Những chiếc áo thun đáng yêu được các bé bí mật vẽ tặng cha mẹ như một món quà tri ân những người sinh thành đầy ý nghĩa

Đặc biệt, các học sinh đã
khiến cha mẹ vô cùng bất
ngờ khi gửi tặng phần quà bí
mật, là những chiếc áo thun
được chính tay các con vẽ
họa tiết. Những nét vẽ còn
đôi chỗ vụng về, nhưng lại
rất đáng yêu và thể hiện hết
được những tâm tư, cá tính
của các con mang đến những
cảm xúc hạnh phúc xen lẫn tự
hào cho các bậc phụ huynh.
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Các cô của lớp Doraemon không giấu được những cảm xúc
khi sắp phải tạm biệt các bạn học sinh

Chứng kiến sự trưởng thành của các con, phụ huynh của lớp Doraemon bày tỏ sự hạnh phúc và niềm tin khi đã gửi gắm con cho các thầy
cô của trường Phú Đông Lotus

Trong khuôn viên sân bóng quen thuộc
của trường, buổi lễ mầm non được diễn
ra đầy cảm xúc và ấm cúng. Bên cạnh
những màn trình diễn sôi nổi, là những
phút giây đầy lắng đọng của các học
sinh và các thầy cô, phụ huynh. Từng
kỷ niệm từ ngày đầu tiên, những hoạt
động tập thể, những thay đổi của con
theo từng ngày chợt ùa về như thước
phim quay chậm khiến cả thầy cô lẫn
các phụ huynh đều không ngăn được
giọt nước mắt cảm xúc.
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23 bạn nhỏ đã sẵn sàng để bước vào lớp 1

TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG MẦM NON PHÚ ĐÔNG LOTUS THÂN YÊU
Từ ngày mai, các học sinh sẽ chuẩn bị hành trang để vào lớp 1. Một cánh cửa mới được mở ra với biết bao
điều thú vị, và tất cả các thầy cô của trường mầm non luôn tin rằng, những thiên thần nhí của lớp Doraemon
sẽ luôn là những đứa trẻ hạnh phúc, đầy tình yêu thương và tử tế nhưng những gì thầy cô luôn dạy bảo, để
thật tự tin cho hành trình phía trước.
Sau cùng, các học sinh của lớp Doraemon đã được tham gia nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Bạn nhỏ hiếu
động ngày thường bỗng chững chạc hơn trong trang phục tốt nghiệp mầm non. Ý thức được sự quan trọng
của nghi lễ, bạn nhỏ nào cũng hết sức nghiêm trang, trân trọng khi nhận bằng tốt nghiệp, quà tốt nghiệp và
chăm chú lắng nghe những lời dặn dò từ cô hiệu trưởng.
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Cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc của các bé trong
lễ tốt nghiệp mầm non của trường Phú Đông Lotus
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Trường mầm non Phú Đông Lotus là một trong những tiện ích nội
khu nổi bật của các khu dân cư do Phú Đông Group đầu tư (HL Phú
Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Sky Garden…). Tọa lạc trong khu
dân cư Phú Đông, trường có tổng diện tích khuôn viên hơn 3600m2,
được đầu tư với tổng số vốn 85 tỷ đồng, được trang bị cơ sở vật chất
đẳng cấp và thiết kế tối ưu, hiện đại. Với quy mô 14 lớp học, Phú Đông
Lotus Kindergarten đón nhận 400 bé trong độ tuổi từ 19 tháng tuổi đến
06 tuổi.
Đối với cư dân mua nhà của Phú Đông Group sẽ được giảm đến 40%
học phí nếu có con học tại Trường mầm non Phú Đông Lotus. Đối với
cư dân bên ngoài khu dân cư Phú Đông, cũng sẽ nhận được ưu đãi giảm
đến 30% học phí cùng nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn khác.
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KIẾN TẠO
CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng cư dân Phú Đông
hào hứng dậy sóng“Đường đua xanh”
chào hè 2020
Mở màn cho mùa hè sôi động và chào đón Quốc tế thiếu nhi 1/6, Giải bơi thanh
thiếu niên lần 2 đã diễn ra vô cùng sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo
cư dân nhí tại Khu dân cư HL Phú Đông vào sáng ngày 31/05.

Các thí sinh trước giờ thi.
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Hoạt động thường niên được Ban quản trị kết hợp cùng ban quản lý Khu dân cư duy trì

Cổ động viên tập trung rất đông để cổ vũ các thí sinh

Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên, Giải bơi thanh thiếu niên lần 2 đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo
cư dân. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức dành cho cộng đồng PDG Citizen nhằm khích lệ tinh thần thể dục thể
thao rèn luyện sức khỏe, mang đến một sân chơi lành mạnh cho các cư dân.
Ngay từ sớm, các “vận động viên bơi lội nhí” đã tập trung tại hồ bơi để khởi động và sẵn sàng bước vào đường đua xanh.
Không khí ngày càng “nóng” hơn khi có sự ủng hộ nồng nhiệt từ các cổ động viên là các vị phụ huynh.
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Những “kình ngư nhí” đang rẽ sóng về đích

Hoạt động vẽ tranh cát thu hút các bé thiếu nhi

Ngay khi tiếng còi xuất phát được vang lên, các thí sinh đã sải cánh để bơi về đích. Nhờ vào việc được luyện tập bơi lội
tại hồ bơi hằng ngày, cuộc so kè diễn ra vô cùng sôi nổi bởi khả năng ngang tài ngang sức của các ứng viên.
Trong khuôn khổ ngày hội, Ban quản trị và Ban quản lý KDC HL Phú Đông còn tổ chức hoạt động vẽ tranh cát, tô tượng
dành cho những bạn nhỏ thỏa sức sáng tạo. Từng tác phẩm đầy màu sắc và thể hiện được cá tính của các “nghệ sĩ nhí”.

Mang đến một buổi sáng thật nhiều tiếng cười và đầy ý nghĩa, những hoạt động chào đón Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại KDC
HL Phú Đông đã diễn ra đầy hào hứng và để lại những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng các cư dân. Thông qua những hoạt
động này, Ban quản trị Khu dân cư muốn mang đến một tinh thần hứng khởi, những hoạt động văn minh để cùng với các cư
dân xây dựng nên một môi trường sống lý tưởng và gắn kết.
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Những khoảnh khắc
đáng nhớ của ngày hội
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KDC HL PHÚ ĐÔNG TIẾP TỤC
DUY TRÌ TIÊU CHUẨN PCCC

THEO QUY ĐỊNH KDC KIỂU
MẪU CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Buổi công tác có sự tham gia của đầy đủ các thành phần trong ban quản trị, ban quản lý KDC HL Phú Đông

Để tuân thủ các tiêu chí khu dân cư an toàn về PCCC, góp phần thiết thực xây dựng
mô hình KDC an toàn về an ninh trật tự và PCCC theo kế hoạch của công an Tỉnh Bình
Dương, KDC HL Phú Đông là dự án đầu tiên được chọn lựa hướng dẫn thực hiện.

S

áng ngày 18/5, phòng cảnh sát PCCC & CHCN đã phối hợp với công an TP Dĩ An tổ chức buổi kiểm tra hướng
dẫn công ty CP Địa ốc Phú Đông, ban quản trị, ban quản lý KDC HL Phú Đông về các tiêu chí an toàn về PCCC,
góp phần thiết thực xây dựng mô hình KDC an toàn về an ninh trật tự và PCCC theo kế hoạch của công an Tỉnh
Bình Dương tại KDC HL Phú Đông, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương.

Đoàn công tác gồm có: Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC & CHCN Tỉnh Bình Dương, ông
Hoàng Duy Nam - Phó đội trưởng đội cảnh sát PCCC Tỉnh Bình Dương, cùng các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC Tỉnh Bình
Dương và công an TP Dĩ An.

Đoàn công tác đến trực tiếp phòng kỹ thuật liên quan đến hệ thống PCCC để kiểm tra và hướng dẫn

Chiến sĩ cảnh sát PCCC thực hành phương pháp cứu hộ cứu nạn

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra chi tiết về hệ thống
đường dẫn, trang thiết bị PCCC để có những chỉ đạo phù
hợp và thiết thực nhất theo đúng quy định của pháp luật.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ của KDC HL Phú
Đông khi trở thành KDC kiểu mẫu đầu tiên của Tỉnh Bình
Dương về an toàn, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy
được công nhận vào ngày 10/6 vừa qua. Để có được sự ghi
nhận này, KDC Phú Đông trong thời gian qua đã đáp ứng
được những tiêu chí khắt khe trong công tác đảm bảo an
toàn, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một cộng đồng cư
dân văn minh cũng như công tác vận hành của ban quản
trị và ban quản lý.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC & CHCN Tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo buổi kiểm tra, hướng dẫn

Theo đó, các cán bộ thuộc phòng cảnh sát PCCC & CHCN đã tiến hành các công tác kiểm tra, rà soát và hướng dẫn ban
quản trị, ban quản lý về quy trình thực hiện, những tiêu chí cần phải đảm bảo để mang đến một KDC an toàn, an ninh kiểu mẫu.
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KDC HL Phú Đông được công nhận là KDC kiểu mẫu về an toàn,
an ninh và PCCC.
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER

THÁNG 6/2020

D

ự án Phú Đông Premier đã bước vào giai đoạn nước rút cận thời điểm bàn giao nhà cho các cư dân. Đặc biệt, các
căn hộ đều đã được nghiệm thu kỹ lưỡng, đáp ứng những tiêu chí khắt khe từ chủ đầu tư cũng như được vệ sinh
sạch sẽ, tinh tươm chào đón chủ nhân. Phần cảnh quan được đẩy nhanh tiến độ và đang hoàn thiện những hạng
mục như sảnh đón, hồ bơi nước ấm,… phục vụ cư dân.
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TIẾN ĐỘ
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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