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GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) là thành viên nòng cốt song hành cùng 

Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản trong suốt nhiều năm qua, 

cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng.

Hưng Thịnh Land hiện đang sở hữu và phát triển 56 dự án đa dạng, chất lượng và giá trị thực, trải dài khắp các 

tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất gần 3.300ha ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng.

Với tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh cùng việc kế thừa gần 20 năm kinh nghiệm, uy tín từ 

Tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land luôn khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu 

trong hành trình kiến tạo những giá trị mới - thông minh, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững. 
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TẦM NHÌN
Trở thành công ty đầu tư phát triển 
bất động sản hàng đầu Việt Nam. 

SỨ MỆNH
• Những dự án bất động sản do Hưng Thịnh Land 
phát triển phục vụ cho nhu cầu địa phương, mang tầm 
nhìn quốc gia và khu vực.

• Cung cấp những sản phẩm BĐS đô thị và BĐS 
du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.

• Kiến tạo những công trình bền vững với  
thiết kế đột phá, sáng tạo đáp ứng nhu cầu nhà ở 
cho mọi tầng lớp và đối tượng khách hàng là người  
Việt Nam hoặc sinh sống tại Việt Nam, góp phần 
phát triển quỹ nhà ở cho người Việt Nam.

• Cùng xây dựng thị trường BĐS Việt Nam chuyên 
nghiệp và vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển 
của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN
Kiên định giữ chữ tín trong hoạt động kinh doanh cũng như xây dựng đội ngũ 
con người và văn hóa doanh nghiệp. Cung cấp những sản phẩm uy tín chất 
lượng cho khách hàng, luôn giữ vững cam kết trong chính sách kinh doanh và 
chính sách đãi ngộ nhân sự.

CHUYÊN NGHIỆP
Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm cùng với sự cộng hưởng từ các dịch vụ đa dạng 
của Tập đoàn, Hưng Thịnh Land luôn mang đến những sản phẩm, thông tin 
chính thống kịp thời và các giải pháp cho Quý Khách hàng một cách “chính xác, 
nhanh chóng, tối ưu & chuyên nghiệp nhất”.

SÁNG TẠO
Quý Khách hàng và Đối tác biết đến thương hiệu từ sự chuyên nghiệp và uy tín, 
thì giá trị “Sáng tạo” chính là yếu tố giúp Hưng Thịnh Land tạo nên khác biệt 
trong ngành. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, bắt tay với các đối tác 
uy tín trong lĩnh vực thiết kế, phát triển dự án để có những công trình đẳng cấp 
và khác biệt, giúp nâng cao giá trị sản phẩm.  

GIÁ TRỊ & BỀN VỮNG
Hưng Thịnh Land tâm niệm: phát triển bền vững phải đi liền với việc tạo ra giá trị thực. 
Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực để tạo nên những sản phẩm chất lượng nhằm cải thiện 
không gian sống và mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho Quý khách hàng.

CHIA SẺ
Mọi hoạt động của Hưng Thịnh Land từ kinh doanh đến các chính sách cho 
CB-CNV và trách nhiệm đối với cộng đồng đều dựa trên triết lý chia sẻ. Chia sẻ 
lợi ích kinh doanh để cùng xây dựng cộng đồng, chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông, 
là môi trường để nhân viên sẵn sàng và tự do chia sẻ phát huy tối đa năng lực 
của bản thân, cảm thấy được hạnh phúc khi công tác và làm việc. Hưng Thịnh Land 
là nơi chia sẻ và cho đi những giá trị hữu ích.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
• Đầu tư, hợp tác đầu tư và kinh doanh các dự án 
Bất động sản

• Phát triển Bất động sản đô thị, công nghiệp,  
du lịch nghỉ dưỡng

• Định giá và quản lý Bất động sản
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TRỌNG ĐIỂM
ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
Tập trung tại các tỉnh thành có nhu cầu cao

ĐỒNG NAI

TP. HỒ CHÍ MINH

BÌNH ĐỊNH

PHÚ YÊN

QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA

HÀ NỘI

KHÁNH HÒA

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BÌNH DƯƠNG

BÌNH THUẬN

LÂM ĐỒNG

BÌNH ĐỊNH

• Richmond Quy Nhon
• Grand Center Quy Nhon
• Quy Nhon Melody
• La Residences Hung Thinh
LÂM ĐỒNG

• Hung Thinh Villas

TP.HỒ CHÍ MINH
• Moonlight Centre Point
• Saigon Garden Riverside Village
• Saigon Mystery Villas
• Q7 Boulevard
• Q7 Saigon Riverside Complex
• Lavita Charm
• Moonlight Boulevard
• Moonlight Park View
• Moonlight Residences
• Richmond City
• Citizen.TS
• SaigonMia

KHÁNH HÒA

• New Galaxy Nha Trang
• Golden Bay 602
• Cam Ranh Mystery Villas
• Golden Bay

BÌNH THUẬN

• Sentosa Villa

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

• Ho Tram Complex
• Vung Tau Pearl
• Vung Tau Melody

ĐỒNG NAI

• Bien Hoa Universe Complex
• Bien Hoa New City

BÌNH DƯƠNG

• New Galaxy
• Lavita Thuan An

• 9View Apartment
• Lavita Garden
• Sky Center
• Florita
• Melody Residences
• 8X Plus
• 8X Đầm Sen
• 8X Rainbow
• 8X Thái An
• 91 Phạm Văn Hai
• Thien Nam Apartment

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

www.hungthinhland.com      I     9 
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Sản phẩm bán ra mỗi năm
10.000+

Khách hàng
100.000+

Nhà phát triển bất động sản nhà ở
LỚN THỨ 2 tại Việt Nam

Thuộc 1 HỆ SINH THÁI 
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
với năng lực thị trường hàng đầu

Sản phẩm đa dạng loại hình đã đưa ra thị trường
30.000+ 

Hecta quỹ đất tại các vị trí chiến lược
3.300

Dự án đang phát triển phù hợp nhu cầu thị trường
56 

HƯNG THỊNH LAND
NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
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BAN LÃNH ĐẠO
HƯNG THỊNH LAND

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
         Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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Ông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: LÊ TRỌNG KHƯƠNG
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: TRẦN QUỐC DŨNG
Thành viên Hội đồng Quản trị
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BAN KIỂM SOÁT

Ông: NGUYỄN THANH SANG
Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT
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Bà: HÀ TRÚC PHƯƠNG
Kiểm soát viên

Ông: NGUYỄN DƯƠNG AN
Kiểm soát viên
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Ông: LÊ TRỌNG KHƯƠNG
Tổng Giám đốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Ông: TRẦN QUỐC DŨNG
Phó Tổng Giám đốc

Bà: ĐẶNG VIỆT TÚ UYÊN
Phó Tổng Giám đốc

Bà: TRẦN THƯỢNG THU GIANG
Phó Tổng Giám đốc

Bà: NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
Phó Tổng Giám đốc

Ông: NGUYỄN THẾ NHIÊN
Phó Tổng Giám đốc

Ông: VÕ VĂN THƯ
Phó Tổng Giám đốc

Ông: THIỆU LÊ BÌNH
Phó Tổng Giám đốc

Ông: CAO MINH HIẾU
Phó Tổng Giám đốc
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Ông: NGUYỄN NGỌC LONG
Phụ trách Quản trị

PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ

Ông: LÊ QUỐC HẬU
Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
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Được thành lập với tên gọi Công 
ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Tư vấn Đầu tư Đồng Tiến.

Lĩnh vực hoạt động chính  
là môi giới và phân phối BĐS.

NĂM 2002

Thành lập Công ty CP Đầu tư 
Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh  
(Hung Thinh Corp).

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh với 
chiến lược chủ động phát triển 
các dự án BĐS thuộc nhiều 
phân khúc, phục vụ nhu cầu 
đa dạng của thị trường.

NĂM 2007

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Tư vấn Đầu tư Đồng Tiến đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Đầu tư 
Đồng Tiến.

NĂM 2008

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 & PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Đầu tư  
Đồng Tiến đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Sàn giao dịch BĐS 
Hưng Thịnh - thành viên của  
Hung Thinh Corp.

Là công ty thành viên  
song hành cùng hoạt động 
phát triển các dự án BĐS với 
Hung Thinh Corp.

NĂM 2011

Công ty CP Sàn giao dịch BĐS 
Hưng Thịnh đổi tên thành Công ty 
CP Hưng Thịnh Land.

Thành lập Công ty CP Property X 
hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực 
tiếp thị và phân phối BĐS.

NĂM 2017 - 2018

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh 
Địa ốc Hưng Thịnh đổi tên thành 
Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh 
(Tập đoàn Hưng Thịnh).

Tập trung toàn lực của Tập đoàn 
thực hiện tái cấu trúc toàn diện 
Hưng Thịnh Land.

Hưng Thịnh Land chính thức 
nhận chuyển giao toàn bộ mảng 
đầu tư, kinh doanh và phát triển 
BĐS từ Tập đoàn Hưng Thịnh.

NĂM 2019

NĂM 2020

Hưng Thịnh Land hiện là  
nhà phát triển bất động sản  
đứng thứ 2 ở Việt Nam với 4%  
thị phần bất động sản nhà ở.
 
Vượt trên tác động chung của dịch 
Covid-19, năm 2020 Hưng Thịnh 
Land đã phát triển và giới thiệu ra 
thị trường hơn 4.500 sản phẩm 
thuộc 10 dự án. 

Tổng giá trị hàng bán năm 2020 
của Hưng Thịnh Land là hơn 
13.000 tỷ đồng, tăng 15% so với 
năm 2019. 
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CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• Phát triển các sản phẩm BĐS đa dạng loại hình, có chất lượng tốt với giá thành 
hợp lý, tối ưu các giá trị mang lại cho khách hàng.

• Đa dạng hóa quỹ đất tại các địa phương có nhu cầu đang phát triển thông qua 
các hình thức M&A. 

• Xây dựng hệ thống thông tin và chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, 
thấu hiểu.

• Tạo lập và bảo vệ mạng lưới đối tác, nhà cung cấp uy tín, hiểu biết và hỗ trợ 
lẫn nhau, tôn trọng và cùng phát triển.

• Quản trị doanh nghiệp minh bạch, linh hoạt trong mọi tình huống.

• Không ngừng đổi mới, phát huy sáng tạo.

• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy “đạo đức” là nòng cốt.

• Luôn hướng đến cộng đồng và xã hội.

• Ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Các sản phẩm BĐS do Hưng Thịnh Land đầu tư và phát triển đa dạng từ BĐS 
dân dụng, du lịch nghỉ dưỡng đến BĐS công nghiệp, bao gồm: căn hộ, căn hộ 
du lịch, biệt thự, nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, officetel, cao ốc văn phòng, 
nhà xưởng, kho bãi, khu công nghiệp, khu chế xuất….

• Hưng Thịnh Land phát triển nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của 
nhiều phân khúc và thị trường khác nhau. Các sản phẩm được nghiên cứu thiết kế 
xây dựng và hoàn thiện tối ưu hóa theo từng nhóm khách hàng mục tiêu.

• Sản phẩm luôn hướng đến sự hài lòng, tiện nghi và đảm bảo giá trị gia tăng 
cho khách hàng.

• Chất lượng tối ưu, giá cả cạnh tranh và vận hành chuyên nghiệp.
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BẰNG KHEN
CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

NĂM 2019

TOP 10 NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN

 TIÊU BIỂU VIỆT NAM
NĂM 2020

TOP 10 NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU BIỂU

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
NĂM 2020

GIẤY KHEN THỰC HIỆN TỐT
 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ

NĂM 2019

NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở 
TỐT NHẤT ĐÔNG NAM Á 

NĂM 2020

DOANH NGHIỆP
TP.HCM TIÊU BIỂU 

NĂM 2020

THƯƠNG HIỆU VIỆT
YÊU THÍCH NHẤT

NĂM 2020

THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU 
VIỆT  NAM HỘI NHẬP

NĂM 2020

GIẢI THƯỞNG

TOP 20 NHÃN HIỆU
NỔI TIẾNG VIỆT NAM

NĂM 2019

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
TIÊU BIỂU TP.HCM

NĂM 2019

TOP 10 SẢN PHẨM, DỊCH VỤ XUẤT SẮC
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

NĂM 2017

THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

NĂM 2019

Với uy tín đã tạo dựng trên thị trường
cùng niềm tin nơi khách hàng,

Hưng Thịnh Land đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý

DOANH NGHIỆP - DỊCH VỤ - MÔI GIỚI
XUẤT SẮC
NĂM 2015

TOP 10 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
XUẤT SẮC VIỆT NAM

NĂM 2016

NHÀ PHÁT TRIỂN  BẤT ĐỘNG SẢN 
TIÊU BIỂU VIỆT NAM

NĂM 2019

TOP 10 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG 
THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

NĂM 2021
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DỰ ÁN
CĂN HỘ TIÊU BIỂU
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Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm New Galaxy từ Hưng Thịnh Land, căn hộ sở hữu lâu dài bên vịnh ngọc 
thơ mộng - New Galaxy Nha Trang được kiến tạo với vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, đem đến cuộc sống thịnh vượng 
cùng những trải nghiệm an cư như nghỉ dưỡng mỗi ngày, xứng đáng nằm trong bộ sưu tập second home 
đẳng cấp của cộng đồng cư dân thành đạt.  

Vị trí   : Khu đô thị An Viên, Phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa
Tổng diện tích               : 19.562m2

Số block  : 5 block 
Số tầng   : 20 - 23 tầng

KHU CĂN HỘ

NEW GALAXY NHA TRANG 
KHU CĂN HỘ

MOONLIGHT CENTRE POINT

Kế thừa thành công và viết tiếp câu chuyện an cư qua chuỗi dự án mang thương hiệu Moonlight, 
Moonlight Centre Point là sản phẩm căn hộ mới nhất của Nhà phát triển dự án Hưng Thịnh Land tại tâm điểm 
khu Tên Lửa và liền kề Aeon Mall Bình Tân, nơi được ví như “Phú Mỹ Hưng của khu Tây”. Như làn gió mới 
mang đến phồn vinh, nơi đây sẽ giúp bạn thỏa mong ước an cư lạc nghiệp khi quỹ đất nội đô đang ngày càng 
khan hiếm.

Vị trí             : Số 09 đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM
Tổng diện tích            : 1,9ha
Số block            : 4 Block cao tầng, 1 Khu thấp tầng
Số tầng             : 24 tầng
Tổng số căn hộ             : 1.304 căn hộ
Tổng số căn nhà phố     : 10 căn
Tổng số căn shophouse: 28 căn 
Tổng mức đầu tư            : 2.919,17 tỷ đồng
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KHU CĂN HỘ

BIEN HOA UNIVERSE COMPLEX

Bien Hoa Universe Complex tọa lạc ngay “trái tim” Biên Hòa - một trong những thành phố có tốc độ phát 
triển nhanh nhất, nơi cư dân dễ dàng thừa hưởng trọn vẹn nhịp sống sôi động của trung tâm sầm uất bậc nhất 
Đồng Nai.

 Vị trí             : Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tổng diện tích            : 28.933,7m2

Số block            : 7 block
Số tầng             : 24-29 tầng
Tổng số căn hộ              : 1.931 căn 
Tổng số căn shophouse: 22 căn
Tổng mức đầu tư           : 3.724 tỷ đồng

Lavita Thuan An trở thành lựa chọn xứng tầm của các chủ nhân bởi vị trí tọa lạc đắt giá ngay Quốc lộ 13 
- một trong những trục giao thông xương sống của các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, 
kết nối vùng thuận tiện của Bình Dương thông qua hệ thống giao thông hoàn thiện, hạ tầng hiện đại, thông 
thoáng đã góp phần giúp Lavita Thuan An trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng và các nhà đầu tư.

Vị trí              : Mũi tàu Quốc lộ 13 & Nguyễn Thị Minh Khai, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương
Tổng diện tích                   : 23.508m2

Số block             : 4 block 
Số tầng                          : 33 - 38 tầng
Tổng số căn hộ              : 1.758 căn
Tổng số căn office-tel    : 672 căn
Tổng số căn shophouse: 48 căn
Tổng mức đầu tư            : 3.246,4 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

LAVITA THUAN AN
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Lấy cảm hứng từ một đại thiên hà mới, nơi hội tụ tinh hoa của vũ trụ, khu căn hộ đẳng cấp New Galaxy vươn mình 
và mở ra không gian sống thời thượng, xứng tầm với cộng đồng cư dân ưu tú, thành đạt. New Galaxy đầy tiềm 
năng khi tọa lạc mặt tiền đường Thống Nhất lộ giới 32m, liền kề Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM năng động.

Vị trí   : Mặt tiền Đường Thống Nhất, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương
Diện tích toàn khu đất : 29.308,6m2

Số block  : 6 block 
Số tầng   : 19 tầng, 01 tầng hầm
Tổng số căn hộ                 : 1.872 căn
Tổng số căn shophouse   : 95 căn
Tổng mức đầu tư  : 2.803 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

NEW GALAXY
KHU CĂN HỘ

HO TRAM COMPLEX

Ho Tram Complex tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp ngay mặt tiền cung đường ven biển Hồ Tràm, nơi kết nối xuyên suốt 
trong chuỗi hệ thống du lịch nghỉ dưỡng liên hoàn của tỉnh, trải dài từ thành phố Vũng Tàu tới Bình Châu. Với vị trí 
gần sông cạnh biển, từ Ho Tram Complex cư dân chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào biển, đồng thời dễ dàng 
di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng chỉ trong ít phút như Hồ Cốc, Bình Châu, Phước Hải, Long Hải, Vũng Tàu…

 Vị trí          : Đường Ven Biển, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng diện tích         : 75.479m2

Số block         : 7 block
Số tầng          : 21 tầng
Tổng số căn hộ          : 2.388 căn
Tổng số căn minishop: 14 căn
Tổng mức đầu tư        : 3.770 tỷ đồng
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Grand Center Quy Nhon là tổ hợp căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài tọa lạc vị trí vàng hiếm có giữa trung tâm phố 
biển Quy Nhơn với 4 mặt tiền đường, ngay vòng xoay sầm uất, nhộn nhịp và kề bên là công viên - hồ Bàu Sen xanh 
mát mang đến môi trường sống trong lành. Nơi đây, bạn không chỉ tận hưởng cuộc sống năng động với hàng loạt
tiện ích xung quanh mà còn cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc tuyệt mỹ của vùng đất mới giàu tiềm năng. Grand 
Center Quy Nhon - Biểu tượng mới trung tâm phố biển.

Vị trí  : 01 Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định
Tổng diện tích : 7.080m2 (Khu căn hộ: 4.166m2 & Khu văn phòng: 2.914m2)
Số tầng  : 42 tầng
Tổng số căn hộ  : 824 căn
Tổng số căn shop : 18 căn
Tổng mức đầu tư : 1.940 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

GRAND CENTER QUY NHON

Vung Tau Pearl sở hữu địa thế vàng khi tọa lạc mặt tiền đường Thi Sách và cách trung tâm Bãi Sau chỉ vài 
bước chân, từ đây, chủ nhân và khách lưu trú dễ dàng hòa mình trong làn nước mát lạnh và tận hưởng các 
dịch vụ, tiện ích sôi động nhất của cung đường ven biển Thùy Vân. Nhờ lợi thế hiếm có nên từ Vung Tau Pearl
chỉ mất 5 phút di chuyển để đến các điểm du lịch và giải trí nổi tiếng của phố biển Vũng Tàu.

Vị trí  : Đường Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng diện tích : 13.110,9m2

Số block : 04 block
Số tầng  : 33 tầng, 02 tầng hầm
Tổng số căn hộ : 1.789 căn
Tổng mức đầu tư : 2.398 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

VUNG TAU PEARL
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Q7 Boulevard vươn mình kiêu hãnh ngay đại lộ Nguyễn Lương Bằng - một trong những trục thương mại, tài chính 
sầm uất nhất khu Nam và liền kề đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng hiện đại. Q7 Boulevard kiến tạo nên chốn an cư 
lý tưởng và ngập tràn hơi thở thiên nhiên giữa nhịp sống sôi động của Nam Sài Gòn.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 6/2021.
Vị trí    : Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM
Tổng diện tích   : 16.481,60m2

Số block   : 04 block
Số tầng    : 23 tầng, 01 tầng hầm
Tổng số căn hộ   : 1.008 căn 
Tổng số căn office  : 84 căn
Tổng số căn trệt thương mại : 41 căn
Tổng mức đầu tư   : 1.160 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

Q7 BOULEVARD
KHU CĂN HỘ

QUY NHON MELODY

Quy Nhon Melody tọa lạc trên cung đường huyết mạch của TP.Quy Nhơn với 3 mặt tiền đường ven biển: Nguyễn Trung Tín
- An Dương Vương - Chương Dương. Với địa thế thuận lợi cách bãi biển Quy Nhơn thơ mộng vài bước chân cũng như
dễ dàng tận hưởng mọi tiện ích trong bán kính 3km, Quy Nhon Melody mang đến lợi nhuận kép vượt trội khi 
khai thác cho thuê và gia tăng giá trị trong tương lai.

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng
Vị trí  :  Đường Nguyễn Trung Tín - An Dương Vương - Chương Dương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
Tổng diện tích :  7.105,6m2

Số block  :  02 block
Số tầng  :  35 tầng, 01 tầng hầm
Tổng số căn hộ :  1.332 căn  
Tổng số căn shop :  21 căn 
Tổng mức đầu tư : 1.524 tỷ đồng
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Giữa lòng đô thị tráng lệ, Q7 Saigon Riverside Complex tọa lạc ngay bên dòng sông xanh mát bình yên và 
trong lành, nơi nuôi dưỡng và lưu chuyển mạch khí mang cát lợi đến mọi nhà. Sự hài hòa giữa địa thế và chuỗi 
tiện ích đa tầng hiện đại sẽ mang đến một không gian sống xứng tầm đẳng cấp dành cho bạn, kiến tạo nên một 
cộng đồng sung túc trong lòng đô thị thịnh vượng. 
Với hơn 50 tiện ích được tích hợp ngay trong dự án, Q7 Saigon Riverside Complex đã xuất sắc đạt giải thưởng 
Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam do Dot Property Viet Nam Award 2018 bình chọn.

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng 

Vị trí    : Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Tổng diện tích   : 75.224,5m2

Số block   : 05 block
Số tầng    : 34 tầng, 01 tầng hầm
Tổng số căn hộ    : 3.444 căn
Tổng số căn nhà phố thương mại : 131 căn
Tổng mức đầu tư   : 8.231 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

Trong làn gió mát rượi, hương thơm cỏ cây tại Lavita Charm hòa theo từng bước chân sẽ đưa bạn trở về với không 
gian sống bình yên, tách biệt khỏi sự huyên náo của chốn phồn hoa. Lavita Charm như một nốt trầm yên ả của điệu 
nhạc du dương cho cảm xúc thăng hoa và nuôi dưỡng đam mê bất tận, đem đến nguồn vui, nguồn cảm hứng mới 
cho cuộc sống mỗi ngày.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 4/2021.

Vị trí    : Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Tổng diện tích   : 14.311m2

Số block   : 03 block
Số tầng    : 21 tầng, 01 tầng hầm
Tổng số căn hộ   : 939 căn
Tổng số căn office  : 115 căn
Tổng mức đầu tư   : 1.373 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

LAVITA CHARM
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Moonlight Boulevard là dự án hiếm hoi tọa lạc ngay cạnh Aeon Mall Bình Tân, nằm trong khu dân cư kiểu 
mẫu hiện đại. Bên cạnh đó, do khu vực đã được quy hoạch đồng bộ nên việc di chuyển ra trung tâm Thành phố 
hay về các tỉnh miền Tây Nam Bộ sẽ không còn là vấn đề lớn đối với cư dân, đặc biệt là khách hàng Miền Tây.  
Bởi những lợi thế đặc biệt đó, Moonlight Boulevard hứa hẹn sẽ là nơi an cư lý tưởng và thương mại tối ưu với 
giá trị đầu tư ngày càng gia tăng trên thị trường bất động sản.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 12/2019.

Vị trí   : 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Tổng diện tích  : 8.280,3m2

Số tầng   : 20 tầng
Tổng số căn hộ   : 656 căn
Tổng số căn office-tel : 54 căn
Tổng số căn trệt thương mại : 54 căn
Tổng mức đầu tư  : 955 tỷ đồng

Moonlight Park View là nơi để bạn cảm nhận trọn vẹn những giá trị tuyệt vời của cuộc sống. Nơi đây, toàn cảnh 
thiên nhiên trong lành xanh mát, ánh trăng sáng ấm áp một vùng trời hay những sắc màu lung linh tràn trề 
nhựa sống sẽ luôn hiện diện trong tầm mắt bạn. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống thanh bình 
và đầm ấm.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 12/2018.

Vị trí   : Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Tổng diện tích  : 7.648,6m2

Số block  : 03 block
Số tầng   : 19 tầng, 02 tầng hầm
Tổng số căn hộ   : 463 căn
Tổng số căn office-tel : 38 căn
Tổng số căn trệt thương mại : 34 căn
Tổng mức đầu tư  : 730 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

MOONLIGHT PARK VIEW
KHU CĂN HỘ

MOONLIGHT BOULEVARD
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Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp dịu dàng của ánh trăng, Moonlight Residences là mong muốn của chủ đầu tư Hưng Thịnh 
mang đến một cuộc sống tròn đầy, viên mãn cho cư dân nơi đây. Với những tiện ích nội khu hiện đại kết hợp 
với xu hướng sống xanh ngay trong khu căn hộ Moonlight Residences, bạn có thể cùng gia đình tận hưởng 
những giây phút sảng khoái và thư thái nhất, sẵn sàng cho cuộc sống năng động vào ngày mới. 

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 7/2019

Vị trí    : 102 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Tổng diện tích   : 18.099m2

Số block   : 02 block
Số tầng    : 22 tầng, 02 tầng hầm
Tổng số căn hộ   : 535 căn
Tổng số căn nhà phố thương mại : 38 căn
Trung tâm thương mại  : 02 tầng
Tổng mức đầu tư   : 1.050 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

MOONLIGHT RESIDENCES
KHU CĂN HỘ

RICHMOND CITY

Richmond City được xây dựng như một tổ hợp không gian sống hiện đại, đẳng cấp gồm các loại hình căn hộ, 
office-tel, căn trệt thương mại, trung tâm thương mại. Với tên gọi Richmond City, chủ đầu tư mong muốn sẽ 
mang đến sự thịnh vượng, phúc lộc dồi dào cho gia chủ, đồng thời hướng đến xây dựng một cộng đồng văn 
minh, một thành phố thu nhỏ phồn vinh giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 7/2020

Vị trí   : 207C Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tổng diện tích  : 15.427,30m2

Tổng số căn hộ  : 880 căn
Tổng số căn office-tel : 300 căn
Tổng mức đầu tư  : 1.841 tỷ đồng
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CITIZEN.TS mang đến một cuộc sống vẹn toàn không chỉ từ tiện nghi bên trong căn hộ mà còn từ vị trí kết nối 
toàn khu vực. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để vào trung tâm Quận 1 và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đồng thời 
dễ dàng tận hưởng những tiện ích hàng đầu chỉ trong bán kính 2km. Với vị trí đắc địa bên dòng sông xanh thanh bình 
của khu Trung Sơn, CITIZEN.TS tạo nên một cuộc sống trong lành, xanh mát ngay giữa Sài Gòn nhộn nhịp, mang 
đến sức khỏe cho cư dân.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 1/2017.

Vị trí   : Đường 9A, KDC Trung Sơn, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, TP.HCM
Tổng diện tích  : 3.830,8m2

Số block  : 02 block
Số tầng   : 15 tầng
Tổng số căn hộ  : 169 căn
Trung tâm thương mại : 01 tầng trệt và lửng
Tổng mức đầu tư  : 400 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

CITIZEN.TS

SaigonMia tọa lạc tại khu Trung Sơn - nơi được ví như một “bán đảo xanh” giữa lòng thành phố, đây cũng là khu vực 
sầm uất hàng đầu, gắn liền với sự phát triển chung của khu đô thị Nam Sài Gòn. Nhờ sở hữu vị trí hiếm có với 3 mặt 
view sông và liền kề khu phức hợp văn hóa - giải trí cao cấp nên SaigonMia sẽ đem đến cho gia đình bạn cuộc sống 
trong lành và đẳng cấp nhất. 

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2019.

Vị trí   : Đường 9A, KDC Trung Sơn, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, TP.HCM
Tổng diện tích  : 13.220m2

Số block  : 03 block
Số tầng   : 27 tầng, 02 tầng hầm
Tổng số căn hộ  : 869 căn 
Tổng số căn Office-tel : 80 căn
Tổng số căn Shophouse : 15 căn
Trung tâm thương mại : 04 tầng
Tổng mức đầu tư  : 1.865 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

SAIGONMIA
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Nhờ hội tụ những lợi thế hoàn hảo về vị trí, tiện ích, thiết kế, không gian sống, giá và chính sách thanh toán 
nên 9View Apartment được xem là giải pháp toàn diện về nhà ở dành cho các bạn trẻ có mong muốn an cư tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 9View Apartment với không gian yên tĩnh, môi trường sống trong lành và an ninh đảm 
bảo sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn và gia đình.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 5/2019

Vị trí   : Đường Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Tổng diện tích : 12.627m2

Số block : 03 block
Số tầng  : 18 tầng, 02 tầng hầm
Tổng số căn hộ : 722 căn hộ và căn shophouse
Tổng mức đầu tư : 754 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

9VIEW APARTMENT

Tại Lavita Garden, chỉ vài bước chân là cư dân đã đến ngay ga số 10 - Bình Thái của tuyến metro Bến Thành 
- Suối Tiên. Tuyến metro này sắp được đưa vào sử dụng sẽ kết nối Q.Thủ Đức, Q.2, Q.9 với trung tâm thành 
phố và các quận lân cận trong vài phút di chuyển. Tuyến metro được so sánh như mạch máu giao thông của 
TP.HCM sẽ giúp cư dân Lavita Garden dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại như: siêu thị Metro An Phú, Big C 
Cantavil, Parkson Cantavil, trường quốc tế BIS,...và nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống năng động của 
thành phố.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2018

Vị trí  : Đường số 3, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tổng diện tích : 9.581,7m2

Số block : 02 block
Số tầng  : 21 tầng
Tổng số căn hộ : 667 căn hộ và căn shophouse
Tổng mức đầu tư : 705 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

LAVITA GARDEN
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Vung Tau Melody sở hữu vị trí lý tưởng cho cuộc sống tại thành phố biển, mang đến cho bạn một không gian tràn 
ngập tiếng sóng biển hòa cùng thanh âm của gió, của những cánh hải âu tạo nên bản hòa ca du dương bất tận. Nơi 
đây, từng khoảnh khắc của bạn và gia đình như lắng đọng thành những phút giây bình yên thư thái, họa nên bức tranh 
tươi đẹp của cuộc sống hạnh phúc tròn đầy.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2017.

Vị trí   : Góc đường Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám,   P.Thắng Tam,TP.Vũng Tàu
Tổng diện tích  : 9.757,8m2

Số block  : 02 block
Số tầng   : 26 tầng
Tổng số căn hộ  : 840 căn 
Tổng mức đầu tư  : 1.001 tỷ đồng 

KHU CĂN HỘ

VUNG TAU MELODY

Vươn mình giữa khu Nam - nơi được quy hoạch thành khu kinh tế đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, Florita đưa ta 
đến với một không gian yên bình với hoa cỏ ngay trong khu căn hộ. Florita như bông hoa duyên dáng khoe sắc trong 
khu vườn nhiệt đới, sẽ là nơi an cư với những giá trị sống lâu dài dành cho bạn.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 3/2018.

Vị trí   : Lô A1, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Tổng diện tích : 10.451,5m2

Số block : 04 block
Số tầng  : 19 tầng
Tổng số căn hộ : 570 căn
Tổng mức đầu tư : 1.090,62 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

FLORITA
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Lấy ý tưởng thiết kế từ giai điệu du dương của những phím đàn, Melody Residences đưa ta hòa mình 
vào không gian tràn ngập thanh âm trong trẻo của những mảng xanh ngay từ cổng chào. Với thiết kế 
thông minh, Melody Residences tách biệt với những ồn ào phố xá, hòa vào không gian yên tĩnh và 
là nơi khơi nguồn cảm hứng, giúp cư dân cùng gia đình tận hưởng bản nhạc du dương của cuộc sống.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2017.

Vị trí  : Số 16 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
Tổng diện tích : 10.707m2

Số block : 02 block
Số tầng  : 19 tầng
Tổng số căn hộ  : 741 căn
Tổng mức đầu tư : 812 tỷ đồng

KHU CĂN HỘ

MELODY RESIDENCES
KHU CĂN HỘ

SKY CENTER

Sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc gần sân bay Tân Sơn Nhất, Sky Center vươn mình kiêu hãnh giữa khu dân cư 
sầm uất và được bao bọc bởi những tiện ích hiện đại. Đến với Sky Center, bạn và gia đình sẽ có những trải 
nghiệm tuyệt vời cùng phong cách sống đỉnh cao.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ tháng 11/2017.

Vị trí   : Số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tổng diện tích  : 11.997,2 m2

Số block  : 04 block
Số tầng   : 16 tầng
Tổng số căn hộ  : 495
Tổng số căn office-tel : 360
Tổng mức đầu tư  :1.148 tỷ đồng
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DỰ ÁN 
ĐẤT NỀN - BIỆT THỰ

Với địa thế “tựa sơn hướng thuỷ” tuyệt đẹp và là tâm điểm giao thoa bậc nhất, khu đô thị thương mại 
Richmond Quy Nhon xứng đáng là sự lựa chọn sáng giá của những chủ nhân tương lai nơi đô thị biển 
xinh đẹp.

Vị trí              : Đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Quy mô         : 8,3ha
Tổng số căn  : 135 căn
Diện tích đất : từ 81 - 288 m2/căn
Loại hình       : Biệt thự song lập, liên kế thương mại

KHU ĐÔ THỊ

RICHMOND QUY NHON
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KHU BIỆT THỰ

SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE

Giữa thành phố năng động và náo nhiệt bậc nhất cả nước, sở hữu một căn biệt thự bên sông theo phong thủy 
“Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” dường như được xem là hàng hiếm.
Chính vì lẽ đó, Saigon Garden Riverside Village không chỉ là bất động sản đắt giá dành cho những ai yêu thích 
không gian thanh bình trong thế giới riêng biệt mà còn là tài sản tích lũy giá trị và tôn vinh vị thế của những chủ nhân 
thành đạt.

Vị trí  : Phường Long Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Quy mô  : 30 ha
Tổng số căn : 168 căn
Diện tích đất : Từ 1.000 - 1.500m2/căn
Tổng mức đầu tư : 846,3 tỷ đồng

Bien Hoa New City sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước và tứ giác 
phát triển TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong tương lai, Bien Hoa New City được kỳ 
vọng sẽ trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất của khu vực.
Ngoài ra, nhờ nằm liền kề quần thể sân golf và 3 mặt được bao bọc bởi dòng sông xanh mát nên Bien Hoa 
New City không chỉ mang đến không gian trong lành mà còn tạo môi trường sống an ninh, đẳng cấp như khu compound, 
đồng thời góp phần gia tăng giá trị tài sản và tạo dựng sự sung túc, thịnh vượng cho chủ nhân.

Vị trí  : Phước Tân - Tam Phước, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai
    Nằm trong Tổng thể dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành với quy mô 334 ha
Tổng diện tích : 118,95 ha
Tổng số nền : 3.888 nền

KHU ĐÔ THỊ

BIEN HOA NEW CITY
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Không chỉ tọa lạc ngay “trái tim” của Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và biển Bãi Dài - nơi được mệnh danh là 
vịnh biển tự nhiên tốt nhất Đông Nam Á, Golden Bay 602 còn thừa hưởng lợi thế từ hệ thống giao thông hoàn chỉnh 
Thủy - Bộ - Không - Sắt và tuyệt tác thiên nhiên hoàn hảo Núi - Biển - Đầm - Vịnh. Với tất cả những ưu thế đó, 
Golden Bay 602 sẽ là nét chấm phá hoàn hảo giữa lòng phố biển xinh đẹp.

Vị trí dự án           : Lô T11C, T11D, T11E, X18B, X18C thuộc khu 6,
              KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, T. Khánh Hòa
Tổng diện tích toàn khu          : 55,59 ha
Tổng số nền           : 2.085 nền
Tổng mức đầu tư           : 8.500 tỷ đồng 

KHU ĐÔ THỊ

GOLDEN BAY 602
KHU BIỆT THỰ

CAM RANH MYSTERY VILLAS

Cam Ranh Mystery Villas như  một nét chấm phá hoàn hảo tại Bãi Dài - một trong những bãi biển hoang sơ 
đẹp nhất Việt Nam. Cam Ranh Mystery Villas là nơi hội tụ tuyệt vời giữa thiên nhiên và tiện ích đẳng cấp. Tất 
cả các biệt thự tại Cam Ranh Mystery Villas đều sở hữu hồ bơi riêng biệt và tầm nhìn trải rộng về biển Bãi Dài.

Vị trí  : Lô D14b, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, X.Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, T.Khánh Hòa
Tổng diện tích : 12,7 ha 
Tổng số biệt thự : 241
Tổng mức đầu tư : 1.615 tỷ đồng
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Saigon Mystery Villas là khu biệt thự compound cao cấp sở hữu vị trí đắt giá với 2 mặt giáp sông, tọa lạc ngay 
khu vực lõi Trung tâm hành chính Quận 2 và liền kề Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với vị thế hoàn mỹ bên sông Sài 
Gòn - Nơi phù sa hội tụ và thu trọn vượng khí của đất trời, Saigon Mystery Villas chính là nguồn mạch mang 
đến sự hưng thịnh cho các gia chủ nơi đây.

Vị trí    : P.Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Tổng diện tích   : 14,59 ha
Tổng số căn nhà phố liên kế : 279 căn
Tổng số căn biệt thự  : 72 căn
Tổng mức đầu tư   : 3.136 tỷ đồng 

KHU BIỆT THỰ

SAIGON MYSTERY VILLAS
KHU ĐÔ THỊ

GOLDEN BAY

Nằm cạnh quần thể resort thuộc Khu du lịch Quốc tế Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Golden Bay 
là khu đô thị đầu tiên tại đây. Dư án rộng 79ha, bao gồm 8 tiểu khu mang đặc trưng kiến trúc của những quốc 
gia phát triển như Nga, Mỹ, Pháp, Ý, Úc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Nhật Bản. Với những tiện ích cao cấp như 
khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao, trường học, công viên… cùng vị trí đắc địa (gần kề 
Sân bay Quốc tế Cam Ranh), Golden Bay sẽ đem đến cuộc sống hoàn hảo cho các cư dân nơi đây.

Vị trí   : Lô D16 - D17, Khu 5, thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, T.Khánh Hòa
Tổng diện tích  : 79 ha 
Đơn vị tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần Archipel (Pháp)
Chủ trì thiết kế  : Kiến trúc sư Christophe Jean Louis
Tổng mức đầu tư  : 4.500 tỷ đồng
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Sentosa Villa tọa lạc ngay cung đường biển đẹp nhất tại Mũi Né và nằm trên những đồi cát cao cùng cơ sở hạ tầng dự 
án hoàn thiện. Sentosa Villa sở hữu tầm nhìn toàn cảnh về vịnh Mũi Né hiền hòa sẽ là không gian tuyệt vời để bạn chiêm 
ngưỡng cảnh bình minh rực rỡ và đón những cơn gió biển mát lành. 

Vị trí   : Đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận
Tổng diện tích  : 160.000 m2 (giai đoạn 1)
     150.000 m2 (giai đoạn 2)
Tổng số căn biệt thự  : 250 căn (giai đoạn 1) 
     281 căn (giai đoạn 2)
Tổng mức đầu tư  : 941 tỷ đồng

KHU BIỆT THỰ

SENTOSA VILLA
KHU DÂN CƯ

LA RESIDENCES HUNG THINH

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, khu dân cư La Residences Hung Thinh mang phong cách 
châu Âu sang trọng với các biệt thự, nhà ở liên kế, nhà hàng, trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí… Bằng 
việc kết nối dễ dàng với các tiện ích xung quanh như khu du lịch, khu resort nổi tiếng, bệnh viện, siêu thị… 
La Residences Hung Thinh là chốn an cư lý tưởng và đẳng cấp cho cư dân.

Vị trí   : P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định 
Tổng diện tích  : 8,9 ha
Đơn vị tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần Archipel (Pháp)
Chủ trì thiết kế  : kiến trúc sư Christophe Jean Louis
Tổng mức đầu tư  : 4.581 tỷ đồng
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KHÁCH HÀNG
& ĐỐI TÁC

Là nhà phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam, Hưng Thịnh Land đã trở thành đối tác tin cậy của các công ty, 
tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Hưng Thịnh Land luôn lựa chọn đồng hành cùng các đối tác uy tín để 
mang đến những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi luôn chào đón mọi sự hợp tác nhằm tối ưu những cơ hội của nhau, 

cam kết cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và thành công cùng quý vị.
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CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

Trụ sở: 53 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 7307 5888


