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Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ - Nam Sài Gòn, khu vực đang được các nhà 
đầu tư lớn tập trung khai thác (GS MetroCity, KĐT Cảng Hiệp Phước, Dragon city…),

Sở hữu vị trí dễ kết nối về trung tâm (20 phút) hay Phú Mỹ Hưng (5 phút),

Thuộc khu vực đang được chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng 
và hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại bậc nhất của TP.HCM,

Đặc biệt ấn tượng với gần 400m tiếp giáp sông Tôm, 
mật độ cây xanh cao gấp 12 lần nội thành,

Thừa hưởng công viên bờ sông 1ha, công viên hồ cảnh quan rộng 4,6 ha thiết kế 
đẳng cấp & duy nhất cùng nhiều tiện ích vượt trội…

                     - dự án biệt thự phố vườn với phong cách kiến trúc Pháp lãng mạn,
độc đáo và đặc sắc chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một 

không gian sống bình yên, xanh mát giữa lòng Nam Sài Gòn. 
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Đương vê



Về nhà thôi!
Con người là vậy, dù có thuộc vào type người say mê công việc đến điên cuồng, dù đã 
đi khắp năm châu bốn bể nhưng khi mỏi gối chùn chân, không ai nghĩ “về chỗ làm 
thôi”, mà luôn sẽ là “về nhà thôi”. Bởi lẽ ai cũng vậy, chỉ cần có một nơi gọi là "nhà" để 
trở về, lòng lúc nào cũng sẽ bình yên & tin tưởng... 

Không hiểu vì sao càng trưởng thành, người ta càng hoài niệm, càng nhớ đến những chuyện từ 
hồi nảo hồi nao. Đi qua xóm nhỏ, nhìn sợi khói vương, nhớ chái bếp quê nhà năm xưa. Đi qua 
những dãy nhà nằm yên ả ven sông, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ luôn cái ngạch cửa trước, nhớ cái chái 
cửa sau. Nhớ xưa mỗi lần đi học về, nghe mùi cá kho thơm lừng của mẹ là lòng con trẻ lại xôn 
xao. Nhớ nhà mình có cái cửa sau, mở ra khoảng vườn xanh bát ngát, nơi mẹ trồng luống rau, nơi 
ngoại bắc ghế, châm bình trà, ngồi hóng gió. 

Có lẽ vậy nên, càng lớn tuổi người ta càng thích được về nhà. Nhà lúc này không chỉ là nơi dừng 
chân, nơi tiếp thêm năng lượng cho những chuyến đi như thời còn trẻ nữa, mà là nơi để người ta 
tận hưởng, để tìm kiếm sự yên ổn cho tâm hồn. 
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Nhưng, ngôi nhà cũng phải là chốn về đúng nghĩa, 
chứ không phải một ngôi nhà bất kỳ nào đó. Bởi, ngôi 
nhà mà người ta tìm kiếm khi đã tứ tuần không giống 
ngôi nhà khi trẻ. Tuổi trẻ ưa những căn hộ nhỏ mà hiện 
đại, đặt giữa lòng phố thị năng động, chen giữa những 
con đường tấp nập. Lớn tuổi hơn, đã đi qua nhiều sóng 
gió, thăng trầm của cuộc đời, thì sự an nhiên lại trở 
thành đích đến cuối cùng. Ngôi nhà lúc này không cần 
quá xa hoa, không cần phải đặt ở nơi sôi động nhất, 
mà cần thật nhiều sự ấm cúng, thân quen. 

Với vài người, sự thân quen đến từ ký ức, giống như 
nơi họ đã lớn lên. Có mái ngói, có hàng hiên, có bộ 
ghế trước nhà nơi ba thong thả đánh cờ, nơi đám trẻ 
rộn ràng chơi banh chuyền banh đũa. Một vài người 
khác lại tìm kiếm sự thân quen trong từng không gian 
sống. Những ngôi nhà nép mình dưới hàng cây, con 
đường yên ả, khu vườn nhỏ, chiếc võng đung đưa… 

Vì như ai đó đã nói, mọi con đường đều dẫn về nhà, 
với hàm nghĩa rằng, rốt cuộc rồi giữa bao nhiêu trăn 
trở, cuối cùng rồi ai cũng muốn ngược về nơi ấy. 

Nên tìm được một nơi sống khiến lòng thấy bình 
yên, khiến ta muốn thốt lên “về nhà thôi”. Đó chính 
là hạnh phúc!  
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| KIẾN TRÚC |

Nét đẹp đến từ 
“CHẤT PHÁP” đầy lãng mạn 
Từng là một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ kiến trúc đô thị Việt Nam những năm 30 
- 40 của thế kỷ 20, và mặc dù sau năm 1975 đã bị lấn lướt bởi không ít trường phái kiến trúc 
khác du nhập vào, nhưng với rất nhiều thế hệ người Việt, phong cách kiến trúc Pháp lãng 
mạn, độc đáo và đặc sắc, vẫn có sức hấp dẫn khó chối từ. Đó không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp 
kiến trúc của “chất Pháp”, đó còn là một phần của ký ức. 
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Không chỉ tập trung vào diện tích và công năng 
sử dụng mà bỏ qua yếu tố cảm xúc, LAVILA 
được bắt đầu bằng cảm hứng về một không 
gian sống có thể làm dịu đi tâm hồn và trái tim 
của mỗi người.
 
Đó là những hàng hiên dài nấp dưới vòm mái 
đua vươn ra khỏi tường nhà, là những dãy 
tường rào thân thiện, là cánh cửa hậu dễ dàng 
mở rộng ra khoảng sân sau giúp lấy không gian 
ngoài vào trong và đưa không gian trong nhà ra 
ngoài. Tất cả các chi tiết gần gũi đó được kết 
hợp hài hòa với những mái ngói dốc kiểu Pháp 
ấm cúng, những khung cửa kính rộng lớn được 
chia ô, khoảng terrace trên ban công thấp 
thoáng sau những chậu cây nhỏ… đã tạo nên 
một không gian sống không thể nào thân thuộc 
hơn nữa cho những ai đang tìm kiếm một nơi 
chốn bình yên cho tâm hồn. 

ể phù hợp với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, gió 
mạnh... các dãy hành lang rộng rãi của kiến trúc 

Pháp khi du nhập vào Việt Nam đã được bố trí chạy dọc 
theo chiều dài ngôi nhà, vừa giúp cách nhiệt hoàn hảo, 
vừa tạo sự thông thoáng tối đa. Phần mái ngói cũng 
được đặt nhô ra xa để che nắng mưa, đồng thời tạo nên 
một không gian thư giãn yên bình cho cả gia đình. 

Các ngôi nhà thường được bố trí nhiều cửa. Phần lớn 
là những ô cửa sổ cao, mở rộng để tăng sự thông 
thoáng, chiếu sáng tự nhiên. Cửa sổ không chỉ được 
bố trí trên tường công trình, mà còn xuất hiện ở phía 
ngoài hành lang, đặc biệt là hành lang ở những hướng 
chịu sáng trực tiếp của mặt trời. 

Có thể nói, để tạo ra một không gian sống thường nhật 
gói gọn hết sự độc đáo của phong cách này không hề 

dễ. Chưa kể, sự phát triển mạnh mẽ của một thành 
phố lớn như Sài Gòn đã khuyến khích sự ra đời của các 
cụm kiến trúc cao tầng, hiện đại, khiến cho những khu 
nhà thấp tầng mang nhiều sự hoài niệm càng ngày 
càng khó tìm thấy.

Dẫu vậy, phong cách Pháp độc đáo và đặc sắc trong 
kiến trúc vẫn khiến người ta không thôi yêu thích. Bởi, 
có lẽ ít có phong cách kiến trúc nào tại Việt Nam lại có 
thể dung hòa giữa nét đẹp đến từ “chất Pháp” đầy lãng 
mạn và sự gần gũi thân thuộc của những ngôi nhà Việt 
- ngôi nhà mà hầu hết những người Việt đều đã gắn bó 
một phần đời bình yên nhất của mình trong đó. 

Và đó cũng là cảm hứng cho sự sáng tạo nên LAVILA. 
Một cảm hứng rất riêng!  

Đ
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| NỘI THẤT |

Không gian của
những hồi ức đẹp &
sự đoàn tụ sum vầy
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Xóa bỏ sự cố chấp với các chi tiết 
cầu kỳ hay khuôn mẫu trong 
không gian và bài trí, thay vào đó 
là cách tiếp cận tối giản, nhấn 
đến sự toàn vẹn của từng đồ vật, 
không gian và ánh sáng - Phong 
cách nội thất Á Đông đương đại 
đã và đang cho thấy sự tối ưu 
trong việc mang lại sự cân bằng 
và bình an cho không gian sống 
của chủ nhân.



hông phải chưa từng có các phong cách nội thất 
khác du nhập vào Việt Nam và chứng tỏ tính ưu 

việt của nó, nhưng vì sao rất nhiều người Việt vẫn chọn 
phong cách nội thất Á Đông cho ngôi nhà của mình? 

Vài người đi tìm sự lý giải liên quan đến khí hậu và tập 
quán sinh hoạt. Nhưng đến tận cùng, rốt cuộc có lẽ 
không thể phủ nhận rằng, cái gọi là “cảm giác” luôn ảnh 
hưởng không nhỏ đến lựa chọn của mỗi người. Thực tế, 
ngôi nhà trong tâm tưởng của người Á Đông thường gắn 
với những hồi ức đẹp về sự đoàn tụ sum vầy, vậy nên khi 
bài trí, họ luôn muốn một không gian mang lại cảm giác 
gần gũi, ấm cúng và thân quen. 

Dẫu vậy, trước đây phong cách nội thất này đã khiến 
không ít người e ngại vì sự cứng nhắc và cầu kỳ trong 
thiết kế. Rào cản này phải chờ cho đến khi phong cách 
nội thất Á Đông đương đại ra đời mới chính thức được 
gỡ bỏ. Vẫn giữ lại những ưu điểm vốn có về mặt cảm 
giác cho người ở nhưng thay đổi không gian theo 
hướng hiện đại hơn để đảm bảo sự tiện nghi cho gia 
chủ, phong cách nội thất Á Đông đương đại vì thế 
càng được lòng người hơn.

Trong đó, một điểm nhấn không thể không nhắc tới 
chính là những vật liệu có nguồn gốc tự nhiên. Việc lựa 
chọn nội thất bằng các chất liệu như gỗ, gạch, gốm sứ… 

K mang lại cho gia chủ cảm giác hơi thở thiên nhiên hiện 
hữu khắp nơi trong ngôi nhà. 

Trên nền các chất liệu này, đồ nội thất cũng được 
chế tác hướng đến sự giản đơn và tinh tế mang hơi 
hướng Tây phương sang trọng, tạo nên một sự kết 
hợp độc đáo nhưng không kém phần duy mỹ. Các 
chi tiết nhỏ như hoa văn, chạm khắc làm thủ công 
vốn quen thuộc trong nội thất Á Đông gần như 
được lược bỏ hoàn toàn, chỉ giữ lại những đường 
nét thiết kế cơ bản thô mộc để nhấn mạnh sự hòa 
hợp giữa con người và thiên nhiên trong không 
gian sống.

Mặt khác, những ngôi nhà Việt thường có diện tích 
khiêm tốn hơn so với phương Tây nên trong tổng thể 
không gian, nội thất cũng luôn được chú ý sắp xếp 
gọn gàng, nhằm mang đến một không gian sống 
thoáng mát, phù hợp với khí hậu vùng nhiệt đới. 

Đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, thô mộc 
nhưng vẫn gợi lên cảm giác sang trọng, có thể nói 
phong cách nội thất Á Đông đương đại chính là lựa 
chọn hoàn hảo cho những ai mang trong lòng nhiều 
hoài niệm quá khứ và đang tìm kiếm một ngôi nhà 
thật sự là điểm tựa, là nơi để trở về. 
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| CẢNH QUAN |

Sống tại LAVILA
Lợi thế tiếp giáp sông và hồ tự nhiên không chỉ giúp không khí toàn khu trong lành mà còn góp phần 
điều hòa nhiệt độ & độ ẩm, mang lại sự mát mẻ, thoáng đãng quanh năm cho mỗi ngôi nhà tại LAVILA. 
Trong quy hoạch khu công viên bao quanh hồ, đơn vị thiết kế cảnh quan Sala Design Group (Singapore 
& Hong Kong) với cảm hứng từ công viên nổi tiếng Keukenhof của Hà Lan, đã phủ lên khu vực này một 
diện mạo hoàn toàn mới, vừa mang hơi thở năng động hiện đại, vừa phảng phất nét tinh tế gần gũi. 
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Gần 400m tiếp giáp sông Tôm xanh mát, 1ha công viên bờ sông, 4,6ha công 
viên hồ cảnh quan với thiết kế đẳng cấp và duy nhất, lấy cảm hứng từ công 
viên nổi tiếng Keukenhof (Hà Lan), nội khu được quy hoạch thành 3 phân 
khu với nhịp điệu tự nhiên và toàn khu được liên kết chặt chẽ bằng những 
lối đi bộ, những thảm hoa cỏ trải dài, những cây cầu ven hồ:

• Bạn thích hoạt động và ưa trải nghiệm? Chúng tôi có KHU VẬN ĐỘNG với 
khu thể thao, lối chạy bộ, hồ bơi, sân chơi trẻ em…

• Bạn cần không gian bình lặng, thư giãn tâm hồn? Chúng tôi có KHU TĨNH 
TÂM với lối dạo bộ, cầu dạo ven hồ, chòi nghỉ, ghế nghỉ, khu yoga…

• Bạn yêu thích cuộc sống xanh mát và gần gũi tự nhiên? Chúng tôi có 
KHU THIÊN NHIÊN với công viên, cây xanh, thảm hoa cỏ… 
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rên nền thiên nhiên ưu ái được thừa hưởng từ khu 
Nam, mảng xanh và không gian công cộng tại 

LAVILA được thiết kế theo dạng “layer” với nhiều lớp 
cây cối cao thấp khác nhau, tạo nên những nhịp điệu tự 
nhiên và gần gũi, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
giải trí, thư giãn của cư dân. 

Đến đây, cư dân sẽ có cảm giác như đang bước giữa 
một khu vườn nhiệt đới rực rỡ với những đồi cỏ xanh 
nhấp nhô, thảm hoa ven hồ đầy màu sắc và hương 
thơm, xen lẫn là những bụi cây, ghế nghỉ được đặt hợp 
lý dọc các lối đi lát đá khéo léo. 

Như các dự án khác của Kiến Á, LAVILA khuyến khích 
lối sống thân thiện, đề cao sự tương tác giữa con 

người - con người - thiên nhiên. Dự án dành nhiều 
diện tích cho cây xanh, các lối dạo bộ, công viên và 
hồ cảnh quan. Thiết kế độc đáo giúp mỗi gia đình vừa 
có được sự riêng tư cần thiết nhờ các vách ngăn dọc 
theo ban công, vừa không tách biệt với không gian 
chung của toàn khu. LAVILA cũng giúp cư dân xóa bỏ 
mọi lo lắng, yên tâm tận hưởng cuộc sống khi đảm 
bảo an ninh 24/24 với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhịp sống yên ả và nhẹ nhàng giữa thiên nhiên tươi 
mát nhưng vẫn không tách rời các tiện ích hiện đại và 
chỉ cách trung tâm 20 phút… sẽ là điều cư dân có thể 
tìm thấy trong không gian sống sang trọng & chất 
lượng tại LAVILA.

T



| CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG |

Mỗi công trình phải là
một sản phẩm bền vững
và đóng góp lâu dài cho xã hội
“Mọi thứ phải làm từ cái tâm”, đó chính là quan điểm mà TS. Huỳnh Bá Lân - dù ở vai trò nhà giáo hay doanh 
nhân - luôn đặt lên hàng đầu khi làm nghề. Có lẽ chính vì luôn theo đuổi con đường này nên các sản phẩm 
ông tạo ra - dù là con người hay nhà ở - đều đảm bảo chất lượng cao nhất. Đặc biệt với BĐS, ông cho rằng 
mỗi công trình phải là một sản phẩm bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho xã hội.  

Chất lượng xây dựng 
tạo sự khác biệt
Có thể nói, đối với các dự án nhà ở, 
nếu kiến trúc độc đáo tạo nên sức hút 
ban đầu thì chất lượng xây dựng đảm 
bảo mới là yếu tố quyết định niềm tin 
của người mua nhà. Chủ đầu tư nào 
cũng hiểu điều này, nhưng không 
phải ai cũng làm được. Đơn giản vì để 
tạo nên những công trình thật sự 
chất lượng, không chỉ đòi hỏi chuyên 
môn cao mà còn cần cả cái tâm sáng, 
làm sao để mang đến giải pháp an cư 
tốt nhất cho người trẻ nhưng vẫn 
trong mức khả năng chi trả của họ.

“Chúng tôi thường mất hàng tháng 
trời sàng lọc, thẩm định với quy trình 
nghiêm ngặt để chọn ra những vật 
liệu và nhà cung cấp phù hợp nhất 
cho từng dự án, đảm bảo cả về mặt 
công năng lẫn thẩm mỹ. Kinh 
nghiệm 19 năm trong lĩnh vực BĐS 
đã giúp Kiến Á có được sự hợp tác 
lâu dài với các nhà cung cấp đầu 
nguồn cho từng loại vật liệu. Với số 
lượng đặt hàng lớn, chúng tôi có 
được giá thành vật liệu tốt nhất, từ 
đó dẫn đến giá thành xây dựng cũng 
thấp hơn so với mặt bằng chung. Đó 
cũng chính là lý do vì sao các dự án 
của Kiến Á đều có mức giá tốt hơn 
các sản phẩm cùng phân khúc, 
nhưng chất lượng xây dựng lại vượt 
trội hơn hẳn”, ông Nguyễn Vĩnh 
Trân, Tổng Giám đốc Kiến Á Group, 
cho biết.

Điều này không chỉ được chứng 
minh qua chất lượng xây dựng các 
dự án đã và đang triển khai của Kiến 

Á Group mà còn có thể thấy rõ qua 
việc đưa ra nhiều phương án xây 
dựng phù hợp với điều kiện địa chất 
trước khi triển khai một dự án mới. 
LAVILA – dự án biệt thự phố vườn 
mới nhất do Kiến Á phát triển cũng 
áp dụng quy trình lựa chọn phương 
án xây dựng cẩn thận & chỉn chu 
như vậy.

Tại LAVILA, Kiến Á còn mời các nhà 
tư vấn thiết kế quốc tế tham dự thiết 
kế xây dựng, triển khai bản vẽ kết 
cấu và bản vẽ thi công chi tiết nhằm 
tối ưu hóa chất lượng xây dựng 
nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và 
chiều sâu của kiến trúc toàn khu.

Đóng góp lâu dài cho xã hội 
Không chỉ tính đến các giải pháp tối 
ưu trong thi công dựa trên điều kiện 
địa chất đã được nghiên cứu kỹ 
lưỡng, quá trình thi công - nghiệm 
thu từng hạng mục cũng như tổng 
thể mỗi công trình đều được Kiến Á 
quan tâm chú trọng. Mỗi khâu thi 
công đều trải qua 3 lần nghiệm thu 
bởi đại diện nhà thầu, đại diện chủ 
đầu tư và bên thứ 3 là một công ty 
quản lý xây dựng. Phối hợp chặt chẽ 
với Cosaco, nhà thầu lớn đã có trên 
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
xây dựng, LAVILA cũng sẽ được giám 
sát gắt gao, nghiệm thu và hoàn 
thiện tốt nhất như các dự án trước 
đó của Kiến Á. 

“Ngay tại công trường ngổn ngang, 
tôi nhiều lần gặp đích thân TS. Huỳnh 
Bá Lân, Chủ tịch Kiến Á Group, dù rất 
bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi 

thị sát, xem xét và chỉ đạo từng hạng 
mục dù là nhỏ nhất. Ông thậm chí 
còn nhấc từng viên gạch lên kiểm tra, 
chỗ nào đặt để bố trí chưa đạt là yêu 
cầu chỉnh lại ngay, dù có tốn thêm chi 
phí hay thời gian ông cũng không nề 
hà. Chính vì vậy, đội ngũ triển khai 
chúng tôi luôn buộc phải làm việc 
nghiêm túc, chất lượng nếu muốn 
hợp tác lâu dài với Kiến Á”, ông Dương 
Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Cosaco, đơn vị thi công các 
dự án của Kiến Á chia sẻ.

Đi lên từ sự tâm huyết đó, các dự án 
của Kiến Á khi hoàn thành còn đẹp 
hơn bản vẽ ban đầu và nhận được 
nhiều phản hồi tích cực từ khách 
hàng. “Mặc dù đã rất ấn tượng với 
thiết kế của Galleria trước khi mua, 
tôi vẫn cảm thấy bất ngờ khi nhận 
nhà, bởi căn biệt thự khi hoàn thành 
còn đẹp hơn bản vẽ. Từng viên gạch, 
từng chi tiết nhỏ đều cho thấy sự 
chỉn chu của Kiến Á với sản phẩm 
của mình. Không chỉ thế, không gian 
công cộng cả dãy phố đều được 
chăm chút tỉ mỉ đến từng cụm cây, 
từng chiếc ghế nghỉ”, chị Duy 
Phương, cư dân đã sống ở Galleria, 
một dự án do Kiến Á phát triển tại 
Nam Sài Gòn, cho biết. 

Như TS. Huỳnh Bá Lân chia sẻ, khi 
phát triển mỗi sản phẩm, Kiến Á 
không chỉ xây dựng những ngôi 
nhà phù hợp dành cho người trẻ, 
mà còn kiến tạo nên một cộng đồng 
cư dân văn minh và đóng góp 
những giá trị bền vững và lâu dài 
cho xã hội. 
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| TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN |

Nguyễn Hữu Thọ - trục đường
huyết mạch tại Nam Sài Gòn
Nam Sài Gòn với tiềm năng phát triển sẵn có, nay ngày càng cất cánh khi trục đường Nguyễn Hữu 
Thọ được xem như “xương sống” kết nối từ trung tâm thành phố đến KĐT Cảng Hiệp Phước và tiến 
ra biển Đông. 
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đến VIVO City, Lotte Mart, 
Parkson, Crescent Mall, 
Vikid City, trường Quốc tế 
Nam Sài Gòn, Singapore, 
Đại học RMIT…

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ - một 
trong hai tuyến đường huyết mạch của khu Nam, thuộc 
khu vực đang được chú trọng phát triển của TP.HCM 
như đề án thành lập đặc khu kinh tế, cao tốc Bến Lức - 
Long Thành… Chính vị trí đầy tiềm năng của dự án là 
yếu tố thu hút các nhà đầu tư lớn và khách hàng cao 
cấp không ngừng đổ về đây. Trong đó, có thể kể đến các 
tên tuổi uy tín đang tập trung khai thác như VinaCapital, 
Phú Mỹ Hưng, Phú Long, Kiến Á… 

Theo kế hoạch, bên cạnh sự mở rộng phát triển GĐ2 
khoảng 92ha của Phú Mỹ Hưng, Dragon City 65ha được 
đầu tư bởi Phú Long thì GS MetroCity, khu đô thị kiểu 
mẫu với diện tích 350ha được đầu tư bởi Tập đoàn Lotte 
cũng sẽ được khởi động trong thời gian tới. Bên cạnh 
đó, KĐT Cảng Hiệp Phước cũng đang trong quá trình 
hình thành và hoàn thiện. Hiện nay, tại đây đã có hệ 
thống cảng biển SPTC, khu công nghiệp Long Hậu, khu 
dân cư Long Hậu…

Hàng loạt công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 
5 tỉ USD, kết nối khu Nam với trung tâm thành phố như 
dự án tuyến metro số 4 dài 37,5km kết nối Quận 7, Nhà 
Bè với các quận trung tâm có kinh phí đầu tư dự kiến 
đến 97.000 tỉ đồng. Hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã 
tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được đầu tư gần 

2.600 tỉ đồng cùng những tiện ích ngoại khu sầm uất đã 
hiện hữu như Đại học RMIT, Bệnh viện FV, TTTM SC Vivo 
City, Crescent Mall, Lotte Mart… không chỉ góp phần 
giúp giao thông thông thoáng hơn mà còn mang tới 
nhịp sống hiện đại & sôi động cho khu vực này.

Thực tế ghi nhận, Nhà Bè, đặc biệt là trục đường 
Nguyễn Hữu Thọ là 1 trong 3 khu vực (Quận 2, Quận 9, 
Nhà Bè) có tốc độ giao dịch cao năm 2016, với 72% số 
sản phẩm chào bán trên thị trường được người mua 
đón nhận. Trong đó tỉ lệ hấp thụ ấn tượng nhất thuộc về 
các dự án biệt thự phố vườn có vị trí kết nối thuận lợi và 
chú trọng đầu tư mảng xanh. 

Với vị trí chỉ mất khoảng 20 phút để về trung tâm 
thành phố, dễ dàng đi các tỉnh miền Tây qua đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, kết nối với KĐT Cảng Hiệp Phước về 
phía Nam, đồng thời nhanh chóng tiếp cận Quận 2, 
Quận 9 và miền Đông qua cung đường Vành đai 3, cầu 
Phú Mỹ, đại lộ Võ Văn Kiệt… không ngạc nhiên khi trục 
đường Nguyễn Hữu Thọ hiện là nơi ưu tiên lựa chọn 
để sinh sống và đầu tư của người Việt lẫn nước ngoài. 
Trong những năm vừa qua, dù thị trường có nóng hay 
lạnh thì BĐS tại khu vực này vẫn luôn được người mua 
đón nhận.



NHÀ PHÁT TRIỂN KIẾN Á GROUP
Như chia sẻ của TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch Kiến Á 
Group, khi xây dựng mỗi sản phẩm, Kiến Á không chỉ 
mang đến những ngôi nhà chất lượng & sang trọng 
dành cho những người thành đạt trong sự nghiệp 
muốn tìm kiếm không gian sống bình yên… mà còn kiến 
tạo nên những cộng đồng cư dân văn minh, đóng góp 
những giá trị bền vững và lâu dài cho xã hội.
 
Bên cạnh đó, kinh nghiệm và uy tín 19 năm trong lĩnh 
vực bất động sản của nhà phát triển còn giúp Kiến Á có 
được sự hợp tác chuyên nghiệp từ những đơn vị tên 

tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế cảnh 
quan, xây dựng và cả quản lý.

LAVILA được phát triển bởi Kiến Á Group, thương hiệu 
uy tín và tạo được niềm tin từ khách hàng thông qua 
các dự án đã phát triển thành công như: Ventura, 
Galleria, Citihome, Citibella 1&2, Citisoho… Các giải 
thưởng đạt được: Căn hộ tầm trung tốt nhất Việt Nam 
(Vietnam Property Awards 2015), Chủ đầu tư của năm 
(Ashui Awards 2015), Thương hiệu xanh (Green Brand 
Award 2015 – Bộ Tài Nguyên & Môi trường)…
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& những tên tuổi
góp phần tạo nên thành công

Tổng thể dự án được 
xây dựng bởi 
Cosaco, đơn vị đã 
khẳng định tên tuổi 
trong lĩnh vực xây dựng 
với những công trình 
tiêu biểu đạt được Huy 
chương vàng Chất 
lượng như showroom 
M e r c e d e s - B e n z , 
Equatorial Hotel, khu 
căn hộ Imperia, 
Citihome, Citibella…

Kiến trúc do SWA - 
công ty đến từ Mỹ thiết 
kế và đạt nhiều giải 
thưởng lớn tại Việt 
Nam. Với Slogan “Tận 
Tâm & Sáng Tạo” SWA 
đã thực hiện các dự án 
lớn và để lại nhiều dấu 
ấn như Saigon 
Gemadept Mixed Use, 
Liberty Metropole 
Hotel, Kimdo Hotel 
Complex và căn hộ 
Lancaster

Cảnh quan được 
thiết kế bởi SALA 
Design Group 
(Singapore & Hong 
Kong), đơn vị tư vấn 
chuyên thiết kế về quy 
hoạch và cảnh quan 
cho các khu nghỉ 
dưỡng, sân gôn và các 
khách sạn như 
Sheraton Nha Trang, 
Premier Village Đà 
Nẵng và Phú Quốc, sân 
gôn Banyan Tree Ở Huế. 
Cùng với nhiều dự án 
khách sạn cao cấp với 
các thương hiệu hàng 
đầu tại Thái Lan, 
Indonesia, Trung Quốc 
và Philippines.

Được quản lý & vận 
hành bởi CBRE, với 
sự có mặt ở nhiều nước, 
đội ngũ chuyên gia 
kinh nghiệm và am 
hiểu tường tận tình 
hình thị trường trong 
nước lẫn quốc tế.
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VENTURA IMPERIA AN PHÚ

CITIBELLA 1

CITIHOME CITISOHO


