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1
LỜI NÓI ĐẦU

THƯ
BAN BIÊN TẬP

0̲WP»D[X¤QQ͈DO˺LÓ̘QY̴LWK¢QKSK̪;DQK(FRSDUN̷Q˳LTXDQKQÅPKRDO£F̨F¤\
P˵̴WP£WÓXDQKDXNKRHV̈FP»D[X¤QY̚O˺LF¢QJWK¬PU͊FU̺Ó̒SW˵˳L
;X¤Q(FRNK¶QJFK̢Ó̘QẄ́E˺WQJ¢QQK͈QJWK˼PKRD[X¤QWU˼LG¢LNK̈SF£FFXQJÓ˵̶QJ
NKXÓ¶WK̤KD\Ẅ́P̀P[X¤QÓDQJÓ¤PFK̬LQ̂\O̲FWU¬QF¢QKEL̘F[DQK6͂F[X¤QF´Q
QK˵Ë́QJO¬QẄ́QK̤SV̪QJK̪LK˼F̀DP̲WÓ¶WK̤KL̠QÓ˺LÓDQJÓ¢SK£WWUL̜QP˺QKP̖
Ò̘Q(FRSDUNQK͈QJQJ¢\Q¢\E˺QV̖F˼PQK̆QÓ˵̼FK̘WQK͈QJV̈FWK£LF̀DQK̤SV̪QJ
;X¤Q;X¤QĔQU̲QF̀DF£FF¶QJQK¤QN˸V˵E¬QQK͈QJF¶QJWU®QKWL̠Q¯FKKL̠QÓ˺L
ÓDQJÓ˵̼FJ˾SU¼WKR¢QWKL̠Q;X¤Q\¬XWK˵˳QJF»QJF̲QJÓ̬QJF˵G¤QJ̈QEµQJ¢\
Ó¬PFKXQJWD\J®QJL͈P¶LWU˵̶QJV̪QJWURQJO¢QKYÅQPLQK;X¤QW˵˳LYXLF̀DQK͈QJ
F͆DKL̠XNLQKGRDQKKL̠QÓ˺LÓDQJP̦FO¬QQJ¢\F¢QJQKL̚XNK̈SNKXÓ¶WK̤;X¤Q˾P
£SF̀DQK͈QJF˵G¤QQ˵̴FQJR¢LÓ¥FK̦Q(FRSDUNO¢QJ¶LQK¢WK͂KDL;X¤QK͂QJNK̸L
F̀DQK͈QJQK¢Ó̀XW˵Ó¥Y¢ÓDQJTXDQW¤PÓ̘QWL̚PQÅQJSK£WWUL̜QW˺LNKXY͊FQ¢\
;X¤Q(FRO¢QK˵WK̘P̲WP»D[X¤QKR¢TX\̠QJL͈DY̔Ó̒SF̀DÓ˾WY¢WU̶LF̀DWKL¬Q
QKL¬QY̴LFRQQJ˵̶LF̀DWUX\̚QWK̪QJY¢KL̠QÓ˺LP̲WP»D[X¤QWU̦QY̒QQK˵FX̲F
V̪QJK˺QKSK¼FÓ̀Ó̀\F̀DFRQQJ˵̶LQ˳LÓ¤\
1K¤QG̤SQÅPP̴L˽W0»L%DQ%L¬QW̆S(FROLIH[LQJ͆LO̶LF˼P˳QF»QJO̶LFK¼FQÅPP̴L
$Q.KDQJ7K̤QKY˵̼QJY¢+˺QKSK¼FW̴LW˾WF˼4X¿Ó̲FJL˼WK¤QTXHQ

1J˵̶LFK̤XWU£FKQKL̠P[X˾WE˼Q
1*8<̝1'͓1*0,1+
%˼QWLQ(FRSDUN
*L˾\SK«S[X˾WE˼QV̪*3Ȑ;%%7
1̲LGXQJ1*8<̝17+<'˴˲1*
7KL̘WN̘/0/,1+
0̦L¿NL̘QÓµQJJµSY¢E¢LY̷[LQYXLO´QJJͅLY̚
%DQ%L¬QW̃S(FROLIH93(FRSDUNV̡Ó˵̭QJ7KDQK1L¬Q7¤\+̣+¢1̩L
Ò704.38746314)D[04.38746316

2
TIÊU ĐIỂM

Ấn tượng trước vẻ đẹp của thành phố Xanh Ecopark,
Giáo sư Vũ Khiêu đã viết tặng Ecopark câu đối cũng như gửi sự tin
tưởng vào bàn tay và khối óc của những người đang ngày đêm cần
mẫn dựng xây nơi đây.

3

MỖI LẦN
TỚI THĂM ĐỀU ẤN
TƯỢNG VỚI ECOPARK
%,78̟/,1+

7̮QJJL£PÓ̪F9LKDMLFR¶QJÒ¢R1J̦F7KDQKWL̘S
*69˶.KL¬X WK£QJ

A

QKK»QJODRÓ̲QJ9˶.KL¬XW¬QWK̆WO¢Ò̐QJ9˶
.KL¬XTX¬̸O¢QJ+¢QK7KL̠Q[¥;X¤Q+̬QJ
KX\̠Q;X¤Q7U˵̶QJ1DPÒ̤QK/¢QJ˵̶LFµ
NL̘QWK͂FV¤XU̲QJX\¬QWK¤PÓ¥WK̘N͐NK¶QJ
U̶LWUDQJV£FKY¢F¤\E¼W*L£RV˵Ó¥YL̘WK¢QJWUÅP
W£FSK̂PF¶QJWU®QKNKRDK̦FO̴QY̚FK̀QJK˷D0£F
/¬QLQ7˵W˵̸QJ+̬&K¯0LQKY¢QKL̚XO˷QKY͊FNK£F
QK˵WUL̘WK̦FÓ˺RÓ͂FK̦FYÅQKµDYÅQK̦FQJK̠
WKX̆W[¥K̲LFµJL£WṲO̴QJµSSK̀QTXDQWU̦QJY¢R
TX£WU®QK[¤\G͊QJY¢SK£WWUL̜QYÅQKµD9L̠W1DP

WK£QJÓµǥ

6DXNKLWKÅPTXDQNKXÓ¶WK̤*L£RV˵U˾WP̈́QJNKL
WK˾\P̴LFµQÅP[¤\G͊QJP¢(FRSDUNÓ¥SK£WWUL̜Q
Ó˵̼FQK˵QJ¢\K¶PQD\*L£RV˵F˶QJW̨¿W¤PÓ̈F
Y̴L¿QJK˷DǤPXDWK̶LJLDQFKRF˵G¤Q(FRSDUNǥTXD
F¤XFKX\̠QP¢¶QJÒ¢R1J̦F7KDQK7̮QJ*L£P
Ó̪F(FRSDUNFKLDV̔Y̚O¿GRY®VDR̸NKXÓ¶WK̤WU̬QJ
QKL̚XF¤\WRF¤\F̮WK̾9L̠FWU̬QJY¢FKÅPVµFK̠
WK̪QJF¤\[DQKQ˳LÓ¤\O¢W¤PKX\̘WF̀D%DQ/¥QK
Ó˺R(FRSDUNNK¶QJQK͈QJNL̘QW˺RP̲WNK¶QJJLDQ
[DQKP¢F´QÓHPÓ̘QFKRF˵G¤QV̪QJ̸Ó¤\QK͈QJ
*L£RV˵Ó¥Ó˵̼FWUDRW̐QJ*L˼LWK˵̸QJ+̬&K¯0LQK F˼PJL£FQK͈QJWU˼LQJKL̠PQK˵V̪QJWURQJP̲W
Ó̼WÓ̀X QÅP Y¢GDQKKL̠X$QKK»QJ/DRÓ̲QJ WK¢QKSK̪Ó¥Ó˵̼FJ¤\G͊QJNL̘QW˺RẄ́U˾WO¤XÓ̶L
QÅP 
7UDRF¤XÓ̪LF̾YL̘WG¢QKW̐QJUL¬QJNKXÓ¶WK̤FKR
7K¢QKSK̪;DQK(FRSDUNÓ¥KDLÒQYLQKG͊Ó˵̼F ¶QJ/˵˳QJ;X¤Q+¢&K̀W̤FK+Ò47(FRSDUN*L£RV˵
ÓµQ*L£RV˵W̴LWKÅPÒµÓ̚XO¢QK͈QJEX̮LV£QJ QµLWK¬PǤ&¤XÓ̪LQ¢\O¢O̶LFK¼FY¢ÓµF˶QJO¢WU£FK
P»DÓ¶QJQK˵QJO˺LFµQ̈QJY¢QJ˾P£SNK̈SP̦L QKL̠PWRO̴QF̀DF£FE£FÓ˾\+¥\F̪J̈QJWL̘SW̾F
FRQÓ˵̶QJ%DQ/¥QKÓ˺R(FRSDUNN¯QKF̂QÓ˵D*L£R [¤\G͊QJP̲WNKXÓ¶WK̤WK̆WÓ̒SWK̆WYÅQPLQKǥ
V˵W˼QE˵̴FTXDQKL̚XK¢QJF¤\O̪LSK̪*L£RV˵Ÿ́D
FKL¬PQJ˵̺QJY¢W˾PẄFWU˵̴FP̲WNK¶QJJLDQ[DQK %DQ/¥QKÓ˺R(FRSDUN[LQFK¼FP̈́QJ¶QJǤ.͌GL
O¿W˵̸QJŸ́DNK¶QJTX¬QG̐QG´Ǥ0X̪QO¢PYL̠FO̴Q FKLWK̦ǥQK˵.LQK/̞FµQ¬XW͂FO¢PRQJ¶QJÓ˵̼F
F̀QSK˼LFµWU¯WX̠Y¢WLQKWK̀QPLQKP̄Q0X̪QGX\ WU˵̶QJWK̦Ó̜K˵̸QJSK¼FDQW¤PGLG˵̺QJ.¯QKFK¼F
WU®V͊PLQKP̄Q˾\NK¶QJFµF£FKQ¢RNK£FO¢SK˼L *L£RV˵NK̨HP˺QKPLQKP̄QWL̘SW̾FF̪QJKL̘Q
OX¶QY̆QÓ̲QJÓ̀XµFVL¬QJQÅQJO¢PYL̠F1ÅPQD\ QK͈QJF¶QJWU®QKNKRDK̦FP¢*L£RV˵ȲQÓDQJ˾S̀
VDQJWX̮LWU´QW¶LȲQO¢PYL̠FJL̶P̰LQJ¢\ Ó̜V̴PFKRUDP̈WE˺QÓ̦FF˼Q˵̴FY¢RQÅP¶QJ
W¶LF´QV̪QJQÅPWK£QJQ¢RWK®O¢PYL̠FK̘WQÅP WX̮LQK˵¶QJPRQJPX̪Q»

4
TIÊU ĐIỂM

XÂY DỰNG MỘT
CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN
Kinh doanh bất động sản không chỉ bán chỗ ở mà còn phải nỗ lực tạo lập môi
trường sống hoàn hảo. Đó là triết lý mà ông Đào Ngọc Thanh TGĐ Vihajico chia
sẻ cùng độc giả Tạp chí Ecolife nhân dịp xuân năm mới.
%,75˿1'8<.+1+

1J¢\WX̀QFX̪LK˺QKSK¼FF̿DP̲WJLDÓ®QK
WU̔5̓QJ&̦P»D7KX

C

RQÓ˵̶QJP̴LY¢WX\̘Q[H
EXVPL̞QSK¯Ó¥NKL̘QFKR
(FRSDUNJ̀QJ˶LK˳QY̴LQJ˵̶L
+¢1̲L%¬QF˺QKP¢X[DQKÓ̐F
WU˵QJ(FRSDUNF´QÓDQJ[¤\G͉QJ
WK¢QKNKXÓ¶WK̤FḰFQÅQJY̴LQKL̚X
WL̠Q¯FKQK˵JL£RG̽FWK˵˳QJP˺LGX
O̤FKǪ1K®QO˺LP̲WQÅPTXD¶QJÓ£QK
JL£WK̘Q¢R"

1K͈QJO¼FNKµNKÅQQK˾WF̀DWK̤
WU˵̶QJ%Ò6F˶QJO¢O¼F(FRSDUN
SK˼LY͈QJQL̚PWLQ1̘XQµLFK¼QJ
W¶LNK¶QJJ̐SWU̸QJ˺LWK®NK¶QJ

Ó¼QJQK˵QJWK͊FV͊Y˾QÓ̚Q¢\Ó̪L
Y̴LFK¼QJW¶LO¢U˾WQK̨7K̤WU˵̶QJ
FKXQJFµNKµNKÅQQK˵QJ˼QK
K˵̸QJNK¶QJO̴QW̴L(FRSDUNY®
WK̶LÓL̜PÓµP̦LN̘KR˺FKÓ¥Ó˵̼F
9LKDMLFRÓ̤QKV̎QY¢WL̘SW̾FWK͊F
KL̠QYL̠FE£QQK¢Ó¥[RQJFK¼QJ
W¶LFK̢KR¢QWKL̠QÓ̜E¢QJLDRO˺L
FKRQJ˵̶LG¤Q
&K¼QJW¶LÓ̀XW˵E˾WÓ̲QJV˼QNK¶QJ
SK˼LÓ̌QJF˾S̸FK̰O¢PVDRFµ
F¶QJWU®QKY˷Ó˺LVL¬XWK̤NK̮QJO̬
KD\K¢QJWK˵˳QJKL̠XQ̮LWL̘QJÓ®QK

Ó£PǪP¢FK¼QJW¶LÓ̀XW˵FKX\¬Q
QJKL̠S̸FK̰SK˼LQK̈PW̴LSK̾FY̾
QKXF̀XWKL̘W\̘XF̀DV̪Ó¶QJF˵G¤Q
ÒL̚XTXDQWU̦QJF̀DP̲WQK¢SK£W
WUL̜QE˾WÓ̲QJV˼QO¢SK˼L[¤\G͊QJ
WK̘Q¢RÓ̜FRQQJ˵̶LFµP̲WFX̲F
V̪QJÓ¯FKWK͊FE£QQK¢O¢E£QP¶L
WU˵̶QJV̪QJ%˺QK¥\W˵̸QJW˵̼QJ
FX̲FV̪QJE˺QF̀QFµJ®E˺QF̀Q
FµF˳PÅQQ˵̴FX̪QJÓL̠QVL¬X
WK̤FK̰YXLFK˳LJL˼LWU¯V£QJFµ
FK̰ÓLE£FKE̲W̆SWK̜G̾FKªFµ
E̜E˳LWU̔FRQFµWU˵̶QJK̦FǪ

5
F´QQJ˵̶LG¤QÓ̤DSK˵˳QJFµYL̠F
O¢P7˾WF˼F£FYL̠FÓµÓ̚XSK̾FY̾
Ó̶LV̪QJFRQQJ˵̶L
1K̈FW̴L(FRSDUNQJ˵̶LWDWK˵̶QJQJK˷
W̴LP̲WF̲QJÓ̬QJQK¤QYÅQ"

Ò¼QJFK¼QJW¶LPX̪Q[¤\G͊QJP̲W
W˵W˵̸QJ[¥K̲LP̴LP̲WF̲QJÓ̬QJ
G¤QF˵QK¤QYÅQV̪QJK´DÓ̬QJY̴L
WKL¬QQKL¬Q1JD\Ẅ́QK͈QJF£QE̲
F¶QJQK¤QYL¬QF̀D(FRSDUNF¶QJW\
Ó¥[¤\G͊QJYÅQKµDËWÓ̀XẄ́K¢QK
Ó̲QJQK̨QK˵F¼LFK¢RNK£FKY¢Q̸
P̲WQ̾F˵̶L&K¯QKQK͈QJÓL̚XQ¢\
Ó¥NKL̘QFRQQJ˵̶LJ̀QJ˶LK˳Q
1̘XE˺QNK¶QJJL͈V˺FKP¶LWU˵̶QJ
FµWK̜QJ˵̶LG¤QV̖F͂WK̘Y͂WË́D
E¥LF´QNKLNKXÓ¶WK̤V˺FKV̖QJ˵̶L
G¤QV̖Fµ¿WK͂FK˳Q1JD\F˼QK͈QJ
FK£XQK̨FK̢WX̮LNKLWK˾\U£F
F˶QJÓ̚XW͊Ó̲QJĘY¢RWK»QJ
7¶LPRQJŮQJP̲WWK̘K̠P̴LF̀D
(FRSDUNV̖Fµ¿WK͂FK˳QWURQJYL̠F
E˼RY̠P¶LWU˵̶QJ9¢ÓL̚XFK¼QJ
W¶LN͌Y̦QJÓ¥WU̸WK¢QKKL̠QWK͊F
FK¯QKQK͈QJF˵G¤QW˺LÓ¤\Ó¥ÓR¢Q
N̘WFKXQJV͂FF»QJFK¼QJW¶L[¤\
G͊QJP̲WFX̲FV̪QJQK¤QYÅQ
7URQJNKLF£FFK̿Ó̀XW˵WK˵̶QJFµG͉
£QO¢SK¤QO¶E£QQ̚QW˺LVDR(FRSDUN
O˺LWU̬QJF¤\O¢PF¶QJYL¬QWU˵̴FVDX
ÓµFX̪LF»QJP̴LE£QQK¢"

4X˼WK̆WO¢F£FKO¢PF̀DFK¼QJW¶L
O˺LÓ˼RQJ˵̼F7˺LF£FG͊£QNK£FK̦
FµWK̜O˾\ÓL̠QQ˵̴FẄ́K˺ẀQJV̎Q
Fµ[XQJTXDQKQK˵QJ̸Ó¤\FK¼QJ
W¶LSK˼LO¢PẄ́QK¢P£\Q˵̴FWU˺P
ÓL̠QU̬LWU̬QJF¤\[DQKǪW˾WF˼SK˼L
FµK̘W[RQJP̴LWU˼Ó˾WFKRẄ́QJ
QK¢(FRSDUNFK̢E£QNKLÓL̚XNL̠Q
V̪QJÓ¥Ó̀Ó̀\N̜F˼YL̠FFK¼QJ
W¶LF´QSK˼LW¯QK[HPV£QJQJ˵̶L
G¤QV̖ÅQSK̸̸Ó¤XX̪QJFDI«FK̰
Q¢RNK£FKW̴LWKÅPWK®UDVDRKD\
SK˵˳QJWL̠QQ¢RÓ̜Ó˵DQJ˵̶LG¤QẄ́
+¢1̲LY̚Y̴LNKXÓ¶WK̤Ǫ
1K˵E˺QWK˾\Ó˾\FµWK̜QµLK̀XK̘W
QJ˵̶LG¤QY̸̚Ó¤\Ó̚XU˾WK¢LO´QJ
.KXÓ¶WK̤(FRSDUNÓ¥ÓLY¢RKR˺WÓ̲QJ
W̓O¤XQL̚PYXLO̴QQK˾WF̿D¶QJY̴L
F˵˳QJY̤FK̿Ó̀XW˵O¢J®"

0̲WQK¢SK£WWUL̜Q%Ò6NK¶QJFÅQ
F͂Y¢RV̪O˵̼QJFÅQK̲E£QUDV̪
WL̚QWKXÓ˵̼FP¢QK®QY¢RP̲WEX̮L
W̪LFµEDRQKL¬X£QKÓªQF͆DV̮
&K¼QJW¶LNK¶QJSK£WWUL̜QWU¢QODQ
FK̢O¢PP̲WG͊£QP̲WWK¢QKSK̪
VLQKWK£LÓ̆PFK˾WQJ˵̶L9L̠WGR

QJ˵̶L9L̠WO¢PFK̀Y¢SK£WWUL̜Q1JD\F˼F£FWKL̘WN̘G»FµWKX¬Q˵̴F
QJR¢LQK˵QJẄ́Ó˵̶QJQ«WNL̘QWU¼FW̴LV͆G̾QJY̆WOL̠XÓ̚XPDQJÓ̆P
G˾X˾QF̀D9L̠W1DP
ÒL̚XW͊K¢RYXLP̈́QJQK˾WO¢VDXV͊WKÅQJWÙPF̀DQ̚QNLQKW̘F̀D
E˾WÓ̲QJV˼Q(FRSDUNȲQÓ͂QJY͈QJÓLÓ¼QJÓ̤QKK˵̴QJ0̾FWL¬X
F̀DFK¼QJW¶LO¢K˵̴QJW̴LFRQQJ˵̶LFK¯QKY®WK̘G͊£QÓ¥W̬QW˺LÓ˵̼F
F˼FK̾FQÅPQD\Y¢ÓDQJSK£WWUL̜QW̪WK˳Q
%¬QF˺QKÓµFK¼QJW¶LF˶QJYXLY®P®QKO¢PÓ˵̼FP̲WYL̠FO̴QFKR[¥
K̲L[¤\G͊QJP̲WNKXÓ¶WK̤WK˵˳QJP˺LGXO̤FK;DQKK¢QJÓ̀XSK¯D
%̈F(FRSDUNÓ¥NǨQJÓ̤QKY̤WK̘Y¢Ó˵̼FF̲QJÓ̬QJTX̪FW̘JKLQK̆Q
7URQJFX̲FF˺QKWUDQKY̴LF£FGRDQKQJKL̠S%Ò6NK£F¶QJFµJ̐S£SO͉F"

(FRSDUNNK¶QJE̤£SO͊FY̚F˺QKWUDQKY®FK¼QJW¶LFµF£FKO¢PUL¬QJ
Y¢P̾FWL¬XUL¬QJ(FRSDUNNK¶QJF´QF˺QKWUDQKWKX̀QW¼\QK˵F£F
GRDQKQJKL̠SNK£F
&K¼QJW¶LFK̢FµGX\QK˾WP̲WG͊£QG»QµL(FRSDUNKD\9LKDMLFRÓ̚XO¢
P̲W+̦FµWK̜O¢PU˾WQKDQKÓ̜E£QY¢VDQJG͊£QNK£FF´QFK¼QJW¶L
O¢PẄ́Ẅ́Ẅ́QJE˵̴FP̲WSK̾FY̾P̾FÓ¯FKFKRẄ́QJQJ˵̶L&K¼QJW¶L
ËWEX̲FKR¢QWK¢QKW̪WJLDLÓR˺QÓ̜WL̘SW̾F[¤\G͊QJVDQJJLDLÓR˺Q
ǪËWEX̲FO¢PFKRWK¢QKSK̪Q¢\QJ¢\F¢QJW̪WÓ̒SK˳QSO͊FF̀D
FK¼QJW¶L̸ÓL̚XÓµFK¯QKY®WK̘F˶QJF̀QP̲WP̾FWL¬XY͈QJFK̈FY¢
P̲WQJX̬QY̪QO̴Q
QJFµWK̜ĔWP¯P̲WY¢LN̘KR˺FKF̿D(FRSDUNWURQJQÅP"

.̘KR˺FK[¤\G͊QJP̲WWK¢QKSK̪VLQKWK£LF´QU˾WQKL̚XYL̠FSK˼LO¢P
̸SK¯DWU˵̴F
1ÅPF¶QJW\WL̘SW̾FWUL̜QNKDLK˺ẀQJY¢F˼QKTXDQF£FNKX
Y͊FÓDQJSK£WWUL̜Q7R¢QE̲GL̠QW¯FKF´QO˺LF̀DG͊£QÓDQJÓ˵̼FSK̀
[DQKY̴LW̪FÓ̲F͊FN͌˾QW˵̼QJ%¬QF˺QKÓµFK¼QJW¶LF˶QJV̖NK̸L
F¶QJKDLWU˵̶QJÓ˺LK̦FWL̘SW̾FWKXK¼WF£FQK¢Ó̀XW˵O̴QWURQJY¢
QJR¢LQ˵̴FF»QJFKXQJWD\[¤\G͊QJNKXÓ¶WK̤(FRSDUN
;LQF˼P˳Q¶QJ&K¼FFKR(FRSDUNV̖WL̘SW̽FJ̐WK£LQKL̚XWK¢QKF¶QJK˳QQ͇D»

6
DẤU ẤN

ECOPARK VÀ
NHỮNG DẤU ẤN
NĂM 2014
Không chỉ nỗ lực để hoàn
thiện những tiện ích phục vụ
cho cộng đồng dân cư về giải
trí, giáo dục, dịch vụ tiện ích,
Ecopark còn rất quan tâm đến
giá trị nhân văn, sự phát triển
bền vững của một khu đô thị
hàng đầu ở Việt Nam.
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7K£QJÓ˵̶QJ
OL¬QW̢QK+¢1̲L+˵QJ
<¬QÓR˺QTXDÓ̤DSK̆Q
+¢1̲LP̲WWURQJQK͈QJ
FXQJÓ˵̶QJÓ̒SQK˾W
WK̀Ó¶Y̴LW̮QJV̪Y̪Q
Ó̀XW˵O¢W͐Ó̬QJÓ¥
FK¯QKWK͂FWK¶QJ[HÒ¤\
O¢WX\̘QÓ˵̶QJÓ̀XWL¬Q
FµTX\P¶O̴QWK͊FKL̠Q
FK͂FQÅQJN̘WQ̪LWU͊F
WL̘SNKXY͊FÒ¶QJ1DP
F̀DWK¢QKSK̪+¢1̲L
Y̴LNKXY͊F7¤\%̈FF̀D
W̢QK+˵QJ<¬QJµSSK̀Q
U˾WO̴QWURQJYL̠FJL˼P
W˼LFKR4X̪FO̲O¢P
K¢LK´DY¢ÓDG˺QJWK¬P
P˺QJO˵̴LJLDRWK¶QJ
F̀DWK̀Ó¶Y̴LF£FW̢QK
O¤QF̆QWKXK¼WÓ̀XW˵
Ò̬QJWK̶LWX\̘QÓ˵̶QJ
F˶QJSK̾FY̾U˾WW̪WFK̀

WU˵˳QJJL¥QG¤QWURQJ
NKXY͊FQ̲LWK¢QK+¢
1̲L
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9˵̼WTXDQKL̚X
Ó̪LWK̀ẀPF̺QÅP
NKXÓ¶WK̤(FRSDUNÓ¥ÓµQ
QK̆QVHULHVF£FGDQKKL̠X
W˺LJL˼LWK˵̸QJ%˾WÓ̲QJ
V˼QÒ¶QJ1DP7KL̘WN̘
F˼QKTXDQK¢QJÓ̀XÒ¶QJ
1DP'͊£Q[DQKK¢QJ
Ó̀XÒ¶QJ1DPǥ1K¢
SK£WWUL̜QK¢QJÓ̀X9L̠W
1DPY¢GDQKKL̠X'͊£Q
FÅQK̲FDRẀQJW̪WQK˾W
9L̠W1DPFKRNKXFÅQK̲
5̈́QJ&̦
F˶QJO¢QÅPWK͂ED
OL¬QWL̘S(FRSDUNÓ˵̼F
YLQKGDQKO¢G͊£QE˾W
Ó̲QJV˼QSK͂FK̼SW̪W
QK˾W91GRW̮FK͂F,QWHU
QDWLRQDO3URSHUW\$ZDUG
WUDRW̐QJ

8
DẤU ẤN

3

0͑%17+1+&1*&&6˻13+́00̳,

9̈́DTXDWU£LQJ˵̼FY̴LK®QK˼QKWÙPÖQJ
F̀DQKL̚XG͊£Q%Ò6WU¬QWK̤WU˵̶QJ(FRSDUN
Ó¥QKDQKFKµQJFK¢RE£QWK¢QKF¶QJ
F£FV˼QSK̂PWKX̲FSK¤QNKX3DUN5LYHU&£FV˼Q
SK̂PF̀D3DUN5LYHUEDRJ̬PQK¢SK̪Y˵̶QEL̠WWK͊
VRQJŎSEL̠WWK͊YHQK̬QK¢SK̪K˵̴QJV¶QJFµO̼L
WK̘Y̚K̠VLQKWK£LF¤QE̊QJJL͈DF¤\[DQKP̐WQ˵̴F
Y¢F¶QJYL¬QF˼QKTXDQ

9L̠FF£FV˼QSK̂PF̀D(FRSDUNOX¶QÓ˵̼FNK£FK
K¢QJÓµQQK̆QFK͂QJW̨(FRSDUNÓ¥WK¢QKF¶QJ
WURQJYL̠FW˺RUDP̲WWU¢RO˵X[XK˵̴QJW̆QK˵̸QJ
FX̲FV̪QJP̴LF̀DF˵G¤QÓ¶WK̤
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7URQJQÅP(FRSDUNÓ¥NKDLWU˵˳QJ
K¢QJOR˺WF£FWL̠Q¯FKP̴LQK̊PQ¤QJFDR
FK˾WO˵̼QJG̤FKY̾Ó̶LV̪QJYÅQKµDWLQKWK̀QF̀D
F˵G¤QÒµO¢WU˵̶QJP̀PQRQ(FRNLGVFKX̰LF£F
F͆DK¢QĴPWK͊FF¢SK¬KDLUVDORQWK̶LWUDQJ

VL¬XWK̤%¬QF˺QKF¶QJYL¬Q0»D+˺F˵G¤QY¢
NK£FKWKDPTXDQÓ¥FµWK¬PKDLÓ̤DÓL̜PÓ̜O͊D
FK̦QFKREX̮LG¥QJR˺LYXLFK˳LQJR¢LWU̶LF»QJ
JLDÓ®QKW˺LF¶QJYL¬Q0»D7KXY¢F¶QJYL¬Q0»D
;X¤QP̴LNKDLWU˵˳QJ
6̎QV¢QJÓ̀XW˵QK̊PJLDWÅQJFK˾WO˵̼QJV˼Q
SK̂PVDXE£QK¢QJÓ¥WK̜KL̠QQÅQJO͊FW¤P
KX\̘WF̀DP̲WGRDQKQJKL̠SE˾WÓ̲QJV˼QK¢QJ
Ó̀X9L̠W1DPF˶QJQK˵NǨQJÓ̤QKFDPN̘WJ̈Q
EµO¤XG¢LY¢E̚QFK̐WF̀DFK̀Ó̀XW˵Y̴LNK£FK
K¢QJ
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O¢P̲WQÅP
V¶LÓ̲QJF̀DF£FKR˺WÓ̲QJ
F̲QJÓ̬QJW˺L(FRSDUN&K̼
SKL¬Q(FRVXQGD\Y¢FK̼Ó¬P
(FRQLJKWGL̞QUDÓ̚XÓ̐QY¢R
KDLQJ¢\FX̪LWX̀QY̴LQKL̚X
V̈FP¢XÓ̲FÓ£RÓ¥WU̸WK¢QK
ÓL̜PK̒QYÅQKµDTXHQWKX̲F
&KX̰LV͊NL̠Q+̲L;X¤QFX̲F
WKLY̖WUDQKWK¢QKSK̪;DQK
F̀DHPFX̲FGL̞XK¢QK
(FR3DUDGHJL˼L7HQQLVP̸
U̲QJV͊NL̠QF¤\WK¶QJ1RHO
KD\WK˵YL̠QF̲QJÓ̬QJǪÓ¥
J̈QN̘WF̲QJÓ̬QJF˵G¤Q
PDQJW̴LFKRF˵G¤QF˳K̲L
FK̀Ó̲QJV£QJW˺R[¤\G͊QJ
Ó̶LV̪QJWLQKWK̀QSKRQJSK¼
Y¢QK¤QYÅQFKRNKXÓ¶WK̤

CỘNG ĐỒNG

10

1JK̠V˷'R¥Q&K¤X
KR¢QWR¢QK¢LO´QJ
Y̴LNK¶QJJLDQ
V̪QJP̴L

&ÅQK̲F̿DK̦DV˸1JX\̞Q7K̤0˸WU¢QQJ̆S
F£FÉFWUDQK9̴LE¢Y̖KRDQK˵P̲W£P£QK
QK˵P̲WV͉WKHRÓX̮LW®QK\¬X

11

NƠI ĐÁNG SỐNG
Tình cờ có dịp trò chuyện với những nhân sĩ Hà thành vào đúng dịp đầu năm
trong không gian xanh của Ecopark mới thấy, điều thú vị là dường như không gian
sống mới cũng đã mang lại những nét tươi mới cho cuộc sống vốn đã rất thi vị của
những người nghệ sĩ.
%,&+&/,1+

G

̐S161'Ò̰'R¥Q&K¤XÓ¼QJG̤SÓ̀XQÅP7̘W
W¤\FX̪LQÅP7̘WWD0̲WFX̲FWU´FKX\̠QWU¢G˵
W͆XK̆XQK˵F£FKK̨LFKX\̠QN̚F¢TXHQWKX̲F
F̀DF£QKQK¢E£RFK¼QJW¶LFKRF£FE¢LFKX\¬QP̾FYÅQ
QJK̠V̪7̘WWU¬QE£R&X̲FSK̨QJY˾QG͊Ó̤QKÓ̜JL̴L
WKL̠XY̚FK¤QGXQJF̀DǤP̲WF¤\ÓDF¤\Ó̚ǥWURQJQJ¢QK
WKL̘WN̘V¤QNK˾X9L̠W1DPFX̪LF»QJO˺L[RD\VDQJ
FKX\̠QY̚NK¶QJJLDQV̪QJP̴LF̀D¶QJQ˳LJLDÓ®QK¶QJ
FKX\̜QÓ̘Q̸Ẅ́WK£QJNKXÓ¶WK̤(FRSDUN

9´QJTXDQK[µPQJK̠V˷F̀D¶QJ&K¤XFK¼QJW¶L
W̴LWKÅPJLDÓ®QKQK¢YÅQ%»L%®QK7KLQJF»QJY̼O¢
K̦DV˷1JX\̞Q7K̤0˸KL̠QÓ¥Y̸̚W˺LFÅQK̲'
Ẅ́K˳QQÅPQD\QJE¢O¢WK¤QVLQKF̀DÓ˺RGL̞Q%»L
7K˺F&KX\¬QY¢QK¢WKL̘WN̘WK̶LWUDQJ%»L7KDQK
7K̀\Ǥ1K¢W¶L̸Ó¤\JL̶TX¤\TX̀QYXLÓ£RÓ̜FÅQK̲
F̀DFRQJ£L̸V£WF˺QKO¢P[˵̸QJY̖OX¶Q1K¢DQK
&KX\¬QF˶QJNK¶QJ̸1J̦F.K£QKQ͈DP¢FKX\̜Q
ǨQVDQJÓ¤\̸U̬LǥE¢0˸YXLY̔FKREL̘W1K¢F̀D
K̦DV˷WUDQKWUHRN¯QW˵̶QJ%¢0˸Q̮LWL̘QJO¢K̦D
&µO̖¶QJWK̆WV͊K¢LO´QJY̴LNK¶QJJLDQV̪QJP̴LQ¢\ V˷Y̖W˷QKY̆WÓ̐FEL̠WO¢QK͈QJW£FSK̂PKRD%¢
E̸LF£LF£FK¶QJWK¯FKWK¼NKLPL¬XW˼Y̚P̲WFX̲FV̪QJ F´QFKRW´DQK¢P˵̼QWUDQKWUHR̸V˼QKNKXFÅQK̲
FK̆PK˳QWK˼QKWK˳LK˳QWK˵WK£LK˳QY¢V˺FKK˳Q
Ó̜G¤QF˵K¢QJ[µPF»QJQJ̈PFKRÓ̒SÓ̶L&´Q
Ǥ&¶QJK˷P¢[HPV̪QJJL͈DO´QJSK̪F̮F˼Ó̶LP˾\
QK¢YÅQ%»L%®QK7KLWK®ÓDQJV£QJW£FP̲WFX̪QWL̜X
FK̾FQÅPQD\U̬LÓ̘QJL̶W¶LP̴LFµÓ˵̼FF£LF˼PJL£F
WKX\̘WO̤FKV͆0̲WNK¶QJJLDQ\¬QW˷QKY¢NK¶QJJL̴L
F£FJL£FTXDQÓ˵̼FJL˼LSKµQJ7K̘Q¢\QK«ẀPP̈W
K˺QẀPP̈WTX˼O¢U˾WF̀QWKL̘WY̴L¶QJO¼FQ¢\9®
Ó˵̼FSKµQJUD[DWDLQJKHÓ˵̼FWL̘QJFKLPKµWU¯XUDQ
WK̘Y̴L¶QJÓ̜QµLY̚NK¶QJJLDQV̪QJQ˳LÓ¤\¶QJFK̢
EX̮LV̴PWL̘QJO£F¤\[¢R[˺FEDQWU˵DNK͂XJL£FF˼P F̀QQJ̈QJ̦QP̲WF¤XǤ1˳LÓ¤\Ó£QJV̪QJÓ˾\ǥ
QK̆QÓ˵̼FNK¶QJJLDQWURQJO¢QKWLQKW˵˳P1K˵Y̆\Fµ 3K˼LU̬LǤV̪QJFK̆PǥÓDQJO¢P̲W[XK˵̴QJV̪QJ
WK̜QµLP®QKFµWK¬PÓ˵̼FP̲WFX̲FV̪QJQ͈Dǥ
W¯FKF͊FÓ˵̼FWK̘JL̴LK˵̴QJÓ̘Q.K¶QJSK˼LW͊QKL¬Q
P¢WURQJF£FWRXUGXO̤FK+¢Q4X̪FGXNK£FKOX¶Q
5̬L¶QJN̜Y̚F£FǤO¢QJ[µPO£QJJL̚QJǥF̀DP®QK
Ó˵̼FJL̴LWKL̠XW̴LWKÅPP̲WQJ¶LO¢QJǤV̪QJFK̆Pǥ
+µDUDW˺L(FRSDUNÓ¥K®QKWK¢QKP̲WF̲QJÓ̬QJYÅQ ÓL̜QK®QKQK˵O¢QJ+DQRNQ˳LÓ˵̼FF¶QJQK̆QGDQK
QJK̠V˷Y̴LQK͈QJW¬QWX̮LO¥RO¢QJQJK̠V˷7ÙQ4X¿ KL̠X7K¢QKSK̪V̪QJFK̆PQ̊PWURQJ0˺QJO˵̴L
QJK̠V˷0LQKÒ͂FQK˺FV˷1JX\̞Q&˵̶QJQK¢YÅQ
7K¢QKSK̪V̪QJFK̆P W̮FK͂FÓ˵̼FWK¢QKŎSẄ́
%»L%®QK7KLK̦DV˷1JX\̞Q7K̤0˸ǪQJ&K¤XG¯
W˺L,WDO\ 1K͈QJWK¢QKSK̪ǤV̪QJFK̆PǥQ¢\
G̀PQµLF£L[µPYÅQQJK̠V˷[̤QF̀D¶QJF˶QJÓ¥
O¢QK͈QJQ˳LFµQK̤SV̪QJE®QK\¬QWK˵JL¥QO˵XJL͈
Ó¶QJYXLÓ̀Ó̜¶QJSK£WKX\V̸WU˵̶QJW̮FK͂F ¶QJ
Ó˵̼FQKL̚XQ«WYÅQKµDÓ̐FWU˵QJ%̸LY̆\P¢FK¼QJ
Y̪QO¢*L£PÓ̪F1K¢K£W.̤FK9L̠W1DP F̀DP®QKU̬L OX¶QO¢QL̚PQL̚PW͊K¢RF̀DP̰LÓ̤DSK˵˳QJP̰L
Ó¤\Ǥ7¶LU˾WPX̪QW̮FK͂FQK͈QJEX̮LGL̞QV¤QNK˾X TX̪FJLD9̴LQK̤SV̪QJWK˵WK£L[DQKW˵˳L̸(FRSDUN
QK͈QJWU˺LV£QJW£FWUDQKJLDRO˵XQJK̠WKX̆WW˺L
ÓL̚XP¢QK͈QJF˵G¤QÓDQJV̪QJQ˳LÓ¤\N͌Y̦QJ
FK̰9̴LO͊FO˵̼QJYÅQQJK̠V˷ǤV̸W˺LǥFK¼QJW¶LWK̈́D ÓµO¢WK¢QKSK̪V̖GX\WU®Y¢WL̘SW̾FSK£WWUL̜QÓ˵̼F
V͂FO¢PF£FKR˺WÓ̲QJYÅQKµDQ¢\P¢ǨQQK˵P̲W
QK͈QJJL£WṲUL¬QJF̀DP®QKÓ̜OX¶QQK̆QÓ˵̼FV͊
WUXQJW¤PQJK̠WKX̆WFKX\¬QQJKL̠SÓ̌QJF˾S9̴L
Ó£QKJL£FK¤QWK¢QKF̀DFK¯QKQK͈QJQJ˵̶LJ̈QEµ
QK͈QJF˵G¤QFµQJK̚QJKL̠SÓ̐FWK»QK˵¶QJ&K¤X Y̴LFK̪QQ¢\O¢Q˳LǤÒ£QJV̪QJǥ»
Q˳LV̪QJȲQU˾WF̀QJ̈QOL̚QY̴LQK͈QJKR˺WÓ̲QJ
QJK̚+¢QJQJ¢\F£F¶QJȲQY̖ȲQWL̘SW̾FV£QJ
W˺RNK¶QJQJ̈́QJQJK̢E̸LQJK̠V˷O¢PJ®FµWX̮LO¢P
J®FµFKX\̠QQJK̢QJ˳LNKLY̚K˵X1̘X(FRSDUNFµ
Ó˵̼FP̲WWUXQJW¤PYÅQKµDWK®Ÿ́DWK̨DP¥QV͊VD\
QJK̚NK¶QJEDRJL̶F˺QF̀DQJ˵̶LQJK̠V˷QK˵FK¼QJ
W¶LŸ́DO¢PFKRÓ̶LV̪QJYÅQKµDF̀DF̲QJÓ̬QJ̸Ó¤\
Ó˵̼FSKRQJSK¼K˳QÓ̌QJF˾SK˳QWK®WK̆WKD\ǥ¶QJ
&K¤XQK̆Q[«WWK¬P
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NGƯỜI ECO

ĐAM MÊ TỪNG
MỦI KIM,
SỢI CHỈ

Nhà thiết kế thời trang Thúy An tâm sự rất thật: “Tôi yêu nghề thời
trang từ bé, nếu không làm nghề này tôi cũng không biết mình phải
chọn nghề nào cho phù hợp hơn nữa”
%,48̩&.+1+$1

&˴'1%,7+<$1
1Ä06,1+

/¢P̲WWURQJV̪¯WQK¢WKL̘WN̘Ó¥E˵̴FÓ̀XW˺RG͉QJÓ˵̻FW¬QWX̮LWK˵˳QJ
KL̠XWK̶LWUDQJUL¬QJF̿DP®QKW˺LWK̤WU˵̶QJ+¢1̲LVDXY¢LQÅPKR˺W
Ó̲QJ7K¼\$QÓ¥Ó˵̻FNK£FKK¢QJFK¼¿WK¶QJTXDQK͇QJP̄XWKL̘WN̘
PDQJSKRQJF£FKO̤FKO¥PWLQKW̘TX\̘QU˶Y¢VDQJWU̦QJ

13
G¤QGXK̦FQK˵W̾LHPTXHQF£FK
V̪QJSK˵˳QJ7¤\WK®̸[DKD\J̀Q
WUXQJW¤PNK¶QJTXDQWU̦QJÒL̚X
TXDQWU̦QJY¢F̀QQK˾WO¢SK˼LFµ
P¶LWU˵̶QJV̪QJW̪W

B

RXWLTXH7K¼\$Q'HVLJQ
[LQK[LQKWU¬QFRQSK̪
7U¢QJ7KL1J¢\&K̀QK̆W
FX̪LÓ¶QJP˵DY¢O˺QKQK˵QJ
NK£FKUDY¢RW˾SQ̆S3K˼LVDX
J̀QP̲WJL̶Ó̬QJK̬FKÅPVµF
NK£FKK¢QJQK¢WKL̘WN̘WK̶L
WUDQJ7K¼\$QP̴LFµWK̶LJLDQWU´
FKX\̠QY̚FX̲FV̪QJY¢QL̚PÓDP
P¬QJK̚F̀DP®QK

9¤QJHPK\Y̦QJWK̘ F˵̶L (P
PX̪QW˺RUDP̲WSKRQJF£FKUL¬QJ
P¢NKLP̐FP̦LQJ˵̶LÓ̚X˵QJ¿
Y¢QK̆QUDQJD\Ó¤\FK¯QKO¢Ó̬F̀D
9̆\7K¼\$QGXK̦F̷Q˵̴FQ¢R"
7U˵̶QJ(VPRG3DULVFKX\¬QÓ¢R 7K¼\$QWKL̘WN̘
W˺RY̚WK̶LWUDQJ̸3K£S7URQJ
QÅPWU̶LOÅQOµF̸E¬QÓ˾\
6W\OHÓµO¢J®"
HPK̦FF˼GHVLJQ Y̖P̄X Y¢
7KDQKO̤FKÓ˳QJL˼QY¢U˾WKL̠Q
PRGHOLQJ G͊QJF̈W 7K͊FUD̸
Ó˺LÒ̪LW˵̼QJNK£FKF̀DHPO¢F£F
9L̠W1DP¯WQK¢WKL̘WN̘FµÓ˵̼F FK̤HPẄ́K˳QǞWX̮LÒ̲WX̮L
F˼KDLFKX\¬QP¶QQ¢\+̀XK̘W Q¢\K̘WK̀XP̦LQJ˵̶LÓ̚XÓ¥ÓL
P̦LQJ˵̶LFK̢O¢GHVLJQF´QYL̠F O¢PQ¬QWK¯FKÅQP̐FFµF£W¯QK
F̈WO¢PVDRFKRUDÓ˵̼FQK˵E˼Q QK˵QJNK¶QJU˵̶PU¢Y¢Ó̐FEL̠W
Y̖O˺LSK˼LFKX\̜QFKRE̲SK̆Q
SK˼LWK͊FV͊WLQKW̘1K˵FK̤WK˾\
NK£F&´QHPWK®F£FÓ̬
NK£FKK¢QJF̀DHPÓ̚XU˾WWK¤Q
Ó̚XW͊F̈WO˾\K̘W
WKL̘WY¢WK˵̶QJ[X\¬Q&µQJ˵̶LF´Q
&µWK̜QµLHPJ̈QEµY̴LQJK̚
ǤQJKL̠QǥP̐FÓ̬F̀D7K¼\$QP̐F
G»JL£NK¶QJK̚U̔0̰LP»DHPÓ̚X
JL̴LWKL̠XNKR˼QJP̄XE£QÓ̚X
Ó̐QY¢LQJK®QV˼QSK̂PY¢NK¶QJ
EDRJL̶FµK¢QJJL˼PJL£Y®OX¶Q
OX¶QFµQK͈QJE̲V˵XW̆SP̴L
7K̘WK®FK̈FF¶QJYL̠FNLQKGRDQKV̖
F´QSK£WWUL̜QQKL̚X"

(PF˶QJÓDQJFKX̂QE̤Ó̜WL̘SW̾F
SK£WWUL̜QWURQJWK̶LJLDQW̴L6̖SK˼L
FµWK¬PY¢LÓ̤DFK̢F͆DK¢QJQ͈D

7K¼\$QQK®QWU̔TX£QK˵G¤Q[˾\QK̢

6̖FµF˼VKRSW˺L(FRSDUNFḰ"

LF˼P˳QFK̤HPWX̮L%¯QK'̀Q
 Y¢FRQU̬LÓ˾\˺

&K̈FFµÓ˾\˺NK£FKK¢QJE¬Q
(FRSDUNȲQÓ̐WÓ̬F̀DHPOX¶QÓ˾\

9̆\¢FX̪LWX̀QF£FFK£XNK¶QJO¬Q
SK̪Y̴LP̒¢"

1ÅPP̴LFK¼FHPWK¢QKF¶QJWURQJV͉
QJKL̠SQK«

+LKLE̦QWU̔Y̚UHVRUWY̴L¶QJE¢
QJR˺LK̘WU̬L

&˼P˳QFK̤QKL̚X(PF˶QJK\Y̦QJ
F¶QJYL̠FSK£WWUL̜QWK¬PQKL̚X
QJ˵̶L\¬XTX¿WK̶LWUDQJ7K¼\$QK˳Q
Q͈D»

5HVRUWFX̪LWX̀QF˳¢WK¯FKQK̷̢
Ó¤XÓ˾\"

O¢VDQJ(FRSDUN˺JLDÓ®QKHP
̸NKXEL̠WWK͊9˵̶Q7»QJ1K¢HP
G¤QJ̪F+¢QJ%¶QJQK˵QJJL̶E̪
P̒HPFKX\̜QVDQJÓµ̸Q¬QF͂
FX̪LWX̀QO¢WU̔FRQO˺LÓ´LVDQJ
(FRSDUN7̾LQKµFWK¯FKWK¼Y¢
K£RK͂FÖPWK¢QKUDO˺LFµF˼P
JL£FQK˵FµQ˳LFK̪QÓ̜Y̚%˼Q
WK¤QHPF˶QJY̆\F˼WX̀QĔQU̲Q
W˾WĔWU̬LQ¬QOX¶QFµF˼PJL£F
PRQJÓ̘QFX̪LWX̀QÓ̜Ó˵̼FVDQJ
(FRSDUNWK˵JL¥QQJK̢QJ˳L
͑ÓµFµF¤\FµKRDFµFKLPFµUX̲QJ
Y˵̶QQK˵QJO˺LV˺FKV̖Y̠VLQKY¢
WL̠QQJKLÓ¼QJNK¶QJ"

Ò¼QJÓ˾\FK̤˺0¢O˺LF˶QJNK¶QJ
[DÓLO˺LWKX̆QWL̠Q7K͊FUDY̴L

%̷LWK̘P¢F£FNK£FKK¢QJF̿DHPÓ̚X
FµY̔U˾WK¢LO´QJY̴LÓ̬PXD̷7K¼\$Q
'HVLJQQK̢

Q¢\Ẅ́E«0̒HPY̪QF˶QJFµF͆D
K¢QJE£QÓ̬W˳W̊PVDWDQK£RG¢L
̸+¢QJ%¶QJ7̈́QK̨HPÓ¥WK¯FK
PD\PD\Y£Y£U̬L0¢HPQJK˷Q̘X
NK¶QJO¢PQJK̚Q¢\WK®HPF˶QJ
NK¶QJEL̘WP®QKV̖O¢PQJK̚J®
FKRK̼S&K̤[HPORJRF̀DHPO¢
F¤\NLPY¢V̼LFK̢Ó˾\F˶QJO¢FK͈
$WURQJW¬QHPOX¶Q
6DXNKLK̦F̸3K£SY̚HPO¢PTXD
F¶QJW\O̴QY̚WK̶LWUDQJF˶QJ
FµQKL̚XV˼QSK̂PWKDPG͊F£F
7X̀QO̞WK̶LWUDQJTX̪FW̘1K˵QJ
Y̴LHPFµO̖WK̘F˶QJO¢FK˵DÓ̀
Q¬QẄ́QÅPHPËWÓ̀XW̆S
WUXQJFKRWK˵˳QJKL̠X7K¼\$Q
'HVLJQQ¢\F̀DP®QK

KHOẢNG KHẮC
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THIÊN
NHIÊN LÀ
VÔ GIÁ
1K͇QJSK¼WJL¤\FKDFRQE¬QQKDX\¬QE®QKY¢WK¼Y̤WK̆WG̞
NKL̘QFKRWDÖQJO˺LVDXQK͇QJP̠WQK̦FWK˵̶QJQJ¢\

1K͇QJEDQF¶QJSK̿Ó̀\KRDO£WU˼LQJ¼WẀPP̈WFKR
F˼PJL£FQK˵O˺FJL͇DU̓QJJL¢P¬QKP¶QJ

Mỗi sớm mai thức
dậy, có khi nào bạn
mơ thấy mình trong
căn phòng yên tĩnh,
với những ô cửa sổ
mở rộng đón ánh
nắng mặt trời? Bên
ngoài, vườn cây
xanh rì rào trong
gió, có tiếng chim
lảnh lót nơi bậu cửa
và một mùi hương
hoa không tên len
lỏi khắp không gian.
%,1*8<̝17+$1+7+̾<
˻1+&+̼37˹,.+8Ò7+̣
(&23$5.0$7+8

7̆QK˵̷QJFX̲F
V̪QJWL̠QQJKL
JL͇DWKL¬QQKL¬Q
W˵˳L[DQKE̷LY®
̷WK¢QKSK̪Q¢\
Ǥ7KL¬QQKL¬QO¢
Y¶JL£ǥ
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1K͇QJNKR˼QKNK̈F
WX\̠WÓ̒SQK˵WURQJ
F¤XFKX\̠QF̮W¯FK

Ò¥EDRO¤XU̬LFRQQJ˵̶LF͂P˼LPL̘WFKLQKSK̾FW͊QKL¬QP˼LPL̘WO¢PJL¢XP¢NK¶QJ
EL̘WŮQJK̦JL¢XO¬QEDRQKL¬XWK®F˶QJÓ̬QJWK̶LQJKªRÓLE˾\QKL¬X1̚QYÅQPLQKF¶QJ
QJKL̠SV̖ÓHPO˺LJ®FKRFRQQJ˵̶LQ̘XÓ̊QJWU˵̴FK̦O¢QK͈QJNKXǗQJJL¢E̊QJE¬
W¶QJY¢Ó̊QJVDXO¢KRDQJP˺F"1J˵̶LWDÓ̮[¶UDWK¢QKWK̤Ó̜V̪QJWURQJQK͈QJW´DQK¢
FK̦FWU̶LÓ̜U̬LO˺LNK£WNKDRÓ˵̼FJ̀QJ˶LY̴LWKL¬QQKL¬QK´DP®QKWURQJWKL¬QQKL¬Q
9̆\WK®E˺QÓ̈́QJFK̀QFK̈́J®Q͈D+¥\WK͆P̲WQJ¢\U̶L[DFÅQQK¢F̀DE˺Q̸WUXQJW¤P
WK¢QKSK̪U̶L[DQK̤SV̪QJ̬Q¢RQ£RQKL̠WQ˳LSK̪WK̤Ó̜WK͂FĞ\WURQJNK¶QJJLDQ
E®QK\¬QQK˵(FRSDUNÓ̜WK˵̸QJWK͂FY̤QJ̦WQJ¢RF̀DQ̈QJF̀DJLµF̀DQK͈QJOR¢LKRD
NK¶QJW¬QY¢Ó̜WK˾\ŮQJFX̲FÓ̶LQ¢\WK̆WÓ£QJV̪QJ


KHOẢNG KHẮC

+D\QK͇QJSK¼WJL¤\O¥QJP˺QVD\P¬E¬QQJ˵̶LWK˵˳QJP̘Q
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LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI
MỞ RỘNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Sau thời gian dài thảo luận, luật nhà ở sửa đổi đã nhận
được sự đồng thuận từ tất cả các cấp ban ngành của
chính phủ và cả sự ủng hộ từ phía thị trường bất động
sản tại Việt Nam. Khi được chính thức áp dụng vào
tháng 7/2015 tới đây, luật này sẽ cho phép người nước
ngoài sở hữu hoặc cho thuê tối đa 30% căn hộ trong
một tòa tháp chung cư hoặc tối đa 250 biệt thự /nhà
liền kề. Đồng thời luật cũng cho phép người nước ngoài
được đăng ký sở hữu bất động sản trong vòng 50 năm,
đồng nghĩa với việc họ có quyền lợi như công dân Việt
Nam trong việc cho thuê lại, thế chấp, chuyển nhượng,
hoặc thừa kế.
Những sửa đổi này đi theo định hướng chung của việc
cải cách luật pháp điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau
và được thông qua vào đúng thời điểm thời điểm các
nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với
các bất động sản của Việt Nam. Những thay đổi nhanh
chóng của hệ thống pháp luật đang đang tạo ra tính
chắc chắn hơn nữa trong hoạt động kinh doanh cũng
như môi trườngtài chính cạnh tranh và lành mạnh hơn.
Năm 2008, Quốc hội đã thông qua chương trình thí
điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại
Việt Nam, tuy nhiên chương trình này đã không thành
công. Tính đến quý 2/ 2013, chỉ có 126 trường hợp cá
nhân và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó 108 trường
hợp là cá nhân, đã mua bất động sản trong khuôn khổ
chương trình này. Tính đến năm 2013 có khoảng 74,000
người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
Luật sửa đổi gần đây cũng đi theo hướng nới lỏng
quyền sở hữu bất động sản ở Việt Nam cho những
người Việt Nam ở nước ngoài (Việt Kiều). Người Việt
Nam ở nước ngoài giờ đây có quyền sở hữu bất động
sản tại Việt Nam không hạn chế. Việt Nam là một trong
10 quốc gia nhận kiều hối chuyển về nhiều nhất. Trong
năm 2013, lượng kiều hối chuyển về đã tăng 10% so với
năm trước, lên tới 11 tỉ USD. Một lượng đáng kể kiều
hối này có thể đổ vào lĩnh vực bất động sản. Một báo
cáo gần đây (của CIEM & Western Union, 2014) đã chỉ
ra rằng 17% lượng kiều hối này, tương đương với 2 tỷ
USD, sẽ chảy vào bất động sản. CIEM cho rằng với
khoảng 8% của GDP, đây là một đóng góp đáng kể với
nền kinh tế.
Quyền sở hữu của người nước ngoài giờ đây sẽ được mở
rộng phạm vi, cho phép họ “sử dụng” linh hoạt trong
thực tế với các lựa chọn: cho thuê, thế chấp, trao đổi
mua bán hoặc thừa kế. Từ đó môi trường mua bán
trong nước hứa hẹn được mở rộng hơn. Điều này cũng
sẽ góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường nhà

ở vốn đang có dấu hiệu phục hồi trên cả nước.
Tại sao thị trường nhà ở lại lại có tầm quan trọng đến
vậy? Thị trường nhà ở được xem là “buồng động cơ” của
nền kinh tế. Thị trường này là nơi lưu trữ của cải của
quốc gia, tác động trực tiếp lên thị trường lao động và
ảnh hưởng tới tiêu dùng. Thông qua những chính sách
tiền tệ, lãi suất, chính phủ có thể điều chỉnh trực tiếp
nền kinh tế. Ngược lại, đầu tư nước ngoài cũng hết sức
quan trọng vì nó mang đến nguồn cung dồi dào để đủ
sức đáp ứng nguồn cầu nước ngoài gia tăng. Với tính
cạnh tranh cao trong khu vực, bất kì chính sách hỗ trợ
nguồn vốn đều được xem là cần thiết.
CẠNH TRANH TRONG KHU VỰC
Luật sửa đổi đã góp phần nâng sức cạnh tranh của thị
trường bất động sản Việt Nam trong khu vực. Bảng dưới
đây sẽ tóm tắt các điểm chính về quyền sở hữu bất động
sản của các quốc gia trong khu vực.
Luật sửa đổi đã cho phép các nhà đầu tư với “khả năng
nhập cảnh hợp pháp” sở hữu đa dạng loại hình bất động
sản thuộc thị trường mới nổi giàu tiềm năng phát triển
với cấu trúc hoàn thiện. Theo số liệu về lợi tức cho thuê
tại một số các thành phố được thể hiện ở bảng dưới đây,
có thể thấy Việt Nam là nơi mang lại lợi nhuận khá cao.
Nếu tính đến tiềm năng tăng trưởng của đầu vào thì có
thể thấy tổng lợi nhuận thu lại là rất hấp dẫn.
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QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG KHU VỰC
Quốc gia
Campuchia

Thời hạn
50 năm

Loại hình
Căn hộ trung cấp và căn hộ cao cấp

Hong Kong
Indonesia

50 năm
25 năm

Bất động sản thương mại & nhà ở

Nhật Bản

Toàn quyền sử dụng hợp phát

Bất động sản thương mại & nhà ở
Bất động sản thương mại, nhà ở & đất

50 năm
99 năm

Đất, bất động sản thương mại & nhà ở

Malaysia99 năm
Philippines
Singapore

Bất động sản thương mại & nhà ở với quyền sử dụng

Tài sản nhà ở không hạn chế

Đài Loan
20 năm
Thái Lan 30 năm

Nhà và đất

Việt Nam

Căn hộ, nhà liền kề và biệt thự

50 năm

Tất cả các loại đất hoặc tòa nhà

“THỊ THỰC ƯU ĐÃI”
Quy định “Nhập cảnh hợp pháp” của luật sửa đổi mở ra
cơ hội cho người nước ngoài đầu tư vào thị trường nhà
ở Việt Nam ở mức tối thiểu nào đó có được “thị thực ưu
đãi” kèm theo nhiều hình thức định cư lâu dài tại đây.
Trong phạm vi quy định về “thị thực ưu đãi” thường có
các quy định bảo trợ cho nguồn cung. Ví dụ: người nước
ngoài chỉ được mua sản phẩm mới, không được phép
bán lại trong một khoảng thời gian nhất định, đảm bảo
quy định bình đẳng với người mua là người Việt Nam.

trên đây có thay đổi thì có thể nhận thấy, lượng cung
thực ra cũng không ở mức quá dồi dào. Nguồn cầu thực
vẫn tồn tại và được duy trì ở mức khá cao.
Tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài của các nền kinh tế
phát triển thường dao động từ 5% đến 10% trong tất cả
các giao dịch bất động sản.
Ở Hà Nội và Tp. HCM, hàng năm có 35.000 giao dịch
sơ cấp. Giả sử tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài là 5%
thì sẽ tương đương với hàng năm có khoảng 1.750 người
nước ngoài mua nhà. Trong khi đó, nếu đối chiếu với
MMSH thì MMSH sẽ có khoảng 3.000 người nước ngoài
mua nhà mỗi năm.

VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
Bộ luật cũng cho phép người nước ngoài “chi trả cho
bất động sản thông qua một tổ chức tài chính làm việc
tại Việt Nam”. Trong bối cảnh ngành ngân hàng bán lẻ
của Việt Nam đang phát triển và ngày càng trở nên
cạnh tranh, thì điều này sẽ giúp cho người nước ngoài
tiếp cận dễ dàng hơn với các giải pháp tài chính hỗ trợ
mua nhà.

Giả sử giá trung bình khoảng 120.000 USD mỗi giao
dịch thì mỗi năm doanh thu rơi vào khoảng 210 triệu
USD. Nếu trung bình các chi phí đóng thuế, thủ tục rơi
vào khoảng 1.500 USD mỗi giao dịch thì tổng thu rơi vào
khoảng 2,6 triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên có hai vấn đề cần được xem xét liên quan
đến các khoản vay này; Thứ nhất là quy định của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam về đầu tư nước ngoài của các
cá nhân; Thứ hai là thời gian khoản nợ này phải đi liền
với thời hạn của visa, thường là hai năm.

Việc người nước ngoài tham gia mua bất động sản
không khiến cho mức giá trên thị trường thay đổi nhưng
có thể góp phần nâng cao tỉ lệ hấp thụ sản phẩm và tính
thanh khoản. Do đó sẽ góp phần phát triển thị trường
nhà ở Việt Nam.

SỐ LIỆU LIÊN QUAN
Việt Nam đang có cấu trúc dân số vàng hứa hẹn hỗ trợ
cho sự phát triển của thị trường nhà ở trong tương lai.
Quy mô hộ gia đình là khoảng 4,1 người/căn nhà hiện
nay nằm trong mức cao nhất của khu vực. Mức này ở
các nước phát triển thường ở mức 2,6 người/ căn nhà.
Dân số Việt Nam vào khoảng 90 triệu người nhưng tỉ lệ
đô thị hóa lại khá cao, vào khoảng 3,03%.
Hiện nay, nguồn cung tương lai ở cả Hà Nội và Tp. HCM
tính đến năm 2017 sẽ có thể cung ứng khoảng 100.000
chỗ ở. Do đó, nhu cầu nhà ở hàng năm ở cả hai thành
phố này vẫn còn là rất lớn. Khi tỉ lệ người/căn nhà giảm
đi thì số lượng nhà sẽ tăng lên, kết hợp với tỉ lệ đô thị
hóa ngày một gia tăng thì đây chính là nền tảng cho sự
phát triển của thị trường nhà ở. Kể cả nếu hai biến số
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Đó là lời miêu tả từ mẹ và bạn bè về Phạm Châu Anh – 12 tuổi, cư dân phố Trúc Ecopark,
Huy chương Đồng kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế IMSO 2014.
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URQJEX̮LQµLFKX\̠QN«RG¢LP̲WWL̘QJ
&K¤X$QKÓ¥Ó˵DW¶LW̴LK̘WE˾WQJ̶Q¢\W̴L
E˾WQJ̶NK£F/¼FWK®FµQK͈QJF¤XWU˼O̶L
K̘WV͂FK̬QQKL¬QF̀DWX̮LP̴LO̴QNKLO˺LÓ˵DUD
QK͈QJWUL̘WO¿P¢QJ˵̶LO̴QF˶QJSK˼LJ̆WJ»9¢
Ó¼QJQK˵O̶LPL¬XW˼EX̮LQµLFKX\̠QNK¶QJSK˼L
O¢W¶LSK̨QJY˾QHPP¢FµQK͈QJO¼F&K¤X$QK
TXD\W¶LY̴LK¢QJOR˺WF¤XK̨LQK˵7KDPJLDKR˺W
Ó̲QJQJR˺LNKµD̸Ó¤XWK®W̪WW®PK̦FE̮QJE̊QJ
F£FKQ¢RQJK̚SKµQJYL¬QFµNKµNK¶QJFX̪Q
V£FK\¬XWK¯FKF˼PQK̆QY̚¤PQK˺F'˵̶QJ
QK˵FRQQJ˵̶LF¶E«WX̮LQ¢\W̬QW˺LU˾WQKL̚X
QK͈QJÓL̜PWU£LQJ˵̼FWK¼Y̤
&K¤X$QKWK¯FKK̦FP¶QJ®QK˾W"

NK¶QJSK˼LF£FP¶QNKRDK̦FÓ¤X˺FRQWK¯FK
K̦FYÅQQK˾W&RQF˶QJWK¯FKÓ̦FY¢YL̘WWUX\̠Q
Q͈D&RQFµWK̜QJ̬LLPP̲WFK̰Ó̦FWUX\̠QP¢
NK¶QJEL̘WP̦LQJ˵̶LÓDQJO¢PJ®[XQJTXDQK0̒
FRQQµLÓ˾\O¢NKR˼QJWK̶LJLDQWK˵JL¥QF̀DF˼
QK¢Y®VDXO¼FÓ˾\FRQV̖EL̘QK®QKQµLNK¶QJ
QJ̈́QJQJK̢
7K̘F´Q7R£QY¢.KRDK̦FÓ́QJWḰP˾\Y®&K¤X$QK
WURQJÓ̲LWX\̜Q.KRDK̦FF̿DWU˵̶QJY¢JL¢QKKX\
FK˵˳QJÓ̬QJW˺LFX̲FWKL,062"

&RQF˶QJWK¯FKK̦F7R£QY¢7KL¬QYÅQK̦F7URQJ
F£FP¶QK̦FFRQNK¶QJJK«WP¶QQ¢R9®FRQWK¯FK
W®PKL̜XQK͈QJJ®P̴LO˺˴̴FP˳F̀DFRQO¢WU̸
WK¢QKQK¢7KL̘WN̘WK̶LWUDQJ
9̆\FRQÓDQJO¢PQK͇QJJ®Ó̜WK͉FKL̠Q˵̴FP˳
F̿DP®QK"

&RQY̖U˾WQKL̚XE̲V˵XW̆S4X̀Q£RP̒FKRSK«S
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FRQÓ˵̼FW͊FK̦QWKHR¿WK¯FK1K˵QJK¶P
Q¢RWU̶LO˺QKTX£WK®FRQF˶QJNK¶QJG£P
ǤWK̶LWUDQJK˳QWK̶LWL̘Wǥ£RJ®˾PQK˾WO¢
P̐FWK¶LQK˵P˾\K¶PQD\FRQWR¢QP̐F
QKL̚X£RK̘WV͂FFµWK̜
+̨L&K¤X$QKYXLP̲WFK¼WQK«QKL̚XQJ˵̶LȲQ
QµLWU̷WK¢QK17.WK®NK¶QJF̀QK̦FFKÅPF£F
P¶QW͉QKL¬QQK˵7R£Q.KRDK̦F9̆WO¿Ó¤X
&K¤X$QKQJK˷VDR"

&RQWK˾\K̦FNK¶QJEDRJL̶O¢WK̈́DF˼&RQ
U˾WWK¯FKK̦FQK͈QJWK͂P̴L9¢O¢PQK͈QJ
J®P®QKWK¯FKWK®FRQV̖F̪K̘WV͂FY¢O¢PU˾W
W̪W*L̪QJQK˵6WHYH-REVẄ́QJK̦FYL̘WFK͈
Ó̒SY¢͂QJG̾QJY¢RYL̠FO¢PIRQWFK͈FKR
$SSOH1¬QFRQWLQQK͈QJNL̘QWK͂F̸F£F
P¶QW͊QKL¬QY¢F£FP¶QNK£FVDXQ¢\V̖Fµ
¯FKFKRFRQ0̒FRQKD\QµLFRQF£LJ®F˶QJ
K̨LF£LJ®F˶QJWK̈FP̈FNK¶QJEL̘WVDXQ¢\
FµJL̨LK̘WÓ˵̼FW˾WF˼P̦LWK͂NK¶QJ
&K¤X$QKWK¯FKÓ̦FV£FKWK¯FKK̦FU˾WFKÅPFK̢
O¢PF£FE¢LW̆SU̬LF´QW®PKL̜XF˼WKL¬QYÅQK̦F
QJ¢\WK˵̶QJWK®Ó̘QO̴SF˼QJ¢\Y̆\FRQF´QFµ
WK̶LJLDQU˼QKṴLFKRF£FV̷WK¯FKNK£FNK¶QJ"

&RQȲQO«QP̒[HPSKLP+¢Q4X̪F&RQ
WK¯FK.LP7DQ$QK¿O¢WK̀QW˵̼QJF̀DQKL̚X
E˺QFRQQ͈DÖP7K̶LJLDQFX̪LWX̀QF˼QK¢
VDQJ(FRSDUNNK¶QJE̤P̒TX˼QO¿Q¬QFRQ
FµWK̜[HPWK̀QW˵̼QJF̀DP®QKG˵̴LW£QF¤\
KR̐FWU¬QJK̘E̜E˳LWURQJFOXEKRXVH&˼P
JL£FQK˵P®QKÓ˵̼FV̪QJWURQJSKLP

3+˹0&+8$1+
+̥&6,1+/̳3$
75˴̵1*37&6*,˻1*9+1̱,
1J¢\VLQK
Ò̤DFK̢%3K̪7U¼F
+X\FK˵˳QJÒ̬QJFX̲FWKL7R£QY¢.KRDK̦F4X̪FW̘
,062W̮FḰFW˺L,QGRQHVLDÒ¤\O¢QÅPWḰ
FX̲FWKLÓ˵̻FW̮FḰFY¢O¢QÅPÓ̀XWL¬Q9L̠W1DPFµ
Ó˺LGL̠QWKDPJLD&X̲FWKLQÅPQD\WKXK¼WV͉WKDP
JLDF̿DQ˵̴FWU¬QWK̘JL̴L

&RQWK˾\(FRSDUNJL̪QJF˼QKWURQJSKLP+¢Q4X̪F¢"

'˺Y¤QJ̸Ó¤\FµU˾WQKL̚XF¤\QKL̚XÓ˵̶QJÓ̒SF˼QK¢
FRQ̸3K̪7U¼FF˶QJF͊FÓ̒S1K®QF˼QK£QKQ̈QJ[X\¬Q
TXDK¢QJF¤\WU¬QP̲WFRQÓ˵̶QJG¢LK¼WẀPP̈WU˾W
JL̪QJWURQJSKLP+DLWK£QJ¶QWKLÓ̲LWX\̜QFRQF»QJ
F£FE˺QÓ̚XK̦F̸QK¢F¶JL£R̸5̈́QJ&̦5˾WO˺O¢G»
O¢PE¢LW̆SF˼QJ¢\Ó£QJO̖SK˼LP̠WÖPQK˵QJNK¶QJ
E˺QQ¢RE̤̪P&K¼QJFRQKD\Ó»DQKDXO¢Y®F˼QKÓ̒S
TX£QK˵ÓDQJÓLWU˺LKª̸Q˵̴FQJR¢LQ¬QNK¶QJ̪P
Ó˵̼F̸(FRSDUNFµE̜E˳LǤ[̤QǥQ¬QF˶QJJL̪QJQK¢
F£FQK¤QY̆WFK¯QKWURQJSKLP
9̆\FRQWK¯FK̷+¢1̲LK˳QKD\̷(FRSDUN"

̷Ó¤XFRQF˶QJWK¯FKQK˵QJ̸(FRSDUNWK®FRQÓ˵̼F[HP
SKLPF´QÓ˵̼FE˳LÓ˺S[HJL̪QJWURQJSKLP+¢Q4X̪F
Q¬QFRQWK¯FK(FRSDUNK˳QP̲WFK¼W F˵̶LW˵˳L 
&¶FK¼FFRQK̦FQJ¢\P̲WJL̨LY¢V̴PÓ˺WÓ˵̻F˵̴FP˳WU̷WK¢QK
QK¢WKL̘WN̘QK«

&RQFK¼FF¶YL̘WE¢LY̚FRQWK̆WKD\˺»

NHỊP SỐNG CƯ DÂN

22

NHỮNG
BỤI VÀNG
KÝ ỨC
%,1*8<̝17+̼<$1+
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Cách đây vài ngày, khi Thư viện cộng đồng Ecopark khởi động phong trào quyên
góp sách, chúng tôi được trải nghiệm những khoảnh khắc rất cảm động: rất nhiều
cuốn sách quý từ tủ sách cá nhân các gia đình được mang đến, đứng dựa lưng vào
nhau trên giá gỗ mới. Hình ảnh đó làm dấy lên một niềm vui âm thầm nhưng
không kém phần rộn ràng trong lòng những người mê sách từ nhỏ như chúng tôi.

.

KLDQKQP̲WQJ˵̶LQKL̠WW®QKY̴L
YL̠F[¤\G͊QJẀV£FKF̲QJÓ̬QJ
Ó˵DUDFX̪QǤ9RORGLDY¢F£FE˺Qǥ
W£FJL˼;¶9L̘W W¶LWK˾\WLPP®QK
Ó̆SU̲QO¬Q%˾\JL̶W¶LNK¶QJWK̜FKLDV̔
Y̴LQK͈QJE˺QWU̔FµP̐W̸ÓµF˼P[¼FF̀D
P®QKF˼PJL£FVXQJV˵̴QJFKR£QJQJ̼S
NKµW˼QK˵J̐SO˺LP̲WQJ˵̶LWK¤Q\¬XO˵X
O˺F1K͈QJE˺QWU̔˾\V̖NK¶QJKL̜X&K̢
O¢P̲WFX̪QV£FKF˶WK¶LP¢FµJ®SK˼L
[¼FÓ̲QJÓ̘QWK̘7K̘QK˵QJFX̪QV£FK
Ó¥QKL̚XY̘W̪Y¢Ó˵̼FSK̀P̲WO̴SE̾LP̶
F̀DWK̶LJLDQQ¢\WK͊FV͊Ó£QJTX¿Ó̪LY̴L
W¶L1K͈QJQÅP[D[˵DNKLW¶LF´QO¢
Ó͂DK̦FWU´WL̜XK̦FÓ¤\Ẅ́QJO¢P̲WWURQJ
QK͈QJFX̪QV£FKǤJ̪LÓ̀XJL˵̶QJǥ6£FK
VDQO˾SQ̰LF¶Ó˳QW¶LWK˵̶QJF˼PWK˾\NKL
FKL̚XPX̲QÓ¥QK£QKHPP̐WQJ˵̶LP¢
E̪P̒FK˵DY̚6£FKE»Ó̈SQK͈QJWKL̘X
WK̪QY̆WFK˾WF̀DWX̮LWK˳E̊QJQK͈QJFKLD
V̔WLQKWK̀Q˾P£S7¶LÓ¥Ó£QKE˺QY̴L
F̆XE«9RORGLDQJK̤FKQJ̼PÓ¥URQJUX̮L
SKL¬XO˵XWURQJQK͈QJP»DKªYXLY̔F̀D
F̆XÓ¥F»QJ¤QK̆QNKLO¢PP̒EX̬QÓ¥Fµ
WK¬PKL̜XEL̘WY̚P̲WWK̶LFKL̘QWUDQKNK̈F
QJKL̠WF̀DP̲WÓ˾WQ˵̴F[D[¶L1K͈QJE¢L
K̦FJL£WṲV̪QJP¢E¤\JL̶QKL̚XQJ˵̶LO̴Q
FX̪QJTX¿WORG˺\FKRWU̔FRQW¶LÓ˵̼FQK̆Q
TXDQK͈QJFX̪QV£FKF˶JL˾\ÓHQY¢E̾L
E̐PQK˵WK̘0̲WWK̘K̠QJ˵̶LÓ̦FO̴QO¬Q
EL̘W\¬XWK˵˳QJTXDQW¤PÓ̘QQJ˵̶LNK£F
N¯QKWU̦QJE̪P̒EL̘WJL¼SÓ̺E˺QEªQJK˷
Ó̘QÓL̚XWKL̠QO¢PQK͈QJYL̠FW͆W̘QK̶
QK͈QJFX̪QV£FKQK˵WK̘1K͈QJN¿͂F¬P
Ó̒SÓ˵̼FO˵XJL͈FµNK˼QÅQJO¢PQJ˵̶LWD
V̪QJK˺QKSK¼FK˳QF˶QJÓ˵̼FJ̼LO˺LTXD
O̴SE̾LF̀DQK͈QJFX̪QV£FKQK˵WK̘
ÒµF˶QJO¢O¿GRY®VDRW¶LYXLP̈́QJNKLWK˾\
NKXÓ¶WK̤(FRSDUNFµP̲WNK¶QJJLDQÓ̦F
F̲QJÓ̬QJ0̲WNK¶QJJLDQV̪QJ[DQK
V˺FKÓ̒SQK˵(FRSDUNFK̢FµWK̜[DQK
V˺FKÓ̒SP¥LNKL[¤\G͊QJÓ˵̼FF£FJL£WṲ
YÅQKR£FKRF˵G¤Q;DQKNK¶QJFK̢Y®F¤\
6˺FKNK¶QJFK̢Y®NK¶QJU£FE̾LÒ̒SNK¶QJ
FK̢Y®KRD;DQKF´QO¢V͊WL̘SQ̪LEL̘WFKÅP

ORFKRWK̘K̠WU̔6˺FKF´QO¢V͊O¢QKP˺QKF̀DP¶LWU˵̶QJ
V̪QJQ«WW¯FKF͊FF̀DQK͈QJWL̠Q¯FKÒ̒SF´QẄ́F£FKR˺W
Ó̲QJFKXQJEL̘WV̪QJY®QKDXY®F̲QJÓ̬QJ
9¢W¶LK\Y̦QJŮQJY̴LV͊FKXQJV͂FF̀DF£FWK̘K̠F˵
G¤QFK¼QJWDV̖FµÓ˵̼FP̲WKDLY¢QKL̚XWK̘K̠QJ˵̶L
Ó̦FP̴LO̴QO¬QẄ́ẀV£FKFKXQJQ¢\/˶WU̔K̦FF£FKFKLD
V̔K̦FF£FKV̪QJYÅQPLQK\¬XWK˵˳QJKR¢WKX̆QWK¶QJ
TXDYL̠FÓ̦FV£FK9¢VDXQ¢\O̴QO¬QU˾WFµWK̜P̲WFX̪Q
V£FKQ¢RÓµẄ́WK˵YL̠QF̲QJÓ̬QJ(FRSDUNO˺LWU̸WK¢QK
QK͈QJE̾LY¢QJO˾SO£QKWURQJN¿͂FP̲WQJ˵̶LÓ¥WU˵̸QJ
WK¢QK9¢JL¤\SK¼WJ̐SO˺LN¿͂FF˶QJÓ̀\K˺QKSK¼FWU¢Q
QJ̆SQL̚PYXLQK˵W¶LÓ¥Ẅ́QJFµK¶PQD\»

GIÁO DỤC

24

3K̪LF˼QK7U˵̶QJÒ˺LK̦F<.KRD7RN\R9L̠W1DP 7RN\R+XPDQ+HDOWK6FLHQFHV8QLYHUVLW\9LHWQDP
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Ì
THIẾT KẾ ẤN
TƯỢNG CỦA CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TẠI ECOPARK
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1

Cùng với việc vận hành tốt hệ thống trường
học các cấp hiện có, Ecopark ngày càng khẳng
định sự đầu tư bài bản cho giáo dục bằng việc
thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài ở
lĩnh vực giáo dục đại học
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Key Plan

9

̈́DTXDWU˵̶QJÒ+$QK4X̪F9L̠W1DPY¢Ò+<NKRD7RN\R9L̠W1DPÓ¥
F¶QJE̪WKL̘WN̘W˺L(FRSDUNY̴LQK͈QJNKXJL˼QJÓ˵̶QJNKXK̲L
QKµPQJKL¬QF͂XWK˵JL¥QǪY¶F»QJÓ̲FÓ£RY¢KL̠QÓ˺L
1̊PWU¬QGL̠QW¯FKKDWU˵̶QJÒ˺LK̦F$QK4X̪FFµSKRQJF£FKV£QJW˺R
˾QW˵̼QJY̴LNK̪LWK£SFK¯QKJ̬PẀQJÓ˵̼FWKL̘WN̘̂QG̾QK˵P̲WJL£
V£FKNK̮QJO̬JL͈DNK¶QJJLDQ[DQKP£W9̴LF£FW˾PF͆DN¯QKWURQJVX̪W
K¢QKODQJY¢NK¶QJJLDQE¬QWURQJW´DQK¢OX¶QWU¢QQJ̆S£QKV£QJ
7K˵YL̠QU̲QJK˳QPÓ˵̼FWKL̘WN̘WK¢QKNK̪LŎSSK˵˳QJẀQJY¢OL¬Q
N̘WY̴LNKXJL˼QJG˺\Ò̐FEL̠WWK˵YL̠QF´QÓ˵̼FWUDQJE̤P¢QK®QKFKL̘X
F¶QJF̲QJQJR¢LWU̶LFKRF£FKR˺WÓ̲QJW̆SWK̜F̀DVLQKYL¬Q.KXGL̞QWKX\̘W
ẀQJÓ˵̼FWKL̘WN̘UL¬QJEL̠WY̴LNKXJL˼QJG˺\W˺RQ¬QP̲WNK̪LN̘WF˾XK̦F
Ó˵̶QJW˵˳QJSK˼QÓ̀\P¢XV̈F
&£FNKR˼QJV¤QO̴QJL͈DF£FW´DQK¢Ó˵̼FO˾SÓ̀\E̸LK̠WK̪QJ£QKV£QJY¢
F¤\[DQKPDQJW̴LNK¶QJJLDQWK˵JL¥QWX\̠WY̶LFKRVLQKYL¬Q7R¢QE̲NKX¶Q
YL¬QWU˵̶QJÓ˵̼FWKL̘WN̘WK¤QWKL̠QY̴LQJ˵̶LÓLE̲E̊QJYL̠FK˺QFK̘[HO˵X
WK¶QJW˺RÓL̚XNL̠QFKRF£FKR˺WÓ̲QJK̲LQKµPN¯FKWK¯FKV͊QÅQJÓ̲QJ
NK£PSK£QJKL¬QF͂XNKRDK̦FF̀DVLQKYL¬Q
+̠WK̪QJÓ̰[HEX¿WYÅQPLQKKL̠QÓ˺LY̴LQK¢FK̶WKHRWL¬XFKX̂Q4X̪FW̘
F˶QJO¢P̲WÓL̜PQK˾QWURQJWKL̘WN̘F̀DWU˵̶QJÒ˺LK̦F$QK4X̪F9L̠W1DP
9̴LÓ̐FWU˵QJF̀DWU˵̶QJÓ˺LK̦F<Ò˺LK̦F<NKRD7RN\R9L̠W1DPY̴LTX\P¶
KDFK¼WU̦QJWKL̘WN̘F£FSK´QJWK¯QJKL̠PWK͊FK¢QKFK̢QKK®QK+DLNK̪L
SK´QJK̦FFDRẀQJÓ˵̼FN̘WQ̪LY̴LQKDXE̸LNK̪LQK¢Y¢K̲LWU˵̶QJẀQJ
V̈SÓ̐WP¢XV̈FWUXQJW¯QKPDQJW̴LG£QJY̔Ó˳QJL˼QP¢KL̠QÓ˺L1K͈QJ
E͂FW˵̶QJE¬W¶QJY¢F̲WFK̪QJODQFDQJ̰PDQJÓ̘QFKRP̦LQJ˵̶LP̲WV͊
WU˼LQJKL̠PP̴L̸P̦LJµFÓ̲W˺RUDF˼PK͂QJQJKL¬QF͂XV£QJW˺RWX\̠WY̶L
FKRVLQKYL¬Q
9̴LWKL̘WN̘V£QJW˺RKL̠QÓ˺LY¢E̚QY͈QJWURQJP̲WNK¶QJJLDQ[DQKU̲QJ
O̴QÓ˺WWL¬XFKX̂Q4X̪FW̘F£FWU˵̶QJK̦FNK¶QJFK̢W˺RÓL̚XNL̠QFKRQKL̚X
VLQKYL¬Q9L̠W1DPÓ˵̼FWL̘SF̆QY̴LQ̚QJL£RG̾FÓ˺LK̦FX\W¯QK¢QJÓ̀XWK̘
JL̴LQJD\W˺LTX¬K˵˳QJP®QKP¢F´QPDQJW̴LY̔Ó̒SKL̠QÓ˺LFKRE͂FWUDQK
W̮QJWK̜NKXÓ¶WK̤(FRSDUN»
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SẢN PHẨM MỚI

GIÁ TRỊ VƯỢT
TRỘI CỦA
PARK RIVER

.KXWL̠Q¯FKF̲QJÓ̬QJY̴LÓ̀\Ó̀G̤FKY̾JL˼LWU¯W̦D
O˺FW˺LY̤WU¯WUXQJW¤PF̀D3DUN5LYHUFµÓL̜PQK˾Q
O¢QK¢F¤XO˺FE̲Y̴LK¢QJF¤\F̮WK̾W̨DEµQJP£W
SK̀N¯QNK¶QJJLDQ3K¯DÒ¶QJO¢NKXWK̜WKDRTX̀Q
Y̼WY¢F̀XO¶QJSK¯D%̈FO¢W̮K̼SF£FE̜E˳LQJR¢L
WU̶L1JR¢LUD3DUN5LYHUF´QÓ˵̼FW¶ÓL̜PE̸LK¢QJ
OR˺WF£FF¶QJYL¬QWL̜XNKXQK̊PWÅQJWK¬PNK¶QJ
JLDQWK˵JL¥QFKRP̰LF˵G¤Q

27

SẢN PHẨM MỚI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

PARK RIVER

NƠI HỘI TỤ PHONG CÁCH SỐNG TRUYỀN THỐNG VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
6̪QJÓ̀KDLK˵̴QJJL¢XWU̦QÓ¶LÓ˵̶QJO¢WL¬XFK¯F̀DP¶K®QKQK¢WK˵˳QJP˺L
QK̊PGX\WU®WKµLTXHQY¢YÅQKµDNLQKGRDQKO¤XÓ̶LF̀DQJ˵̶L9L̠W1K¢SK̪WK˵˳QJP˺L
Ó˵̼FWKL̘WN̘Y̴LKDLP̐WWL̚QEL̠WŎSÓ˼PE˼RKR˺WÓ̲QJNLQKGRDQKF˶QJQK˵NK¶QJ
JLDQV̪QJUL¬QJW˵F̀DF£FJLDÓ®QK

SẢN PHẨM MỚI

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

PARK RIVER
TỰ DO KHOÁNG ĐẠT VÀ LÃNG MẠN
ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

7̆QG̽QJNK¶QJJLDQ\¬QW˷QKWKR£QJP£WY¢F˼QKTXDQWK˳P̲QJWU¬Q
P̐WQ˵̴FQK¢SK̪OL̚QN̚Ó˵̻FWKL̘WN̘P̷W̓P̦LJµFÓ̲Ó˵DWKL¬QQKL¬QWU¢Q
QJ̆SY¢RP̦LQJ·QJ£FKWURQJFÅQQK¢Ò¤\O¢V˼QSK̂PQK¢̷QJK̢G˵̹QJFDRF˾S
QK˾WF̿D3DUN5LYHUSK»K̻SY̴LSKRQJF£FKV̪QJK˵̴QJQJR˺LFKDQK´DY̴LWKL¬QQKL¬Q

32

KỸ NĂNG SỐNG

THOÁT HIỂM KHI XẢY
RA HỎA HOẠN Ở NHÀ
CAO TẦNG
Đối với những đô thị mới, có nhiều khu nhà
cao tầng, việc đảm bảo an toàn phòng cháy/
chữa cháy là một yêu cầu hết sức quan trọng.
Định kỳ hàng Quý, khu đô thị Ecopark đều
đặn thực hiện các chương trình diễn tập
PCCC để trang bị những kĩ năng cần thiết
tới nhân viên của tòa nhà và mỗi cư dân.
Tạp chí Ecolife số này xin trang bị cho độc
giả và cư dân một số kỹ năng thoát hiểm khi
xảy ra hỏa hoạn ở nhà cao tầng.
%,˻1+1+&%7&+
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K͈QJÓL̚XF̀QEL̘WNKLVLQK
V̪QJKR̐FO¢PYL̠FWURQJ
QK¢FDRẀQJ
7®PKL̜XY̤WU¯F̀XWKDQJE̲WKR£W
KL̜P
%L̘WY̤WU¯F£FSK˵˳QJWL̠QFK͈DFK£\
J̀QQK˾WF£FSK˵˳QJWL̠QFµWK̜
JL¼SE˺QWKR£WKL̜PQK˵G¤\WKR£W
KL̜P̪QJWKR£WKL̜P Q̘XFµ 


1̈PÓ˵̼FWL¬XO̠QK
FK͈DFK£\%£RÓ̲QJǞ
1J̈WF̀XGDRǞ6͆G̾QJ
SK˵˳QJWL̠QFK͈DFK£\
W˺LFK̰*̦LÓL̠QÓ̘Q
V̪
.KL[˼\UDK̨DKR˺Q
F̀QO¢PJ®"
ÒL̚XF̀QWKL̘WQK˾WO¢SK˼LE®QK
W˷QK
6͆G̾QJF£FWKL̘WE̤FK͈DFK£\V̎Q
FµÓ̜ĞSẄWÓ£PFK£\3K̮EL̘Q̸
FKXQJF˵5̈́QJ&̦(FRSDUNO¢OR˺L
E®QKE̲WFK͈DFK£\OR˺L[£FKWD\Y¢
E®QKFK͈DFK£\NK¯&2

&&%˴̳&&˲%˻16̈́'̼1*%1+
%̱7&+͆$&+<

&KX\̜QE®QKW̴LJ̀QÓ̤D
ÓL̜PFK£\
/̈F[µFY¢LÒQQ̘XO¢E®QKE̲W
OR˺LNK¯Ó̂\FKXQJY̴LE̲W 0)= 
*L̆WFK̪WK¥PN̒SFK®
&K̦QÓ̀XK˵̴QJJLµK˵̴QJORD
SKXQY¢RJ̪FO͆D
*L͈E®QK̸NKR˼QJF£FKPWX͌
OR˺LE®QK
%µSYDQÓ̜E̲WFK͈DFK£\SKXQUD
.KLNK¯\̘XWK®WL̘QO˺LJ̀QY¢ÓD
ORDSKXQTXDO˺LÓ̜ĞSẄWKR¢Q
WR¢QÓ£PFK£\
&K¼¿
.KLSKXQSK˼LÓ͂QJ̸Ó̀XK˵̴QJ
JLµ FK£\QJR¢L Ó͂QJJ̀QF͆DUD

Y¢R FK£\WURQJ 
.KLSKXQSK˼LẄWǨQP̴LQJ̈́QJ
SKXQ
.KLĞSF£FÓ£PFK£\FK˾WǪQJ
SK˼LSKXQEDRSK̀O¬QE̚P̐W
FK£\WU£QKSKXQ[̾FWU͊FWL̘S
[X̪QJFK˾WǪQJÓ̚SK´QJFK¼QJ
ËQUDQJR¢LFK£\WRK˳Q
.KLSKXQJL͈E®QK̸W˵WK̘WǨQJ
Ó͂QJÓ̜Ó˺WKL̠XTX˼W̪WQK˾W
&£FE˵̴FF˳E˼QVͅG̽QJE®QK
FK͇DFK£\NK¯&2
.KLFµFK£\[˼\UDGLFKX\̜QE®QK
W̴LJ̀QÓL̜PFK£\JL̆WFK̪WK¥P
&K̦QÓ̀XK˵̴QJQJ̦QO͆DK˵̴QJ
ORDSKXQY¢RF¢QJJ̀QJ̪FO͆D
F¢QJW̪W

1̘XNK¶QJFµO̪LUDK¥\GLFKX\̜Q
UDEDQF¶QJKR̐FP̸F͆DV̮5̬L
Ẅ́EDQF¶QJF͆DV̮W®PF£FKE£R
KL̠XUDE¬QQJR¢L7X\̠WÓ̪LNK¶QJ
QK˼\UDNK̨LEDQF¶QJF͆DV̮WǗ
WU˵̶QJK̼S̸ẀQJWK˾SKR̐FFµ
Q̠PF͂XK̸̲G˵̴L
7U˵̴FNKLP̸F͆DUDE¬QQJR¢LQ¬Q
NL̜PWUDQKL̠WÓ̲E̊QJF£FKG»QJ
O˵QJE¢QWD\FK˺PQK̒Y¢RF͆D
Q¼P[RD\KR̐FWD\Y̐QNLPOR˺L
1̘XQKL̠WÓ̸̲F͆DQ¼P[RD\Ǫ
FDRW͂FO¢QKL̠WÓ̲E¬QQJR¢LFDR
KR̐FQJ˵̼FO˺L.KLP̸F͆DQ¬Q
WU£QKP̐WQ«QJ˵̶LVDQJP̲WE¬Q
Ó̚SK´QJO͆DW˺W WU£QKKL̠QW˵̼QJ
W̮QWK˵˳QJGRFK¬QKO̠FK£SVX˾W
7URQJWU˵̶QJK̼SQKL̠WÓ̲E¬Q
QJR¢LTX£FDRWX\̠WÓ̪LNK¶QJ
Ó˵̼FP̸F͆D
1̘XSK˼LGLFKX\̜QTXDQK͈QJ
Y»QJFµQKL̚XNKµLO͆DG»QJ
FKÅQ£RNKÅQP̚PǪWK˾PQ˵̴F
WU»PO¬QQJ˵̶L

6͆G̾QJNKÅQ˵̴WE̤WP˶LPL̠QJÓ̜
K˺QFK̘K¯WSK˼LNK¯Ó̲F%´KR̐F
ÓLNKRPQJ˵̶LGLFKX\̜QF¢QJWK˾S
F¢QJW̪WÓLPHQWKHRW˵̶QJ

.KLW̴LF͆DWKR£WKL̜PG»QJKDL
WD\˾QP˺QKY¢RWKDQKQJDQJWU¬Q
F͆DÓ̜P̸NKµDF͆DWKR£WKL̜P

%µS KD\Y̐Q YDQÓ̜NK¯W͊SKXQ
UDĞSO͆D
&K¼¿
.K¶QJQ¬QV͆G̾QJE®QKOR˺LQ¢\
Ó̜ĞSF£FÓ£PFK£\QJR¢LWU̶L
1̘XG»QJNKLSKXQSK˼LFK̦QÓ̀X
K˵̴QJJLµ
Ò̚SK´QJĘQJO˺QK&K̢Ó˵̼F
F̀PY¢RSK̀QQK͊DFDRVXWU¬Q
Y´LY¢ORDSKXQ
7U˵̴FNKLSKXQ̸SK´QJN¯QSK˼L
E£RFKRP̦LQJ˵̶LUDK̘WNK̨L
SK´QJSK˼LG͊WU»O̪LWKR£WUDVDX
NKLSKXQ
7URQJWU˵̶QJK̼SNK¶QJĞSÓ˵̼F
FK£\QKDQKFKµQJÓµQJF͆DKR̐F
F¶ŎSNKXY͊FE̤FK£\7®PF£FO̪L
WKR£WQ˺QV̎QFµWKHRÓªQFK̢ḠQ
(;,7 ḠQÓ̘QF̀XWKDQJWKR£W
KL̜PKR̐FQJKHWK¶QJE£RTXDK̠
WK̪QJORDW´DQK¢
'»QJY˼LJL̔˵̴WQK«WY¢RQK͈QJ
NKHK̸KR̐FEÅQJN«RG£QFK̐W
QK͈QJQ˳LNKµLFµWK̜OHQY¢RW®P
F£FKWKR£WVDQJSK´QJNK£F

/˵X¿WX\̠WÓ̪LNK¶QJV͆G̾QJ
WKDQJP£\NKL[˼\UDK̨DKR˺Q
7K¶QJE£RFKRP̦LQJ˵̶LWURQJ
W´DQK¢E̊QJF£FKQK˾QY¢RF£F
K̲SE£RFK£\NK̂QF˾S7U¬Q
Ó˵̶QJWKR£WQ˺QWK¶QJE£RY̴LF£F
FÅQK̲NK£FQ̘XFµWK̜


*·Y̺O̴SN¯QKF̀DK̲SE£RFK£\
Y¢˾QFKX¶QJ»

34

35

VĂN HÓA

VĂN HÓA
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TỤC CÚNG

GÀ

TRONG NGÀY LỄ, TẾT
%,&+'͓1*
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Một tập tục lâu đời không thể thiếu trong đời sống người Việt từ
cổ chí kim, đó là việc cúng gà mỗi dịp lễ, tết.
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L̪QJJ¢QµLFKXQJY¢J¢WU̪QJQµLUL¬QJO¢
P̲WOR¢LY̆WQX¶LÓ¥KL̠QGL̠QU˾WO¤XNK¶QJ
QK͈QJJ̈QEµP̆WWKL̘WY̴LÓ̶LV̪QJODRÓ̲QJ
V˼Q[X˾WF̀DFRQQJ˵̶LP¢F´Q[HQŌQF˼Y¢R
NK¶QJJLDQW¤POLQKY¢WK̀QWKR˺L7̈́WK̶LF̮Ó˺L
J¢Ó¥O¢P̲WOR¢LY̆WOLQKWKL¬QJWURQJP̲WV̪Q̚Q
YÅQKµDY¢J̈QFK̐WY̴LQKL̚XK̠WK̪QJW¯QQJ˵̺QJ
Y¢WK̶F¼QJW¶QJL£RY̴LW˵F£FKO¢O̞Y̆W Y̆WKL̘QW̘
KD\Y̆WW̘WK̀Q 
0̲WV̪Q̚QYÅQKµDSK˵˳QJ7¤\FKRŮQJTX͐G͈V̖
UXQV̼Y¢WDQEL̘QNKLQJKHWL̘QJJ£\YDQJF̀DJ¢
WU̪QJWL̘QJJ£\F̀DJ¢WU̪QJF˶QJO¢WL̘QJJ£\Ó˵D
WLQF̀DF£FY̤WK̀QY¢F˶QJO¢WL̘QJJ£\Ó˵DWL̞QF£F
OLQKK̬QÓ¥NKX˾WY̚E¬QNLDWK̘JL̴L
+®QK˼QKFK¼J¢WU̪QJRDLY̠F˾WFDRWL̘QJJ£\Y̴L
E̲O¶QJV̐FV̺Y¢F̐SFK¤QNK̨HP˺QKF´QO¢EL̜X
W˵̼QJFKRV͊K»QJG˶QJF˵˳QJNK¯Ó̀\V͂FV̪QJ
Y¢W¯QKFKL̘QÓ˾X0̲WTX̪FJLDFµE̚G¢\YÅQKµD
QK˵3K£SÓ¥FK̦QK®QK˼QKFK¼*¢WU̪QJ*DXORLV
O¢EL̜XW˵̼QJF̀DÓ˾WQ˵̴FP®QK
1J˵̶L3K˵˳QJÒ¶QJO˺LF¢QJÓ̐FEL̠W[HPWU̦QJ
OR¢LJ¢Y̴LK̦J¢F´QO¢P̲WWURQJP˵̶LKDLFRQ
JL£SN͌E¯9¢Ó̐FEL̠WWL̘QJJ¢J£\WURQJÓ¬PJLDR
WK̈́DFK¯QKO¢WL̘QJJ̦LOLQKWKL¬QJYDQJY̦QJWU̶L
Ó˾WÓ£QKWK͂FP̐WWU̶LĞ\Ó̜V˵̸L˾PY¢FKL̘X
V£QJFKRQK¤QJLDQNK̈SF·LÓ̜ÓµQP̲WQÅPP̴L
W̪WW˵˳LP˵DWKX̆QJLµK´DP»DP¢QJE̲LWKX
P̦LVLQKY̆WNK̨HP˺QK9®Y̆\W̾FO̠F¼QJJ¢Y¢R
F£FQJ¢\O̞Ó¥O¢P̲WQ«WYÅQKµDPDQJÓ̆PG˾X
˾QE˼QV̈FẄ́[D[˵DY¢F¼QJJ¢WURQJÓ¬PJLDR
WK̈́DFK¢RÓµQQÅPP̴LO˺LF¢QJO¢P̲WQ«WYÅQKµD
Ó̐FEL̠W
9̴L9L̠W1DPYL̠FF¼QJJ¢WURQJNKR˼QKNK̈FJLDR
WK̈́DF˶QJFK¯QKO¢P̲WWURQJQK͈QJEL̜XKL̠QYÅQ
KµDU·QK˾WF̀DQ̚QYÅQPLQKO¼DQ˵̴FO¤XÓ̶LP̲W
¢ WKHR WK̶L JLDQ
WK͂W¯QQJ˵̺QJW¶QV»QJP̐WWU̶LP¢WKHRWK̶LJLDQ

Ó¥WU̸WK¢QKSKRQJW̾FWKL¬QJOL¬QJF̀DG¤QW̲FWD
&K̦QJ¢F¼QJÓ¬PEDP˵˳L7̘WOX¶QO¢P̲WWURQJ
QK͈QJF¶QJYL̠FÓ´LK̨LV͊N˸W¯QKFDRQK˾WF̀DQJ˵̶L
SK̾Q͈Q̲LWU̼WURQJJLDÓ®QK3K˼LO¢J¢WU̪QJKRD
NK¶QJTX£WRNK¶QJTX£QK̨P¢RǪ́O¶QJP˵̼WGD
FÅQJ͂FÓ̀\F̮FDRFK¤QNK̨H*¢NKLF¼QJOX¶QÓ˵̼F
̸Y̤WU¯FK¯QKJL͈DWUDQJWU̦QJQK˾WF̀DE¢QWK̶Y¢
P̲WE¶QJK̬QJQK̨Ó˵̼FJ̈QY¢RP̨J¢W˵̼QJWU˵QJ
FKRP̐WWU̶LÓ¥Ó˵̼FWK͂FĞ\EDRK¢PF˼QK͈QJ¿
QL̠PY̚V͊WKDQKNKL̘WÓ̒SÓ̖»

0̲WWURQJQK͇QJOR˺LJ¢ÓDQJÓ˵̻FQKL̚XQJ˵̶L
QK̈PÓ̘QFKRYL̠FF¼QJW̘F˶QJQK˵O¢PTX¢EL̘X
KL̠QQD\FK¯QKO¢JL̪QJJ¢Ò¶QJ7˼R Ò¶QJ&˼R W˺L
KX\̠Q[¥Ò¶QJ7˼RKX\̠Q.KR£L&K¤XW̢QK+˵QJ
<¬QÒ¤\O¢P̲WJL̪QJJ¢TX¿KL̘PY¢W̓QJÓ˵̻FVͅ
G̽QJÓ̜FXQJWL̘QFKRF£FĔFYXDFK¼DQJ¢\[˵D
*¢FµWU̦QJO˵̻QJW̓NJWU̷O¬Q̷Ó̲WX̮LWU˵̷QJ
WK¢QKJL£WṲGLQKG˵̹QJU˾WFDRY¢Ó̐FEL̠WÓ¶LFK¤Q
J¢OX¶QO¢P̲WPµQÅQWK˵̻QJK˺QJÓ˵̻FG¢QKFKR
F£FĔFÓ́FFDRY̦QJWU̦QJWURQJF£FEX̮LWK̘WWL̠F

NHÀ ĐẸP
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1K¢P̄X3K̪&¼F(FRSDUN

NHÀ THÔNG MINH VÀ
XU HƯỚNG NỘI THẤT MỚI 2015
Năm 2015 có thể được xem là năm mà xu hướng công nghệ nhà thông minh
đang dần trở thành tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại và đẳng cấp. Tạp chí Ecolife
số này xin giới thiệu mẫu hình nhà liền kế Phố Cúc tại Ecopark như một gợi ý.
%,9,̗7&+81*
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PDUW+RPH QK¢WK¶QJPLQK ¢[XK˵̴QJ
ÓDQJWK̤QKK¢QKWU¬QWK̘JL̴L1K͈QJFÅQ
QK¢Y̴LF£FY̆WG̾QJFµWK̜ÓL̚XNKL̜Q
E̊QJF£FWKL̘WE̤WK¶QJPLQKQK˵VPDUWSKRQH
WDEOHWODSWRSǪV̖JL¼SFX̲FV̪QJF̀DJLDFK̀
WU̸Q¬QG̞FK̤XY¢WK¼Y̤K˳Q

39

&ÅQEL̠WWK͊W˺L3K̪&¼FFKRSK«S
FK̀QK¤QWURQJW´DQK¢ÓL̚XNKL̜Q
ÓL̠Q£QKV£QJ¤PQK˺FUªPF͆D
NKµDDQQLQKY¢QKL̚XG̤FKY̾NK£F
WK¶QJTXDÓL̠QWKR˺LY¢LQWHUQHW
9̴LK̠WK̪QJ&DPHUDY¢KL̜QWK̤
'̸E˾WF͂Q˳LQ¢RE˺QÓ̚XG̞
G¢QJWKHRG·LP̦LKR˺WÓ̲QJÓDQJ
GL̞QUDWURQJFÅQK̲F̀DP®QK
&K̢Y̴LP̲WF¼FK˺PO¢E˺QÓ¥Fµ
WK̜FK̦Q£QKV£QJU͊FU̺NKLWL̘S
NK£FKÓ¥LWL̠F¬PG̤XNKLWK˵
JL¥QẄWÓªQNKL[HPSKLP˼QK
&K̈FFK̈QY̴LQK͈QJQJ˵̶LNK£FK
ÒQÓ̀XWL¬QE˵̴FFK¤QY¢RFÅQK̲
WK¶QJPLQKV̖F˼PWK˾\FKR£QJ
QJ̼SE̸LV͊WL̠QQJKLWKR˼LP£L
P¢K̠WK̪QJ6PDUW+RPHF̀DE˺Q
PDQJO˺L
.K¶QJFK̢E˾WQJ̶Y̴LF¶QJQJK̠
WK¶QJPLQKKL̠QÓ˺LFÅQK̲3K̪
&¼FJ¤\FK¼¿E̸LWKL̘WN̘Y¶F»QJ
WLQKW̘Ó̚FDRV͊W̪LJL˼QÓDQÅQJ
SK»K̼SY̴LFX̲FV̪QJKL̠QÓ˺L6͊
N̘WK̼SNK«RO«RJL͈DF£FPµQÓ̬
Q̲LWK˾WWK̶LWK˵̼QJF̀DKDLWK˵˳QJ
KL̠XO̴Q%R&RQFHSWY¢1K¢;LQK
NKL̘QFÅQQK¢U˾WFX̪QK¼W
6͊E¢LWU¯Q̲LWK˾WF̀DSK´QJ
NK£FKNKXVLQKKR˺WFKXQJY¢
SK´QJÅQV̖NKL̘QQKL̚XQJ˵̶L
SK˼LQJ̺QJ¢QJ.K£FY̴LW˵GX\
WUX\̚QWK̪QJF̀DQK͈QJFÅQQK¢
EL̠WŎSNK¶QJJLDQWURQJFÅQK̲
3K̪&¼FÓ̚FDRW¯QKVLQKKR˺WF̲QJ
Ó̬QJ˾PF¼QJQ˳LE̪P̒ÓDQJ

NHÀ ĐẸP
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Q˾XÅQȲQFµWK̜G̞G¢QJWU´FKX\̠QF»QJFRQ
F£LÓDQJYXLFK˳L̸SK´QJNK£FK0̲WFKL̘FÓªQ
WLQKW̘KD\TX̀\EDUÓ˳QJL˼QWU̸WK¢QKUDQKJL̴L
WX\̠WY̶LJL͈DKDLNKXY͊F
*DPP¢XWUXQJW¯QKF̀DW˵̶QJSK´QJNK£FKY¢
VRIDW˺RQ¬QV͊WLQKW̘Y¢VDQJWU̦QJ7X\QKL¬Q
Ó̜WU£QKV͊Ó˳QJL˼QQK¢PFK£QWURQJ[XK˵̴QJ
W̪LJL˼QP̲WFKL̘FWK˼PP¢X[DQKFREDQP̲W
FKL̘FJ̪LFµK̦DWL̘WQ̮LĔWÓ˵̼FNL̘QWU¼FV˵V͆
G̾QJO¢PÓL̜PQK˾QWURQJNK¶QJJLDQ
%L̠WWK͊3K̪&¼FF´QV̸K͈XSK´QJNK£FKW˺L
ẀQJ£SP£LF͊FN͌UL¬QJW˵Y¢EL̠WŎSNKLFK̀
QK¤QFµQKXF̀XV͆G̾QJÓ̐FEL̠W

3K´QJẄPO¢V͊N̘WK̼SW¯QKW̘JL͈DF£FP¢X
V̈FK¢LK´DF̀DW˵̶QJWÙQǞV¢Q7̀ODYDER
Ó˵̼FWKL̘WN̘NK£Ó˳QJL˼QVRQJNK¶QJN«P
SK̀QWLQK[˼RVDQJWU̦QJNKXQJJ˵˳QJSK¯D
WU¬QF˶QJÓ˵̼FWKL̘WN̘O̴QYX¶QJF̮ÓL̜Q
PDQJW̴LF˼PJL£FWKR˼LP£LNKLV͆G̾QJ
%L̠WWK͊WK¶QJPLQK3K̪&¼FY̴LQ̲LWK˾WKL̠Q
Ó˺LWLQKW̘Ó̚FDRV͊W̪LJL˼QVRQJÓDQÅQJFµ
WK̜Ó˵̼FFRLQK˵P̲WǤWU̼O¿ǥÓ̈FO͊FFKRJLD
FK̀ǤKL̜XǥY¢WK͊FKL̠QQK͈QJPRQJPX̪Q
F̀DFK̀QK¤Q»
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VÀO BẾP

42

7K̤WJ¢QJRQF»QJ
[¶LWÜQJWK˳P
G̔RO¢PµQÅQÓ¥
Q¯XFK¤QQKL̚XGX
NK£FKNKLÓ̘QY̴L
WK¢QKSK̪;DQK

MÓN NGON
NGÀY TẾT:
GÀ LÊN MÂM VÀ NIỀM
VUI SUM HỌP
%,7+̾<7,33<

Vị chua ngọt của gia vị đường, chanh, mùi thơm mát của rau răm và hành tây quyện
cùng chút cay nồng của ớt Quảng trộn cùng loại thịt gà ngon thượng hạng khiến
món Gà Lên Mâm ở nhà hàng Cây Cau trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình
trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới gần.

43

%̘SWU˵̷QJQK¢
K¢QJ&¤\&DX
(FRSDUNK˵̴QJ
ḠQF£FKO¢P
PµQ*¢O¬QP¤P

M

0̲WNK£FKK¢QJWU̔
NK¶QJG˾XÓ˵̻FV͉
SK˾QNK¯FKWU˵̴FPµQ
ÅQQJRQÓ̒SP̈W

µQÅQQJ¢\7̘WWK˵̶QJÓ˵̼FF£F
E¢F£FP̒NK«RO«RFKX̂QE̤U˾W
F¶QJSKXW̢P̂Q+̦NK¶QJÓ˳Q
WKX̀QFK̢O¢FK̘EL̘QPµQÅQP¢F´QJ͆L
J̈PY¢RÓµEL̘WEDRW¤PKX\̘WW®QK\¬X
WK˵˳QJG¢QKFKRQK͈QJE͈DF˳PVXPK̦S
JLDÓ®QKVDXP̲WQÅPG¢LĔQU̲Q%̸LY̆\
QK¤QG̤SQ¢\E̘SWU˵̸QJ1JX\̞Q7UXQJ
.L¬QY̴LQÅPNLQKQJKL̠PÓ¥FKLDV̔
F¶QJWK͂FE¯P̆WNKLFK̘EL̘QPµQ*¢/¬Q
0¤PẄ́QJO¢PVD\O´QJEDRQKL¬XWK͊F
NK£FKW̴LWKÅP(FRSDUNY̴LK\Y̦QJV̖
PDQJW̴LQKL̚XQL̚PYXLFKRF£FJLDÓ®QK
WURQJQJ¢\7̘WÓR¢QYL¬Q
9̈́DWKRÅQWKR̈WSKLO¬J¢DQK.L¬QŸ́D
JL̴LWKL̠XǤ*¢WU̪QJÒ¶QJ7˼RSK˼LÓ˵̼F
QX¶LẄ́QÅPWU̸O¬QP̴LÓ˼PE˼RÓ̲VÅQ
FK̈F6DXÓµWKXLQK̒WU˵̴FNKLFKRY¢R
OX̲FÒ¤\O¢E˵̴FTXDQWU̦QJQK˾WTX\̘W
Ó̤QKÓ̲QJRQF̀D*¢/¬Q0¤PE̸LÓ̀X
E̘SF̀QFÅQFK¯QK[£FWK̶LJLDQY¢OL̚X
O˵̼QJQ˵̴FÓ̜J¢FK¯QŸ́DSK˼LP¢GD
ȲQJL´QQJ̦Wǥ
7͐O̠Y¢QJDQK.L¬QFKLDV̔O¢Ǥ
W͂FO¢SK¼WVDXNKLOX̲FJ¢WK®SKDWK¬P
SK̀QQ˵̴FO˺QKÓ̜J¢V¶LWURQJSK¼W
U̬LẄWO͆DRPWURQJSK¼W1K˵Y̆\J¢
V̖FK¯QẄ́QJR¢LY¢RWURQJP̚PNK¶QJ
E̤Q͂Wǥ+R¢QWK¢QKÓ̘QE˵̴FQ¢\O¢PµQ
*¢/¬Q0¤PW͊O¢PÓ¥Ó˺WÓ̲QJRQ̸
&¤\&DX
7K̤WJ¢NKLÓ˵̼FY̴WUDQJ¤PWURQJQ˵̴F
Ó£FKRW̴LNKLQJX̲LǨQU̬LF̈WWK£LWK¢QK

PL̘QJWRE˼QG¢\Ó̜ŴP˵̴SWU̲QÓ̚XY̴L
JLDY̤PX̪LE̲WQJ̦WWL¬XÓ˵̶QJKRDPDL
Q˵̴FTX˾WK¢QKW¤\̴W4X˼QJ7»\NK̂XY̤
F̀DP̰LQJ˵̶LP¢JLDJL˼PFKRSK»K̼S
0̰LPL̘QJJ¢NKLVDXFK̐WFµÓ̲P̚P
GDLQJ̦WY¢E«RQJ̆\NKLÅQP̚PQK˵QJ
NK¶QJE̤E̸SK̀QGDY¢QJ˵˳P
;¶LWÜQJÅQNªPF»QJ*¢/¬Q0¤PÓ˵̼F
Ó̬F̂QWK̆QẄ́OR˺LJ˺RQ̘SQ˵˳QJWK˵̼QJ
K˺QJQK˾WWK˳PG̔RQJD\F˼NKLÓ¥QJX̲L
Ó˵̼FÜFO̴SK¢QKSKLµQJY¢QJWK˳P
QJ̆\F»QJO´QJP̚[¢RJL´QK˾SḠQ.KL
˾\K˵˳QJWK˳PF̀DJ¢WURQJẄ́QJPL̘QJ
WK̤WP̚PQJ̦WK´DTX\̠QF»QJY̤Q̬QJ
FD\FKXDF̀DK¢QKW¤\̴W4X˼QJ[HQFK¼W
WKRDQJWKR˼QJF̀DK˺WWL¬XV̖WU̸WK¢QK
WK͂JLDY̤QJ̦WQJ¢RJ̈QN̘WẄ́QJWK¢QK
YL¬QJLDÓ®QKWURQJE͈DF˳PQJ¢\7̘W»
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ĐỪNG HẸN
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Đừng hẹn thế - chiều nay anh về phố
Những hàng cây lá đã úa lâu rồi
Tháng ba xanh như là thư tình tự
Đêm giao thừa sương đậu khẽ làn môi
Đừng hẹn nữa - ngày mai anh về phố
Hoa xưa mong manh trắng xoá vỉa hè
Đường ra sân bay mắt em nhoà mưa bụi
Khúc du ca buồn anh có còn nghe
Ai chẳng biết người là tình thứ nhất
Một môi hôn nhớ đến cả một trời
Ai chẳng có một thời yêu ngây dại
Lỡ quay đầu lại, chỉ xót xa thôi...
L
Đừng hẹn nữa, đừng hẹn em và phố
Điện thoại reo chuông, chuông cứ đổ liên hồi
Ở nơi rất xa, em nằm nghe im lặng
Tim đập dồn nghe yêu dấu dần trôi
Chiều nay một mình, em theo buồn xuống phố
C
Phố nơi đây - người ta gọi là đường
P
Phương Nam nắng gió, hoa mai đang nở
P
E
Em nhặt cánh tình đan mãi nhớ thương
Anh có thấy xuân đang về ngoài đó
Em ngày xưa, cũng tha thiết như người
Bao tháng năm ta đã xa nhau vậy
Ai quên được tình ngày mới hai mươi...
Đ
Đừng hẹn nữa, chiều nay em về phố.
Đ
Đừng đón đưa, cho tim nhói thêm nhiều
E
Em đã quen một mình với gió bụi
Đ
Đừng nhìn em như thế... anh yêu...

