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Thị trường 
bất động 
sản sẽ đi 
về đâu 
trong 
năm Giáp 

Ngọ vẫn là một câu hỏi 
hóc búa đối với giới đầu 
tư cũng như chuyên 
gia bất động sản. Dù có 
lạc quan nhất thì cũng 
chưa thấy nhận định 
nào cho rằng thị trường 
sẽ “phi nước đại” trong 
năm con Ngựa. Người 
bi quan thì cho rằng, 
năm 2014 sẽ tiếp tục là 
một năm đổ vỡ của thị 
trường này, và sẽ còn 
có nhiều doanh nghiệp 
bất động sản phá sản. 
Ở chiều ngược lại, có 
không ít những ý kiến 
nhận định những tín 
hiệu tích cực đã xuất 
hiện chứng tỏ thị trường 
đã chạm đáy và sẽ tiếp 
tục phục hồi trong năm 
nay. Những nhận định 
trái chiều cho thấy, 
tương lai của thị trường 
dường như đang ở ngã 

ánh đèn ba đường, rất khó đoán 
định sẽ rẽ hướng nào.

Bất độNG sảN 
cầN NhữNG cú 
huých
Nhờ ông thanh “bấm 
độn” về tương lai thị 
trường bất động sản 
thời gian tới trong một 
buổi sáng đẹp trời sau 
một đợt rét đậm kéo 
dài, ông nói rằng, ý 
kiến nào cũng có lý của 
họ. Nhưng nếu xem 
xét triển vọng của thị 
trường bất động sản 
mà chỉ nhìn vào những 
dấu hiệu và diễn biến 
trên thị trường thì chưa 
đủ. cần phải có cái 
nhìn biện chứng, ở đây 
là quan hệ biện chứng 
giữa thị trường bất động 
sản và nền kinh tế, bởi 
ở Việt Nam, thị trường 
bất động sản đóng vai 
trò rất lớn trong nền 
kinh tế. 

Khi xem xét kinh tế Việt 
Nam thì lại phải nhìn 
toàn cục thế giới bởi 
theo ông thanh, kinh 
tế Việt Nam không phải 
là ốc đảo. sau 5 năm, 
khủng hoảng tài chính 
và nợ công ở Mỹ và châu 
Âu đã dừng lại, kinh tế 
của những nước này 
đang trên đà phục hồi 
và tăng trưởng cao. Kinh 
tế Việt Nam sẽ hưởng lợi 
từ sự phục hồi này mà 
bằng chứng rõ rệt nhất 

là xuất khẩu vẫn tăng 
trưởng cao. sự phục hồi 
của kinh tế Việt Nam 
còn biểu hiện bằng lạm 
phát đã được kiềm chế ở 
mức thấp, tỷ giá ổn định 
cho thấy niềm tin vào 
tiền đồng, dự trữ ngoại 
hối tăng cao, thị trường 
vàng ổn định. Vấn đề 
nợ xấu trong hệ thống 
ngân hàng vẫn chưa xử 
lý xong nhưng tín hiệu 
tích cực là lãi suất đã 
giảm xuống mức thấp. 
Ông thanh cho rằng, 
đạt được những kết quả 
khả quan này là do điều 
hành chính sách vĩ mô 
đã đi đúng hướng. 

tuy nền kinh tế vĩ mô 
đã có những tín hiệu 
tích cực nhưng điều 
hành chính sách cũng 
có những phản ứng 
phụ. cũng như một số 
nhà kinh tế nhận định, 
ông thanh cho rằng, 
để khống chế lạm phát, 
xử lý nợ xấu, việc điều 
hành chính sách thời 
gian qua hơi chặt tay, 
khiến cho tăng trưởng 
kinh tế chậm lại, nhiều 
doanh nghiệp đóng cửa 
và phá sản, từ đó, nguồn 
thu ngân sách Nhà nước 
không được nuôi dưỡng. 

đối với lĩnh vực bất 
động sản, chính phủ đã 

Ông Đào Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Vihajico

Thành công của một nhà phát triển bất 
động sản không phải đo đếm bằng 
số lượng căn nhà bán được mà bằng 
ánh đèn ô cửa sổ khi đêm về. Quan 
niệm đó được ông Đào Ngọc Thanh, 
Tổng giám đốc Vihajico, cùng các 
đồng sự coi là kim chỉ nam để chèo lái 
Ecopark vượt qua sự chao đảo của thị 
trường bất động sản và tiếp tục phát 
triển bền vững.

hạnh phúc khi 
mỗi ô cửa đều có
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đưa ra gói hỗ trợ 30.000 
tỷ đồng, nhưng theo ông 
thanh, phải nhìn nhận 
thẳng thắn, đây không 
phải là gói giải cứu cho 
ngành bất động sản, bởi 
nếu doanh nghiệp trông 
chờ vào gói này thì đã 
không thể tồn tại được. 
thực chất, giống như 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
trình đình Dũng đã 
khẳng định, gói 30.000 
tỷ đồng là nhằm hỗ trợ 
người nghèo, người thu 
nhập thấp có nhà ở, chứ 
không nhằm mục đích 
cứu ai cả.

thị trường bất động sản 
tiếp tục bộc lộ nhiều bất 
cập. Những dự án bất 
động sản cao cấp, bất 
động sản nghỉ dưỡng 
không thể bán được và 
tiếp tục phải giảm giá. 
trong mắt ông thanh, 
đây là hệ quả của một 
thời gian dài các doanh 
nghiệp đầu tư duy ý chí 

mà không nghiên cứu kỹ 
thị trường. Vì thế, ở góc 
độ này, nói thị trường 
bất động sản tiếp tục 
đổ vỡ cũng đúng. tuy 
nhiên, bên cạnh đó lại 
có những dự án phù 
hợp với nhu cầu của 
người tiêu dùng, đặc 
biệt là căn hộ nhỏ, giá 
thấp thì vẫn có giao dịch 
tốt. thị trường căn hộ 
gần đây cũng khởi sắc, 
nhất là những dự án căn 
hộ sắp và đã hoàn thiện 
có thanh khoản rất tốt, 
chứng tỏ niềm tin của 
người tiêu dùng vào thị 
trường đã hồi phục. 

để thị trường hồi phục 
nhanh hơn, ông thanh 
cho rằng, Nhà nước cần 
phải có những cú huých. 
Quan trọng nhất vẫn 
là làm thế nào để kinh 
tế tiếp tục tăng trưởng 
cao và bền vững. điều 
đó đòi hỏi Nhà nước 
phải có những đòn bẩy 

chính sách để kích thích 
tiêu dùng, bởi tiền dự 
trữ trong dân cư vẫn 
còn rất lớn. chỉ khi tiêu 
dùng tăng thì kinh tế 
mới phát triển và kéo 
theo bất động sản phát 
triển. Những biểu hiện 
gần đây cho thấy lạm 
phát đã ở mức thấp, từ 
đó có thể cho phép thực 
hiện chính sách tiền tệ 
nới lỏng hơn. Nhưng để 
doanh nghiệp tiếp cận 
được với lãi suất thấp, 
việc mua và xử lý nợ xấu 
cần được đẩy nhanh 
hơn, bởi chỉ khi bảng 
cân đối kế toán của 
doanh nghiệp “đẹp” thì 
doanh nghiệp mới tiếp 
cận được vốn từ ngân 
hàng. theo ông thanh, 
một vấn đề nữa mà Nhà 
nước cần xem xét xem 
xét lại nguồn thu từ đất. 
Vì giá bất động sản phụ 
thuộc phần lớn vào giá 
trị đất, nguyên vật liệu 
và nhân công, mà trong 

3 yếu tố này, chỉ có giá 
trị đất mới có thể giảm 
được nếu muốn giảm 
giá bất động sản. Vì thế, 
ông thanh kiến nghị, 
Nhà nước có thể hỗ trợ 
doanh nghiệp bất động 
sản bằng cách cân đối 
xem mức thu nào và 
tiến trình thu như thế 
nào thì hợp lý.       

Bí Quyết VữNG 
VàNG troNG 
sóNG Gió
Vihajico đã chèo lái 
Ecopark thế nào để vượt 
qua môi trường đầy 
thách thức như vậy? thị 
trường bất động sản lúc 
thăng, lúc giáng, nhưng 
ông thanh nói rằng, 
định hướng của Ecopark 
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không hề thay đổi: đó là 
xây dựng một khu đô thị 
thương mại và du lịch. 
sở dĩ Vihajico và Eco-
park vững vàng trong 
sóng gió là vì Vihajico và 
Ecopark là một. 

Nhớ lại thời thị trường 
chứng khoán, bất động 
sản bùng nổ, nhiều 
doanh nghiệp dệt may, 
dầu khí, thuỷ sản không 
có tý kinh nghiệm nào 
cũng đổ xô và làm ngân 
hàng, mua chứng khoán. 
Doanh nghiệp xây dựng, 
bất động sản thì chớp 
thời cơ bành trướng, 
cùng một lúc thực hiện 
vài dự án. Khi thị trường 
chứng khoán, bất động 
sản suy thoái, không ít 
doanh nghiệp lãnh đủ 
vì đầu tư dàn trải, đầu 

tư ngoài ngành. Nhưng 
Vihajico thì khác. Không 
đầu tư chứng khoán, 
không tham gia lập ngân 
hàng, không đầu tư dự 
án bất động sản thứ hai. 
Vihajico được lập ra chỉ 
để phát triển Ecopark. 
Ecopark là dự án bất 
động sản duy nhất mà 
Vihajico phát triển. Ông 
thanh khẳng định, tất 
cả tâm huyết, công sức 
và tiền bạc của những 
người sáng lập ra Vihaji-
co đều dồn vào Ecopark. 
số phận Vihajico và Eco-
park không thể tách rời 
nhau. Vì thế, dù trong 
hoàn cảnh nào, không 
có con đường nào khác 
đối với Vihajico là phải 
phát triển thành công 
Ecopark.  

Nhưng thế nào mới là 
thành công? Với những 
gì Vihajico đạt được, có 
thể coi là đã thành công 
hay chưa? Không chỉ 
hoàn thành giai đoạn i 
theo đúng cam kết với 

khách hàng, những sản 
phẩm của Ecopark đều 
được khách hàng chào 
đón. Bất chấp thị trường 
khủng hoảng, nhiều dự 
án tê liệt, Ecopark đã 
bán gần như toàn bộ 
biệt thự, nhà liền kề và 
nhà phố thương mại. 
hơn 82% căn hộ chung 
cư cũng đã có chủ. 
Nhưng với ông thanh, 
thành công của Vihajico 
không phải là những 
con số kinh doanh mà 
nhiều doanh nghiệp bất 
động sản khác đang mơ 
ước. Ông cho rằng, để 
trở thành nhà bất động 
sản thực thụ, mọi ô cửa 
đều phải có ánh đèn!

để trỞ thàNh 
Nhà phát 
triểN Bất 
độNG sảN 
thực thụ
trong mắt ông, nếu xây 
dựng nhà ở để bán cho 
xong, mà không quan 
tâm người mua có đến 

ở hay không, thì doanh 
nghiệp cũng chẳng khác 
gì “đi buôn”. Bởi làm 
theo kiểu đó, thì doanh 
nghiệp chỉ chú tâm kiếm 
lợi càng nhanh càng 
tốt, giống như những 
“con buôn” vẫn làm. sau 
khi đã hoàn thành xây 
dựng, vấn đề đặt ra với 
Vihajico là làm thế nào 
để người mua chọn Eco-
park làm tổ ấm? để làm 
được điều đó, Ecopark 
phải là môi trường sống 
đích thực. 

Người dân chỉ đến ở khi 
có môi trường sống tốt, 
và để tạo ra môi trường 
sống đích thực, định 
hướng ngay từ đầu của 
Ecopark là trở thành 
một khu đô thị sinh thái. 
Vì lột tả được điểm đặc 
trưng của khu đô thị, cái 
tên dự án cũng là điều 
mà chủ đầu tư trăn trở. 
từ Văn Giang, đến Việt 
hưng, hay hưng Việt, tất 
cả đều hay, nhưng chưa 
trọn vẹn. cuối cùng, 
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Ecopark được chọn, vì 
dễ đọc, dễ nhớ, lại nói 
lên được đặc điểm khác 
biệt của dự án: đó là 
một khu đô thị sinh thái 
(eco là tiền tố của ecol-
ogy sinh thái). Không 
có gì hạnh phúc bằng 
khi được sống, được tận 
hưởng không khí trong 
lành, được vui chơi, thư 
giãn giữa những công 
viên cây xanh (park 
nghĩa là công viên), để 
rũ bỏ sự ồn ào và bụi 
bặm của chốn phồn hoa 
đô thị. 

Nhưng để xây dựng 
được khu đô thị sinh 
thái đúng nghĩa, ông 
thanh nói rằng, làm gì 
cũng phải có tâm. Nếu 
tâm không sáng thì phát 
triển không bền. phát 
triển khu đất mà chặt 
phá cây xanh, không tôn 
tạo cảnh quan thì sẽ trả 
giá rất lớn. Ecopark vốn 
là vùng đất nông nghiệp, 
nhiều sông ngòi, cây 
xanh, hoa lá, nên khi xây 
đô thị cũng phải trả lại 
cảnh quan, cây xanh và 
mặt nước.  

Và nếu chỉ là nơi để 
ngủ giữa không gian 
sinh thái, ngày đi làm, 
chắc chắn Ecopark 
cũng sẽ không phải là 
môi trường sống đích 
thực. Bởi khi đã mua 
nhà ở đây thì không ai 

là không thắc mắc: ăn ở 
đâu, học hành cho con 
cái thế nào, vui chơi giải 
trí ra sao? Những nhu 
cầu thiết yếu của người 
dân phải được đáp ứng 
đầy đủ. 

Dù mới đi được 1/10 
chặng đường, nhưng 
những gì Vihajico đã 
tạo dựng được cho dân 
cư ở đây thật đáng nể. 
cư dân Ecopark không 
còn lo chỗ học hành 
cho con cái bởi trường 
pt đoàn thị điểm 
Ecopark danh tiếng với 
cơ sở vật chất hiện đại 
đã khai giảng khoá học 
đầu tiên. sắp tới, sẽ có 
thêm hai trường đại học 
nữa xuất hiện ở Ecopark 
là trường đại học Anh 
quốc Việt Nam và 
trường đại học y tokyo 
Việt Nam. Mua sắm thì 
đã có siêu thị citimart, 
rồi khu thương mại phố 
trúc với các cửa hàng 
ẩm thực, nhà hàng, 
quán cà phê. Về giải trí 
đã có hồ bơi, sân tennis, 
phòng tập thể dục, nhà 
câu lạc bộ, công viên, 
đường đi bộ. hầu như 
không thiếu thứ gì cho 
cuộc sống hàng ngày. 
rồi có cả một dàn xe 
buýt hiện đại chạy miễn 
phí từ Ecopark đến các 
điểm khác nhau trong 
nội đô phục vụ cư dân 
đi làm cũng như khách 

du lịch. sắp tới, Vihajico 
sẽ đầu tư thêm 100 tỷ để 
xây dựng một khu khám 
bệnh cho cư dân với sự 
tham gia của những bác 
sỹ đầu ngành.   

từ trước đến nay, khi 
nói về chữ Eco trong 
Ecopark, hầu như ai 
cũng nghĩ ngay đến khu 
đô thị sinh thái. Nhưng 
ông thanh nói rằng, 
ý nghĩa thứ hai không 
kém phần quan trọng 
của chữ Eco chính là 
Economy,  tức là tính 
kinh tế - thương mại của 
khu đô thị. hai yếu tố 
ecology và economy gắn 
bó chặt chẽ với nhau. 
Nếu chỉ có Ecology thì 
người dân cũng không 
đến ở, vì có khác nào lên 
rừng ở đâu! Và nếu chỉ 
tính đến economy thì 
cũng không kéo được 
người đến ở, bởi lúc đó 
sẽ không có môi trường 
sống tốt. Bởi thế, Eco-
park phát triển cân bằng 
cả Ecology và Economy. 

sinh thái thì đã rõ, 
nhưng tính kinh tế - 
thương mại của Ecopark 
nằm ở chỗ nào? theo 
ông thanh, tất cả những 
gì mà Vihajico đã, đang 
và sẽ làm là phải làm 
sao giải quyết được vấn 
đề kinh tế - thương mại 
cho người mua nhà. 
Bởi ban đầu họ mua vì 

môi trường sống tốt, 
nhưng đến lúc nào đó, 
họ đòi hỏi giá trị ngôi 
nhà phải tăng lên, tức là 
tạo kinh tế cho họ. Ngôi 
nhà chỉ lên giá khi đó là 
môi trường sống được 
nhiều người mơ ước. Dù 
mới chỉ ở giai đoạn đầu, 
nhưng Vihajico đã tạo 
dựng được môi trường 
sống với những tiện ích 
tốt nhất khiến nhiều 
người muốn chuyển đến 
ở. để tăng tính thương 
mại, công việc nữa mà 
Ecopark bắt đầu làm 
là lôi kéo khách du lịch 
đến tham quan, mua 
sắm với phiên chợ cuối 
tuần vào chủ nhật 
Xanh. Về lâu dài, tính 
thương mại du lịch sẽ 
tăng lên gấp bội khi Vi-
hajico phát triển những 
giai đoạn tiếp theo, với 
khu lõi dự án giống 
như orchard road của 
singapore, bên cạnh đó 
là khu phố cổ như của 
hà Nội.

Nếu không phải đã xế 
trưa, sẽ chẳng bao giờ 
hết chuyện với ông về 
thị trường bất động 
sản, về Ecopark. Bên 
cửa sổ, những tia nắng 
rực rỡ toả hơi ấm qua 
tán lá vẫn xum xuê 
giữa mùa đông lạnh 
giá. Đông rồi sẽ qua, 
và xuân sẽ tới. Những 
nhành cây sẽ tiếp tục 
đâm chồi nảy lộc, đơm 
hoa kết trái.  Mười năm 
đã trôi qua, những 
người như ông Thanh 
cần mẫn ươm mầm 
và chăm sóc từng chồi 
non để gây dựng lên 
“thành phố xanh tươi” 
cho mọi người được 
tận hưởng “cuộc đời 
trọn vẹn”. Trải qua 
những thăng trầm của 
Vihajico - Ecopark cũng 
như thị trường bất 
động sản, tóc ông đã 
gần bạc trắng. Nhưng 
tre già, măng mọc. Thế 
hệ lãnh đạo kế cận ông 
sẽ tiếp tục ươm trồng 
những mầm xanh.

Vĩ thanh
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Dấu ấN

KhAi GiảNG 
trườNG pt 

đoàN thị điểM 
EcopArK 

T háng 6.2013 Ecopark chính thức khai trương và đưa vào vận hành 
hệ thống xe bus chất lượng cao miễn phí. đây được coi là bước đột 

phá trong việc đầu tư, gia tăng các giá trị tiện ích cho cư dân. 
Bắt đầu với ba tuyến xe bus miễn phí phục vụ cư dân đầu tiên đến các 

điểm khác nhau ở nội thành hà Nội. 
Những chuyến xe mang màu xanh đặc trưng của thành phố đã trải dài 

trên các nẻo đường, thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết đối 
với rất nhiều gia đình cư dân và du khách.

Năm học đầu tiên tại ngôi trường mới mang 
tên pt đoàn thị điểm Ecopark đã diễn ra 
sôi nổi, tưng bừng với hơn 300 học sinh các 

cấp. Với khuôn viên độc đáo có tổng diện tích lên 
tới gần 3 ha, trường pt  đoàn thị điểm Ecopark 
được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất cao cấp đạt 
chuẩn quốc tế. 
đặc biệt, chương trình giáo dục của trường pt 
đoàn thị điểm Ecopark là sự kết hợp giữa chương 
trình của Bộ Giáo dục & đào tạo với chương trình 
giáo dục Quốc tế mang tính hội nhập. Do đó các em 
học sinh có thể đáp ứng tốt những tiêu chuẩn của 
chương trình trong nước, đồng thời có thể tiếp nối 
chương trình học tại các trường quốc tế trong và 
ngoài nước.  

VậN hàNh 
hệ ThốNg 

xE Bus chấT 
lượNg cao 

đáp ứng sự mong mỏi của khách hàng, ngay 
trong những ngày đầu năm mới 2013, Eco-
park đã tiến hành bàn giao những căn hộ 

hiện đại rừng cọ cho những cư dân đầu tiên. 
Khách hàng đánh giá rất cao việc chủ đầu tư đã 
quyết tâm lựa chọn những nhà thầu xây dựng hàng 
đầu trong nước và quốc tế, sử dụng các nguyên vật 
liệu, đồ nội thất có thương hiệu uy tín, như thang 
máy Mitsubishi, cửa sổ Eurowindow, thiết bị nhà 
bếp Fagor (tây Ban Nha), điều hòa Daikin (Nhật 
Bản); hệ thống đồ điện tử như máy giặt, tủ lạnh 
Electrolux. Và trong năm 2013 hàng trăm biệt thự, 
nhà phố cũng đã được bàn giao cho cư dân về sinh 
sống.

hìNh ThàNh cộNg ĐồNg dâN cư

sự KiệN 
Nổi Bật 

NăM 2013

10
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Tháng 10 Ecopark ký hợp đồng với 
học viện y khoa hàng đầu Nhật 
Bản Waseda để đầu tư xây dựng 

đại học tokyo Việt Nam có tổng số vốn 
hơn 400 tỷ đồng. đây là minh chứng 
rõ ràng cho chiến lược tập trung thu 
hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục chất 
lượng cao vào khu đô thị.
cũng trong buổi lễ, Ecopark đã công bố 
Quỹ học bổng Ecopark Waseda trị giá 
6 tỷ VND cùng 5 suất học bổng toàn 
phần thường niên dành cho con em cư 
dân, học sinh trường pt đoàn thị điểm 
Ecopark và 3 xã trong vùng dự án cửu 
cao, phụng công và Xuân Quan. 

Cũng trong tháng 10, Ecopark đã tổ chức hợp 
long cầu Bắc hưng hải kết nối giai đoạn một 
với những phần còn lại của dự án. 

hoàn thiện cầu Bắc hưng hải cũng như tuyến 
đường giao thông liên tỉnh hà Nội - hưng yên 
không những đẩy mạnh, thu hút đầu tư vào các giai 
đoạn sau của dự án mà còn góp phần đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa của 
cả vùng. 
đặc biệt, cầu Bắc hưng hải được đưa vào khai thác 
sử dụng như mộtcông trình nghệ thuật điểm nhấn 
của khu đô thị. trên cầu sẽ có 10 điểm dừng để 
khách có thể ngắm cảnh dòng sông Bắc hưng hải 
thơ mộng.

ký hợp đồng 
đầu tư xây 

dựng đại học 
y tokyo 
việt nam

hợp loNg 
cầu Bắc 

hưNg hải 
Trị giá 500 
Tỷ ĐồNg

M ùa thu tháng tám năm nay là dấu mốc 
quan trọng trong quá trình hình thành 

phát triển của Vihajico  kỷ niệm 10 năm 
thành lập công ty (19/8/2003 19/8/2013). 10 năm 
chưa phải là một chặng đường dài nhưng cũng là 

khoảng thời gian Vihajico định hình hướng đi, một 
phong cách riêng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát 

triển khu đô thị  sinh thái bền vững, mang lại môi 
trường sống tiện nghi và nhân văn cho con người.

Nhân dịp này, Ecopark đã tổ chức rất nhiều các hoạt 
động sôi nổi và ý nghĩa như Giải bơi lội thanh thiếu 
niên Ecopark 2013; giải Bóng đá thanh niên huyện 

Văn Giang tranh cúp Ecopark. 

Kỷ NiệM 
10 NăM 
thàNh lập 
VihAjico
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hòA Nhạc 
luAlA Và chuỗi 

sự KiệN VăN 
hóA, thể thAo 

cộNG đồNG

N ăm 2013 Ecopark đã thực sự trở thành một 
địa chỉ thường xuyên thu hút các sự kiện văn 

hóa nghệ thuật lớn. hai show diễn Xuân hè 
và thu đông của chương trình hòa nhạc luala vốn đã 

rất quen thuộc với công chúng yêu nhạc cổ điển đã 
được tổ chức tại công viên mùa hạ. hàng nghìn khán 

giả trung thành của luala concert, những cư dân đô 
thị, khách du lịch đã được thưởng thức nghệ thuật 

trong một không gian xanh thoáng đãng.

sự xuất hiện của luala concert và rất nhiều chương 
trình văn hóa, thể thao cộng đồng khác như Ngày 
hội con yêu, Giải tennis Ecopark mở rộng lần thứ 

nhất, Vui hội trăng rằm, Giải bơi lội thanh thiếu niên 
Ecopark, đêm nhạc Quà tặng giáng sinh đã mang lại 
không khí vui tươi, sôi nổi, phong cách trẻ trung cho 

khu đô thị.

KhAi trươNG 
siêu thị 

citiMArt

Ngày cuối năm 2013, hệ thống siêu thị 
citimart đã chính thức khai trương siêu thị 
citimart thứ 26 tại khối đế khu căn hộ rừng 

cọ của đô thị Ecopark, đáp ứng nhu cầu của hàng 
nghìn cư dân sinh sống tại đây.

Với diện tích hơn 1.000m2, citimart cung ứng hơn 
20.000 mặt hàng từ thực phẩm ngọt, thực phẩm 
khô, thực phẩm đông lạnh hay đồ hộp, thực phẩm 
tươi sống đến hóa mỹ phẩm, may mặc thời trang, đồ 
chơi, đồ dùng gia đình, đồ gia dụng và hàng lưu niệm 
chất lượng cao, nguồn gốc xuất sứ rõ ràng.
cùng với dịch vụ phân phối hiện đại, citimart còn 
áp dụng các công nghệ xanh, sạch, tiết kiệm năng 
lượng và phát triển bền vững. 

Dấu ấN
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chuỗi chợ 
phiêN cuối 

tuầN 
EcosuNDAy

s au sự thử nghiệm thành công trong năm 2012, 
phiên chợ Xanh Ecosunday tái xuất với hình 

thức đa dạng hơn, chất lượng hơn.
Vượt qua mục tiêu đơn thuần - nơi mua bán của 

một phiên chợ  - Ecosunday mang ý nghĩa văn 
hóa, đó là ý thức hướng về các giá trị truyền thống. 
Những không gian văn hóa, những phiên chợ quê 

trong lòng đô thị là nơi tái hiện và lưu giữ những dấu 
tích văn hóa xưa. đây cũng được xem như một nét 

chấm phá độc đáo, từng bước định hình phong cách 
sống độc đáo của cộng đồng cư dân Ecopark. Ecopark 

NhậN các 
giải ThưởNg 

quốc Tế 
daNh giá

Chỉ trong vòng một năm, Ecopark đã liên tiếp 
nhận được các giải thưởng quốc tế danh giá. 
đó là giải thưởng Bđs châu á - thái Bình 

Dương dành cho dự án phát triển phức hợp hàng 
đầu VN (tháng 5/2013) và giải thưởng Bđs đông 
Nam á dành cho Dự án phát triển Xanh hàng đầu 
Việt Nam (tháng 10/2013).

hội đồng thẩm định đánh giá cao các sáng kiến công 
nghệ bền vững, bảo vệ môi trường cũng như sự 
nghiêm túc, khoa học trong việc cung cấp các dịch 
vụ, tiện ích cho cư dân của khu đô thị. tất cả đều 
hướng đến một cuộc sống hòa quyện cùng thiên 
nhiên. 
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Tiến độ dự án

Khu căN hộ

tháp A, B, c:
Tiến độ xây dựng:  

công tác hoàn thiện khu vực tầng trệt đạt 95%. công tác 
cảnh quan ngoài nhà đạt 95%, đã trồng cây toàn bộ khu vực 

phía ngoài tháp A, B, c.
Dự kiến đến hết tháng 1 năm 2014 sẽ hoàn thành công tác 

bàn giao 06 đợt. 

công tác cơ điện:
+ các hệ thống cơ điện chính của tầng hầm và tầng 1 hoàn 

thành 98%. 
+ hoàn thành các trục cơ điện chính.

+ toàn bộ hệ thống thiết bị của các tòa tháp A,B,c sẽ đi vào 
vận hành ổn định vào tháng 1/2014.
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Khai trương một loạt các cửa 
hàng thực phẩm, dụng cụ thể 
thao, đồ nội thất phục vụ nhu 
cầu của cư dân: Mr cà chua, 
GcB, interni, toto, sport 64.
Khai trương nhà hàng Dạ trúc, 
mang tới cho khách hàng trải 
nghiệm bữa tối lãng mạn, trong 
không gian lung linh ánh đèn, 
nến và thực đơn hấp dẫn.

chương trình Du ca cuối tuần 
phục vụ nhu cầu thưởng thức 
âm nhạc của cư dân và khách 
tham quan khu đô thị.

Khu Nhà phố thươNG  Mại
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Tiến độ dự án

clubhouse vườn tùng - vườn mai:
đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cùng chất lượng dịch 
vụ đạt tiêu chuẩn 5 sao.

hoàn thiện hệ thống chiếu sáng.
Duy trì cảnh quan tạo nên sự khác biệt của phong 
cách khu đô thị Ecopark.

Khu Biệt thự
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lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho các 
phương tiện lưu thông trên tuyến đường liên tỉnh hà Nội - 

hưng yên, kết nối khu đô thị Ecopark vào cầu thanh trì.

hoàn thiện lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại tháp D,E rừng 
cọ, clubhouse Vườn tùng, Vườn Mai, công viên Mùa hạ 

nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân và 
khách tham quan.

Khu vui chơi trong nhà Kolorado chú trọng đầu tư nâng cấp 
trang thiết bị mới, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách 

tham quan. 
 Gấp rút hoàn thiện đường dẫn lên cầu Bắc hưng hải. Dự 

kiến trong tháng 2/2014 thông xe kỹ thuật. 

Nâng cao chất lượng chợ phiên Ecosunday trở thành điểm 
cung cấp nguồn thực phẩm sạch, đồ gia dụng thiết yếu, tin cậy, 

điểm vui chơi cuối tuần cho cư dân Ecopark và vùng lân cận.

điều chỉnh quy hoạch tăng diện tích xây dựng các tiện ích 
công cộng, hạ tầng giao thông.

dịch VỤ
TiệN Ích



công trình tiện ích

ECOLIFE SỐ 1/201414

Vậy là học 
kì đầu tiên 
của trường 
phổ thông 
đoàn thị 

điểm Ecopark đã trôi 
qua thật nhanh chóng 
nhưng cũng vô cùng 
sôi động với rất nhiều 
sự kiện nổi bật trong 5 
tháng học tập.

Bồi DưỡNG 
trí tuệ
trong học kì một vừa 
qua, bên cạnh việc hoàn 
thiện tri thức, hơn 300 
học sinh của 12 lớp 
trong toàn trường đã 
được tham gia những 
khóa học, những kì thi 
nhằm phát hiện và bồi 

trườNG pt đoàN thị điểM EcopArK

dưỡng tài năng. tiêu 
biểu là hai cuộc thi 
Violympic toán và ioE 
trong bộ môn tiếng 
Anh được tổ chức dưới 
hình thức thi trực tuyến 
trên website. sau 15 
vòng thi cấp trường, các 
bạn học sinh từ khối 
3 đến khối 8 đã giành 
được những kết quả 
đáng ghi nhận và thành 
quả cao nhất đạt được 
là khả năng nghe và giao 
tiếp bằng tiếng Anh 
được nâng lên đáng kể.

đối với các môn học 
khác, thực hiện đúng 
phương châm “học đi 
đôi với hành”, kết hợp 
với những giờ học kiến 
thức trên lớp là những 
giây phút thực hành, 
ngoại khóa đầy thú vị. 

Không chỉ học cách viết 
một bài văn mà các bạn 
học sinh còn tự mình 
trải nghiệm trở thành 
những phóng viên nhí, 
hay tận mắt ngắm nhìn 
những hiện vật, minh 
chứng của thời kỳ lịch 
sử hào hùng thông qua 
những giờ học tại bảo 

mùa xuân
đầu tiên
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tàng. Những kiến thức 
học được không nằm 
yên một chỗ mà đã 
được các bạn vận dụng 
sáng tạo trong thực tế.

rèN luyệN 
thể chất
Với ưu thế nằm trong 
không gian xanh của 
khu đô thị Ecopark, 
được trang bị cơ sở vật 
chất đầy đủ, các bạn học 
sinh trường pt đoàn thị 
điểm Ecopark thường 
xuyên được rèn luyện 
đầy đủ về thể chất, nổi 
bật là khóa học bơi và 
giải thi đấu bóng đá giữa 
các khối lớp trong toàn 
trường.

Bơi lội không những 

giúp trẻ khỏe mạnh mà 
còn phát triển tối ưu 
chiều cao khi trưởng 
thành. Mặt khác những 
tiết bơi lội đã tạo ra 
những giờ phút thư 
giãn, giải trí, đồng thời 
cũng phát hiện, tuyển 
chọn những học sinh có 
năng khiếu và đội tuyển 
bơi lội của nhà trường. 
đặc biệt, một số học 
sinh đã thể hiện năng 
khiếu bơi lội của mình 
và giành được giải cao 
trong Giải bơi thanh 
thiếu niên Ecopark như 
bạn Nguyễn Mai linh, 
Nguyễn đào Duy tùng 
(lớp 7A1).

sôi động hơn cả là giải 
thi đấu bóng đá giữa 
các khối lớp trong toàn 

trường, không chỉ có các 
“tuyển thủ” Fc 7A1, Fc 
6A1, mà còn có cả Fc 
1A1, 1A2, 1A3. các cầu 
thủ nhí đã có nhiều pha 
bóng đầy nguy hiểm và 
kịch tính, hơn hết tạo ra 
được là những giây phút 
cực kì sảng khoái giữa 
các đội và cổ động viên.

NuÔi DưỡNG 
tÂM hồN
Việc chú trọng bồi 
dưỡng về tâm hồn, tình 
cảm cũng như phát huy 
năng khiếu của học sinh 
là nổi bật hơn cả với 
hàng loạt sản phẩm sáng 
tạo đã ra đời.
Những bức thiệp đẹp 
mắt cùng những lời 
chúc thật ý nghĩa của 
các bạn học sinh dành 

cho các mẹ, các chị 
nhân ngày 20/10, những 
bó hoa giấy cùng những 
dòng tâm sự chất chứa 
bao xúc cảm của học trò 
dành tặng các thầy cô 
trong ngày hiến chương 
các nhà giáo hay như 
cỗ xe tuần lộc cùng bức 
thư gửi ông già Noel, tất 
cả những sản phẩm đó 
không chỉ thể hiện sự 
khéo léo, tài năng nghệ 
thuật và con mắt thẩm 
mĩ mà còn thể hiện 
những tâm hồn trong 
sáng cuả lứa tuổi học 
trò và kĩ năng lắng nghe, 
chia sẻ với những người 
xung quanh.

tài năng của các bạn 
còn được thể hiện một 
cách sôi động qua đêm 
hội hóa trang halloween 
với những trang phục 
hóa trang tự chế rùng 
rợn, những bước nhảy 
“dậy sóng” và những 
phần thi thú vị dành 
cho những “gia đình của 
quỷ” làm nên một đêm 
hội hóa trang mang đậm 
phong cách của ngày lễ 
halloween. 

chia tay học kì i cũng là 
chia tay năm cũ, nhường 
chỗ cho một năm mới, 
một học kì mới đầy hứa 
hẹn nhiều thành công 
hơn, nhiều điều lí thú 
hơn nữa sẽ đến với chặng 
đường phía trước.



công trình tiện ích
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là nhà hàng 
thứ 2 sau địa 
chỉ đầu tiên 
tại hà Nội, sự 
thành công 
của cây cau 

Ecopark được làm nên 
từ một thương hiệu 
được đầu tư công phu, 
tinh tế, tỉ mỉ từng chi 
tiết thiết kế nội thất đến 
chất lượng món ăn được 
đánh giá cao và phong 
cách phục vụ ân cần, 
chu đáo, thanh lịch kiểu 
người hà Nội xưa.
sau một hồi dạo chơi 
trong khuôn viên xanh 
của Ecopark, dừng chân 
ở khúc cong đẹp nhất 
của phố trúc, thực 
khách lòng xao xuyến 
khi thấy một không gian 
đậm chất quê hương. 
từ màu nâu sậm của lối 
kiến trúc đồng quê hiển 
thị trên bàn ghế, vách 
tường, chấn song hay 
bát đũa, từ chiếc đèn 

Ecopark
Nằm chính giữa Phố Trúc, nhà hàng Cây 
Cau Ecopark với thực đơn hàng trăm món 
ăn thuần Việt mang hương vị đồng quê luôn 
tấp nập thực khách ra vào. 

hươNG Vị đồNG Quê 
tại Nhà hàNG

dầu quen thuộc ngày 
xưa đến những đĩa men 
Bát tràng hay những 
bức tranh hà Nội phố 
treo trên tường, từ nền 
gạch kiểu cũ đến những 
bức bình phong hoa 
văn kiểu cổ, đến những 
cây rơm ủ nắng lúc giao 
mùa, và những cô gái 
trong bộ trang phục mớ 
ba mớ bảy đều toát lên 
một hương vị thuần Việt 
không thể nào trộn lẫn.
đặc biệt, với một thực 
đơn phong phú các món 
ăn dân dã, quen thuộc 
của đồng quê Việt Nam, 
qua bàn tay chế biến 
khéo léo, tài tình của 
bếp trưởng nhiều năm 
kinh nghiệm từng làm 
việc tại các nhà hàng và 
khách sạn 5 sao quốc tế, 
cây cau Ecopark đem 
đến cho thực khách 
những hương vị khó 
quên của tôm, cua, cá 
và các loại rau, quả quen 

CauCây
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thuộc. Bạn có thể dễ 
dàng tìm thấy những 
món ăn đặc trưng ẩm 
thực Bắc Bộ như những 
món quà quê: bánh đúc, 
bánh răng bừa, nếp cẩm, 
bún riêu cua, bún cá, 
bún ốc đến các loại cơm, 
phở, mỳ miến, chè, bánh 
trái khiến bạn luôn ấm 
lòng mỗi khi lựa chọn. 
Ngoài ra, nhà hàng còn 
có các món ăn đặc trưng 
như gà lên mâm, đậu 
phụ cây cau, ba ba rang 
muối, ba ba om chuối 
đậu, chả ốc nướng mỡ 
chài, chả cá rô đồng chế 
biến theo bí quyết riêng 
biệt, đầy đủ dinh dưỡng 
và hương vị hấp dẫn 
luôn là sự lựa chọn hàng 
đầu của nhiều khách 
hàng, nhất là gia đình và 
các nhóm bạn bè.

Với 3 tầng lầu rộng rãi, 
không gian bài trí thông 
thoáng tuyệt đẹp, thực 
khách có thể lựa chọn 
ngồi tại tầng 1 để tận 
hưởng khí thiên nhiên 
hay tụ họp gia đình 
ấm cúng ở tầng 2 hoặc 
thoải mái hội họp bạn 
bè ở tầng 3. Bên cạnh 
đó, nhà hàng còn có 
các chương trình biểu 
diễn nhạc cụ dân tộc 
truyền thống, hát ca trù 
hay những buổi biểu 

diễn quan họ đặc sắc. 
Nhà hàng thường xuyên 
đông khách, nhất là vào 
các dịp cuối tuần, vì vậy 
thực khách có thể liên 
hệ để đặt chỗ theo địa 
chỉ sau:

Nhà hàng cây cau  
a13-14 phố Trúc  

khu Đô thị Ecopark 
Tel: +84 4 6273 8666
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VăN hóA

Nằm cách 
Ecopark 
gần 10km 
về phía 
Nam, chùa 

Nôm thuộc làng Nôm, 
xã đại đồng, huyện Văn 
lâm, hưng yên. chùa 
có tên tự là “linh thông 
cổ tự”. theo tấm bia lớn 
đặt sau hậu cung ghi lại, 
thời hậu lê, đời chính 
hòa, năm canh thân 
(1680) chùa được xây 
dựng lại. Như vậy, trước 
đó ngôi chùa đã tồn tại 
từ rất lâu. hiện nay, tổng 
diện tích khuôn viên 
chùa khoảng 15 ha. 
chùa có kiến trúc và 
khung cảnh thiên nhiên 
thoáng mát, hài hòa giữa 
cây cối cùng hồ nước, 
tạo cảm giác ấn tượng 
cho du khách và phật 
tử mỗi khi viếng thăm, 
dâng hương. Qua cổng 
tam quan nằm dưới 
những bóng cây cổ thụ 
tạo nên vẻ trầm mặc, 
thanh bình. Qua tam 
quan là lầu chuông và 
lầu Quan Âm nằm đối 

Địa chỉ du xuân cho cư dân Ecopark

nÔm
xứng hai bên. cạnh lầu 
chuông là hồ nước trong 
xanh mát mẻ. trong lầu 
chuông, những tiếng 
chuông ngày ngày thỉnh 
vang như ban phước 
an bình. lầu Quan Âm 
nằm ở giữa hồ nước như 
một đài sen nguy nga, 
lộng lẫy. Dẫn vào lầu 
Quan Âm là một cây 
cầu đá hình cánh cung 
mô phỏng cây cầu Nôm 
cổ, phía trước cầu là hai 
tháp cửu phẩm liên hoa 
bằng đồng tạo thành 
một cụm kiến trúc liên 
thông với tổng thể cảnh 
quan. 
Ngoài ra, bên trong 
vườn nhà chùa còn một 
quần thể các mộ tháp 
bằng đá ong. các tháp 
được xây dựng theo các 
kích thước to, nhỏ khác 
nhau mang dáng vẻ lộng 
lẫy nhưng đầy cổ kính.  
đặc biệt, chùa Nôm còn 
lưu giữ được một tòa 
tương cổ bằng đồng cực 
kỳ quý hiếm có tên gọi 
“cửu long phật đản”. 
tòa tượng này miêu tả 

du xuân đầu năm là một phong tục văn hóa rất 
tinh tế của người Việt Nam. ai cũng hy vọng một 
năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng và 
bình an. xung quanh khu đô thị Ecopark có rất 
nhiều công trình đình chùa, các di tích lịch sử 
được xếp hạng như chùa cự Đà, Đền thờ hai Bà 
Trưng, Đền chử Đồng Tử Tiên dung. Ecolife xin 
giới thiệu một địa chỉ được biết đến là một trong 
những ngôi chùa cổ đẹp nhất miền Bắc, mang 
đậm nét văn hóa Việt, nét hồn quê chùa Nôm.

Nơi hội tụ hồN Quê

chùa
lương hằng
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cuộc đời của đức phật 
tổ Như lai. chính giữa 
tòa tượng là cảnh phật 
tổ từ khi mới chào đời, 
xung quanh là 9 con 
rồng uốn lượn, trên mỗi 
con rồng là một hình 
người nhỏ tượng trưng 
cho từng giai đoạn cuộc 
đời và tu hành của đức 
phật. hiện nay chùa còn 
lưu giữ được hơn 100 
pho tượng phật bằng 
đất. các pho tượng 
được tạc ở nhiều trạng 
thái, tư thế và chủ đề 
khác nhau. Những pho 
tượng như tam thanh, 
tam thế, A Di đà, phật 
bà, đức ông, đức thánh 
hiền, Bát bộ Kim cương, 
thập điện... thì khó có 
thể biết được tạo tác từ 
khi nào, bởi những pho 
tượng này mang truyền 
thống của chùa chiền xứ 
Bắc. tuy nhiên, các pho 
tượng thập bát la hán 
ở hai dãy hành lang chùa 
thì là những pho tượng 
tiêu biểu cho nghệ thuật 
điêu khắc khoảng thế kỷ 
từ 10-13. Như vậy có thể 
những pho tượng đất ở 
chùa Nôm hiện nay còn 

tồn tại đã được các nghệ 
nhân tạo tác từ thời lý- 
trần, đã trên dưới 1.000 
năm.
 được biết, cùng với 100 
pho tượng đất nghìn 
năm, chùa Nôm hiện 
nay còn lưu giữ được tòa 
tượng có tên cửu long 
phật đản bằng đồng có 
phủ một lớp ngoài bằng 
vàng. Và từ năm 1998 
đến nay, chùa Nôm 
được trùng tu, tôn tạo 
khang trang nhưng vẫn 
giữ được những nét cổ 
kính phù hợp với khung 
cảnh chung với làng 
Nôm. chính trong sự 
hội tụ để tạo nên quần 
thể làng Nôm không 
thể không kể đến chùa 
Nôm, chùa là một yếu 
tố cơ bản để tạo thành 
một làng quê tiêu biểu 
mang đậm nét hồn quê. 
cũng từ khi mới hình 
thành, làng Nôm làm 
nghề trồng lúa nước. 
sông chảy qua làng: xuôi 
thì tới đại la, ngược thì 
luy lâu (Vùng Dâu - Bắc 
Ninh). Những gì ở làng 
Nôm hôm nay, như ngôi 
đình, cầu đá, cổng làng 

bát trụ hàng trăm năm 
tuổi cùng mấy chục ngôi 
nhà năm gian làm bằng 
gỗ lim lợp ngói ta, cửa 
bức bàn là dấu ấn của 
làng Việt cổ. 

tạm biệt ngôi chùa, tạm 
biệt mảnh đất Văn lâm 
ra về nhưng lòng đầy lưu 
luyến. Vẻ đẹp của một 
vùng đất và sự cổ kính 
của ngôi chùa đã thực 
sự níu chân người. Mong 
có dịp được trở lại vùng 
đất, nơi có một quần thể 
di tích như khẳng định 
thời gian không thể xóa 
được những gì lịch sử để 
lại làng Nôm.
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VăN hóA

Tiết quý đông 
dẫu đất trời 
còn đang 
lạnh giá, 
chảy theo 

dòng đời hối hả ta như 
thấy mùa xuân ấm áp 
đang về. sông hồng mùa 
xuân nước trong êm ả 
bớt nặng phù sa để còn 
nâng mạn những con 
thuyền ngược xuôi đi về 
bến gốm, từ đây những 
bình hoa, đôn, chậu...
mỗi sản phẩm của làng 
nghề truyền thống đều 
ẩn chứa một    tâm hồn 
sâu thẳm, hồng huyết 
của lửa, ngà ngọc của 
men, hoa văn họa tiết 
ánh biếc tinh cầu quyện 
với tình người gửi đi 
muôn nẻo. 
tự xưa người Bát tràng 
luôn trân trọng lời dạy 
của tiền nhân gìn giữ 
thủ nghệ chân truyền 
để rồi một năm, một 
đời, nhiều đời tinh luyện 
biến đất bùn thành của 
quý, qua lửa lò nung 
sản phẩm đất hóa nên 
vàng... 
“ơn thần hoàng sáu vị 
chở che 
đời dân chúng một đời 

trù phú” 
Nắng hạ, mưa thu, 
sương đông giá buốt...
một năm vất vả lo toan 
để hưởng trọn mùa vui, 
tết đến xuân về. Mùa 
xuân không chỉ có đào 
thắm, Mai vàng, mùa 
xuân còn có cả vòng tay 
của quê hương, ông bà, 
cha mẹ chở che ôm ấp 
cháu con vui tết mừng 
xuân, gia chung ắp đầy 
hạnh phúc, ngào ngạt 
hương hoa, đời và xuân 
đong đầy         kỷ niệm. 
Ai cũng qua những năm 
tháng ấu thơ, nâng niu 
cùng thời gian gửi vào       
nỗi nhớ...
Bát tràng xưa đón tết 
mừng xuân nhà nào 
cũng đủ: Bánh chưng 
xanh, thịt mỡ, dưa hành, 

câu đối đỏ...Bánh chưng 
Bát tràng hội tụ đủ cốt 
cách tinh thần, gói tay 
mà vuông vức nuột nà. 
Nhân đậu xanh được 
chọn lọc đồ chín, giã 
nhuyễn    mịn màng, thịt 
ba chỉ ít nạc nhưng cũng 
không quá nhiều mỡ, 
ướp muối tiêu vừa đủ, 
gạo nếp cái trắng thơm 
sau khi vo đãi được trộn 
với nước lá Giềng để 
cho ta tấm bánh chưng 
xanh hoàn hảo, lưu giữ 
được lâu, đậm đà hương 
vị thơm thảo cho đời    
Bánh chưng, chè Kho 
cùng với mâm cỗ tất 
niên cúng gia tiên, trên 
ban thờ hương nến lung 
linh Mâm ngũ quả như 
hiển linh 5 điều người 
xưa dăn dạy: “Nhân, 
Nghĩa, lễ, trí, tín”, đó 
là cái đạo làm Người 
hòa quện với ngũ hành 
tương sinh nảy nụ tầm 
xuân ban tặng cho đời 

Đất

Xuân
Gốm

chào

Nguyễn Thị Thu hoài
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cuộc đời..” 
đất nước đã vào xuân, 
làng gốm Bát tràng 
cùng tôi đang xao xuyến 
cùng xuân, bồi hồi nhớ 
lại một vần thơ hay tôi 
đã được đọc thời thơ 
ấu, mỗi khi mừng đón 
xuân về: 
“..Muôn màu tươi thắm 
phấn hoa hương 
đời ngọt ngào như vị có 
đường 
tôi sướng tôi say và mỗi 
tết 
lòng tơ thêm nặng chữ 
“yêu thương”!!!” 
Mê mải giao thoa tình 
xuân, tình đất tình người 
chợt thấy rưng rưng giã         
ánh xuân hương xuân 
nồng nàn tươi mới, càn 
khôn đang dịch chuyển, 
cội rễ ngàn cây đang 
chuyển nhựa lên cành 
ước hẹn mùa nảy nụ, kết 
trái đơm hoa- Mùa xuân      
Giáp Ngọ đang về!!!... 

những điều tốt đẹp với 
cuộc sống hạnh phúc 
đủ đầy. 

Xuân Bát tràng xuôi 
theo dòng chảy của mùa 
xuân non nước, một 
năm vất vả mưu sinh, 
chuyến xuất hành đầu 
năm già, trẻ, gái, trai đều 
hướng đến cửa thiền, 
tịnh tâm trước đấng 
từ bi rũ sạch bụi trần 
một lòng tích thiện cầu 
mong một năm hỷ sự, 
nảy nụ đơm hoa, quốc 
thái dân an, thiên hạ 
thanh bình. 
là một làng nghề truyền 
thống, nằm kề bên một 
không gian xanh quyến 
rũ, văn minh và hiện 
đại của Ecopark, các sản 
phẩm đa dạng của Bát 
tràng thường được cư 
dân khu đô thị ưu tiên 
lựa chọn cho kiến trúc 
và nội thất ngôi nhà 
mình. đặc biệt, dường 
như làng nghề cũng như 
đang từng bước chuyển 
mình thay đổi từng ngày 

Du khách đến thăm Ecopark có thể ghé qua làng 
gốm Bát tràng tìm hiểu về văn hóa, về đất và người 

Bát tràng với lịch sử gần 1.000 năm. Du khách có 
thể lựa chọn cho gia đình những món quà vô cùng 

đặc sắc, được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của các 
nghệ nhân. sản phẩm gốm sứ Bát tràng đã đi khắp 
thế giới, đại diện cho một dòng gốm sứ mang đậm 

cốt cách Việt.để hòa nhập với cuộc 
sống đô thị mà không 
mất đi cái hồn cách của 
đất và người làng Gốm... 
tết đến Xuân về lòng 
người thư thái thảnh 
thơi dạo quanh chợ 
hoa ngày tết, cũng là 
cái thú thanh tao sớm 
mai trong lành sương sa 
bảng lảng, lung linh sắc 
thắm hoa đào, chùm 
Mai vàng e ấp núp sau 
nhành lá như gắng tìm    
chút nắng phương nam 
trong xuân ấm tình đời 
hà Nội. chậu Quất, 
cành cam rung rinh 
trái mọng, thích cánh 
chen vai giữa lộng sắc 
ngàn hoa..Người và cảnh      
xao động như dòng sông 
xuân êm đềm chảy.. 
“Không gian như thể 
trong mơ 
sương pha màu áo cảnh 
mờ bóng mây” 
Văng vẳng đâu đây khúc 
ca nồng nàn đượm tình 
xuân mới:
“Em ơi! Mùa xuân đến 
rồi đó 
Xúc động lòng ta trước 
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Từ sáng 
sớm, 
không khí 
lao động 
tại các tòa 
nhà thuộc 

tháp A, B, c rừng cọ 
dường như đã rất hối hả. 
hàng trăm công nhân 
xây dựng, công nhân cây 
xanh, vệ sinh ai nấy đều 
chăm chút vào công 
việc của mình. tiếng 
máy hàn xì nổ lách tách, 
máy cắt kim loại, rộn 
rã. Anh Ngô đình Ngọc 
Quang, chỉ huy trưởng 
công trình cho biết, 
công trình chung cư 
rừng cọ khởi công từ 
tháng 1/2010, do công 
ty conteccon làm tổng 
thầu thi công. đến nay 
các tháp A, B, c đã hoàn 

thiện thô 100%, đang 
khẩn trương hoàn thiện 
nốt những công đoạn 
cuối cùng để bàn giao 
phần còn lại cho chủ 
đầu tư chỉ ngay sau tết 
Nguyên đán. 

hỏi về kế sách nào mà 
việc thi công dự án duy 
trì luôn đảm bảo tiến 
độ  kỹ sư Nguyễn chí 
thiện nói: “chúng tôi 
là người một nhà”. Anh 
giải thích: “Mọi người 
lâu nay làm việc chung 
quen rồi, qua rất nhiều 
các công trình cao ốc và 
bây giờ hội tụ về đây”. 
tất cả các cán bộ quản 
lý, kỹ sư đều làm việc rất 
ăn ý nhịp nhàng. Mỗi 
một vướng mắc trong 
quá trình tổ chức thi 

về trên đại công trường
Tiết trời cuối năm se lạnh, trên các đại công trường quan trọng 
của Ecopark dường như không có khái niệm về thời gian. 
Những  công nhân, những người thợ, các cán bộ kỹ thuật 
vẫn miệt mài lao động tới những ngày sát Tết, nỗ lực hết mình 
để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Xuân
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công đều nhanh chóng 
được phối hợp xử lý với 
tinh thần trách nhiệm 
cao. Xử lý tình huống, 
giải pháp thi công đều 
quyết đoán, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm 
nên hạn chế thấp nhất 
việc đùn đẩy trách 
nhiệm, ban hành văn 
bản qua lại gây phiền hà 
và mất thời gian.

hối hả không kém công 
trình rừng cọ, công 
trường cầu Bắc hưng 
hải đang vô cùng khẩn 
trương bước vào những 
ngày cuối cùng trước 
khi thông xe vào tháng 
2/2014. Nhìn những 
công nhân lành nghề, 
không quản nắng mưa 
vẫn miệt mài hàn sắt, 
uốn thép, trộn bê tông 
như chạy đua với thời 
gian mới thấu hiểu tinh 
thần làm việc trách 
nhiệm, nghiêm túc của 
cả đội. đơn vị thi công 
đã tập trung mọi nguồn 
lực, từ trang thiết bị, 
máy móc, nguyên vật 
liệu, đến nhân công. 
làm việc vô cùng khẩn 
trương, đôi khi những 

bữa trưa giữa trời của 
người thợ chỉ là những 
suất cơm hộp, mọi 
người chỉ tranh thủ nghỉ 
giải lao chừng mươi 
mười lăm phút rồi lại hò 
động viên nhau “chiến 
đấu” tiếp.
Ông hikata đại diện của 
liên danh utracon, đơn 
vị thiết kế và thi công 
cầu không dấu được 
niềm vui vì trong quá 
trình lao động, các kỹ 
sư, công nhân Việt Nam 
nắm bắt công nghệ mới 
rất nhanh, luôn cố gắng 
hoàn thành công việc. 
hầu hết các kỹ sư, công 
nhân tham gia thi công 
còn rất trẻ, học hỏi được 
nhiều kinh nghiệm từ 
dự án này. 

đâu đó văng vẳng tiếng 
nhạc rộn ràng“Bạn đời 
ơi! bạn có nghe chăng 
niềm vui của những 
người dọn đến ngôi nhà 
mới mà chúng tôi vừa 
xây xong ....”. đón tết cổ 
truyền, chào mừng năm 
mới 2014 với họ sẽ là 
tận hưởng niềm vui của 
công trình lớn sắp hoàn 
thành. 
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cÔNG Bố 
Quy hoạch 

tổNG thể 
củA đại học 

ANh Quốc 
Việt NAMNgày 8/01/2014 đại học Anh Quốc Việt Nam (British university 

Vietnam) và công ty cp đầu tư và phát triển đô thị Việt hưng đã ký 
kết hợp đồng điều chỉnh vị trí khu đất xây dựng cơ sở 2 của đại học 
Anh Quốc VN và công bố quy hoạch tổng thể cùng thiết kế cơ sở 
trên diện tích 6,5 hecta, chia thành 3 giai đoạn với tổng giá trị đầu tư 

lên đến 60 triệu đô la Mỹ. 

trong Giai đoạn 1, British university Vietnam sẽ xây dựng các công trình bao 
gồm: khu giảng đường, thư viện, khu hành chính, không gian mở dành cho các 
hoạt động của sinh viên cùng với các hạng mục đầu tiên của Khu phức hợp thể 
thao gồm sân bóng đá, sân bóng rổ và sân cầu lông. Khi hoàn thành, đây sẽ là môi 
trường học tập, nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học hiện đại theo chuẩn Anh 
Quốc đầu tiên tại Việt Nam với quy mô đào tạo 7.000 sinh viên. lễ khởi công xây 
dựng sẽ diễn ra vào tháng 5/2014 và dự kiến cơ sở Ecopark của British university 
Vietnam sẽ chính thức đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2016.
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tái hiệN chợ 
tết truyềN 
thốNG tại 
phố trúc

T rong 2 ngày 18 và 19/01, phiên chợ hàng 
tuần Ecosunday với chủ đề chợ tết đã 

khiến du khách bất ngờ trước sự tái hiện 
không gian một phiên chợ cuối năm 

phồn thịnh của người hà Nội. Không khí 
và nét văn hóa Việt thấm đượm trong từng cây nêu, 
mái hiên đỏ, hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ, 

các trò chơi dân gian tiêu biểu cho sinh hoạt văn 
hóa cộng đồng mùa lễ hội. Gần 100 gian hàng với 

các sản vật địa phương phong phú bao gồm các loại 
giò (giò bê, giò gà nấm hương, giò tai lưỡi, giò lụa ước 

lễ...), các loại thịt khô (trâu gác bếp, nai sấy, bò sợi, 
nai một nắng...); hàng vài chục loại ô mai, mứt tết, 
các loại trái cây bày mâm ngũ quả như bưởi Diễn, 

bưởi Năm roi, bưởi da xanh, dưa hấu hồ lô, cam quýt 
cùng nhiều loại đồ uống: rượu dân tộc, rượu vang... 
đạt tiêu chuẩn VsAttp. chợ tết Ecopark còn ngập 

tràn cây hoa, cây cảnh phục vụ như cầu trang trí, 
làm đẹp nhà cửa ngày xuân như quất Văn Giang, các 

loại hoa cây cảnh và những giống hoa quý nhập từ 
đà lạt về. 
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phiên chợ cũng là 
điểm khởi nguồn 

ước mơ kinh doanh 
của các bạn trẻ

Trẻ em 
thích thú 
với trò 
chơi dân 
gian

gánh 
chèo làng 
Đặng 
được tái 
hiện

phiên chợ Tết hội tụ các 
mặt hàng đặc sản 3 miền

phiên chợ Tết sầm uất được nhiều người ví như 
“phố hiến” giữa Thăng long

Đông đảo du khách nước ngoài tới tham quan, 
trải nghiệm phiên chợ Tết truyền thống
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Cư DÂN chiA sẻ

Trong thời 
gian còn 
công tác, 
tôi may 
mắn được 
đi nhiều 

nước châu Âu và Bắc 
Âu. chiêm ngưỡng các 
công trình nhà ở dân 
dụng được xây dựng 
ở những nơi có môi 
trường cảnh quan thiên 
nhiên vô cùng đẹp và 
lý tưởng, tôi và gia đình 
mê lắm. tôi thầm mong 
ước, khi về hưu sẽ tìm 
một nơi đẹp như thế 
tại Việt Nam. ấp ủ dự 
định đó, tôi tìm kiếm ở 
nhiều thành phố như đà 
Nẵng, Nha trang, thành 
phố hồ chí Minh, tham 
quan một số khu đô 
thị nổi tiếng ở hà Nội 
nhưng vẫn chưa thực 
sự tìm được một căn 
nhà ưng ý. thế rồi trong 
một lần đọc báo điện 
tử, chồng tôi Nghệ sỹ 
ưu tú Minh đức đã thấy 
những thông tin giới 
thiệu về khu đô thị Xanh 
Ecopark. Nhìn những 
hình ảnh đẹp mắt đúng 
như trong ước muốn, 
hai vợ chồng tôi quyết 
định sang thăm dự án. 

tôi yêu
thực sự, tôi đã ngây 
ngất trước cảnh đẹp 
thơ mộng và ấn tượng 
của cảnh quan nơi đây. 
từ cây xanh, hoa lá, 
kiến trúc xây dựng, môi 
trường sống và những 
con người thân thiện, 
tất cả đã tạo nên một 
bước tranh sống động, 
rực rỡ sắc màu. 

chúng tôi cũng đặc biệt 
ấn tượng với cách tiếp 
chuyện thanh lịch, ân 
tình, cởi mở và giới thiệu 
rất rõ ràng về tương lai 
cũng như hiện tại về dự 
án Khu đô thị Ecopark 
của đội ngũ bán hàng. 
sau khi đi tham quan 
toàn bộ dự án từ chung 
cư, biệt thự đơn lập, 
song lập, căn hộ phố 
trúc, bể bơi, sân tennis, 
phòng tập gym chúng 
tôi đã quyết định mua 
căn nhà 64 phố trúc 
dãy B.

có lẽ tôi nói không 
quá, Ecopark không chỉ 
đẹp về cảnh quan, môi 
trường, mà quan hệ giữa 
con người với nhau cũng 
rất gần gũi thân thiện. 
chắc không ở đâu khách 
hàng được đón nhận 

như thế. cán bộ nhân 
viên từ bộ phận bán 
hàng, chăm sóc khách 
hàng, môi trường cây 
xanh, đến nhân viên an 
ninh, bảo vệ, lái xe đưa 
đón khách của Ecopark 
đều gây cho tôi sự yên 
mến thân thiện. trong 
thời gian chờ nhận bàn 
giao nhà, những yêu cầu 
của gia đình đều được 
đáp ứng chu đáo.

điều kiện sống ở đây 
rất hoàn hảo, từ dịch vụ 
đến tiện ích như chuỗi 
nhà hàng ở phố trúc, 
vừa ngon, rẻ lại đẹp đẽ 
thơ mộng. các điểm vui 
chơi trong nhà và ngoài 
trời dành cho các cháu 
thiếu nhi, trường pt 
đoàn thị điểm Ecopark 
các dãy nhà hàng trang 
trí nội thất, dụng cụ thể 
dục thể thao và quần 
áo, café giải khát đã trở 
thành những địa điểm 
hấp dẫn nơi đây.

con người luôn vươn 
tới sự hoàn thiện về 
mọi mặt của cuộc sống. 
Gia đình tôi sẽ chào 
đón xuân Giáp Ngọ 
2014 tại Ecopark với 
một sức sống mới, ấn 
tượng mới.

        Ec
opark                     

     cư dân Nguyễn Tư Thúy hà
phố Trúc B64

Những thành viên 
trong gia  đình đều 

có chung tình yêu 
với  Ecopark
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TảN VăN

Tốp người trẻ 
tuổi bước 
vào quán. 
Giờ này vẫn 
còn quá sớm 

với khu đô thị Ecopark. 
Những quán cà phê 
chạy dài một dãy đèn 
vẫn sáng rực rỡ. Những 
chiếc xe điện sơn màu 
trắng chạy vòng quanh 
đưa khách đi nốt chuyến 
dạo chơi cuối cùng.

Cô sững người bên lề 
đường. Người đàn ông 
cũng vậy. Anh nhìn cô, 
mắt hơi nheo lại như 
ngày nào.
- Anh đấy ư?
cô hỏi anh trong hơi 
thở dồn.
- Bạn bè nói dạo này em 
khá lắm.
Khá? Về cái gì cơ? cô 
thầm nghĩ. đôi chân 
không sao cất lên nổi.
- Anh có thể đi cùng em 
một đoạn?
cô gật. họ lặng lẽ bước 
bên nhau. Bỗng dưng cô 
lại nhớ ra trò chơi đếm 
bước chân dạo nào. hai. 
Ba. Năm. Bảy. Bao giờ cô 

truyện ngắn của võ thị xuân hà

cũng phải bước đến ba 
bước mới kịp hai bước 
của anh.
“đàn bà đến bước đi 
cũng thua đàn ông”
đấy là lời nhận xét có 
phần cay đắng của cô 
với anh cách đây mấy  
năm.
“tạo hoá mà. điều đó là 
lẽ tự nhiên, có gì để em 
buồn?”. Anh lạ lùng nhìn 
nét mặt cô.
Vậy mà cô buồn thật. 
Những chiếc lá vàng 
rơi đơn côi vào mùa 
heo may cũng khiến cô 
buồn. Những bông hoa 
sữa phất phơ trong làn 
gió làm cô có những ý 
nghĩ thật buồn thảm. cô 
tằn tiện những nụ cười 
với anh không phải vì 
cô không yêu anh. Giữa 
nụ cười và những giọt 
nước mắt, cô chọn trước 
cho mình nước mắt để 
có thể nhẹ nhàng đi qua 
cuộc đời.
rồi cũng đến lúc anh 
phải bỏ đi. cô không tài 
nào hiểu nổi vì sao mình 
lại có thể thản nhiên với 
nỗi buồn đến thế. có vẻ 
như anh chỉ đi xa ít lâu. 
cô vẫn sống hồn nhiên 
với nỗi buồn kỳ lạ của 
mình và thực lòng cô 
biết ơn anh. Nếu không, 
cô sẽ chán anh biết mấy.
Mùa đông, cô mang len 
ra cửa sổ ngồi đan. tất 
nhiên đó là vào ngày 

cÔ gái Quàng chiẾc khĂn

chủ nhật. Mẹ cô nhướn 
cặp lông mày tuyệt đẹp 
nhìn con gái. “cái áo trẻ 
con thứ mấy rồi?”. cô 
thầm cãi lại. “tại sao lại 
là thứ mấy? phải là bao 
nhiêu chứ?”. Bạn gái cô 
đã sinh con gái đầu lòng. 
Không phải là người bạn 
thứ mấy nữa. Năm nào 
trong đám họ cũng có 
người đẻ con. cô nhẩm 
tính cuộc sống con trẻ 
bằng những mũi đan. cô 
đem những chiếc áo len 
xinh xắn đến cho bạn 
bè. hết người này đến 
người khác.
- Mẹ, có thể một ngày 
nào đó con sẽ thôi công 
việc này.
cô hứa. Mẹ cô gật đầu. 
tuy vậy cô vẫn không 
thôi ý định điên rồ đếm 
mũi đan của mình. Nhất 
định phải có ai đó đứng 
ngoài mọi sự việc, soát 
xét mọi sự việc. phải có 
ai đó không phải lao 

xanh
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mình vào cơn lốc luẩn 
quẩn. Ngày này sang 
ngày khác, cười nói 
bên chậu tã, cãi nhau, 
hy vọng, đau khổ... cô 
chọn cho mình niềm 
hạnh phúc được chăm 
sóc con trẻ. con của ai 
không quan trọng. Miễn 
là trẻ con. cô cảm thấy 
hài lòng với chính mình. 
cô quàng chiếc khăn 
voan màu xanh dạo 
bước trên hè phố. cô 
không hy vọng không 
đợi chờ ngày anh quay 
lại. trong cô đã đủ đầy 
bóng hình anh. Anh bao 
giờ cũng trẻ trung và 
quyến rũ. Bao giờ cũng ở 
trong trái tim cô và cao 
vọi trên cô.

***

họ bước bên nhau. 
Người đàn ông chờ đợi 
một lời trách móc, một 
câu oán hận. Nhưng anh 
chỉ đọc được ở dáng 
vẻ cô nỗi buồn xưa cũ. 
chiếc khăn voan xanh 
chính tay anh chọn mua 
vào ngày nào vẫn bay 
lơ lửng quanh chiếc cổ 
trắng ngà mảnh mai. 
Anh thèm muốn chạm 
tay vào chiếc khăn 
mỏng manh đó để nhắc 
cô rằng anh vẫn đang 
có mặt ở trên đời, bên 
cô. đã có những giấc 
mơ ban đêm, anh thấy 
mình vo tròn chiếc khăn 
vào lòng tay rồi xoả nó 

ra. chiếc khăn không 
hề nhầu nhĩ. trái lại nó 
ngoan ngoãn làm thành 
tấm thảm cho anh chằn 
lên. đến lúc chiếc thảm 
xanh lơ ấy ướt sũng, anh 
giơ hai ngón tay, một 
ngón cái và một ngón 
trỏ ám vàng vì khói 
thuốc của mình kéo 
rúm chiếc khăn lại và 
vứt tọt nó xuống chậu. 
Anh tỉnh dậy với nỗi 
khoái trá kỳ quặc. chỉ có 
điều đấy hoàn toàn chỉ 
là những giấc mơ. Nếu 
muốn anh có thể lôi về 
hàng đống những chiếc 
khăn voan mỏng tang 
để thoả mãn nỗi khao 
khát của mình. Nhưng 
cái khăn màu xanh xưa 
cũ luôn trêu tức anh 
hằng đêm và nó cứ bay 
lơ lửng trước mặt anh 
như một dải mây.

***

Vào cái năm đó, anh đã 
tìm mọi cách kéo cô ra 
khỏi trạng thái buồn 
thảm. Nhưng cô không 
như những cô gái khác. 
cô rất ít cười. Nếu có 
cười thì nụ cười cũng 
buồn bã lặng lẽ. thậm 
chí anh biết cô khóc 
khi anh quyết định bỏ 
đi. Nhưng anh không 

lạ gì những giọt nước 
mắt của cô, vì đó chính 
là nỗi đam mê của cô. 
chỉ có điều, lần đầu tiên 
anh thấy chiếc khăn 
màu xanh làm gương 
mặt cô tuyệt đẹp. Anh 
muốn túm lấy và vứt tọt 
nó xuống chậu nhưng 
không tài nào kéo cô lại 
được gần. Anh nguyền 
rủa số phận hẩm hiu của 
mình. rồi anh quả quyết 
bước đi. chỉ hai bước, 
anh đã bỏ cô lại đằng 
sau với cuộc tranh đấu 
cho số kiếp mình.

***

- Xin anh chờ em một lát.
cô ngập ngừng đề nghị. 
Anh gật đầu và cười. 
Anh hy vọng. Nhưng có 
lẽ anh không nên cười 
mới phải.
cô nhón gót ngắt một 
chùm bông sữa. rồi cô 
đưa lên sát mũi. Anh 
thấy cô nhăn mặt.

- hoa sữa chỉ thoang 
thoảng mới nhận biết 
được hương thơm của 
nó. - Anh nhắc cô.
cô gật đầu và chìa tay 
cho anh. Anh cũng chìa 
tay ra. họ bắt tay nhau 
từ biệt như những kẻ 
qua đường tình cờ quen 
nhau. cô thản nhiên 
rẽ vào ngõ phố quen 
thuộc. ánh mắt cô buồn 
thảm lướt trên những 
tầng lầu, nơi những 
tiếng cười rộn lên trong 
từng vầng sáng điện của 
khu đô thị mới. Anh 
đứng lặng nhìn cô bước 
đi. Anh thầm đếm bước 
chân cô. Bước chân xa 
dần và bóng tối đã trùm 
lên che khuất gương 
mặt đẹp như đá cẩm 
thạch của cô.

Ở phía điện sáng chỗ 
này, anh chỉ còn nhìn 
thấy cái dải khăn voan 
xanh lơ mỏng tang như 
làn gió. có một lần dải 
khăn gặp ánh điện hắt 
ra, sáng bừng lên như 
ánh sao băng trong đêm 
tối. lúc đó anh thấy 
hình như chiếc khăn 
đẫm nước.
Mưa rơi nhẹ. Những hạt 
mưa bụi rắc trên những 
thảm cỏ lấp lánh ánh 
điện, giống như những 
hạt bạch châu rơi lấm 
tấm ven lối đi.

- 5/1/2014 -
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Phóng sự ảnh

cuộc sống

Chỉ hơn một 
năm sau khi đón 
cư dân đầu tiên 
chuyển về sinh 
sống, Ecopark 

đã nhanh chóng 
trở thành một khu 
đô thị năng động 

ngập tràn sức 
sống. BBT Ecolife 

xin kính mời độc 
giả cùng chiêm 
ngưỡng những 

khoảnh khắc 
đáng nhớ trong 

cuộc sống hạnh 
phúc tại xứ sở 
Xanh Ecopark

Ecopark được bao phủ bởi  một màu xanh của cỏ 
cây hoa lá. Từng góc cảnh quan đều có bàn tay 
chăm chút, kiến tạo bằng tất cả tâm huyết và tình 
yêu thiên nhiên của con người.

Với các em nhỏ, không 
gì vui sướng và thoải 
mái hơn khi được thỏa 
sức nô đùa dưới những 
tán cây sau giờ học hay 
háo hức tham gia vào 
những hoạt động tập 
thể với bạn bè. Những 
ký ức tuổi thơ ngọt 
ngào này, chắc hẳn sẽ 
đọng lại trong tâm trí 
các em mãi về sau.

tại Ecopark
Hạnh phúc
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công viên mùa hạ đã trở thành địa điểm quen 
thuộc cho các gia đình tổ chức liên hoan, picnic; 

là không gian lý tưởng cho mọi người rèn luyện 
sức khỏe hay chỉ đơn thuần là hít thở, tận hưởng 

không khí trong lành.

Đời sống tinh thần 
của con người không 
thể thiếu các lễ hội, 
hoạt động văn hóa, 
thể thao. ở Ecopark, 
những sự kiện lớn nhỏ, 
các sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng đều đặn 
diễn ra, thu hút sự 
quan tâm, hào hứng 
của cư dân đô thị. Đó 
cũng trở thành nét văn 
hóa tiêu biểu của cộng 
đồng cư dân trẻ, năng 
động nơi đây.
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Phóng sự ảnh

Một cuộc sống hạnh phúc 
trọn vẹn tràn ngập nụ 

cười.

sống ở Ecopark đồng 
nghĩa với sự tận hưởng. 

không chỉ tận hưởng 
thiên nhiên, cư dân 

còn có thể tận hưởng 
những tiện nghi hiện 
đại để nâng cao chất 

lượng cuộc sống.





Để liên hệ đặt chỗ / for reservation:
Hotline 0915 926266 

Phố trúc, Ecopark


