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HIỆN TRẠNG & XU HƯỚNG

PHÁT TRIỂN QUẬN LONG BIÊN



2003

Chính thức thành lập
Quận Long Biên.  

Nghị định số
132/2003/NĐ-CP

2004-2010

Dịch vụ 55.6% -
Công nghiệp 42.5% 
- Nông nghiệp 1.9%

Chuyển dịch cơ cấu

2011 - 2015

2000 doanh nghiệp được thành lập
11.000 hộ kinh doanh cá thể

Thu ngân sách: 3.833 tỷ.  

Chú trọng phát
triển thương mại

dịch vụ

2018 -2019

Khuyến khích phát triển KĐT mới, 
Tháo gỡ khó khăn cấp giấy
chứng nhận QSH đất đai.

Đồng bộ CSHT với
Thương Mại DV

2016- 2017

Mở đường, xây dựng cơ sở
hạ tầng theo quy hoạch

Thu ngân sách: 10.942 tỷ

Chú trọng Phát triển
giao thông, đô thị

2020

Phấn đấu dẫn đầu
các Quận Hà Nội

Phát triển mạnh
CSHT và Khu đô thị

16 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN



Savico – Big C AEON Mall

Meet  Our 
Team

Vincom CenterCầu Đông Trù
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03
04

Phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, dịch

vụ, thương mại do có quy hoạch trở

thành Quận Trọng Điểm của Hà Nội.

Sau khi thành lập

Được nhà nước
đầu tư vốn.

Hướng tới 1 Quận vệ
tinh thực sự phát
triển

Được đầu tư có
yếu tố nước ngoài

Mở cửa cho các tổ
chức nước ngoài vào
đầu tư.

01
Trước thành lập

Phát triển đô thị cầm chừng do
chưa có quy hoạch.

Định Hướng Phát Triển

Thành Đô Thị Vệ Tinh

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Kế hoạch 2016 – 2030: Hơn 10 cây cầu kết nối Long Biên

CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG 

Cầu Trần Hưng Đạo- Hoàn kiếm- Long Biên Cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở - Tây Hồ-Long Biên



Hệ thống Đường trên cao

CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG 

Cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Tứ Liên - Tây Hồ - Long Biên



TIỀM 
NĂNG 
PHÁT 
TRIỂN



QH TUYẾN METRO



XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG

Lịch sử phát triển của nhiều thành phố, trung tâm tài chính giàu có thế giới cũng đi cùng các con sông, điển hình là:
- Thủ đô London của Anh bên dòng sông Thames.
- Paris của Pháp bên sông Seine.
- Manhattan, New York của Mỹ gắn với sông Hudson và sông Đông.

Các thành phố lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm:
- Thượng Hải (Trung Quốc)
- Seoul (Hàn Quốc) cũng thực hiện dự án phát triển và quy hoạch ven sông liên tục trong 20 đến 30 năm.



London New York Paris Shanghai

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG



BÌNH MINH 

GARDEN
Mở cửa đón bình minh

Kinh doanh sinh tài lộc

Công trình thương

mại và nhà ở: 5.613 

m2.

Chủ đầu tư: CENINVEST Đơn vị phân phối dự án: CENLAND

Tổng diện tích DA: 

40.118m2

.

Công trình thấp tầng: 

9.511m2

Công trình văn

phòng: 4.900m2

Công trình sử dụng

chung + cây xanh: 

6.610m2

TỔNG QUAN DỰ ÁN



DỰ ÁN CÓ GÌ ?

101 căn Shophouse với 5 tầng được thiết kế 2

mặt đặc biệt. Tầng 1, 2 có thể sử dụng kinh

doanh. Các tầng còn lại sử dụng ở tách biệt (có

lối đi riêng)

Tòa nhà chung cư 25 tầng thiết kế vô cùng tinh

tế hiện đại đa chức năng, 2 tầng trung tâm

thương mại, 3 tầng hầm

Một khu vườn Ánh Dương với cảnh sắc bốn mùa

tràn đầy màu sắc và hương thơm



SH1 + SH3 (lô điển hình). Diện tích đất: 75,6 - 78,8m2. Diện tích xây dựng TB: 58m2. 

SH2 (lô điển hình). Diện tích đất: 94,6m2. Diện tích xây dựng TB: 70m2 ( Mật độ XD: 70%)



Tổng thể chung cả khu được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với nhiều mảng cây xanh bao phủ, mang đến một 

không gian xanh mát, gần gũi thân thiện với thiên nhiên



SHOPHOUSE THIẾT KẾ TỐI ƯU

- Thiết kế 2 mặt độc đáo cho vừa ở vừa

kinh doanh

- Có lối đi riêng biệt

- Cửa của các tầng đều rộng, tiện lợi cho

việc trưng bày và tạo sự thông thoáng

- Có hố chờ thang máy

- Tầng 5 với ban công rộng và thoáng có

thể làm vườn, sân phơi hoặc tận dụng

làm tiểu cảnh, làm nơi ngồi uống trà thư

giãn



Ảnh minh họa ban công



Phố dạo bộ nhiều phong cách với không gian xu hướng mở, hòa hợp với thiên nhiên

TIỆN ÍCH



Hệ thống Gym, Yoga Center, Spa phục vụ nhu 
cầu thư giãn làm đẹp và rèn luyện sức khỏe 
của cư dân



VƯỜN ÁNH DƯƠNG

Nằm tại trung tâm khu thấp tầng. Nơi mà ai dù ở độ tuổi nào hay 

sở thích ra sao thì cũng thể tìm được một góc dành cho riêng 

mình 

Ở chính giữa là quảng trường trung tâm, 2 bên là khu vực “Vườn 

Tĩnh” và “Vườn Động”



VƯỜN “TĨNH”

Nơi bạn có thể tìm được một

góc yên tĩnh thả hồn vào thiên

nhiên xanh mát, đọc thơ, nghe

tiếng lá rì rào…



Các cụ già, các bậc trung niên cũng có thể tìm cho mình một chỗ riêng yên ả,
trong lành để tập dưỡng sinh trong khu Vườn Tĩnh…



Khu vui chơi cho trẻ em được bố trí bên cạnh khu

đọc sách thư giãn, để các bậc phụ huynh vừa có thể

trông coi con trẻ của mình, vừa có thể ngồi thư giãn

giữa một trốn mộng mơ, trong lành



VƯỜN “ĐỘNG”

Nơi dành cho những hoạt động

sôi nổi và hiện đại của giới trẻ,

trẻ em tha hồ vui chơi với không

gian mang đậm tính kết nối



Khu hoạt động giao lưu của giới trẻ, tại đây các 

bạn trẻ có thể tổ chức những buổi họp mặt nhỏ 

với nhau, cùng chơi cùng đàn hát…



Căn mẫu 2m – (SH1 và SH3)



Căn mẫu 1A (SH2)



Căn mẫu 1B (SH2)



QUY HOẠCH DỰ ÁN







TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ



Đường Đức Giang

85 - 90tr/m2

Thanh Am – 70tr/m2 

Thanh Am – 77.7tr/m2 

Mặt đường Ngô Gia Tự

150 – 170tr/m2

Khai Sơn Town –

95 – 100tr/m2 

Khai Sơn Hill –

100 - 120 

TTZ133 – 107tr/m2 

Ngõ 268 Ngọc 

Thụy – 60tr/m2

Mặt đường Nguyễn Văn Cừ

200 – 220tr/m2

Bình Minh Garden

Mặt đường Việt Hưng

120 - 130tr/m2

Phân lô Việt Hưng

80tr/m2

Vinhome Harmony

90 - 93tr/m2



150 tr/m2
93.6 tr/m2

132.5 tr/m2

194 tr/m2

103.8 tr/m2

ĐẦU TƯ TĂNG GIÁ 

GIÁ TB:
119.98 TR/M2

106 tr/m2



110 
tr/m2

130tr
/m2

80-90
tr/m2

Chung cư bàn giao

20%

GPMB đường 40m

30%

Hoàn thiện
các tuyến
đường quy
hoạch KV

30%

160 
tr/m2

50%/2 NĂM



Thuê riêng mặt bằng tầng 1 từ 15-20 triệu

Thuê nguyên căn từ 20-40 triệu

GIÁ THUÊ HIỆN TẠI THEO KHẢO SÁT

Chủ yếu cho thuê làm văn phòng, cơ sở lưu trú

AirBnB, cửa hàng nhỏ lẻ….

GIÁ THUÊ DỰ KIẾN CỦA BÌNH MINH GARDEN

Khi hạ tầng đồng bộ có thể cho thuê lên tới 40-60 

triệu/căn/ tháng

ĐẦU TƯ CHO THUÊ



BẢNG HÀNG



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG





QUY TRÌNH GIAO DỊCH



Bước Nội dung Ghi chú

Bước 1
NVKD book lịch ký với phòng thủ tục trước tối thiểu 03 ngày làm việc. Trong đó nêu rõ chính 
sách ưu đãi mà khách hàng lựa chọn (Phòng thủ tục không chịu trách nhiệm về thời hạn bàn 
giao hồ sơ nêu tại Bước 3 nếu khách hàng thay đổi CSBH tại thời điểm ký VBCN)

Thông tin chuyển khoản:
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ 
phần Bất động sản Thế Kỷ
- Số TK: 21410004101000
- Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh 
Đông Hà Nội
- Nội dung chuyển khoản: <Tên 
khách hàng> <số CMT> nộp tiền 
mua căn nhà <Mã căn> <Đợt> 
dự án Bình Minh Garden

Bước 2
Khách hàng thanh toán Đợt 1 cho ĐVTC - ký văn bản chuyển nhượng HĐMB + phiếu đề nghị 
chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ HĐMB.
Hồ sơ cần mang theo: CMT + SHK + phiếu đặt cọc

Bước 3

Phòng thủ tục bàn giao hồ sơ cho khách hàng ngay sau khi khách hàng hoàn thành xong Bước 2

- HĐMB ký giữa ĐVTC và CĐT CenInvest

- Giấy xác nhận nộp tiền của CĐT CenInvest cho ĐVTC

- Phiếu thu/báo có thể hiện số tiền khách hàng đã thanh toán

- Giấy hẹn trả hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Hồ sơ hẹn trả bao gồm:

+ Văn bản chuyển nhượng HĐMB

+
phiếu đề nghị chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ HĐMB đã đầy đủ chữ ký của 3 bên: Khách 
hàng, ĐVTC và CenInvest

Bước 4 Khách hàng thanh toán/ ngân hàng giải ngân cho ĐVTC theo tiến độ trên VBCN

Bước 5

CenInvest làm xác nhận chuyển nhượng cho Khách hàng, khi khách hàng thanh toán 100% giá 
trị VBCN (~ 95% GTCN) cho ĐVTC, . Trong trường hợp khách hàng vay ngân hàng CenInvest sẽ 
chủ động chuyển xác nhận chuyển nhượng cho ngân hàng tại thời điểm trước khi ngân hàng giải 
ngân 

Bước 6
Khách hàng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của ĐVTC theo quy định tại HĐMB. Trong đó, có
nghĩa vụ thanh toán 5% GTCN cho CĐT Ceninvest

Thông tin chuyển khoản:
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Bất 
động sản Thế Kỷ
- Số TK: theo TB của CenInvest
- Nội dung chuyển khoản: <Tên 
khách hàng> <số CMT> nộp tiền 
mua căn nhà <Mã căn> đợt cuối 
dự án Bình Minh Garden



II. QUY TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG CHUYỂN NHƯỢNG

Phương án Nội dung phương án

Phương án 1

- Khách hàng ký hợp đồng đặt cọc với ĐVTC

-
Khi  khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng sẽ ký 
thanh lý HĐ ĐC

-
ĐVTC ký với khách hàng mới theo quy trình giao dịch 
nêu tại mục I

Phương án 2

- Khách hàng ký đã ký VBCN với ĐVTC

-
Khi có nhu cầu chuyển nhượng, Khách hàng và ĐVTC 
ký phụ lục điều chỉnh giảm giá trị VBCN đúng bằng số 
tiền khách hàng đã thanh toán cho ĐVTC

- CIV làm xác nhận chuyển nhượng cho khách hàng

-
Khách hảng ra văn phòng công chứng chuyển nhượng 
và nộp thuế TNCN như trường hợp Chuyển nhượng 
HĐMB thông thường



Quy hoạch đồng bộ, 
nhiều tiện ích. 

Quy hoạch

Không gian sống an lành
Không gian kinh doanh
chuyên biệt

Không gian

Hệ thống giao thông
thuận lợi.  

Giao thông

Shophouse chiếm 2 đến
3 mặt tiền và có nhiều

đặc quyền

Shophouse

Thiết kế ấn tượng, hài
hòa như phín đàn.

Thiết kế
Tính thanh khoản cực tốt
do số lượng không nhiều

Tính thanh khoản

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN BÌNH MINH GARDEN



CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG



Nhà đầu tư tầm

nhìn >2 năm

Khách

hàng mua

để ở, mua

tài sản cho

con cháu.

Khách

hàng mua

KD tầng 1 

ở tầng trên

Khách mua

đầu tư,đợi

tăng giá



Thống kê khách hàng đã mua

38%

49%

13%

Thị Trường Khách Hàng

Thị trường

Phố cổ, cũ

Tỉnh

38%

49%

13%

Thống kê khu vực KH đã mua

Xung quang dự án Vinhomes, Việt 
Hưng…

Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu 
Giấy

Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, 
Thái Bình



HÌNH ẢNH THỰC TẾ




























