
KHAI SƠN TOWN  

GIỚI THIỆU DỰ ÁN  



1)Theo khảo sát của CBRE cho thấy, vẫn đang phát triển rất mạnh sang khu Tây (Cầu giấy, 

Từ Liêm), nhất từ khi cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công hoàn thành, thị trường có phát 

triển lan sang khu Tây Bắc. Còn phía Tây Nam vốn đã có nhiều trục giao thông kết nối 

trung tâm sang Hà Đông nên 7 năm qua (kể từ khi Hà Nội mở rộng) đã hình thành rõ hàng 

loạt dự án phát triển khu vực trục này.  

2)Hiện nay, thị trường BĐS khu Đông Hà Nội đang là điểm đến của các ông lớn BĐS như 

Sungroup, TNR, MIK Group, Eurowwindow, Sunshine Group…. tấp nập đầu tư tại đây. 

3)Khu Đông được dự báo sẽ được các nhà đầu tư và người mua nhà để ở chú ý hơn khi 

tương lai khu vực này sẽ có thêm các cây cầu mới qua sông Hồng Hồng (Tứ Liên và Trần 

Hưng Đạo), được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện giao thông và cơ sở hạ tầng cho khu vực, đồng 

thời sẽ thu hút thêm nhiều dự án mới ở khu vực này được đầu tư. 

 Việc đầu tư phát triển các dự án tại khu vực phía Đông Hà Nội, cụ thể tại quận 

Long Biên là một cơ hội đối với các nhà đầu tư bất động sản vì có thể khai thác được 

những tiềm năng to lớn của thị trường được dự báo sẽ hết sức sôi động này 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 





QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI SƠN CITY 





TỔNG QUAN DỰ ÁN KHAI SƠN CITY 



VỊ TRÍ KẾT NỐI DỰ ÁN KHAI SƠN TOWN 



GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần Khai Sơn 

Địa điểm: Phƣờng Ngọc Thụy, Phƣờng 

Thƣợng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 

Đơn vị TK : CT CN hạ tầng kỹ thuật 

và môi trƣờng đô thị 

Nhà thầu thi công : Vinaconex PVC 

Quy mô: 20.390m2 

Tổng số căn hộ: 210 căn 

Diện tích căn hộ: 76,2 – 84,5 – 88,8 – 

90,2 – 93,2 – 99,2 – 102,6  – 130 – 164m2 

Thời gian thi công: 2017 

Thời gian hoàn thiện: 2019 

 





CHỦ ĐẦU TƯ KHAI SƠN 

ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN:  

• Dự án Khu Đô Thị Khai Sơn - Thuận Thành thuộc địa phận xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh với tổng diện 
tích quy hoạch là 33 ha đầu tư và xây dựng các hạng mục công trình như: Khu Biệt thự cao cấp, nhà phố thông tầng, 
hạ tầng kỹ thuật, nhà máy sản xuất nước uống đóng chai… với tổng mức đầu tư xấp xỉ 460 tỷ đồng. 

• Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khai Sơn - Thuận Thành 3, thuộc địa phận xã Thanh 
Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh với tổng diện tích quy hoạch giai đoạn 1 là 140ha, dự kiến cả hai giai đoạn khoảng 
1.000 ha với tổng mức đầu tư gần 4000 tỷ. 

• Dự án đầu tư tuyến đường 40m từ đê Ngọc Thuỵ đến nút xoay khu đô thị mới Thượng Thanh thuộc địa phận quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội có chiều dài xấp xỉ 4km và các dự án đối ứng với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. 

• Dự án Khu chức năng đô thị từ đê Ngọc Thụy đến nút xoay khu đô thị mới Thượng Thanh (Dự án Khai Sơn 
Premier) thuộc địa phận quận Long Biên, thành phố Hà Nội có tổng diện tích khoảng 180ha 

ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH: 

• Hiện Công ty là cổ đông chiến lược của nhiều Tập đoàn lớn như: Viettinbank, VIB… 

ĐẦU TƢ SẢN XUẤT KINH DOANH:  

• Đầu tư nhà máy sản xuất sơn cao cấp nhãn hiệu Kaper theo công nghệ Mỹ tại Khu công nghiệp Thuận Thành 3,Bắc 
Ninh với tổng mức đầu tư là 5.000.000 USD 

 

 

http://shopmypham.com.vn/cham-soc-da-mat/duong-da-mat/


ERP  

Khai Sơn town  

Ricecity  

HC319 (70-100tr/m2) 



KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT GẦN KHU VỰC 

Giá : 60 tr/m2  
Diện tích: 270m2. 
Mặt tiền: 9m. 
Ngõ ô tô ra vào, nằm ngay gần nhà văn hóa tổ 19. 

Nằm cạnh trường quốc tế Pháp ngữ Yersin, thuận 
tiện xây dựng nhà nghỉ, khách sạn hoặc căn hộ cho 
thuê 

Giá : 65 tr/m2  
Diện tích: 60m2. 
Mặt tiền: 4m. 

Gần chợ Gia Quất, 2 mặt thoáng cách Ngọc Lâm 700 
m, nhìn sang khu Town, 4 tầng 1 tum 



KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT GẦN KHU VỰC 

Giá : 75 tr/m2  
Diện tích: 80 m2. 
Mặt tiền: 5m. 

Ngõ rộng 7m ngay khu tập thể K33 , đối diện Khai 
Sơn Town 

Giá : 80 tr/m2  
Diện tích: 60 m2. 

Mặt tiền: 4m 
Nằm gần đê Thượng Am, Thượng Thanh, gần 
trường, chợ, đường trước nhà 10m, vỉa hè rộng 4 
m 



Vị trí kết nối đắc địa tại khu 

vực trung tâm quận Long Biên  

Giá đất quanh khu vực khởi 

sắc, nằm trong quần thể quy 

hoạch rõ ràng 

Số lƣợng sản phẩm giới hạn  

Tiện ích khu vực cao cấp 

Shophouse hoàn thiện thô bên 

trong để khách hàng thiết kế 

theo nhu cầu sử dụng   

ĐỊNH VỊ  

LÀ DÒNG SẢN 

PHẨM THƢƠNG 

MẠI CAO CẤP  

TRONG TƢƠNG 

LAI 

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 

-Khách hàng tích lũy tài chính ở khu vực 

cận dự án có nhu cầu để ở và phát triển 

KD 

- Khách hàng đầu tƣ từ các khu vực phố 

cổ, các tỉnh thành khác đang làm việc xung 

quanh khu vực với tầm nhìn dài hạn 

- Nhắm đến khách hàng có con em đang 
học và chuẩn bị đăng ký học trƣờng Pháp  
Các trang thiết bị và HS chuyển từ Núi 
Trúc về bên này, với quy mô tuyển sinh 
1200 HS/ năm 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


