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I. Tiềm năng đầu tư BĐS Đồng Bằng Sông Cửu Long

II. Tiềm năng đầu tư BĐS tại Vĩnh Long

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH



TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ BĐS ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

❖ Đồng bằng sông Cửu Long - miền Tây Nam Bộ là vựa 

lúa, vựa nông sản của cả nước, miền đất giàu có được 

mệnh danh là “gạo trắng, nước trong”.

❖ Trước kia, nhà đầu tư tập trung về cơ sở hạ tầng giao 

thông thì vài năm trở lại đây ĐBSCL được dồn lực 

đầu tư phát triển về toàn diện về mọi mặt, xứng đáng 

là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả 

nước.

❖ Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí và vai trò đặc biệt 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nước. Đây là một trong những đồng bằng lớn 

và màu mỡ nhất Đông Nam Á.

❖ Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Đồng bằng 

sông Cửu Long không ngừng phát triển, luôn có tỷ lệ 

đô thị hóa cao nhất cả nước với tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả 

nước từ 1,3 - 1,5 lần.



HẠ TẦNG – CHÌA KHOÁ PHỤC HỒI THỊ TRƯỜNG BĐS

❖ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu Tư cho biết giai đoạn năm 2021 - 2025, 

tổng số vốn được rót vào ĐBSCL xấp xỉ 388.000 tỷ đồng, gồm 1.000km 

đường bộ, 15.000km đường biển, 60 cảng thủy nội địa và 2 cảng biển 

nước sâu sẽ đưa vào hoạt động.

❖ Nổi bật phải kể đến tuyến cao tốc:

+ Phía Đông: TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau

+ Phía Tây: Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

❖ Các dự án cảng biển lớn: cảng Trần Đề - Sóc Trăng và cảng Hòn Khoai, 

Cà Mau.

❖ Dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ đang trong giai đoạn 

nghiên cứu tiền khả thi và nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021 - 2025.

❖ Đường hàng không mở thêm các đường bay quốc tế từ Cần Thơ, Phú 

Quốc, Cà Mau thúc đẩy được du lịch và thu hút đầu tư.



ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUẨN BỊ CẤT CÁNH



CÁC TUYẾN CAO TỐC HOÀN THÀNH ĐẾN NĂM 2025

1. Trung Lương – Mỹ Thuận

2. Bến Tre – Vĩnh Long

3. Trà Vinh – Long Toàn

4. Quản Lộ – Phụng Hiệp

5. Mỹ Thuận – Cần Thơ

6. Cao Lãnh – Hồng Ngự

Thời gian di chuyển từ Tp.HCM 

đến các tỉnh Khu vực ĐB Sông Cửu 

Long đã được rút ngắn lại rất nhiều 

và di chuyển đường bộ vô cùng 

thuận lợi

Đường hàng không có Sân bay 

Quốc tế Cần Thơ.



ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THU HÚT ĐẦU TƯ

❖ Trong 2 năm trở lại đây, khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long đã thu hút hàng loạt “ông lớn” trong ngành địa ốc 

như Vingroup, Sun Group, Nam Long Group… về đầu tư 

phát triển dự án.

❖ Ngoài ra hàng loạt các đề nghị đầu tư liên quan đến lĩnh 

vực bất động sản và logistics từ Tập đoàn Sovico, Tập 

đoàn Hòa Phát, Tập đoàn T&T,…

❖ Điểm nổi bật là các dự án đề xuất quy hoạch đều có quy 

mô lớn từ 50ha đến 200ha, hướng đến các khu đô thị 

đẳng cấp và đa tiện ích. Riêng dự án đầu tư khu logistics 

và công nghiệp hàng không Cần Thơ đã có quy mô lên tới 

1.650ha.

❖ Công ty CP Tập đoàn Sovico đã được UBND TP. Cần Thơ 

chấp thuận khảo sát 2 dự án logistics và Khu đô thị du lịch 

sinh thái Phong Điền, huyện Phong Điền, quy mô 2.650ha.

❖ Tập đoàn Hòa Phát cũng được UBND TP. Cần Thơ chấp 

thuận cho khảo sát, nghiên cứu hàng loạt dự án như Khu đô 

thị thương mại - dịch vụ cao cấp tại quận Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ với quy mô 452ha và 2 dự án khác tại quận Cái 

Răng và Ninh Kiều với tổng diện tích gần 100ha.

❖ Với những tiềm năng vô cùng to lớn cùng chính sách rộng 

cửa chào đón các nhà đầu tư, ĐBSCL đã và đang trở thành 

điểm dừng chân lý tưởng của nhiều doanh nghiệp lớn trong 

và ngoài nước.

❖ Các đại gia bất động sản như: Vingroup, Novaland, KITA 

Group, T&T... cũng đã nhanh chóng chen chân vào thị 

trường đầy tiềm năng này.



CƠ HỘI NÀO CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

1. Hạ tầng đang ngày càng đồng bộ và thông thương xuyên suốt từ Tp.HCM 

đến Cà Mau tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội và giúp giao thông di 

chuyển dễ dàng → Thị trường BĐS hưởng lợi từ hạ tầng.

2. Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện đang thu hút nhiều chủ đầu tư BĐS lớn 

đến khảo sát và quy hoạch thành các khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống ngày càng cao của ĐBCSCL → Đón đầu làn sóng đầu tư lớn.

3. Giá bất động sản đang còn rất rẻ, chỉ tập trung vào phân lô bán nền nhỏ lẻ 

và chưa có nhiều khu đô thị kiểu mẫu của từng thành phố → Cơ hội lựa 

chọn sản phẩm phù hợp gia tăng lợi nhuận.

4. Pháp lý các dự án bất động sản khu vực ĐBSCL đang được kiểm soát chặt 

chẽ và chính quyền địa phương chỉ lựa chọn các CĐT lớn, có đủ năng lực 

và tiềm lực tài chính để cấp phép đầu tư → Cơ hội đầu tư an toàn không sợ 

rủi ro.



TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN TẠI VĨNH LONG



CƠ HỘI NÀO CHO ĐẦU TƯ BĐS TẠI VĨNH LONG



HẠ TẦNG VĨNH LONG ĐANG PHÁT TRIỂN NHANH

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang) dài hơn 51km hoàn thành năm 2022: Thông xe 30/4/2022 vận tốc 80km/h với 4 

làn xe

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23km, thông xe năm 2023.

Khởi công 4-1-2021, thiết kế vận tốc 100km/h, 6 làn xe

Giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang, Vĩnh Long) dài 6,6km hoàn thành năm 2023

Công trình giao thông đặt biệt kết nối tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổng chiều dài 

6,6km.

Khởi công tháng 3-2020, qui mô 6 làn xe, lớn gấp 1,5 cầu Mỹ Thuận góp phần giảm áp lực xe lưu thông qua cầu Mỹ Thuận. Dự 

kiến hoàn thành năm 2023.



PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI VĨNH LONG

• Đầu tư hơn 4000 tỷ phát triển đô thị Vĩnh Long

• Vĩnh Long sắp có khu đô thị trung tâm hành chính 286ha

• Vĩnh Long khởi công nhà máy sản xuất linh kiện ô tô gần 1200 tỷ

• Khởi công xây dựng Cầu Cái Cam 2

• Vĩnh Long sắp có tuyến đường 1500 tỷ kết nối QL53 và QL1

• Vĩnh Long mời gọi đầu tư nhiều dự án đô thị nghìn tỷ



VĨNH LONG SẮP CÓ TUYẾN ĐƯỜNG 1.500 TỶ

• Tổng chiều dài tuyến đường 14.760m

• Tuyến chính: Điểm đầu giao với Quốc lộ 53 (đường 

Phó Cơ Điều) điểm cuối giao với Quốc lộ 1A (thuộc 

xã Hòa Phú huyện Long Hồ).

• Việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 53 –

Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú 

Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long nhằm từng 

bước mở rộng, phát triển hoàn chỉnh, bền vững kết 

cấu hạ tầng giao thông



CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KÊU GỌI ĐẦU TƯ

STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Mục tiêu đầu tư

Ước tổng

mức đầu

tư

Hình thức đầu tư
Cơ quan quản

lý ngành

1
Khu nhà ở xã hội

khóm 5

Khóm 5, thị trấn

Long Hồ, huyện

Long Hồ

Khóm 5, thị trấn

Long Hồ, huyện

Long Hồ

Xây dựng và kinh doanh khu 

nhà ở xã hội đạt tiêu chuẩn, 

phục vụ nhu cầu nhà ở cho 

người dân có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

400 tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong nước đầu tư 

100% vốn hoặc liên 

doanh để thực hiện 

dự án

Sở Xây dựng

và UBND 

H.Long Hồ

2

Nhà ở người có 

thu nhập thấp (đô 

thị)

Khóm 5, phường 

Thành Phước, thị 

xã Bình Minh

Khóm 5, phường 

Thành Phước, 

thị xã Bình Minh

Xây dựng và kinh doanh khu 

nhà ở xã hội đạt tiêu chuẩn, 

phục vụ nhu cầu nhà ở cho 

người dân có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

315 tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong nước đầu tư 

100% vốn hoặc liên 

doanh để thực hiện 

dự án

Sở Xây dựng

và UBND 

TX.Bình Minh

3

Nhà ở xã hội tại 

khu tái định cư -

dân cư Bắc Mỹ 

Thuận giai đoạn 2

Xã Tân Ngãi, TP. 

Vĩnh Long

Xã Tân Ngãi, 

TP. Vĩnh Long

Xây dựng và kinh doanh khu 

nhà ở xã hội đạt tiêu chuẩn, 

phục vụ nhu cầu nhà ở cho 

người dân có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

228 tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong nước đầu tư 

100% vốn hoặc liên 

doanh để thực hiện 

dự án

Sở Xây dựng

và TT. Phát

triển Quỹ đất

tỉnh Vĩnh Long



CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KÊU GỌI ĐẦU TƯ

STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Mục tiêu đầu tư

Ước

tổng

mức đầu

tư

Hình thức đầu tư
Cơ quan quản

lý ngành

4
Khu dân cư đô 

thị Phước Thọ

Phường 3, TP. 

Vĩnh Long

Phường 3, TP. 

Vĩnh Long

Xây dựng và kinh doanh khu nhà ở 

gắn với phát triển đô thị nhằm đáp 

ừng nhu cầu nhà ở của người dân, 

góp phần phát triển thành phố Vĩnh 

Long theo hướng văn minh, hiện 

đại

400 tỷ 

đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong và ngoài nước 

đầu tư 100% vốn 

hoặc liên doanh để 

thực hiện dự án

TT.Phát triển

Quỹ đất và

UBND TP.Vĩnh

Long

5

Khu thương mại 

- đô thị Bắc Mỹ 

Thuận

Xã Tân Ngãi, TP. 

Vĩnh Long

Xã Tân Ngãi, 

TP. Vĩnh Long

Xây dựng khu thương mại dịch vụ 

gắn với phát triển đô thị theo hướng 

văn minh, hiện đại nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người dân

330 tỷ 

đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong và ngoài nước 

đầu tư 100% vốn 

hoặc liên doanh để 

thực hiện dự án

TT.Phát triển

Quỹ đất và

UBND TP.Vĩnh

Long

6
Khu đô thị sinh 

thái Cồn Chim

Xã Tân Ngãi, TP. 

Vĩnh Long

Xã Tân Ngãi, 

TP. Vĩnh Long

Xây dựng khu nhà ở đô thị sinh 

thái, thân thiện với thiên nhiên, gắn 

với các công trình thương mại, 

phúc lợi công cộng

1.600 tỷ 

đồng

Mời gọi nhà đầu tư 

trong và ngoài nước 

đầu tư 100% vốn 

hoặc liên doanh để 

thực hiện dự án

Sở Xây dựng

và UBND TP. 

Vĩnh Long



CƠ HỘI NÀO CHO NHÀ ĐẦU TƯ TẠI VĨNH LONG

- Cơ sở hạ tầng đồng bộ và đang được đầu tư phát triển liên kết vùng thông qua các tuyến cao tốc chuẩn bị thông 

xe 

→ Thời điểm vàng đón sóng đầu tư hạ tầng gia tăng giá trị bất động sản.

- Vĩnh Long trên đà phát triển đô thị, không ngừng gia tăng tiềm lực phát triển kinh tế địa phương cũng như phát 

triển kinh tế khu vực, tích cực kêu gọi đầu tư đa ngành trong và ngoài nước

→Đón đầu phân khúc nhu cầu nhà ở phân khúc cao cấp khi kinh tế địa phương phát triển.

- Pháp lý hoàn chỉnh tại các dự án được kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án đấu giá, chính quyền địa phương tạo 

mọi điều kiện tốt nhất để thúc đẩy quá trình xây dựng và triển khai dự án, cũng như hoàn công và cấp sổ hồng 

cho người dân 

→ An toàn cho khách hàng về pháp lý tại các dự án trọng điểm của Vĩnh Long.

- Giá bán bất động sản tại TP. Vĩnh Long đang ở mức thấp nhất trong tất cả TP khác khu vực ĐB Sông Cửu Long 

→Nhà đầu tư rót tiền vào nơi đang là “vùng trũng” về giá nên sẽ đạt biên độ lợi nhuận cao nhất.

- Nguồn cung khan hiếm về Bất Động Sản phân khúc trung và cao cấp tại Tp. Vĩnh Long, đáp ứng nhu cầu thực tế 

của nhà đầu tư tài chính mạnh tại Vĩnh Long

→ Cơ hội lựa chọn sản phẩm đầu tư cao cấp.
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THÔNG TIN DỰ ÁN

T&T TAMDA



CHỦ ĐẦU TƯ

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Thành viên Tập Đoàn T&T GROUP

Thành viên Tập Đoàn T&T GROUP









THÔNG TIN TỔNG QUAN

Phó Cơ Điều, 

phường 3, TP. 

Vĩnh Long

VỊ TRÍ

11,53 ha

QUY MÔ

1. T&T Đa Phúc

2. T&T Đa Lộc

DỰ ÁN

SẢN PHẨM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

310 CĂN

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

148 CĂN

BIỆT THỰ

27 CĂN



T&T TAMDA
Có ý nghĩa là Đa Phúc – Đa Lộc – Đa Thọ.

PHÚC – LỘC – THỌ tượng trưng cho 3 vị thần

bất tử trong phong thủy vừa gắn liền với tâm

linh văn hóa, tín ngưỡng người dân Việt Nam 

(biểu tượng cho cuộc sống trường thọ, danh

vọng và tài sản) vừa thể hiện được tên gọi mà

dự án tọa lạc tại Phước Thọ.

Ý NGHĨA TÊN GỌI

T&T Đa Lộc (PT2) 

Hàm ý tài lộc dồi dào, kinh doanh phát triển, 

tài sản sinh sôi và thịnh vượng mãi mãi.

T&T Đa Phúc (PT1)

Hàm nghĩa phúc phần, niềm vui và sự

thành đạt dành cho chủ nhân.



SLOGAN



VỊ TRÍ ĐẮT GIÁ 

KẾT NỐI ĐA CHIỀU



MẶT BẰNG TỔNG THỂ



MẶT BẰNG CHI TIẾT VÀ SẢN PHẨM 

T&T ĐA LỘC



TIỆN ÍCH NỘI KHU 1. Cổng chào

• Biển tên khu dự án

• Biểu tượng điếm nhấn

2. Con đường Xanh

• Khu vườn dạo ngắm cảnh ven song

• Khu ghế nghỉ đọc sách, đánh cờ

• Đường dạo, chạy bộ

3. Con đường Đỏ

• Khu vườn dạo ngắm cảnh ven sông

• Khu ghế nghỉ thư giãn

• Đường dạo, chạy bộ

4. Trường mầm non

5. Khách sạn

6. Zen Garden

• Đường dạo

• Khu thể dục thể thao ngoài trời

• Khu vườn thiền, tập Yoga

• Khu ghế nghỉ đọc sách, đánh cờ

7. Công viên Sunrise

• Khu quầy ăn nhanh

• Đường dạo

• Khu vui chơi trẻ em

• Khu thể dục thể thao ngoài trời

• Khu ghế nghỉ đọc sách, đánh cờ

8. Vườn hoa nhỏ

• Khu vườn hoa, lối dạo

• Khu ghế nghỉ đọc sách, đánh cờ
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CÔNG VIÊN VEN SÔNG



TRƯỜNG MẦM NON



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI



MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

MẪU CĂN SH-DH1-CK1



BIỆT THỰ VIEW SÔNG ĐẲNG CẤP



MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH BIỆT THỰ

MẪU CĂN BTM1

TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
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5 YẾU TỐ VÀNG GIÚP T&T TAMDA TRỞ THÀNH 

KHU ĐÔ THỊ HÀNG ĐẦU TP. VĨNH LONG

1

2

3

4

5

Vị trí đắc địa trung tâm TP.Vĩnh Long, thừa hưởng khả năng kết nối liên tỉnh – liên vùng

hoàn hảo. 

Kiến trúc ấn tượng với cảm hứng từ vùng đất Florida, mang hơi hướng kiến trúc bản địa Mỹ, 

Art Decor và hài hòa đặc trưng khí hậu và văn hoá vùng miền Vĩnh Long.

Hệ thống tiện ích đỉnh cao mang đến chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân ưu tú tại 

địa phương.

Các loại hình sản phẩm đa dạng, tối ưu khả năng kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời bền 

vững. 

Pháp lý minh bạch và hoàn chỉnh – bảo chứng “vàng” từ thương hiệu T&T Group. 



PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

STT Thanh Toán Thời gian bàn giao nhà (dự kiến)

1 Thanh toán chuẩn Quý 1/2023

2 Thanh toán vay ngân hàng Quý 1/2023

3 Thanh toán siêu linh hoạt Quý 1/2023



NGÂN HÀNG TÀI TRỢ DỰ ÁN



CHÍNH SÁCH DÀNH CHO 

KHÁCH HÀNG



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VAY NGÂN HÀNG

ÂN HẠN LÃI 

12-15 THÁNG

ÂN HẠN GỐC 

12-15 THÁNG

MIỄN PHÍ

TRẢ TRƯỚC HẠN



CHÍNH SÁCH DÀNH CHO 

KHÁCH HÀNG ĐỊA PHƯƠNG

ƯU ĐÃI …% GIÁ TRỊ HĐMB

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ HỘ KHẨU TẠI VĨNH 

LONG VÀ CẦN THƠ



CHÍNH SÁCH DÀNH CHO 

CHUYÊN VIÊN KD




