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Ngày 20 tháng 6 năm 2019 

 

Triển khai dự án khu thương mại “MIDORI PARK SQUARE” tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

~ Khu thương mại mới ra đời sẽ làm phong phú thêm tiện ích cuộc sống tại  

Thành Phố Mới Bình Dương, dự kiến khai trương vào mùa thu 2019 ~ 

 

BECAMEX TOKYU CO., LTD. 

 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là Becamex Tokyu) đã quyết định xây dựng khu 

thương mại mới với tên gọi “MIDORI PARK SQUARE” nằm liền kề với khu căn hộ cao cấp thứ 2 

MIDORI PARK The VIEW (dưới đây gọi là The VIEW) đang được xây dựng và mở bán tại Thành Phố 

Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

 

Tiếp theo sự thành công của dự án chung cư cao cấp đầu tiên “SORA gardens I” (gồm 406 căn hộ, hiện 

đã bán hết), dự án “The VIEW” của Becamex Tokyu mở bán từ năm ngoái đã nhận được sự đánh giá cao  

từ nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Dự án được toạ lạc tại khu đô thị MIDORI PARK với 604 căn 

hộ, bao quanh bởi nước và cây xanh. Vào ngày 10/6/2019, “The VIEW” đã thực hiện lễ cất nóc, tiến độ 

thi công đang được triển khai rất thuận lợi và dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. 

 

Tiếp theo “The VIEW”, nhằm mang đến một không gian sống phong phú hơn nữa cho cư dân Thành 

Phố Mới và vùng lân cận, Becamex Tokyu đã khởi công xây dựng khu thương mại gần với “The VIEW”. 

Với ý tưởng tạo ra một không gian nghỉ ngơi thoải mái như quảng trường cho cư dân khu vực MIDORI 

PARK, khu thương mại đã được đặt tên là “MIDORI PARK SQUARE”. Khu thương mại gồm có 3 khu 

vực thuê, trong đó cửa hàng tiện lợi thứ 3 của hệ thống Family Mart sẽ được khai trương tại khu vực này.  

 

Bên dưới là thông tin chung về dự án “MIDORI PARK SQUARE” : 

 

■Hình ảnh hoàn thành dự kiến của dự án. 

 

 
 

 

■ Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  

HIRATA SHUJI (tiếng Nhật, tiếng Anh) . Tel: +84-90-131-6626 

ĐẶNG THỊ HỒNG SƠN (tiếng Việt, tiếng Anh). Tel: +84-90-231-7766 

 

  

http://www.becamex-tokyu.com/


 

 

 Thông tin đính kèm 

 

■ Thông tin dự án 

 

Tên MIDORI PARK  SQUARE 

Địa điểm H8 lot, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 

Mục đích sử dụng Thương mại 

Diện tích Diện tích đất: khoảng 1,750 m
2
 

Diện tích các cửa hàng: khoảng 460 m
2 
(Gồm 3 khu vực thuê) 

Thời gian khởi công Tháng 3/2019 

Thời gian hoàn thành Mùa thu 2019 

Chủ đầu tư BECAMEX TOKYU CO.,LTD (Công ty TNHH BECAMEX TOKYU) 

Đơn vị thi công Becamex IJC 

Đơn vị thiết kế  Fujinami Construction Consultant Co., Ltd 

Các gian hàng xuất hiện 

(dự kiến) 

Family Mart (và các khách thuê khác) 

 

■MIDORI PARK The VIEW (Hình ảnh hoàn thành dự kiến) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình bên trái:                Dự kiến phối cảnh hoàn thành (tổng thể) 

Hình phía trên bên phải:  Dự kiến phối cảnh hoàn thành (lối vào) 

Hình phía dưới bên phải: Hình ảnh thực tế (tháng 6/2019) 



 

■BECAMEX TOKYU CO., LTD  

Tên  BECAMEX TOKYU CO., LTD                           

 

Địa chỉ Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Người đại diện OH DONGKUN (Tổng giám đốc) 

Lĩnh vực kinh doanh Đầu tư bất động sản, buôn bán bất động sản,  

cho thuê bất động sản 

Vốn đầu tư 8.600 tỷ VND 

Ngày thành lập 01/03/2012 

Tỷ lệ góp vốn TOKYU CORPORATION 65% 

BECAMEX IDC CORP.    35% 

 
Các dự án chính  

           

Tên gọi SORA gardensⅠ  Tên gọi 
MIDORI PARK 

HARUKA terrace 

Tổng diện tích đất 9,082 m
2
   HARUKA residence 

Diện tích căn hộ Khoảng 67.5 ～105 m
2
  Diện tích đất Khoảng 100 m

2～ 

Số tầng Sân thượng và 24 tầng  
Tổng diện tích  

sử dụng 
Khoảng 300 m

2～ 

Tổng số căn hộ 406  căn  Số tầng 4 tầng và sân thượng 

Thời gian  

hoàn thành 

Tháng 3/ 2015 
 Số căn hộ 

106 căn (giai đoạn 

1,2,3) 

   
Thời gian  

khánh thành 
Tháng 8/2017 

 

 

 

 

 

 

Tên gọi hikari 

 

Tên gọi KAZE SHUTTLE 

Diện tích các  

cửa hàng 
Khoảng 1,600 m

2
 

Các tuyến  

vận hành 

Thành Phố Mới Bình 

Dương – Thủ Dầu Một, 

khu vực Thành Phố Mới 
Số lượng các  

cửa hàng 
14 

Thời gian đi vào 

hoạt động 

Tháng 01/2015 Số lượng 

tuyến 

6 trục đường chính với 

11 tuyến xe 

 

Thời gian đi 

vào hoạt 

động 

Tháng 12/2014 

                

※Vận hành bởi BECAMEX TOKYU BUS CO.,LTD 

  



 

 

 

Tên gọi MIDORI PARK The VIEW  Tên gọi SORA gardens II (※) 

Tổng diện tích đất 9,087m
2
  

Tổng diện tích 

đất 
7,948 m

2
 

Diện tích căn hộ Khoảng 35～102 m
2
  Diện tích căn hộ 

Khoảng 55～101 m
2 

(dự kiến) 

Số tầng Sân thượng và 24 tầng  Số tầng Sân thượng và 24 tầng 

Tổng số căn hộ 604 căn hộ  Tổng số căn hộ Khoảng 560 căn hộ 

Thời gian  

hoàn thành 

Cuối năm 2019 (dự kiến) 
 

Thời gian  

hoàn thành 
Hè năm 2021 (dự kiến) 

 

※SORA gardens II là dự án được thành lập bởi liên doanh giữa  

Becamex Tokyu và Mitsubishi Jisho Residence Co., Ltd.  

BTMJR INVESTMENT LIMITED COMPANY 

 

 


