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Tổng quan khu vực.

Tổng quan dự án.

Pháp lý dự án.

Vị trí dự án.

Tiện ích nội - ngoại khu dự án.

Phân tích giá bán - giá thuê

Tiến độ thanh toán & Các cột mốc triển khai

Thông tin chủ đầu tư

Tại sao DE LA SOL là sự lựa chọn lý tưởng?
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Nội Dung Trình Bày



Tên quận Quận 4, TP.HCM

Vị trí
Phía Đông giáp thành phố Thủ Đức (qua sông Sài
Gòn) và Quận 7 (qua kênh Tẻ) 
Phía Tây giáp Quận 1 và Quận 5 với ranh giới là
kênh Bến Nghé 
Phía Nam giáp Quận 7 và Quận 8 với ranh giới là
kênh Tẻ 
Phía Bắc giáp Quận 1 với ranh giới là kênh Bến
Nghé.

Quận 4 (hay Quận Tư) là một quận nội thành thuộc
Thành phố Hồ Chí Minh, có địa giới như một cù lao
tam giác, xung quanh đều là sông và kênh rạch.
Quận 4 có vị trí địa lý: 

Diện tích 4.18 km²

Dân số 175.329 người (số liệu 2019)

Hành chính
Quận 4 có 13 phường trực thuộc, bao gồm: 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 và 18.

TỔNG QUAN KHU VỰC

Bản đồ Quận 4 (TP.HCM)
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Tên dự án De La Sol

Chủ đầu tư CapitaLand (Singapore)

Vị trí Số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4

Quy mô 1.45ha

Số lượng sản phẩm 870 căn hộ

Pháp lý dự án
Sở hữu lâu dài với người Việt Nam

Sở hữu 50 năm với người nước ngoài

Tình trạng Dự kiến ra mắt Q4/2022

Giá bán tham khảo ~96 triệu/m2 (thông thuỷ)

TỔNG QUAN DỰ ÁN
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Dự án De La Sol
hiện đã có giấy phép xây dựng

*Dự án De La Sol sẽ bàn giao dự kiến vào quý 1 năm 2024.

Tiến độ thi công 
hiện đã cất nóc ở 

các toà tháp

Bàn giao sổ hồng. Sở
hữu lâu dài đối với 

người Việt Nam.

PHÁP LÝ DỰ ÁN



VỊ TRÍ DỰ ÁN Nằm ngay trong lòng thành phố lại thuộc quy hoạch tổng thể dự án lõi trung tâm, De La Sol Quận 4 sở hữu vị trí khá đẹp. Một mặt của dự án 
thuộc mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết giáp với sông Kênh Tẻ, tầm nhìn sông mát mẻ và thoáng đãng có giá trị mãi mãi lâu dài cho cư dân.

Dự án De La Sol nằm trong cung đường giao thông quan trọng của bộ ba đại lộ huyết mạch Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Tất Thành - công viên ven 
sông Kênh Tẻ. Dự án dễ dàng kết nối các trung tâm Quận 1, TP Thủ Đức và Quận 7 nên thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu cao cấp cùng 
hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện.



VỊ TRÍ DỰ ÁN



VỊ TRÍ DỰ ÁN





MỘT CHỐN AN CƯ TUYỆT VỜI
KẾT NỐI MỌI TIỆN ÍCH
Được định hướng xây dựng ngay từ ban đầu là căn hộ cao cấp cho nên việc trang bị tiện ích nội khu của De
La Sol cũng tương xứng. Dự án khi hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp cho cư dân sinh sống nơi đây với
khoảng 50 tiện ích nội khu hiện đại, sang trọng bậc nhất. Mỗi tiện ích nội khu đều được thiết kế khoa học
trong tổng thể kiến trúc của dự án De La Sol nhằm phục vụ cư dân một cách tối ưu nhất.

TIỆN ÍCH NỘI KHU
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TIỆN ÍCH NỘI KHU - TẦNG TRỆT

Sảnh đón Cadenza
Sân Tempo
Khu vực đậu xe
Nhà bảo vệ
Cổng an ninh
Tường nghệ thuật
Vòm thanh âm
Vườn Piano
Đại sảnh đón khách
Xích đu sân vườn
Võng thư giãn
Khu xà đơn
Vườn xanh đa tiện ích
Sân trượt Skateboard

Tiện nghi ngoài trời Không gian làm việc ngoài trời
Hồ bơi tràn 50m
Jacuzzi
Thềm thư giãn
Quầy Bar bên hồ bơi
Hồ bơi yến tiệc
Khu chiếu phim tại hồ bơi
Sảnh tiệc ngoài trời
Hồ bơi trẻ em
Ống trượt trẻ em
Công viên âm nhạc
Vòi sen ngoài trời
Thảm cỏ dã ngoại
Sân Hip Hop
Vườn Chimes
Vườn Guitar
Sảnh Acappella

Sảnh Alto
Sảnh Bass
Sảnh Cello
Nhà bạt nhún
Phòng gym
Khu vui chơi trẻ em Maestro
Phòng đa chức năng
Phòng trò chơi
Không gian làm việc chung

Tiện nghi trong nhà
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TIỆN ÍCH NỘI KHU - TẦNG 14 & TẦNG THƯỢNG

Phòng thay đồ
Sảnh tiệc

Vườn thiên đường
Bậc thang giao hưởng
Rạp chiếu phim ngoài trời trên 
không

TẦNG 14

Tiện nghi trong nhà:

Tiện nghi ngoài trời:

Hồ Jazz
Jacuzzi trên không
Ghế thư giãn
Khu Jazz
Ghế tắm nắng
Vườn thưởng trà
Vòi sen ngoài trời
Chòi thư giãn
Võng thư giãn
Tường cây xanh
Vườn tĩnh tâm

TẦNG THƯỢNG

Tiện nghi ngoài trời:
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NHẬN ĐỊNH GIÁ BÁN CĂN HỘ DE LA SOL
Cùng với thiết kế hiện đại và các tiện ích được trang bị thì giá bán dự án De La Sol được đánh giá tương xứng với chất lượng cũng như vị trí của dự án.

Theo Rever tìm hiểu, giá dự kiến cho các căn hộ tại De La Sol đang được thị trường nhận định rơi vào khoảng 96 triệu/m2 (diện tích thông thuỷ), nếu tính theo diện tích tim tường thì 
rơi vào khoảng 85 triệu/m2. Đây được xem là mức giá tốt đối với một dự án cao cấp ở vị trí trung tâm TP.HCM, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực của TP.HCM xuất hiện nhiều dự 
án có mức giá cao đến hơn 100 triệu/m2.





NHẬN ĐỊNH GIÁ THUÊ CĂN HỘ DE LA SOL
Được định vị là căn hộ cao cấp, do đó căn hộ De La Sol sau khi bàn giao sẽ có giá thuê tương xứng với phân khúc của mình. Theo khảo sát, giá thuê phân khúc căn hộ cao cấp tại 
khu vực Quận 4 hiện đang dao động trong ngưỡng trung bình 20 - 45 triệu/tháng ở thời điểm quý 4 năm 2022.

Theo nhận định của Rever, sau khi bàn giao nhà dự kiến vào quý 1/2024, giá thuê căn hộ De La Sol cũng sẽ nằm trong ngưỡng 25 - 50 triệu/tháng, tương đương hoặc cao hơn giá 
thuê các dự án cao cấp đã hiện hữu trong khu vực.



TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ KIẾN



CÁC CỘT MỐC TRIỂN KHAI DỰ ÁN DE LA SOLCÁC CỘT MỐC TRIỂN KHAI DỰ ÁN DE LA SOL

Tháng 10/2022
Chính thức nhận 

giữ chỗ dự án

30/10/2022
Khai trương chính thức 

nhà mẫu dự án

Tháng 12/2022
Sự kiện giới thiệu 

đợt 1 dự án

2023
Sự kiện giới thiệu 

đợt tiếp theo

Q1/2024
Bàn giao dự kiến 

dự án



GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ CAPITALAND & CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT
CapitaLand Group (CapitaLand) là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á với trụ sở chính tại Singapore. CapitaLand sở hữu danh mục mở rộng đa dạng bao 
gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, khu phức hợp văn phòng thương mại, dịch vụ lưu trú, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khối tài sản hậu cần, khu công nghiệp và trung tâm dữ 
liệu. Hiện diện trên hơn 260 thành phố và 40 quốc gia, với hai thị trường chính là Singapore và Trung Quốc, tập đoàn đã và đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Ấn 
Độ, Việt Nam, Úc, Châu Âu và Mỹ.
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TẠI SAO DE LA SOL LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG?

Dự án cao tầng mới nhất của
CapitaLand,

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Hồ 
Chí Minh,

Dự án cao cấp có mức giá bán cạnh tranh

Tiềm năng tăng giá cao bởi

Sản phẩm rất giới hạn với chỉ 870 căn

Pháp lý dự án và tiến độ thi công đảm 
bảo. Dự án hiện đã có giấy phép xây dựng,

một trong những chủ

Thiết kế theo phong cách Singapore

Tiện ích nội khu đặc sắc và chất lượng,

chỉ cách Quận 1 khoảng 5

bàn giao nội thất cao cấp.

với hơn 50 tiện ích, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hưởng thụ cuộc
sống của mọi thành viên trong gia đình.

đầu tư uy tín bậc nhất thị trường.

căn hộ bàn giao sổ hồng sở hữu lâu dài.

phút di chuyển.

 với mảng xanh được

với giá dự kiến
chỉ khoảng 96 triệu/m2 (theo diện tích thông thuỷ).

  hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng
giao thông của Quận 4. Tương lai khu vực này sẽ có những

được ưu tiên, mang lại cuộc sống chất lượng cho cư dân.

công trình giao thông được triển khai như: cầu Thủ Thiêm 3, 
cầu Nguyễn Khoái, cầu Trần Đình Xu, mở rộng Tôn Thất Thuyết..
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TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN (CẬP NHẬT QUÝ 4/2022)



Thank You


