Khu Phố Thương Mãi của Tàu Lớn Nhất VN tại Bình Dương.
Xem để buồn, đau, khổ, uất ức cho số phận đất nước Việt Nam
Đây là Red China (Tàu Cộng) chứ không phải người Tàu ở Chợ Lớn. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Rồi đây sẽ là trung tâm chứa chấp bọn Tàu Công tràn sang nước VN ta. Sẽ là trung tâm bán hàng hoá thực
phẫm độc hại. Sẽ là trung tâm lôi kéo con gái VN lấy chồng tàu. và sẽ là đồng hoá dòng giống của bọn chúng
ở đây. Xin xem thành phố Tàu ở Bình Dương và sẽ có ở Miền Tây nữa, Mất nước đến nơi rồi!!!

Đông Đô Đại Phố, khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất dành cho Hoa kiều giữa lòng thành phố mới
Bình Dương, một thiên đường mua sắm, giải trí và ẩm thực đặc sắc, góp phần tạo dựng và gìn giữ vẻ đẹp văn
hóa đa sắc màu của dân tộc Việt Nam??? cho thế hệ mai sau.
Tiềm năng dự án
Lần đầu tiên một dự án được xây dựng dành riêng cho cộng đồng người Hoa sinh sống, kinh doanh và phát
triển, với tên gọi ấn tượng “Đông Đô Đại Phố” đã được khởi công xây dựng. Đây không phải là một cụm nhà
phố nhỏ lẻ mà là một khu thương mại lớn, có diện tích lên đến 26 ha , thể hiện sự đầu tư quy mô và đặc biệt
chú trọng của chủ đầu tư đến phân khúc khách hàng người Hoa đầy tiềm năng, hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Dự án
sẽ được đầu tư với nhiều hạng mục như nhà phố liến kế, văn phòng, thương mại, kết hợp hài hòa giữa phong
cách hiện đại, sang trọng mà vẫn mang đậm dấu ấn kiến trúc Trung Hoa.
Vị trí
Dự án Khu thương mại Đông Đô Đại Phố của Becamex IJC, tọa lạc bên cạnh Chùa Bà Thiên Hậu, sẽ là nơi
mua bán tấp nập, nhộn nhịp của bà con người Hoa tại Bình Dương cũng như thu hút đầu tư của người Hoa từ
khắp nơi, là điểm gắn kết và hình thành cộng đồng Hoa kiều sung túc, thịnh vượng.

Tiện ích
Sinh sống và kinh doanh tại Đông Đô Đại Phố đồng nghĩa với việc tận hưởng toàn bộ tiện ích xã hội của thành
phố mới Bình Dương mà không phải di chuyển đâu xa như trung tâm hành chính chính trị tập trung, trường
đại học quốc tế Miền Đông, bệnh viện quốc tế, khu phức hợp thể thao, trung tâm hội nghị-tiệc cưới, sân golf
và các trung tâm thương mại, giải trí…phần lớn đã được khởi công xây dựng và một số đã được đưa vào sử
dụng, đặc biệt lễ động thổ xây dựng Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu diễn ra vào ngày 11/2/2011 là một trong
những tiêu điểm nổi bật giúp định hình nên một khu vực mang đặc trưng của cộng đồng người Hoa.

Đến với Đông Đô Đại Phố, bạn sẽ có cơ hội khám phá nền văn hóa Trung Hoa đã trải qua hàng nghìn năm
lịch sử, từ phong tục tập quán đến những nét văn hóa cổ truyền về lối sống, cách sinh hoạt hàng ngày và đặc
biệt là phong cách ẩm thực, tất cả sẽ được tái hiện tại Đông Đô Đại Phố.




Đừng vô cảm nữa , nước VN đang bị bọn Chệt Cộng chiếm lấy, đừng để mất nước rồi ân hận
Thằng Tàu nó hết đất tại nước nó ??? Cái thân chỉ có bao nhiêu đó mà sao tham qúa, vừa ác hơn qủy, tham vô
tận, những tánh hư tật xấu không có ngôn ngữ nào diễn tả được bào đảm có bọn Tàu Cộng , nham nhở, bẩn
thỉu,,; họ còn sống là nhân loại còn khổ ,mong sao nhân qủa, lý tuần hoàn của vủ trụ tiêu diệt chúng .........
Rồi đây nó sẽ built 1 đại phố như thế nầy ở mỗi tỉnh và đưa gia đình tàu cộng qua làm ăn vì đất đai nầy đã được
việt cộng ký kết sang nhượng 99 năm do toàn quyền bọn tàu cộng khai thác.Sau 99 năm dù việt cộng đã xập, thì
chính quyền VIỆT NAM mới cũng không thể đuổi bọn tàu cộng nầy ra khỏi các đại phố nầy được, vì sẽ giống như
Ukraina bây giờ (Nga đưa quân vào bão vệ kiều dân Nga sinh song tại Ukraina) nghĩa là bộ đội tàu cộng sẽ tràn
qua toàn cỏi nước VIỆT NAM lấy cớ là để bão vệ kiều dân tàu công sinh sống tại VIÊTNAM .Bọn tà quyền việt
cộng đã có cái nhìn nầy chưa? Mất nước VIỆT NAM phải tính từ ngày nay.

