
Đi tìm hiểu Đông Đô Đại Phố 
 
Hỏi Đông Đô Đại Phố ở đâu thì hầu như dân Sài gòn đều không biết. Trên đường tới thi xã Bình Dương, cách 
Sài Gòn chừng 45 cây số, thấy có một bảng với mũi tên chỉ : Thành phố mới Bình Dương. Đoán 
chừng  đây đó thôi. Quẹo vào chừng vài cây số  thi thấy một thành phố mới xây dựng dở dang trên một 
khu đất rộng mênh mông. Đây rồi Đông Đô Đại Phố. 
 

  
 
Qui hoạch kiến trúc thiết kế khá hiện đại : Nhà phố chia thành từng blocks, nhà cửa khang trang, đường xá 
rộng rãi, giây điện ngầm dưới đất, ngã tư có đèn quẹo trái, khu sân quần vợt hiện đại... Ngay cửa ngõ vào 
thành phố là Tòa thị chính "hoành tráng" và Hội trường tân tiến.  

   
  
Từ xa thấy một ngôi chùa kiến trúc lạ mắt, tới gần thì đó là chùa Tầu với tên: Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. 
 

  



Lái xe loanh quanh gặp một khu nhiều tòa nhà  đồ sộ kiên cố có tên: Trung Tâm Thương Mại Đông Đô choáng 
mắt. Không chụp được toàn khu, thì chụp bàn Mô Hình thấy khủng khiếp chưa. Cái tên Rich Town muốn nói 
chỉ dành cho người giầu. Thử hỏi ai bây giờ. 
 

  
  
Tôi bắt đầu đi tìm hiểu giá cả những căn phố buôn bán và căn phố để ở. Thấy một cơ sở "Động sản" vào hỏi 
thì được biết một căn phố ba tầng rộng 7m và dài 20 m gia 200,000 USD. Tầng dưới buôn bán và hai tâng 
trên để ở. Anh tiếp xúc tôi là một người Hoa nói: mua đi giá rẻ đó nay mai xây cất hoàn chỉnh giá xấp đôi. Sẽ 
có khu giải trí, khu nhà song lập, khu nhà biệt lập, sông rạch hồ nước, đồi cỏ.. 
... 

  
  
Dưới là khu nhà liên hợp cho những người thích sống mặt tiền ngoảnh ra đường. Mặt sau có cửa sắt kéo để 
xe hơi ra vào 

  



  
Tôi phải dùng xe hơi của người cháu  để đóng vai một Sì Thẩu đi mua nha đất tránh bị để ý. 
Đường phố vắng tanh  không thấy dân địa phương qua lại. Chẳng trách gi công nhân của các hãng xưởng tại 
bình Dương bất mãn. Điêu ngạc nhiên là co một khu gọi là Phươc Lộc Thọ.Nghe nói  doanh nhân Triều Thành 
chủ nhân của trung tâm Phước Lộc Thọ tại quận Cam đả trao đổi với tập đoàn đầu tư  Đông Đô để lấy một 
khu đất tại Dông Đô để mở một khu thương mại. 
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