
Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7
HCMC International Financial and Commercial District Of Phu My Hung, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Trung tâm thương mại tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

UOA Tower  
Phu My Hung City Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



UOA Tower is located in Phu My Hung City Centre, the 
international commercial and financial district of Ho Chi Minh 
City in District 7, which also has one of the city’s most desirable 
zip codes.

Developed as a model urban area with comprehensive 
infrastructure, convenient transportation and numerous facilities 
including malls, banks, hotels and restaurants, the district is on 
par with major commercial centres worldwide and is known as 
the second economic centre of Ho Chi Minh City. 

Grade A Offce  / Prime location  /  asy Access to CCD  / ffcient Offce cayout  /   / 
Full Height Curtain Wall  / Ample Parking  / CCA Greenmark Certified Cuilding

Văn phòng hạng A  / Vị trí đắc địa  / Dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố  / 
Thiết kế sàn tối ưu  / Tường kính trong suốt  / Chỗ đậu xe rộng rãi  / Đạt chứng nhận 
Green Mark cấp bởi tổ chức CCA, Singapore

UOA Tower tọa lạc tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm tài 
chính và thương mại quốc tế tại Quận 7, và là một trong những 
khu vực lý tưởng của Thành phố.

Được phát triển như một đô thị hiện đại với đầy đủ cơ sở vật 
chất, giao thông thuận tiện và nhiều tiện ích bao gồm trung 
tâm thương mại, ngân hàng, nhà hàng khách sạn, Phú Mỹ 
Hưng được biết đến như một trung tâm thương mại và kinh tế 
lớn thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh.
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Artist’s Impression   Hình minh họa



FV Hospital 1km 
FV Hospital is an internationally 
recognised hospital with premium 
healthcare facilities accredited by 
US-based medical board, Joint 
Commission International.

Bệnh viện FV 1km 
FV là bệnh viện với dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, được chứng nhận bởi tổ chức 
JCI Hoa KỳSC Vivocity 4.6km 

Jointly developed by Mapletree and Saigon Co-op, SC Vivocity is a lifestyle destination mall 
complete with shopping, dining, and entertainment with over 180 retail shops.

TTTM SC Vivocity 4.6km 
Được liên doanh phát triển bởi Mapletree và Saigon Co-op, TTTM SC Vivocity là điểm đến 
“tất cả trong một” bao gồm mua sắm, ăn uống và giải trí với hơn 180 cửa hàng bán lẻ.

Saigon South International School (SSIS) 2.7km
Offering American-style education since 1997, the SSIS is reputed 
for its robust college preparatory program and excellence in 
teaching and innovation for all its elementary, middle and high 
school programmers.

Trường quốc tế SSIS 2.7km 
Cung cấp chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ từ năm 1997, 
SSIS đã được tín nhiệm về chương trình học thuật thiết thực cho 
học sinh sẵn sàng vào đại học và sự vượt trội trong công tác giảng 
dạy và luôn đổi mới cho tất cả các cấp học.

The Crescent Mall 800m 
The busy Crescent Mall offers 
approximately 45,000 square 
metres of retail space with cafés 
& restaurants, entertainment, 
a supermarket and a 
department store.

TTTM Crescent Mall 800m 
TTTM Crescent Mall cung cấp gần 
45,000 m2 diện tích bán lẻ, đem đến 
cho khách hàng những trải nghiệm 
mua sắm, ấm thực, giải trí đẳng cấp.

Ibis Saigon South 300m 
cocated in front of the S CC, Ibis Saigon South is a 
3-star hotel with 140 guest rooms.

Ibis Saigon South 300m 
Tọa lạc tại vị trí đối diện S CC, Ibis Saigon South là 
khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao với số lượng 140 phòng.

Capri by Fraser 300m 
The international 4-star hotel Capri by 
Fraser Ho Chi Minh is a hotel and a 
serviced apartment residence in Saigon 
– with a refreshing approach to modern 
accommodation.

Capri by Fraser 300m 
Khách sạn và căn hộ đạt tiêu chuẩn 4 
sao quốc tế - cung cấp phòng nghỉ theo 
tiêu chuẩn hiện đại.

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 450m 
The S CC is an international standard facility capable of satisfying the 
requirements of national and international conventions, large scale public 
and trade exhibitions, corporate meetings and specialised events.

Trung Tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 450m 
S CC là một trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả năng đáp ứng 
được những yêu cầu về tổ chức sự kiện trong và ngoài nước, các cuộc họp và 
những sự kiện đặc biệt.
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THE LOCATION   VỊ TRÍ

Accessibility 
40 minutes from Tan Son Nhat  
International Airport.

20 minutes from District 1.

Kết nối 
40 phút từ sân bay quốc tế Tân 
Sơn Nhất.

20 phút từ quận 1.
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THE DETAILS   CHI TIẾT

Number of Floors 
Số tầng
23 floors of office space  / 23 tầng văn phòng  
1 rooftop  / 1 tầng mái 
4 floors of basement parking  / 4 tầng hầm đậu xe

Total Gross Floor Area 
Tổng diện tích sàn xây dựng
36,464.75 m2  / 36,464.75 m2 (GFA)

1st Floor Commercial Gross Floor Area 
Diện tích khu bán lẻ tại tầng 1
1,000 m2   / 1,000 m2 (GFA)

Typical Office Gross Floor Area 
Diện tích sàn văn phòng điển hình
1,545 m2  / 1,545 m2 (GFA)

Grade-A Specifications 
Thông số kỹ thuật đạt chuẩn hạng A
Curtain wall, efficient layout, secured access, CCA Green 
Mark certified building  / Tường kính trong suốt
Thiết kế sàn tối ưu, Kiểm soát ra vào, Đạt chứng nhận 
Green Mark cấp bởi tổ chức CCA, Singapore

Parking 
Bãi đậu xe
Car  / Xe ô tô: >50 lots  / 50 chỗ 
Motorcycle  / Xe gắn máy: >1,000 lots  / 1,000 chỗ

Floor Loading 
Tải trọng sàn
2.5 kN /m2  / 2.5 kN /m2

Floor to Floor Height 
Chiều cao trần
4 m  / 4m 

Electrical Installation 
Hệ thống điện
3-phase power supply  / Điện cung cấp 3 pha

Lift Installation 
Thang máy
6 lifts to office floors  / 6 thang khách phục vụ các tầng văn phòng 
1 service lift  / 1 thang chữa cháy / thang hàng 
2 lifts to car park  / 2 thang kết nối xuống tầng hầm

Air-Conditioning 
Hệ thống máy lạnh
Centralized chilled water system  / Hệ thống máy lạnh trung tâm 
Provision of flexible split unit air-conditioning 
 / Cộ chia linh hoạt cho từng khu vực

Air-Conditioning Hours 
Giờ hoạt động máy lạnh trung tâm
Mon to Fri, 08:00 – 18:00  / Thứ Hai đến Thứ Sáu: 08:00 - 18:00 
Sat, 08:00 – 12:00  / Thứ Cảy: 08:00 - 12:00

Fire-Fighting & Alarm Installation 
Hệ thống PCCC
Fully-sprinklered building including basement car park.  quipped 
with fire alarm system and smoke extraction system for office suites 
 / Hệ thống báo cháy tự động được trang bị đầy đủ với 
vòi phun và thiết bị báo khói bao gồm tầng hầm.

Security Installation 
Hệ thống an ninh
24 /7 CCTV surveillance with controlled access 
 / Hệ thống camera an ninh hoạt động 24 /7
Hệ thống cổng kiểm soát ra vào tại sảnh chính tòa nhà

Emergency Power 
Điện dự phòng khẩn cấp
24-hour back-up generator for all areas  / Máy phát 
điện dự phòng 24 giờ cho tất cả các khu vực

Wet Pantry
Provision of wet pantry within the unit  / Hệ thống 
đường dẫn nước linh hoạt đến từng văn phòng

Address 
cand Parcel No. C7A-02  
Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7 
HCMC International Financial and 
Commercial District of Phu My Hung 
Ho Chi Minh City, Vietnam.

Địa chỉ  
cô đất số C7A-02 
Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7 
Trung tâm thương mại tài chính quốc tế Phú 
Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1st Floor cobby 
Sảnh tầng 1

Artist’s Impression   Hình minh họa
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FLOOR PLAN   M
ẶT SÀN ĐIỂN HÌNH

Artist’s Impression   Hình minh họa

Typical Office Floor (Open Floor Plan) 
Sàn văn phòng điển hình (thiết kế mở)

cift cobby

1272m2

Typical Office Floor (Sub-divided Floor Plan) 
Sàn văn phòng điển hình (thiết kế chia nhỏ)

cift cobby

116m2

132m2

160m2

169m2

158m2

177m2

157m2

153m2

1st Floor (Sub-divided Floor Plan) 
Tầng 1 (thiết kế chia nhỏ)

cift cobby

Receptionist

〈 NO.8 STR  T 〉
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Car Park,  
 ntrance &  xit

 ntrance

Drop off

Retail  / Commercial area 
Khu vực bán lẻ

〈 C STR
  T 〉

c1 - 1 
239m2

c1 - 3 
128m2

c1 - 2 
275m2

c1 - 1A 
149m2

c1 - 1C 
166m2



UOA Group is one of the leading property development groups 
with vast experience in property development, construction, 
property investment and hospitality.

Founded in 1987, it was listed on the Australian Stock 
 xchange as United Overseas Australia ctd. Since 1989, the 
group has based its headquarters and business operations in 
Kuala cumpur, Malaysia.

The group achieved a monumental milestone in June 2011 
with the successful listing of its development arm, UOA 
Development Chd on the Malaysian Stock  xchange. It is one 
of the largest listed property development companies by market 
capitalization in Malaysia.

UOA GROUP   TẬP ĐOÀN UOA

1.  UOA Cusiness Park, Shah Alam 
2.  UOA Centre I & II, Kuala cumpur 
3.  Menara UOA Cangsar, Cangsar 
4.   astbank, Perth

5.  V  Hotel & Residence, Cangsar South 
6.  Connexion Conference &  vent Centre, Cangsar South 
7.  Nexus, Cangsar South 
8.  The Vertical, Cangsar South
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Tập đoàn UOA là một trong những tập đoàn phát triển bất động 
sản hàng đầu với kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực phát triển 
bất động sản, xây dựng, đầu tư bất động sản và khách sạn.

Thành lập năm 1987 và đã được niêm yết trên Thị trường 
Chứng khoán Úc dưới tên United Overseas Australia ctd. Từ 
năm 1989, tập đoàn đặt trụ sở chính và hoạt động kinh doanh 
tại Kuala cumpur, Malaysia.

Tập đoàn đã đạt được một cột mốc quan trọng vào tháng 
6 năm 2011 với việc niêm yết thành công công ty thành 
viên UOA Development Chd trên Thị trường Chứng khoán 
Malaysia. Đây là một trong những công ty phát triển bất động 
sản niêm yết lớn nhất theo vốn hóa thị trường tại Malaysia.



Contact Us

Malaysia 

UOA Development Chd 
UOA Corporate Tower 
cobby A, Avenue 10, The Vertical 
Cangsar South City 
No. 8, Jalan Kerinchi 
59200 Kuala cumpur, Malaysia

T +603 2245 9188  
F +603 2245 9003

Liên hệ

Vietnam 

Công ty TNHH UOA Tower 
Tòa nhà Đại Minh Convention Tower 
Phòng 802, Tầng 8 
77 Hoàng Văn Thái,  
Phường Tân Phú, Quận 7,  
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 028 5411 8811 
Fax 028 5411 9911

Disclaimer
All information, figures, calculations, plans, images and representations contained herein are for 
illustration purposes and subject to change without prior notice. All information herein is correct at 
the time of printing and do not form part of any offer or contract and neither the developer nor its 
agent(s) can be held responsible for any inaccuracy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tất cả thông tin, số liệu, tính toán, kế hoạch, hình ảnh đề cập trên đây chỉ được sử dụng cho mục 
đích minh hoạ và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Tất cả thông tin trên đây là chính xác tại 
thời điểm in ấn và không thiết lập bất kỳ phần nào của việc chào thuê hoặc hợp đồng và chủ đầu tư 
hoặc đơn vị môi giới sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch nào.

Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7
HCMC International Financial and Commercial District Of Phu My Hung 
Ho Chi Minh City, Vietnam.


