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TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VAS KÝ KẾT PHÁT TRIỂN HAI CƠ SỞ MỚI TẠI QUẬN 2 VÀ QUẬN 7 

 

Đầu tháng 11/2017, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã chính thức ký kết 

phát triển hai cơ sở mới gồm Sala Mega Campus, Quận 2 và Riverside Mega Campus, 

Quận 7. Cả hai cơ sở đều tọa lạc tại khu dân cư quy mô lớn và là trường học liên cấp 

từ Mầm non đến Trung học có sức chứa gần 2.000 học sinh/cơ sở. Dự kiến, hai cơ 

sở mới sẽ được đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2018-2019, đáp ứng nhu cầu học 

tập tại VAS của phụ huynh và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sala và Riverside Mega Campus là những công trình đầu tiên trong chiến lược tiếp 

tục mở rộng của VAS ngay sau khi được TPG – Tổ chức tài chính hàng đầu thế giới 

đầu tư vào đầu năm 2017, nâng tổng cơ sở của VAS lên 9 tại các quận trọng điểm 

của thành phố.   

Từ thành công của Garden Hills Mega Campus tại Gò Vấp hoạt động vào năm học 

2016-2017 (đạt công suất 1300/2000 học sinh sau một năm), VAS là đơn vị tiên 

phong đưa xu hướng kiến trúc xanh vào xây dựng và phát triển các cơ sở mới. Tại 

cơ sở Sala và Riverside, VAS chú trọng vào đầu tư nội thất, trang thiết bị tiên tiến 

nhằm mang đến cho các em học sinh, giáo viên một môi trường dạy và học tập tiện 

nghi, hiện đại và thân thiện. Bên cạnh đó, VAS dành phần lớn diện tích khuôn viên 

cho mảng xanh, hoạt động ngoài trời giúp học sinh có không gian thư giãn gần gũi 

với thiên nhiên, vận động và phát triển thể chất tốt nhất.  

Sala Mega Campus tọa lạc trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, giáp ranh với 

trung tâm Quận 1. Với diện tích khu đất gần 20.000m2, trong đó mật độ xây dựng 

chỉ chiếm 30%, Sala Mega Campus có hơn 7.000m2 đất dành cho cây xanh, sân 

chơi và hồ bơi. Công trình bao gồm 5 tầng lầu với 91 phòng học được bố trí khoa 

học và chuẩn mực cùng hệ thống cây xanh bao phủ khắp các tầng lầu. Đây là công 

trình thứ 2 của VAS do Kiến trúc sư Nguyễn Đình Giới, Công ty TNHH Thiết kế Xây 
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Dựng Nhà Dân thiết kế kiến trúc và nội thất và cũng là cơ sở đầu tiên áp dụng 

chuẩn mực thiết kế 5 sao sang trọng cho trường học.  

Cơ sở mới thứ hai - Riverside Mega Campus, nằm trong trong khuôn viên Khu dân 

cư Cityland Riverside thuộc Quận 7, có khuôn viên hơn 11.000 m2, trong đó VAS 

cũng dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, khu vui chơi, thể dục thể thao 

ngoài trời. Các phòng học và phòng chức năng như công nghệ thông tin, thực hành 

thí nghiệm, thư viện, phòng dạy nấu ăn, âm nhạc, hội họa, khu thể thao đa năng... 

được bố trí ở 5 tầng lầu. 

Ông Marcel van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS chia sẻ: “VAS đang phát triển với 

tốc độ nhanh và bền vững với  số học sinh mới tăng gần 30% mỗi năm từ cấp Mầm 

non đến Trung học. Tại Quận 7, VAS có cơ sở Sunrise đang hoạt động rất tốt, được 

phụ huynh học sinh đánh giá cao và hiện đã đạt công suất tối đa với gần 2.000 học 

sinh. Việc đầu tư phát triển hai cơ sở mới Sala và Riverside Mega Campus không 

nằm ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều học sinh mong muốn 

theo học Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge song song với Chương trình 

Quốc gia tại một ngôi chất lượng cao tại khu vực Quận 7, Quận 2 và Đông Nam Sài 

Gòn. Mặc dù tọa lạc trong các khu vực có tính cạnh tranh cao, tôi tin rằng với gần 

15 năm kinh nghiệm, uy tín và luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục song ngữ tại 

TP. Hồ Chí Minh, VAS Sala và Riverside Mega Campus vẫn là sự lựa chọn tối ưu 

cho các phụ huynh và học sinh nhờ môi trường hiện đại, chương trình học đạt 

chuẩn quốc tế và học phí cạnh tranh”. 

 

Thông tin liên hệ: 

Ngô Ly Kha | 0905.462.296 | kha.ngo@vas.edu.vn 
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PRESS RELEASE 

VAS STARTED TO DEVELOP 2 NEW CAMPUSES IN DISTRICT 2 

AND DISTRICT 7 

 

In November 2017, the Vietnam Australia International School (VAS) officially 

started the construction of 2 new campuses Sala Mega Campus in District 2 and 

Riverside Mega Campus in District 7. Located in large scale residential areas, they 

are multi-level schools from kindergarten to high school with a capacity of nearly 

2,000 students/campus. The 2 campuses are expected to be operational from the 

school year 2018-2019 to meet the increasing demand of studying in VAS of the 

parents and students in HCMC. 

Sala and Riverside Mega Campus are the first projects in VAS's expansion strategy 

after being invested by TPG - the world's leading financial institution in early 

2017, bringing the number of VAS campuses to 9 in the main districts of the city. 

Since the success of Garden Hills Mega Campus in Go Vap in the school year 2016-

2017 (with the capacity of 1300/2000 students after a year), VAS is the pioneer 

in bringing “green architecture” trend into construction and developing other 

new campuses. At Sala and Riverside campuses, VAS focuses on interior 

investment and advanced facilities to provide the students and teachers with a 

comfortable, modern, and friendly teaching and learning environment. In 

addition, VAS spends a large part of campus space on “green” outdoor space that 

help students relax, exercise and develop physically. 

Sala Mega Campus is located in Thu Thiem new residential area in District 2, 

bordering with the center of District 1. With an area of nearly 20,000m2, in which 

construction density only accounts for 30%, Sala Mega Campus has more than 

7,000 m2 of land for greenery, playground and swimming pool. The project 

consists of 5 levels with 91 classrooms which are arranged logically, along with 

the system of trees throughout the school. This is the second project of VAS by 

famous architect Nguyen Dinh Gioi, Nha Dan Design Construction Company 
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Limited, designing interior and architecture. This is also the first campus to apply 

a 5-star luxury design. 

The 2nd campus - Riverside Mega Campus - located in the residential area of 

Cityland Riverside in District 7, Riverside Mega Campus has a total area of over 

11,000 m2. Of which, VAS spends a rather big area on green spaces, outdoor parks. 

The functional rooms are allocated in 5 levels: information technology labs, 

experiment rooms, libraries, cooking halls, music rooms, multifunctional sports 

areas...  

"VAS is growing at a fast and sustainable rate with the number of new students 

increases by nearly 30% annually from kindergarten to high school," said Marcel 

van Miert, VAS Executive Chairman. “In District 7, VAS has the well-functioning 

Sunrise campuses, which is highly appreciated by the parents and now has a 

maximum capacity of nearly 2,000 students. The construction of the new Sala and 

Riverside Mega Campus campuses is to meet the needs of more and more 

students studying the Cambridge International Programme along with the 

National Programme at a quality institution in District 7, District 2 and Southeast 

Saigon. Although located in highly competitive areas, I believe that with nearly 15 

years of experience, prestige and always leading the quality of bilingual education 

in Ho Chi Minh City, VAS Sala and Riverside Mega Campus are still the best choices 

for parents and students thanks to the modern environment, international 

standard curriculum and competitive tuition fees. " 

 


