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“Sinh Lão Bệnh Tử” là quy luật muôn đời của tạo hóa và cuộc 
sống dương gian chỉ là cõi tạm.

Khi một người mất đi, với Thiên Chúa đó là lên Thiên đàng, với 
Đạo Khổng ví là đã Quy tiên, với Phật Giáo cho rằng về miền Cực 
lạc. Nơi an nghỉ vĩnh hằng của Gia tộc, ông cha là vùng đất hội tụ 
đủ yếu tố về Phong thủy, đất ngũ sắc, nhiều sinh khí, để nơi yên 
nghỉ của người đã khuất được ấm áp, yên bình, mang đến sự thịnh 
vượng của con cháu trong gia tộc muôn đời sau.

Đây cũng là nơi có vị trí thuận lợi để con cháu viếng thăm và 
tưởng nhớ người đã khuất.
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Vùng đất Long Thành – Đồng Nai từ lâu được mệnh danh là miền 
đất Phật, vùng đất Thánh nơi có nhiều Chùa chiền, Thiền Viện và 
Nhà Thờ Công Giáo. Địa thế vùng đất Long Thành là đất cao, sở 
hữu loại đất Phong thủy bậc nhất: đó là đất ngũ sắc có màu vàng, 
hồng vàng, màu son đậm, hồng có vân, có nơi đỏ; độ thẩm thấu 
tốt, không ngập úng, nhiều sinh khí.                                 

Theo thuật táng mộ trong Phong thủy, đất Âm trạch nên dùng trên 
vùng đất cao, nhiều sinh khí, cho người đã khuất được ấm áp, yên 
bình, phù hộ cho thế hệ con cháu được sung túc và bình an.

Đất ngũ sắc – Phong thủy vượng
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Tâm nguyện của Chủ Đầu Tư là xây dựng một khu nghĩa trang 
hiện đại, thân thiện với môi trường, quy hoạch hạ tầng, cây xanh 
và các công trình kiến trúc theo chuẩn mực Công viên Văn hóa 
Tâm linh. 

Nơi đây, không những là “miền cực lạc” của người đã khuất, nơi 
thờ cúng, thăm viếng và tưởng nhớ gia tộc; mà đây còn là “cõi 
linh thiêng” với các công trình văn hóa tâm linh được xây dựng 
chỉn chu, mang đậm phong cách cổ truyền dân tộc Việt.

Các lễ cầu siêu, lễ dâng hương,…cho những sinh linh an nghỉ nơi 
đây được tổ chức vào các dịp lễ lớn trong năm, phù hợp với phong 
tục tập quán và tín ngưỡng của người dân; đồng thời còn là một 
địa điểm du lịch tâm linh cho du khách thập phương đến chiêm 
bái các công trình kiến trúc và cảnh quan công viên.
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CAO TỐC TP.HCM LONG THÀNH - DẦU GIÂY
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• Cách Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức gần 1km

• Cách Bưu Điện TP. Hồ Chí Minh 45km

• Cách cao tốc Long Thành – Dầu Giây 12km

• Cách thành phố Biên Hòa 22km

• Cách sân golf Long Thành 9km

• Cách Thủ Đức TP. HCM 25km

• Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 43km

Mieàn  Ñaát  Phaät
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Tên Dự Án: Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

Chủ Đầu Tư: 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT TIẾN

Địa Chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Dự Án: Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Diện Tích: 79ha
Giai đoạn 1: 21ha
Giai đoạn 2: 58ha

Mật Độ Xây Dựng: 45%

Công Ty Quy Hoạch và Thiết Kế: 
IKI STUDIO – SWAN & MACLAREN

Quy mô nghĩa trang

11



Lưu trữ tro cốt: 

Dịch vụ vượt trội
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Nơi lưu trữ tro cốt được bố trí trang nghiêm, thanh tịnh, khang trang trong lòng tượng Phật 
Thích Ca nằm, dài 108m; đây là nơi hương linh nương tựa cũng là nơi  thân quyến đến nguyện 
cầu. Hủ tro được lưu vào các hộc đơn (50cm x 50cm) hoặc hộc đôi (50cm x 80cm) được thiết 
kế hài hòa. Mỗi buổi sáng và tối nơi đây đều có nhà sư tụng kinh siêu độ. Hằng ngày, từ 8h 
đến 17h là thời điểm mở cửa đón gia thuộc cúng tế, thăm viếng, nơi đây luôn có nhân viên 
phụ trách chăm sóc tận tình.

Địa Táng:
Thực hiện dịch vụ địa táng theo công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. 
Xây dựng mộ phần và kim tĩnh với mẫu mã đa dạng.
Thắp hương, vệ sinh và chăm sóc các phần mộ hằng ngày.

Xây Mộ Phần:
Theo quan điểm của phong thủy, mộ phần tổ tiên có ảnh hưởng không nhỏ đến hậu duệ. Nên 
khi xây mộ hay khu lăng mộ, chúng ta phải cần xem xét kỹ lưỡng về ngày giờ, long mạch khí 
huyết nơi xây lăng mộ.
Tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành, đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm và chân thành sẽ 
tư vấn thiết kế và thi công  mộ phần cho thân nhân của Quý khách hài lòng nhất.

Dịch Vụ Bảo Vệ 24/7
Với đội ngũ Bảo vệ chuyên nghiệp, tận tâm, tất cả mộ phần, thông tin thân nhân của Quý 
khách cũng như tài sản của Quý khách trong khuôn viên Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành 
sẽ được bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Tang Lễ Trọn Gói
Với mạng lưới liên kết tới tất cả quận, huyện; chúng tôi chọn lọc ra những trại hòm, dịch vụ 
tang lễ uy tín nhất giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn trang trọng theo đúng phong tục tôn giáo 
của thân nhân Quý khách, giúp Quý khách hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi tang gia bối rối.

Cúng Giỗ Trực Tiếp
Với công nghệ hiện đại, Quý khách chỉ cần mở điện thoại thông minh, hoặc mở máy tính và 
vào trang website của chúng tôi để sắm đồ lễ cúng giỗ cho người thân của mình.

Vào đúng ngày giỗ, trên mộ phần, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ đồ lễ cúng như Quý khách đã 
chọn với chất lượng tốt nhất. Trong sự thành kính, chúng tôi sẽ thắp nhang, đặt hoa, lễ cúng 
và truyền trực tiếp hình ảnh video đến Quý khách.

Tham Quan, Hành Hương
Vào cuối tuần, các dịp Lễ Vu Lan, Rằm, Tết, chúng tôi có xe đưa rước Quý khách đến Công 
Viên Vĩnh Hằng Long Thành dự lễ cầu siêu, dùng cơm chay, tham quan Thiền Viện Trúc 
Lâm Long Đức và hành hương theo đoàn.



Cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển đường bộ.

Pháp lý rõ ràng và sở hữu ổn định.

Vùng đất ngũ sắc, phong thủy vượng, chi phí hợp lý.

Dịch vụ bảo dưỡng, tụng kinh cầu an, thắp nhang tại khu mộ.

Tổ chức các lễ hội tâm linh và dịch vụ cúng giỗ thay mặt gia đình.

Nhiều công trình kiến trúc tâm linh được chú trọng đầu tư:

Điểm Mạnh Của Dự Án
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Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức: diện tích 2ha.
Tượng Phật Thích Ca nằm: chiều  dài 108m.
Vườn Thánh Tăng: diện tích 8.000m2.
Tượng Bổn Sư Thích Ca ngồi: cao 5,2m.
Tượng Phật A Di Đà: cao 8m
Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát: cao 4,5m.
Tượng Phật tại các tiểu cảnh cao 2m – 8m.
Hộc lưu tro cốt được đặt trong lòng tượng Phật Thích Ca nằm.
Nhà hỏa táng.
Nhà Quản Trang: diện tích 5.000m2.
Từng khu mộ có cổng Tam Quan riêng và các chòi nghỉ chân.
Nhiều chủng loại hoa cỏ đa dạng được trồng thích hợp từng cảnh quan.   
Nhà nguyện Công giáo, tượng Chúa Kito Vua cao 3,5m.



Tổng diện tích xây dựng 2ha, tọa lạc ngay trung tâm Công viên 
Vĩnh Hằng Long Thành, Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức 
được thiết kế với kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Phật 
Giáo Việt Nam. 

Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức được Chủ Đầu tư – Công ty 
Nhật Tiến bàn giao làm cơ sở thứ 2 của Thiền Viện Trúc Lâm 
Trí Đức dưới sự trụ trì của Hòa thượng Thích Nhật Quang – 
Trưởng Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm, Trường Ban Trị sự 
Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường trung 
cấp Phật học. 

Đây được xem là một công trình kiến trúc tâm linh đặc sắc với 
khuôn viên Chùa 4.000 mét vuông và 3 Tượng Bổn Sư Thích 
Ca bằng đá ngồi tôn nghiêm, cao 5,2 mét; vườn Thánh Tăng 
với 18 vị La Hán hộ trì chánh pháp; đây là nơi dành cho thân 
nhân những người đã khuất, Phật tử và khách viếng thăm, cầu 
an, chiêm bái, tu tập, nghe giảng về Phật pháp.

Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức
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Dọc theo trung tâm dự án, Trục Thần Đạo được xây dựng với 
chiều dài hơn 500m là trục phong thủy chính của dự án nối liền  
Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức đến Tượng Phật A Di Đà, là 
nơi hành hương cho các Phật tử, con cháu khắp nơi hàng năm 
về hành lễ. Và đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội Phật giáo do 
Thiền viện Trúc Lâm Long Đức chủ trì.

Là Trục đường tâm linh của toàn Công viên, Trục Thần Đạo 
ngang qua Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu, một câu chuyện mang 
tính triết lý về chữ Hiếu của 24 tấm gương hiếu thảo. Trên Trục 
Thần Đạo có Vườn Âm Dương, về âm trạch thì đó là sự hòa 
quyện giữa âm với dương, bổ khuyết cho nhau nhằm hấp thụ 
vượng khí của các mộ phần.

Trục Thần Đạo
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“Nhị Thập Tứ Hiếu” được tái hiện qua các hình tượng bằng đá 
khối, là những câu chuyện cảm động về những người con đã 
sống trọn vẹn tình hiếu thuận với các đấng sinh thành, dưỡng 
dục. Tôn vinh sự hiếu thuận là quan trọng trong đạo làm người, 
từ những người đỗ đạt ra làm quan cho đến những dân, không 
ai có thể vượt qua đạo lý cổ nhân, và không ai quên được Tam 
cương và Ngũ thường. 

“Người tai mắt đứng trong trời đất, 
Ai là không cha mẹ sinh thành, 
Gương treo đất nghĩa trời kinh, 
Ở sao cho xứng chút tình làm con. 
Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết 
Thì suy ra trăm nết đều nên, 
Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền, 
Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu”

Vườn “Nhị Thập Tứ Hiếu”
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Công viên Vĩnh Hằng Long Thành cung cấp các mẫu mộ đa 
dạng theo nhu cầu của khách hàng như: mộ gia tộc, mộ gia 
đình, mộ đôi, mộ đơn, mộ cải táng,… Các mẫu mộ được thiết 
kế hài hòa và thanh thoát, vừa mang tính hiện đại kết hợp 
phong cách cổ điển, tạo sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng rất uy 
nghi và trang trọng phù hợp với truyền thống văn hóa của 
người dân Việt Nam.

Đặc biệt, phần kim tĩnh được đúc kiên cố bằng bê tông, đảm 
bảo tính trường tồn cho các mộ phần.

Sản phẩm đa dạng
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Khu Mộ Gia tộc được quy hoạch nơi có địa thế phong thủy đắc 
địa, vị trí xây dựng tại trung tâm công viên có nhiều công trình 
văn hóa tâm linh: Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức, Trục Thần 
Đạo, Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu, Vườn Thánh Tăng, Vườn Âm 
Dương ...

Với diện tích khuôn viên rộng lớn, từ 400-800 m2 mỗi khu, đáp 
ứng nhu cầu về xây Mộ Gia tộc để an táng, cải táng, sanh phần, 
thờ phụng họ tộc, tưởng niệm người thân.

Mộ Gia Tộc
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Khu Mộ Gia đình được xây dựng đáp ứng theo nhu cầu an táng 
chung của gia đình. Diện tích khuôn viên thờ cúng rộng rãi với 
những thảm cỏ, cây xanh hòa quyện với thiên nhiên tạo ra một 
không gian yên bình, an nghỉ vĩnh hằng.

Khu Mộ Gia đình được chia theo nhiều lô diện tích khác nhau 
mỗi lô mộ có diện tích từ 8.1m x 5.6m đến 10m x 10.9m.

Mộ Gia Đình
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Là hình thức đặc biệt cho những cặp vợ chồng, thể hiện một 
tình nghĩa vĩnh cửu.

Kim tĩnh được xây dựng kiên cố để đảm bảo sự ổn định lâu 
dài. Mộ có lối đi rộng rãi giúp dễ dàng thăm nom và làm các 
lễ giỗ, cúng cho người thân an nghỉ.

Diện tích đa dạng từ 4m x 3.6m đến 4m x 5.4m.

Mộ Đôi
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Mộ được thiết kế theo phong cách đương đại kết hợp cổ điển, 
truyền thống vừa hiện đại, thanh lịch, nhẹ nhàng, vừa gần gũi 
với thiên nhiên. Bia mộ được thiết kế tượng trưng như cánh hoa 
sen.

Kim tĩnh được xây dựng kiên cố để đảm bảo tính trường tồn.
Diện tích đa dạng từ 2m x 3.6m đến 2m x 5.4m.

Mộ Đơn
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Nơi dành riêng cho việc cải táng mộ người thân từ nơi khác di 
dời về đây. Các phần mộ được thiết kế chỉn chu, gần gũi thiên 
nhiên, tạo không gian thích hợp và thuận tiện nhất cho việc 
chăm sóc và thăm viếng.

Diện tích mộ cải táng: 1.6m x 2.2m.

Mộ Cải Táng
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Các công trình kiến trúc, cảnh quan trong Mộ Công Giáo 
mang đậm dấu ấn của “Đất Thánh” với tượng Chúa Kitô Vua 
trung tâm của mọi nguồn ơn phúc đang dang tay đón các Tín 
hữu vào cõi Thiên đàng.

Mộ công giáo được thiết kế hài hòa và thanh thoát với điểm 
nhấn là cây Thánh Giá tượng trưng cho đạo Công Giáo.

Khu Mộ Công Giáo
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CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LONG THÀNH là một trong các công ty con trực thuộc 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT TIẾN được thành lập bởi các cổ đông là những người có 
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản, Viễn thông,…
Từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu, tạo tiền đề vững chắc, đến nay Công ty Nhật Tiến đã trở thành Công ty, 
chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý và phát triển các dự án:
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh Công viên Nghĩa Trang
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh Bất động sản
- Dịch vụ Viễn thông

Các dự án bất động sản mà Nhật Tiến đã và đang thực hiện:
Dự án Bất động sản Tâm linh:
• Công viên Vĩnh Hằng Long Thành – Đồng Nai, quy mô 79 ha
• Công viên Vĩnh Hằng Nha Trang, quy mô 87,4 ha
• Vườn địa đàng Huế, quy mô 100 ha
• Công viên Vĩnh Hằng Bắc Ninh, quy mô 50 ha
Dự án Bất động sản:
• Sài Gòn Downtown Residence, 23 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
• Khu Đô Thị Mountain View, phía Bắc Phạm Văn Đồng TP. Nha Trang, quy mô 38 ha
• Nha Trang CityView, Phường Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, quy mô 60 ha
• Resort 4 sao, đảo Trí Nguyên, TP. Nha Trang, quy mô 3 ha 
Công ty Nhật Tiến tin rằng với tâm huyết phát triển dự án vì lợi ích cộng đồng cùng sự am hiểu văn hóa, thị trường, 
năng lực tài chính của mình, sẽ nhận được sự tin cậy của tất cả Đối tác và Quý khách hàng.
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

SÀI GÒN DOWNTOWN RESIDENCE

CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG BẮC NINH

KHU ĐÔ THỊ MOUNTAIN VIEW

NHA TRANG CITYVIEW

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG PHẠM THANH TIẾN

RESORT 4 SAO - ĐẢO TRÍ NGUYÊN


