
DỰ ÁN HOA VIÊN HỎA TÁNG PHƯỚC LẠC VIÊN PHÚ THỌ  
( ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ THIÊN ĐỨC VĨNH HẰNG). 

* Giới thiệu chung về hoa viên hỏa táng Phước Lạc Viên Phú Thọ: 
Hoa viên hoả táng Phước Lạc Viên Phú Thọ có tổng diện tích 1,7ha nằm trong khuôn viên công 

viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ( xã Trung Giáp – Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ). 

Hoa viên hỏa táng Phước Lạc Viên Phú Thọ được thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị bởi công ty 
TNHH thiết bị công nghiệp Việt và vận hành bởi công ty TNNH đầu tư thương mại Phước Lạc Viên. 

Toàn bộ hoa viên hỏa táng Phước Lạc Viên bao gồm: khu nhà hành lễ với 03 phòng hành lễ , khu 
nhà hỏa táng thiết kế cho 06 lò hỏa táng, khu nhà hành chính, khu nhà tâm linh, khu nhà vệ sinh, khu 
dịch vụ khách hàng, khu nhà lưu tro cốt. 

Các công trình xây dựng tại đây được thiết kế theo nguyên tắc “Thiền” và “ Xanh” mang phong 
cách chùa Nhật Bản kết hợp với cảnh quan xanh sạch xung quanh nhằm tạo cảm giác thư thái và tĩnh 
tâm cho mọi người khi sử dụng dịch vụ tại đây. 

Tại đây được lắp đặt 06 lò hỏa táng TABO SE của Thụy Điển, sử dụng nhiên liệu LPG thỏa mãn 
tiêu chuẩn môi trường theo yêu cầu của Thụy Điển và đáp ứng vượt trội các yêu cầu của tiêu chuẩn 
Việt Nam về môi trường xung quanh và khí thải, không khói, không mùi, không độc hại, đảm bảo chất 
lượng hỏa táng xương cốt đẹp nhất tại Việt Nam theo tín ngưỡng của nhân dân, thời gian hỏa táng 
trung bình là 01h/ 01 ca hỏa táng, có thể hỏa táng đến 100ca hỏa táng/ ngày ( hoạt động liên tục). 

Cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp trong công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng cùng 
với vẻ đẹp của các công trình nhân tạo và dịch vụ hoàn hảo, hoa viên hỏa táng Phước Lạc Viên Phú 
Thọ là nơi xứng đáng để thân nhân gia đình gởi gắm niềm tin trọn vẹn. 

 

	
	

Hình	ảnh	toàn	cảnh	hoa	viên	hỏa	táng	Phước	Lạc	Viên	Phú	Thọ	diện	tích	1,7ha.	

   
 

Hình	ảnh	trước	mặt	nhà	hỏa	táng	



	
	

	
	

Hành	lang	đón	thân	nhân	gia	đình	vào	làm	lễ	tại	các	phòng	hành	lễ.	



	
Hình	ảnh	của	01	phòng	hành	lễ	trong	nhà	tang	lễ.	

	
Hình	ảnh	khác	của	01	phòng	hành	lễ.	

	



	
Hình	ảnh	của	phòng	hỏa	táng	nhìn	từ	phòng	tiễn	biệt	cuối	cùng.	

	
Hoa	viên	xanh	kết	nối	giữa	khu	hành	lễ	và	nhà	hỏa	táng.	

	



	
	

	
	

Phòng	đưa	quan	tài	vào	lò	hỏa	táng	tại	nhà	hỏa	táng.	



	
Khu	vực	dịch	vụ	khách	hàng	trong	khuôn	viên.	

	

	
Hình	ảnh	lò	hỏa	táng	TABO	SE	từ	phía	sau.	

	


