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�áng 10 thu đi chùng chình qua phố. Hoa sữa tỏa hương giăng mắc khắp những con đường với 

hai hàng cây xanh mát và len lỏi cả vào những con ngõ nhỏ. �áng 10 đi qua đọng lại trong lòng 

chúng ta là dấu mốc của những sự kiện lớn trong quý III/2019, hành trình “Tăng tốc” của toàn 

thể CBNV Hải Phát Land. Tất cả lần lượt được phản ánh sinh động trong các mục tin tức và tiêu 

điểm. 

�áng 10 cũng là thời điểm chúng ta nhớ đến những người phụ nữ xung quanh mình, nhẹ nhàng 

và an yên như mùa thu. Tạp chí số này sẽ dành nhiều nội dung để giới thiệu những gương mặt 

đẹp tiêu biểu của Hải Phát Land và những đóng góp nổi bật cho Công ty.

�áng 10 thu về, cùng với tâm trạng bồi hồi khó tả, những người Hải Phát Land lại trào dâng cảm 

xúc khi bắt đầu vào chặng đua cuối của năm 2019 mang tên “Về đích”. Năm 2019 đã đi qua 3/4 

chặng đường, toàn thể anh chị em Hải Phát Land cần đẩy mạnh hơn nữa guồng quay với những 

con số, với khách hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh của năm 2019 như cam kết đã đặt ra.

Khép lại Quý III “Tăng tốc” và chuyển mình sang Quý IV “Về đích”, những cơ hội mới, thách 

thức mới vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Với tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”, chúng 

tôi tin rằng những người Hải Phát Land sẽ cán đích thành công để đón mùa xuân tươi vui, thắng 

lợi.

Thư Ngỏ

Ban biên tập



TIN T�C N�I B�T

Bea Sky là dự án nằm trên tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La với mặt đường 

rộng tới 50m và đang gấp rút hoàn thiện để thông xe vào ngày 10/10/2019 tới 

đây. Cư dân tại Bea Sky được tận hưởng hàng trăm tiện ích ngoại khu như 36 

phố thương mại thu nhỏ, hệ thống trường học liên cấp, trường quốc tế, hệ 

thống y tế, bệnh viện, ngân hàng, công viên trung tâm... Dự án phân phối độc 

quyền bởi Hải Phát Land.

Khai trương căn hộ mẫu 
BEA SKY

Nhà mẫu dự án Chung cư 
Bea Sky chính thức được 
khai trương vào sáng ngày 
14/07 tại khuôn viên dự án. 
Sự kiện thu hút hơn 300 
khách hàng tham dự, là minh 
chứng cho sức hút của dự án 
ở phía Tây Nam Hà Nội.



Sáng ngày 10/07, Lễ Vinh Danh “Hải Phát Land Road To Success” – Quý II với Chủ đề “Vượt chướng ngại vật” đã 

thu hút sự tham gia của gần 1000 CBNV Hải Phát Land. Tại sự kiện, những con số đáng tự hào được hô vang với số 

lượng giao dịch bùng nổ, quy mô công ty mở rộng với hơn 32 chi nhánh, các cá nhân, tập thể liên tục được xướng tên 

vinh danh. Đặc biệt, sự xuất hiện của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã khiến không khí hội trường Học viện Bất động 

sản Hải Phát thêm bùng cháy. Đây cũng là bước đà để anh chị em Hải Phát Land tiếp tục bước vào hành trình “Tăng 

tốc” với nhiều bứt phá.

HẢI PHÁT LAND
Road to Success Quý 2/2019 
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TIN T�C N�I B�T

Từ ngày 28/07 - 01/08, hơn 500 CBNV Hải Phát 
Land đã tham gia chương trình du lịch hè mang 
tên “Hải Phát Land Vacation 2019 – Đi để gắn 
kết” tới 2 địa điểm: FLC Sầm Sơn Thanh Hóa và 
Thái Lan. Trong chuyến đi, cuộc thi Người đẹp 
thân thiện Hải Phát Land 2019 đã được tổ chức tại 
FLC Sầm Sơn với những phần trình diễn tài năng 
và duyên dáng của các thí sinh.

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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TIN T�C N�I B�T

Ngày 05/09, chương trình từ thiện Bữa ăn Hoa Mặt trời lần 3 đã được tổ chức tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương. Tại đây, Hải Phát Land đã trao 350 suất cơm miễn phí cho người nhà và bệnh nhi 

đang điều trị tại Bệnh viện. Đồng thời công ty cũng tặng 05 phần quà đặc biệt để hỗ trợ một 

phần viện phí cho các gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình từ thiện
BỮA ĂN HOA MẶT TRỜI LẦN 3



 
Đêm 11/09, Tết Trung Thu với chủ đề “VUI HỘI TRĂNG RẰM – ẤM TÌNH ĐOÀN VIÊN” đã được tổ 

chức cho con em CBNV của Hải Phát Land. Tại chương trình, các bé đã được tham gia nhiều 

hoạt động vui chơi ý nghĩa như: gặp gỡ Cuội và chị Hằng; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật 

hấp dẫn, múa lân, chiêm ngưỡng ảo thuật huyền bí; thử tài làm bánh trung thu với các đầu bếp, 

tô mặt nạ, vui chơi trong nhà bóng, cầu trượt, chụp ảnh kỷ niệm lấy ngay...
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HẢI PHÁT LAND
Vui hội trăng rằm - Ấm tình đoàn viênVui hội trăng rằm - Ấm tình đoàn viên



"Trong hành trình 10 năm thực chiến trong lĩnh vực bất động sản, từng đứng 
ở vai trò của cả chủ đầu tư và khách hàng hơn ai hết  tôi hiểu được bất động 
sản là một nghề có tính cạnh tranh và đào thải rất mạnh. Một thương hiệu để 
lớn mạnh cần cố gắng và  không ngừng tự làm mới mình để mang đến cho 
khách hàng những trải nghiệm tốt và phù hợp nhất.

Chúng tôi cũng hiểu rằng bí quyết của những thương hiệu trường tồn là từ 
tình yêu của những người làm ra nó và mỗi dự án đều chứa đựng tình yêu và 
nhiều khi còn là tâm huyết cả đời của các chủ đầu tư bất động sản. Nhiều 
năm trong nghề, có những lúc  tôi đã chứng kiến những vấp ngã đau thương 
và cảm thấy đau cùng nỗi đau của doanh nghiệp, từ đó thôi thúc Hoacom 
Media ra đời để đồng hành mang đến giải pháp cho các chủ đầu tư.

Hoacom Media -
Đơn vị tư vấn truyền thông
bất động sản top 2
tại Việt Nam

Ngày 24/09, Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Hoacom - Hoacom Media (công ty thành 

viên của Hải Phát Land) chính thức ra mắt với sự tham gia của đông đảo khách mời, đối tác. Đây 

là bước đi chiến lược của Hải Phát Land trong việc phát triển lĩnh vực Marketing – Truyền thông, 

tạo nên một hệ sinh thái BĐS hoàn thiện và đồng bộ. Với đội ngũ nhân sự giỏi, nhiệt huyết, luôn 

cầu thị và có khả năng nắm bắt thị trường, Hoacom Media định hướng trở thành đơn vị tư vấn 

truyền thông bất động sản hàng đầu Việt Nam.

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Tối 28/09/2019, đêm Chung kết The voice Hải Phát Land Season 1 đã diễn ra tại Nhà hát 

Star Galaxy với sự tham gia của 12 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Cùng với đó là hơn 300 

cổ động viên nhiệt tình đến từ các đơn vị kinh doanh. Trước đó, Vòng Bán kết được tổ 

chức vào đêm 9 & 10/09 với sự tranh tài của 28 thí sinh được lựa chọn từ vòng Sơ khảo 

vào ngày 27/08. Cuối cùng, ngôi vị quán quân mùa đầu tiên đã gọi tên thí sinh Nguyễn 

Văn Thùy đến từ Chi nhánh Đông Bắc.

THE VOICE HẢI PHÁT LAND
SEASON 1



TIÊU ĐI�M H�I PHÁT LAND

Cuộc thi �e Voice Hải Phát Land đã chính thức khép lại sau đêm Chung kết vào ngày 27/9 vừa 
qua, để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng đẹp. Vậy đối với các thí sinh dự thi, cuộc thi này đối 
với họ có ý nghĩa như thế nào?

The Voice H�i Ph�t Land – H�n c� m�t cu�c thi h�tThe Voice H�i Ph�t Land – H�n c� m�t cu�c thi h�t

Trong đêm thi Chung kết, MC bất ngờ phỏng vấn mẹ mình ngồi ở trên hàng ghế khán giả. Những lời động viên đầy 
cảm động của mẹ khi đó khiến mình càng khát khao giành chiến thắng. Lúc đó mình mới hiểu rằng tình thương của 
mẹ dành cho con thật lớn lao, như mẹ mình đã nói, “dù con có hay không giành được giải, mẹ vẫn yêu con thật 
nhiều”. Cảm ơn �e Voice Hải Phát Land vì đã khiến mình hiểu và thương yêu mẹ nhiều hơn. 

Th�ch Đ�c - Kh�i Kinh doanh 5

Từ khi bắt đầu vào làm tại Hải Phát Land, đối với mình đây là cuộc thi hoành tráng nhất. Qua chương trình, mình 
thấy ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống tinh thần của CBNV. Những chương trình tương tự nên được 
tổ chức nhiều hơn. Năm nay, chúng ta có �e Voice Hải Phát Land thì tại sao năm sau chúng ta không thể tổ chức 
cuộc thi tìm kiếm gương mặt diễn hài của công ty ạ? (cười). 

Di�u Linh – Kh�i Kinh doanh 8

Cảm ơn �e Voice Hải Phát Land vì giúp mình có trải nghiệm chưa từng có. Đó là lần đầu tiên mình được đứng trên 
một sân khấu lớn và chuyên nghiệp như vậy. Trước đây, mình chỉ đơn giản là thích hát, chưa bao giờ nghĩ rằng bản 
thân sẽ được tỏa sáng ở một nơi như thế. Nhưng nhờ có cuộc thi, mình đã tự tin, bản lĩnh hơn, có lẽ đó mới là điều 
mà mình tìm kiếm ở cuộc thi này. 

Thu Hi�n – Kh�i Kinh doanh 5

Mình mới vào làm ở Hải Phát Land được 5 tháng, nhưng qua cuộc thi mới thấy phong trào nội bộ của công ty phát 
triển thế nào. Trong đêm Chung kết, mình hát bài Ánh mắt của cha, không chỉ thể hiện tình cảm của cá nhân mình 
đối với những người cha, mà hình ảnh “cha” còn mang ý nghĩa ẩn dụ để nói về những người đứng đầu một tổ chức. 
Qua bài hát, mình muốn cảm ơn tới lãnh đạo của Hải Phát Land đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa, giúp mình gắn kết 
tình cảm với cả những anh em ở chi nhánh xa như TP. Hồ Chí Minh hay Quy Nhơn. 

Anh Đ�c – Kh�i Kinh doanh 6
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H�i L� – Kh�i Kinh doanh 1

Trong quá trình tham gia thi, mình nhớ nhất 1 buổi tập cho đêm Bán Kết, hôm ấy giám khảo Tuấn Anh (GĐ CN 
Đà Nẵng) mời mọi người đi ăn cơm bụi. Lúc đó mình thấy không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và anh em, tất cả 
mọi người cùng vui vẻ với nhau, tình cảm giữa mọi người được gắn bó hơn bao giờ hết. Trong đêm thi cuối, mình cũng 
rất cảm động khi được một thành viên của BTC lo lắng đi tìm băng gạc cá nhân để dán cho mình khi chân mình có 
vết thương. Đó mới là điều mình quý trọng nhất qua cuộc thi này. 

Đ�c Hi�u – Chi nh�nh Đ�ng B�c

Qua cuộc thi này, mình mới biết rằng sức mạnh tập thể có thể đưa mỗi người đi xa như thế nào, bởi mình là thí sinh 
may mắn được vào vòng Chung kết nhờ sự bình chọn của cổ động viên. Việc giành được ngôi vị Á quân 2 không nằm 
trong dự định của mình, nhưng đó thực sự là một tin rất vui đối với không chỉ cá nhân mình mà còn đối với cả Chi 
nhánh Vân Đồn. Ngày thi cuối, nhìn thấy anh chị em trong chi nhánh cầm băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ mà bản 
thân mình cảm thấy tự hào khi được làm việc ở Hải Phát Land và có những người đồng nghiệp thật tuyệt vời.

V�n Li�m – Chi nh�nh V�n Đ�n

Mình là thí sinh gần như ở xa nhất so với các bạn khác trong cuộc thi. Mỗi lần bước chân tới Hà Nội, mình đều được 
BTC và các anh chị em thí sinh hỗ trợ hết mình. Quả thực đây không chỉ là một sân chơi giao lưu âm nhạc mà còn 
là nơi kết nối, gia tăng tình đoàn kết giữa anh chị em của Hải Phát Land của mọi miền Tổ quốc. 

Hu L�c – V�n ph�ng Quy Nh�n – Chi nh�nh Đ� N
ng

Càng tiến sâu vào vòng Chung kết, mình càng băn khoăn với nhiều câu hỏi: “Liệu khán giả có còn ủng hộ mình hay 
không? Liệu Ban Giám khảo có thích ca khúc mình đã chọn hay không? Liệu mình có làm tốt như lần trước hay 
không”… Nhưng khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, những câu hỏi đó đều tan biến, vì mình nhận được động lực từ 
những cổ động viên luôn dõi theo mình qua các vòng thi. Có sự cổ vũ từ mọi người, mình trở nên tự tin vào bản thân 
và thể hiện hết mình trên sân khấu

Thu Th�o - Chi nh�nh Nam H� N�i

Sau cuộc thi �e Voice mình cũng đã khám phá thêm được nhiều khả năng đặc biệt của bản thân, đó là hát toàn 
quên lời và dễ bị tâm lý khi đứng trên sân khấu. �e Voice Hải Phát Land được tổ chức bài bản, các thí sinh nhiệt 
tình và BTC chuyên nghiệp. Có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các tài năng sau nhiều buổi tập và các đêm thi đã để lại 
rất nhiều ấn tượng với mình.

Duy Vinh – Kh�i D	 �n

�am gia cuộc thi, mình cảm thấy bản thân có cơ hội được phát triển và đạt được nhiều điều ý nghĩa. Mình là một 
nhân viên tương đối mới của Hải Phát Land, nên trước cuộc thi gần như mình không quen nhiều người. Nhưng sau 
khi tham gia �e Voice Hải Phát Land, nhiều người biết tới mình hơn, về phòng anh em hỏi thăm mình rất nhiều 
và vui vẻ với nhau hơn. Cuộc thi giúp mình phát huy được năng khiếu mà còn là cơ hội tốt để mình phát triển những 
mối quan hệ trong công việc. 

V� Th�ng – Chi nh�nh V�n Đ�n

Trong quá trình tham gia thi, mình nhớ nhất 1 buổi tập cho đêm Bán Kết, hôm ấy giám khảo Tuấn Anh (GĐ CN 
Đà Nẵng) mời mọi người đi ăn cơm bụi. Lúc đó mình thấy không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và anh em, tất cả 
mọi người cùng vui vẻ với nhau, tình cảm giữa mọi người được gắn bó hơn bao giờ hết. Trong đêm thi cuối, mình cũng 
rất cảm động khi được một thành viên của BTC lo lắng đi tìm băng gạc cá nhân để dán cho mình khi chân mình có 
vết thương. Đó mới là điều mình quý trọng nhất qua cuộc thi này. 
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Sinh ra tại mảnh đất giàu truyền thống văn hóa Yên Bái, Nguyễn Văn �ùy lớn 
lên cùng tình yêu đất nước và văn hóa, nghệ thuật dân tộc, với những ca khúc 
thắm đượm tình quê hương với hình ảnh con sông, bến nước, mái đình… 
Có lẽ vì tình yêu với những khúc ca quê hương ngọt ngào đã “ngấm” vào sâu 
trong máu nên Văn �ùy quyết định lựa chọn ca khúc “Bên dòng sông Cái” của 
nhạc sĩ Phó Đức Phương để thể hiện trong đêm thi Chung kết của cuộc thi và 
giành trọn tình cảm của khán giả và Ban Giám khảo, bước lên ngôi vị cao nhất 
một cách đầy thuyết phục. 

Nhưng sự chu đáo đó là cần thiết, đó không chỉ là để khẳng định 
cái tôi của cá nhân mà còn giúp làm đẹp cho hình ảnh của Hải 
Phát Land. Đã là nghệ thuật, dù là quần chúng hay chuyên 
nghiệp, đều phải khó tính”, Văn �ùy chia sẻ. 

Từng theo học chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học Văn hóa 
và Nhạc viện Hà Nội, Nguyễn Văn �ùy dĩ nhiên được nhiều 
người đánh giá là ngôi sao sáng giá nhất cho ngôi vị Quán 
quân.
Tuy nhiên, chặng đường để chạm tay đến danh vị đó không hề 
dễ dàng, mà là cả quá trình đầu tư một cách bài bản và nghiêm 
túc của anh. 
“Không cầm mic và đứng trên sân khấu lớn trong một thời gian 
dài, đến khi trở lại với cuộc thi �e Voice Hải Phát Land, mình 
không nghĩ là bản thân lại khó tính với chính mình đến như vậy. 
Mình buộc phải khắt khe với bản thân, vì các thí sinh khác cũng 
chuẩn bị quá kỹ lưỡng và chi tiết. 
Suốt 10 ngày trước đêm Chung kết, ngày nào mình cũng đến 
phòng thu cùng với một người bạn là ca sĩ để cùng nhau làm việc, 
chuẩn bị cho phần trình diễn. Mình khó tính và cầu toàn đến mức 
anh bạn nhận xét rằng sự chuẩn bị chu đáo còn hơn một ca sĩ 
chuyên nghiệp. 
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Sau nhiều ngày nỗ lực tập 
luyện và đầu tư đúng mức, 
Nguyễn Văn Thùy – 
Trưởng phòng Kinh doanh 
Đông Bắc 8 – đã chính 
thức giành giải Quán quân 
cuộc thi The Voice Hải 
Phát Land mùa đầu tiên. 

Hành trình đến với ngôi vương Quán quân The Voice Hải Phát Land:

Không có con đường thành công trải đầy hoa



Để chuẩn bị cho ca khúc diễn trong đêm Chung kết, Văn 
�ùy kỹ lưỡng đến từng giây trong hiệu ứng trên màn hình 
LED, bản phối nhạc và hiệu ứng khói, ánh sáng trên sân 
khấu. 
�ậm chí, anh phải đợi từ 11 giờ sáng tới 8 giờ tối chỉ để 
chờ đợi được bàn bạc với người dựng đoạn video hiệu ứng 
trình chiếu trên màn LED của đêm diễn. Chưa hết, anh tự 
bỏ tiền thuê sân khấu của Đại học Văn hóa để “tập dượt” 
trước khi bước lên sân khấu chính thức của �e Voice Hải 
Phát Land. 
“Mượn được hội trường, mình cũng chờ đợi tới hết 
chương trình buổi tối của trường mới được đứng lên hát. 
Lúc đó cùng gần 11 giờ đêm, nhưng dù có phải chờ đến 2, 
3 giờ sáng, mình cũng quyết tâm. 
Lần đầu hát, mình chưa thể hiện đúng cảm xúc của bài hát. 
Sau 4 lần thử, bản thân mới hài lòng và đủ tự tin đứng trên 
sân khấu �e Voice Hải Phát Land và thể hiện hết mình. 
Có vậy mới thấy khó tính không bao giờ thừa”, anh chia sẻ. 
Chương trình như một cái duyên đối với Văn �ùy, vì anh 
mới vào làm tại Hải Phát Land 3 tháng nhưng đã thấy được 
sự gần gũi của môi trường này thông qua một cuộc thi hát. 
�e Voice Hải Phát Land giúp anh được đứng lại trên sân 
khấu và tìm lại cảm giác quen thuộc suốt thời gian theo 
học tại Nhạc viện Hà Nội. 

“�am gia cuộc thi, mình thấy được sự gần gũi và chút gì 
đó như đan xen tình cờ giữa bất động sản và âm nhạc – 
một lĩnh vực mình đang tìm hiểu và bắt đầu yêu mến, và 
một thứ mà đã ngấm vào máu thịt mình từ lâu lắm rồi. 
Cảm ơn Hải Phát Land vì đã tổ chức một cuộc thi giúp gắn 
kết toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Cuộc thi thực sự là 
một sân chơi tinh thần cho anh chị em làm việc trong môi 
trường bất động sản vốn rất khô khan và nhiều áp lực”, Văn 
�ùy chia sẻ.
Chinh phục đỉnh cao đỉnh cao chưa bao giờ là điều dễ 
dàng, và thành công của Nguyễn Văn �ùy tại �e Voice 
Hải Phát Land là minh chứng cho thấy con đường đến 
đỉnh vinh quang không phải con đường trải đầy hoa mà đó 
là hành trình nỗ lực, cố gắng và có sự chuẩn bị, đầu tư đúng 
mực. 
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Tốt nghiệp ngành quản lý xây dựng năm 2015, sau 
khi bươn chải nhiều nghề, đến năm 2018 qua giới 
thiệu của một người bạn, anh Vũ Văn Thoại 
(Nhân viên kinh doanh, Khối Kinh doanh 9) chuyển 
sang lĩnh vực bất động sản. Nghề này hấp dẫn 
Thoại bởi thu nhập cao, môi trường năng động và 
là đòn bẩy để theo đuổi tham vọng thành công.
Bắt đầu ở vị trí nhân viên kinh doanh lĩnh vực bất 
động sản với mức lương khởi điểm chỉ 4 triệu/ 
tháng. Tuy nhiên, vì yêu cầu công việc, Thoại phải 
tự bỏ tiền để tham gia các khóa đào tạo ngắn 
hạn về kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing với 
chi phí từ 5 - 7 triệu/ tháng. Bên cạnh đó, Thoại còn 
tranh thủ tìm kiếm thêm các lớp chia sẻ miễn phí 
để học hỏi thêm về kinh nghiệm làm nghề. 

Hai tháng đầu là khoảng thời gian vô cùng khó 
khăn với Thoại, tưởng như bỏ nghề vì không có 
phát sinh giao dịch. Đến tháng thứ 3, mọi việc có 
chút khả quan hơn khi chốt được khách thành 
công và đem về một khoản hoa hồng nhỏ.
Sau giao dịch đầu tiên, mọi việc đã trở nên khả 
quan hơn. Mỗi ngày kỹ năng và kinh nghiệm chốt 
khách lại nâng lên một chút. Thoại cũng thoải mái 
hơn để làm nghề khi không gặp quá nhiều áp lực 
về mặt kinh tế. Đặc biệt, ở Hải Phát Land, môi 
trường luôn tạo điều kiện cho nhân viên, các dự 
án tốt, chế độ cho nhân viên đầy đủ là động lực 
để các chuyên viên kinh doanh chuyên tâm cống 
hiến.

Môi giới bất động sản vốn 

không có thu nhập liên tục và 

ổn định. Thậm chí chuyên viên 

kinh doanh còn phải tự bỏ tiền 

để đi học các lớp marketing, 

bán hàng, nhằm tìm kiếm tệp 

khách hàng tiềm năng. Đó chỉ 

là một trong số ít những khó 

khăn mà sale bất động sản 

mới vào nghề gặp phải.

DỄ ĐI NHƯNG KHÓ ĐẾN
Chuyện nghề sale bất động sản:

Từ lương không đủ sống đến Super Sale tại Hải Phát Land

Vũ Văn Thoại
(Nhân viên kinh doanh, Khối Kinh doanh 9)



“Nghề nào cũng có lúc thăng, lúc 
trầm, nhưng nếu yêu nghề thì nghề 
cũng yêu mình”. Đó là chia sẻ của Võ 
Thị Thủy (nhân viên kinh doanh, Khối 
Kinh doanh 9) về nghề sale bất động 
sản. Để đạt được thành công trong 
nghề, mỗi ngày phải làm việc hơn 12 
tiếng, rèn luyện kỹ năng tiếp nhận và 
truyền đạt thông tin một cách nhanh 
nhạy. Thậm chí có những khách hàng 
hẹn gặp rồi, chờ đợi khách hàng giờ 
đồng hồ rồi chỉ nhận được cuộc điện 
thoại ngắn gọn “Anh chị tìm được dự 
án khác thích hợp hơn rồi.
“Là nghề thu nhập cao, lại là phận nữ 
nhi, ngoài công việc tại công ty, mình 
còn phải cân bằng thời gian cho con 
cái và gia đình. Đặc biệt khi có các dự 
án ở tỉnh, buộc phải đi khảo sát thị 
trường, điều mình cần đó là sự thấu 
hiểu, cảm thông từ gia đình để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ công việc”. Thủy 
chia sẻ.
Cô gái nhỏ nhắn này cho rằng, nếu 
theo đuổi nghề một cách nghiêm túc, 
chịu khó học hỏi, cộng với sự chân 
thành với khách hàng thì sẽ sớm thành 
đạt ở độ tuổi rất trẻ. Trong nghề nên 
tìm cho mình một cộng sự tốt, để hỗ 
trợ nhau trong công việc. Cộng sự tốt 
trước hết phải tin tưởng nhau, hợp 
nhau về cách làm việc, là một người 
yêu nghề.
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Quyết tâm đi đến cùng những thử thách

Võ Thị Thủy
(Nhân viên kinh doanh, Khối Kinh doanh 9)



CAMERA GI�U KÍN

Ngoài nét văn hoá chung của Hải Phát Land, Chi nhánh Đông Bắc 

(CNĐB) đã tạo ra những nét văn hoá riêng vô cùng độc đáo. Nếu có dịp tới 

và sinh hoạt tại đơn vị này một ngày, bạn sẽ cảm nhận được một môi trường 

làm việc rất khác, mọi người ở đây không chỉ coi nhau là những người đồng 

nghiệp, mà còn như anh chị em trong một gia đình. Cùng điểm qua một số 

hoạt động mang đậm nét văn hóa Đông Bắc dưới đây nhé!

- Tủ sách vinh danh: Đây là nơi ghi dấu những giao dịch thành công của cán bộ nhân viên. Theo đó, mỗi 
nhân viên có giao dịch đầu tiên sẽ được ban lãnh đạo tặng một cuốn sách giá trị và trưng bày tại tủ sách. 
Những giao dịch thành công tiếp theo, nhân viên đó sẽ bổ sung thêm các cuốn sách khác vào tủ sách vinh 
danh. Từ đó tạo nên một văn hóa đọc sách rất bổ ích cho toàn bộ thành viên trong chi nhánh.
- Chương trình Trà đạo buổi sáng: ban lãnh đạo và các nhân viên thường dành 15 phút trước giờ làm việc 
mỗi sáng để cùng nhau uống trà, trò chuyện vui vẻ. Đây là cách để bắt đầu một ngày làm việc mới hiệu quả 
hơn, đồng thời cũng tạo phong trào đi làm sớm cho tất cả anh chị em.
- Họp giao ban vào thứ Hai hàng tuần: Cùng nhìn lại công việc một tuần qua và kịp thời đưa ra những 
nhiệm vụ trong tuần mới. Đồng thời kết hợp với các chương trình vinh danh, giới thiệu nhân viên mới, tổ chức 
sinh nhật cho các thành viên trong tháng.
- Góp gạo thổi cơm chung: Thay vì đi ăn quán, anh chị em tại Đông Bắc sẽ tự mang cơm đi và góp lại thành 
một mâm cơm chung. Cứ mỗi giờ nghỉ trưa, mọi người lại cùng quây quần bên bàn ăn cùng nhau như một 
gia đình.
- Chương trình Bánh chưng ngày tết - Kết tình anh em: Các phòng kinh doanh cùng chuẩn bị gạo thịt và 
thi đua gói bánh chưng ngay tại chi nhánh.
Bên cạnh các hoạt động trên, trong quá trình làm việc, các thành viên tại CNĐB luôn đoàn kết và sẵn sàng 
hỗ trợ, giúp đỡ công việc của đồng nghiệp như công việc của chính mình. Ban lãnh đạo cũng luôn tạo điều 
kiện để cán bộ nhân viên được trải nghiệm, thử thách và ngày càng trưởng thành hơn.
Nói về nơi làm việc của mình, bạn Thu Thảo - trợ lý nhân sự CNĐB chia sẻ: “Chi nhánh Đông Bắc chính là tuổi 
trẻ của mình và rất nhiều anh chị em khác nữa. Tuổi trẻ ấy chúng mình cùng nhau làm việc hăng say, ăn chơi 
hết mình, đoàn kết bên nhau, cùng khóc, cùng cười và cùng phấn đấu, dìu dắt nhau đi lên mỗi ngày.”
“Có thể nói, những người có ảnh hưởng lớn nhất tới văn hoá của CNĐB là ban lãnh đạo, đặc biệt là Giám 
đốc Trịnh Xuân Minh. Với chúng mình, anh Minh là một người sếp tuyệt vời, luôn lan toả năng lượng tích cực 
và truyền cảm hứng xây dựng nét văn hoá khác biệt cho toàn thể anh chị em”. - Bạn Thu Thảo chia sẻ thêm.
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KHÁM PHÁ

NÉT VĂN HÓA ĐẶC BIỆT TẠI 

CHI NHÁNH ĐÔNG BẮC 
Có một gia đình nhỏ trong mái 
nhà lớn Hải Phát Land, nơi các 
các thành viên cùng nhau làm 
việc, cùng nhau học hỏi, vui 
chơi, sinh hoạt và cùng nhau 
trưởng thành. Đó là “gia đình” 
của Hải Phát Land chi nhánh 
Đông Bắc.



Với phương châm làm hết sức, chơi hết mình, coi chi nhánh là gia đình, đồng nghiệp là anh chị em, các chiến 
binh Đông Bắc vẫn luôn miệt mài chiến đấu trên mặt trận kinh doanh và tham gia nhiệt tình vào các phong 
trào văn hóa văn nghệ, đưa Đông Bắc ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

 
 “Ở Đông Bắc, mọi người coi 
chi nhánh là gia đình, đồng 
nghiệp là anh chị em”

Các hoạt động văn hóa chính là sợi 
dây kết nối mọi thành viên trong chi 
nhánh với nhau, tạo nên sự đoàn kết 
mạnh mẽ, giúp đơn vị này vượt qua 
mọi khó khăn để đạt được những 
thành công lớn.
Bằng chứng là dù chỉ mới thành lập 
được 2 năm, bắt đầu từ một số lượng 
nhân sự rất nhỏ, non trẻ và thiếu kinh 
nghiệm, nhưng đến nay, CNĐB đã đạt 
được bảng thành tích đáng tự hào trên 
toàn hệ thống Hải Phát Land.
- Top 1 Bảng xếp hạng khối/chi nhánh có 
doanh thu cao nhất trong hệ thống Hải 
Phát Land năm 2018.
- Top 1 Bảng xếp hạng khối/chi nhánh có 
doanh thu cao nhất trong hệ thống Hải Phát 
Land 6 tháng đầu năm 2019.
- Luôn nằm trong Top 3 Bảng xếp hạng khối/-
chi nhánh có doanh thu cao nhất và có số 
lượng giao dịch cao nhất trong các kỳ vinh 
danh.
- Có thí sinh đạt giải Quán quân và Á quân 2 
của chương trình The Voice Hải Phát Land 
Season 1.
Từ lúc thành lập, nhân sự CNĐB đã có thời 
điểm lên đến gần 200 chiến binh tinh nhuệ. Tuy 
nhiên, qua quá trình phát triển, nhân sự tại chi 
nhánh đã tách ra thành lập khối kinh doanh 9 
và chi nhánh Bắc Giang, hiện tại số lượng nhân 
sự đạt gần 60 người với 8 phòng kinh doanh.

“Tuổi trẻ ấy là cùng nhau làm việc, học hỏi và cho đi để nhận về những thành quả xứng đáng”.



CAMERA GI�U KÍN

Họ - những chuyên viên kinh doanh Hải Phát Land đã cùng dầm mưa để thu gom từng gian hàng 
đã bị gió bão quật đổ. Phía sau bộ quần áo bảnh bao chính là tinh thần của người Hải Phát Land 
“hết sức, hết mình với công việc”.

NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ!

Sự kiện xúc tiến thương mại
& đầu tư bất động sản 2019: 



15h chiều ngày 24/08/2019, khi sự kiện 
Xúc tiến thương mại và đầu tư bất 
động sản mới chỉ diễn ra được 1 buổi 
sáng, gió bão bắt đầu kéo đến.
Đường điện bị cắt bất ngờ, sau đó 
không lâu cơn mưa trắng trời đổ 
xuống. Tất cả mọi người trong hội 
trường bàng hoàng, khi chương trình 
buổi chiều còn chưa kịp diễn ra. 
“Mỗi người một tay nhanh chóng thu 
dọn đồ đạc ngoài sân anh em ơi”, 
“Ngắt điện đi nhé anh ơi”, “Hộ 
anh/em một tay di chuyển bàn ghế 
vào trong hội trường thôi ạ”. Sau mỗi 
tiếng hô vang, cả nhóm người lại 
cùng chung tay để dọn dẹp hiện 
trường.
Sự kiện diễn ra tại Bắc Ninh, có những 
người thức đến tận 5h sáng để setup 
sự kiện, có những sale lặn lội từ Hà Nội, 
Thái Nguyên, Bắc Giang về để mong 
“chốt được khách”. Thế nhưng chỉ sau 
1 buổi sáng, tất cả những kỳ vọng đã 
kết thúc. 
Song không một ai bỏ ra về. Tất cả đã 
cùng ở lại để thu dọn những gian 
hàng bị gió bão quật đổ. 16h30, khi 
cơn mưa ngớt, các gian hàng cũng 
vừa kịp thu dọn xong, những bộ quần 
áo là lượt ban sáng giờ đã thấm ướt 
nước mưa, nhưng không một ai than 
thở, trách cứ, bởi đây là sự cố ngoài ý 
muốn.
Buổi chiều hôm đó đã không có giao 
dịch nào phát sinh. Sự kiện buộc phải 
khép lại sớm hơn dự kiến. Song qua đó 
có một điều nhận ra rõ hơn, đó chính 
là tinh thần của người Hải Phát Land, 
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng 
luôn bình tĩnh, lạc quan và đồng lòng 
để giải quyết vấn đề. Đó là điều 
không phải doanh nghiệp nghìn nhân 
sự nào cũng làm được.
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NHÂN V�T

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) sắp tới, hãy cùng tìm hiểu chân dung của các “nữ tướng” Hải Phát Land - những người 

đại diện cho một nửa thế giới tài năng và xinh đẹp tại Hải Phát Land - Họ là ai nhé!

Là một người có tiếng trên thị trường bất động sản ở lĩnh vực đầu tư, có hiểu biết sâu 

rộng và khả năng nhìn nhận, đánh giá thị trường chuẩn xác, nhiều người đùa rằng: 

“Chị Dung đi đến đâu là đất sốt đến đó.”

Công việc chính của chị Dung là tìm nguồn hàng về cho công ty. Chị đã đưa về 

Hải Phát Land nhiều dự án tốt, mang loại doanh thu cao cho công ty và các anh 

chị em kinh doanh, điển hình như KĐT Dĩnh Trì (Bắc Giang), KĐT Yên 

�anh Uông Bí (Quảng Ninh),…

“Chị Dung là một người rất cá tính, quyết đoán, thông minh và nghiện làm việc. 

Niềm đam mê công việc, tinh thần trách nhiệm và tài trí của sếp đã truyền cảm 

hứng cho tất cả nhân viên.” – Chị Lê Hồng Nhung – NV Phòng Quản lý F2.
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Họ là ai?
CÁC NỮ TƯỚNG HẢI PHÁT LAND

Ngô Thị Dung - Giám đốc Đầu tư

Trần Thị Phương Hoa – Giám đốc Khối Marketing kiêm Trưởng Ban Thương hiệu

Gần đây khi tham dự các sự kiện do Hải Phát Land tổ chức, người ta thường rỉ tai 

nhau rằng: “Từ khi có chị Hoa về, sự kiện của Hải Phát Land hoành tráng và thú vị hơn 

hẳn.”

Chị Hoa như một luồng gió tươi mới thổi vào công tác truyền thông marketing cho 

toàn bộ các dự án mà công ty phân phối. Truyền lửa nhiệt huyết và gắn kết cho toàn thể 

anh chị em Hải Phát Land qua hàng loạt sự kiện nội bộ. Đưa hình ảnh thương hiệu Hải 

Phát Land lên một tầm cao mới với nhiều giải thưởng đáng tự hào.

“Chị Hoa giống như một đóa hoa hồng vậy, gai góc mạnh mẽ nhưng rất cuốn hút, xinh đẹp. Chị 

luôn lan tỏa vẻ đẹp tươi mới, năng lượng tích cực và sự sáng tạo tới tất những nơi chị dừng chân.” 

– Chị Vũ �ị �anh Hải – Chuyên viên Marketing.



Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Khối Kinh doanh 9

Lê Thúy Hà – Phó Giám đốc Khối Kinh doanh 8 kiêm Trưởng phòng K8.8

Bùi Hương Ly – Phó Giám đốc Khối Kinh doanh 1

Ngoài công việc lãnh đạo Khối kinh 
doanh 9, chị Nhàn còn là Tư lệnh dự 

án TNR Goldmark City và dự án 
Vinata Tower, là những dự án nổi 

bật có thành tích cao nhất trong 
những tháng gần đây. Trong đó, 

TNR Goldmark City được 
đánh giá là dự án khó, nhưng 

chị đã làm “hồi sinh” trở lại 
trên thị trường.
“Chị Nhàn là một vị lãnh 

đạo tuyệt vời. Đối với công 
việc thì hết mình, trách nhiệm và 

quyết đoán. Với nhân viên thì hoà đồng, luôn 
quan tâm, chia sẻ, lo lắng đến đời sống nhân viên”. - Chị 

Trần �ị Phượng - PGĐ K9 + TPKD 9.2

Trần Thị Hải Huyền – Giám đốc Khối Dự án

Mặc dù mới chuyển công tác tới Khối kinh doanh 8 được 5 tháng nhưng 
chị Hà đã đem lại nhiều thành tựu đáng tự hào về doanh số trong hệ 
thống Hải Phát Land. Đáng chú ý, cuối Quý II/2019, K8.8 do chị trực 
tiếp quản lý đạt giải Super Team hạng Vàng và nhiều NVKD Khối 8 đạt 
Super Sale hạng Vàng, Bạc.
“Chị Hà là một người lãnh đạo, một người chị được rất nhiều nhân viên yêu 
quý bởi tài năng và tính cách thẳng thắn, cương trực trong công việc. Chị đã 
gắn kết các thành viên trong khối qua nhiều hoạt động tập thể và giúp các 
NVKD bán hàng tốt hơn nhờ các buổi đào tạo chuyên sâu.” – Chị Nguyễn 
�ị Diệu Linh – Trợ lý nhân sự K8.

Đi lên từ một nhân viên kinh doanh, chị Ly là tấm gương sáng cho tất cả 
anh chị em sale về sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Hiện chị Ly đang 
cùng nhân viên Khối 1 bán dự án �e  Phoenix Garden và đạt được doanh 
số cao nhất trong số các đơn vị bán dự án này.
"Nhiệt huyết, năng động, vì tập thể, vì mục tiêu chung, có trách nhiệm trong 
công việc" Vũ Kim Tuấn - Giám đốc Khối Kinh doanh 8.
“Ly vừa là người thủ lĩnh tuyệt vời vừa được ví như “người chị quốc dân”, luôn 
nhiệt tình hỗ trợ anh em hết lòng”. Chị Lê �ị Liệu – NVKD  K1.1

Nhân dịp 20/10, chúc các Chị và toàn thể phái nữ tại Hải Phát Land luôn xinh đẹp,
mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình!



TR�I NGHI�M DU L�CH
TRAVEL

GO

Quảng Trị nằm ở dải đất miền Trung, nơi từng bị chia cắt 
bởi vĩ tuyến 17. Đến Quảng Trị, khách du lịch sẽ dễ dàng 
hồi tưởng về chiến trường xưa, về cuộc chiến tranh thần 
thánh của dân tộc, cùng vẻ tráng lệ mà thiên nhiên ban 
tặng cho nơi này.
Thời điểm thích hợp để đến Quảng Trị là vào mùa lạnh, 
thời điểm này khí hậu vô cùng mát mẻ, dễ dàng để bạn 
có thể tham quan, khám phá các di tích lịch sử.
Phương tiện di chuyển đến Quảng Trị bao gồm xe khách 
hoặc tàu hỏa. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bằng máy 
bay đến Đà Nẵng sau đó tiếp tục sử dụng ô-tô.
Quảng Trị gắn liền với 2 cuộc kháng chiến cứu nước của 
nhân dân. Nơi đây lưu giữ nhiều di tích lịch sử và nhiều 
công trình tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống vì độc 
lập dân tộc.

Bắt đầu hành trình khám phá Quảng Trị, du khách có thể 
tham quan một số điểm như: Thành cổ Quảng Trị, địa đạo 
Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương và sông Bến Hải,Làng vây, căn 
cứ Dốc Miếu nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Khe Sanh,…

Ở số trước, Tạp chí “Nhịp đập Hải Phát Land” đã 
đưa các bạn khám phá vùng đất Nam Trung Bộ với 
nắng gió ngút ngàn. Lần này, chuyến hành trình sẽ 
quay ngược ra Bắc và dừng chân ở Quảng Trị - nơi 
nổi tiếng với cầu Hiền Lương, sông Bến Hải và 
những chiến tích chiến tranh bi hùng.

Du lịch văn hóa lịch sử

Thu về
GHÉ “ĐẤT LỬA” QUẢNG TRỊ ĐỂ NGHE CHUYỆN LỊCH SỬ
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Du lịch tâm linh ở Quảng Trị rất thu hút các du khách với 
Thánh địa La Vang của Thiên Chúa giáo. Cùng với đó là 
những ngôi chùa mang đậm văn hóa Phật giáo như 
Chùa Châu Quang, Chùa Diên Thọ, Chùa Sắc Tứ Tịnh 
Quang,…

Du lịch tâm linh

Bên cạnh các khu di tích lịch sử, Quảng Trị còn có những thắng cảnh đẹp mê hồn hấp dẫn nhiều lữ khách 
thập phương đến vui chơi nghỉ dưỡng như đảo Cồn Cỏ, bãi biển Cửa Tùng, địa đạo Vịnh Mốc,... Đảo Cồn 
Cỏ là hòn đảo nổi tiếng kiên cường trong chiến tranh chống Mỹ và là một trong những hòn đảo đẹp nguyên 
sơ hiếm có của dãy đất miền Trung.

Quảng Trị được coi là một bảo tàng chiến tranh lớn, một sa bàn đầy đủ nhất để giới thiệu về chiến tranh Việt Nam, một 

cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong thế kỷ 20. Là một người trẻ sinh ra sau cuộc chiến, hãy một lần đến với vùng đất 

này để hiểu hơn về lịch sử dân tộc.

Du lịch sinh thái – du lịch biển 

Hiện nay, du lịch cộng đồng là một hướng đi rất được coi 
trọng. Quảng Trị là nơi sinh sống của bà con dân tộc Vân 
Kiều và một số đồng bào dân tộc thiểu số khác. Đến với 
nơi đây, bạn sẽ được hòa mình vào không khí của các lễ 
hội đặc sắc như: Lễ hội Mừng lúa mới, Lễ cúng Trời, Lễ 
Mừng làng mới, Lễ hội Cồng chiêng,… 
Cùng với đó là nét ẩm thực độc đáo, sự hiếu khách của 
người dân cũng đã chinh phục được cả những du khách 
khó tính nhất khi đến nơi đây.

Du lịch cộng đồng

ĐỂ NGHE CHUYỆN LỊCH SỬ
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B�T Đ�NG S�N N�I B�T

Sống
Ở phong cách

 trong lành

Hải Phát Land - đơn vị phân phối độc quyền tòa Sapphire 3 và sapphire 4 dự án TNR Goldmark City

TNR Goldmark City tọa lạc 
tại số 136 Hồ Tùng Mậu, vị trí 
trung tâm khu hành chính 
mới phía Tây thủ đô. Từ dự 
án, cư dân có thể dễ dàng 
kết nối đến các tuyến 
đường lớn của thủ đô như 
Hoàng Quốc Việt, Phạm 
Văn Đồng, đường 32, Xuân 
Thủy - Cầu Giấy…
Với vị trí này, TNR Goldmark 
City vừa đủ gần để kết nối 
với các dịch vụ tiện ích lân 
cận, vừa đủ xa để tránh 
những bụi bặm, ồn ào của 
thành phố và sống cuộc 
sống trong lành.

TNR Goldmark City là dự án được thiết kế chuẩn theo phong cách 
Singapore với 4 quảng trường lớn, bể bơi, trung tâm thương mại và 
những khu vườn ở trên cao. Với hệ thống tiện ích khép kín, cư dân 
không phải lo lắng về việc ở một nơi, đưa con đi học một nơi, đi 
chơi một nơi, không phải lo lắng về vấn đề an ninh, an toàn.

11

2
Vị trí đắc địa ở cửa ngõ 
phía Tây Hà Nội Sống chuẩn Singapore giữa thủ đô

TNR Goldmark City được chủ đầu tư đưa ra thị trường với mức giá 
chỉ từ 2,6 tỷ đồng/ căn 3 phòng ngủ hiện đại, thông minh. Ngoài ra 
để giúp khách hàng mong muốn sở hữu một căn hộ tại dự án 
nhưng chưa đủ tiềm lực tài chính, chủ đầu tư TNR Holdings Việt 
Nam đã phối hợp cùng Ngân hàng nhằm đưa ra chính sách hỗ trợ 
hấp dẫn.

3 Giá bán hấp dẫn



Stella Mega City là khu đô thị 

hiện đại bậc nhất thành phố 

Cần Thơ, cũng là dự án bất 

động sản duy nhất được phân 

lô bán nền tại tỉnh này. Dự án là 

sản phẩm tâm huyết của Công 

ty Cổ phần Kita Invest thuộc 

Tập đoàn Kita Group.

ĐẠI ĐÔ THỊ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Stella Mega City tọa lạc tại mặt 
tiền đường Đặng Văn Đầy, kết nối 
hai trục trường chính Võ Văn Kiệt 
và Lê Hồng Phong của quận Bình 
Thủy, cách sân bay Quốc tế Cần 
Thơ chỉ 2km và trung tâm thành 
phố Cần Thơ chỉ 5km với nhiều tiện 
ích, hạ tầng hoàn thiện.
Hòa mình trong không gian thiên 
nhiên với mặt tiền là dòng sông 
Hậu trải dài, nội khu là cây xanh 
phủ khắp, Stella Mega City là khu 
đô thị hiện đại với không khí trong 
lành tươi mát quanh năm.
Stella Mega City sở hữu chuỗi tiện 
ích nội khu 5 sao đạt tiêu chuẩn 
quốc tế như: trường học, sân vận 
động, trung tâm triển lãm hội nghị 
đa chức năng, trung tâm thương 
mại – dịch vụ, khu liên hợp thể 
thao, trung tâm sự kiện… 
Với tầm nhìn đưa Stella Mega City 
trở thành một đại đô thị đẳng cấp, 
năng động, hiện đại tại khu vực 
phía Tây Bắc thành phố Cần Thơ, 
Stella Mega City hứa hẹn sẽ trở 
thành chốn an cư lý tưởng, “món” 
đầu tư sinh lời cao hiếm có trong 
giai đoạn này. 

STELLA MEGA CITY



H�I PHÁT LAND 3 MI�N

CBNV Kh�i 
Kinh doanh 

5, CN Qu�ng 
Ninh, CN Hà 

Nam t�i s� 
ki�n “H�i 

Phát Land - 
Hành trình 

ti�n quân 
thn t�c”
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Gala Dinner k� ni�m 1 năm thành l
p
Chi nhánh H	 Chí Minh

Nghi th�c 
gi�i thi�u 
nhân viên 
m�i vào th� 
Hai hàng 
tun t�i Chi 
nhánh Đông 
B�c

CBNV Chi 
nhánh H�ng 
Yên t� ch�c 
ch��ng trình 
t� thi�n đ�n 
Trung Tâm 
Hy V�ng 
Tiên Cu, 
Kim Đ�ng, 
H�ng Yên.

Kh�i kinh 
doanh 8 
nh
n quà 
vui trung 
thu t� c�p 
qu�n lý 
kh�i.
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VÒNG QUANH TH� TR��NG

Trong quý III/2019, thị trường bất động sản đã có nhiều diễn biến tích cực, giá căn hộ tiếp 
tục tăng ở cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là dấu hiệu cho thấy những điểm sáng trên 
thị trường bất động sản dịp cuối năm.

Theo kết quả nghiên cứu của các đơn vị tư vấn bất động sản, nguồn cầu vượt cung trong quý III cho thấy 
tâm lý lạc quan của người mua đã quay trở lại trên thị trường.
Ngoài ra, các bất động sản nằm trong khu vực có dự án quy hoạch hạ tầng và tiện ích đồng bộ cũng thu 
hút được sự quan tâm tìm kiếm lớn với cả nhà đầu tư và người mua để ở nhờ tiềm năng gia tăng giá trị trong 
tương lai và sự thuận tiện. Khu vực phía Tây thành phố dẫn dắt thị trường về số lượng căn hộ tiêu thụ, tăng 
gấp 4 lần so với quý trước.
Trong quý III, có khoảng 6.400 căn hộ được chào bán trên thị trường, tăng 8,7% so với quý trước. Tuy nhiên, 
trong số đó chỉ có 850 căn đến từ 4 dự án mới. Phân khúc cao cấp ghi nhận duy nhất một dự án mới, nằm 
tại quận Tây Hồ với 32 căn hộ. Phân khúc sang trọng không khi nhận nguồn cung mới trên thị trường sơ cấp 
quý này.
Mức giá sơ cấp toàn thị trường đạt 1.473 USD/m2, tăng 3,5% theo quý, tuy vậy giá bán tính trên mỗi dự án 
chỉ tăng nhẹ 0,8% so với quý trước. Nguyên nhân một phần do chủ đầu tư tập trung giải phóng các căn hộ 
có diện tích lớn hoặc tầm nhìn bị che khuất vẫn đang tồn kho.
Cũng trong quý III/2019, thị trường văn phòng Hà Nội không ghi nhận thêm nguồn cung hạng A nào mới. 
Trong khi đó, phân khúc hạng B tiếp tục đón nhận 3 tòa nhà mới, giúp tổng nguồn cung văn phòng hạng 
A&B của Hà Nội tăng xấp xỉ 2%. 

Th� tr��ng b�t đ�ng s�n Quý III/2019:
Hà N�i cu v� t cung, giá căn h� TP.HCM ti�p tc leo thang

QUÝ III/2019

Th� tr��ng căn h� Hà N�i “s�t” tr� l�i, tăng 67%



Tại TP.Hồ Chí Minh, mức giá sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt 2.067USD/m2 (khoảng 47,8 triệu đồng/m2), 
tăng 23,8% theo năm. Phân khúc giá cao đạt ngưỡng giá mới, ở mức 5.320USD/m2, tăng 64,9% theo năm. 
Hiện tượng tăng giá này được giải thích chủ yếu bởi sự khan hiếm nguồn cung mới. Giá bán sơ cấp tính trên 
mỗi dự án tăng trung bình ở mức 20,6% theo năm, chủ yếu dẫn dắt bởi phân khúc giá cao.
Theo thống kê, lượng bán căn hộ TPHCM đạt 17.248 căn trong quý 3/2019, đến từ 14 dự án. Các dự án phân 
khúc Trung cấp với giá giao dịch từ 1.200 - 1.700USD/m2 (khoảng 27,7 – 39,3 triệu đồng/m2) thu hút nhiều 
người mua nhất. Trong khi nhu cầu ở phân khúc cao cấp đang chậm lại, người mua bắt đầu chuyển dịch 
xu hướng đầu tư từ căn hộ cao cấp sang nhà phố biệt thự để đạt tỷ suất sinh lợi cao hơn với cùng một lượng 
vốn đầu tư tương đương.

Giá căn h� t�i TP.H	 Chí Minh ti�p tc leo thang



VÒNG QUANH TH� TR��NG

Đ�t n�n Thanh Hóa lên ngôi

Vì vậy, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã tìm về địa 
phương này xây dựng các khu đô thị mới, tạo nên 
làn sóng đầu tư tại Thanh Hóa, đẩy giá đất nền tăng 
cao.”
Phân khúc đất nền ngày càng được ưa chuộng 
nhưng lại khan hiếm nguồn cung. Do đó tính thanh 
khoản luôn đạt mức 70 – 80%. Nhiều lô đất chỉ cần 
sang tay, nhà đầu tư đã có thể thu lãi được vài trăm 
triệu đồng.
“Ngoài đất thổ cư, đất nền trong các dự án khu đô 
thị cũng được nhà đầu tư “săn lùng”. Đặc biệt là 
các dự án ở vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, quy 
hoạch hạ tầng tiện ích đồng bộ, giá bán chỉ dưới 10 
triệu/m2, phù hợp với tầm tài chính của đa số 
khách hàng.” – Ông Lại Quốc Thắng chia sẻ thêm.
Đơn cử như khu đô thị mới Quảng Tân nam thành 
phố Thanh Hóa, sở hữu đầy đủ tiêu chí của một dự 
án mà khách hàng đang tìm kiếm như: vị trí đắc địa 
cạnh quốc lộ 1A, gần trung tâm thành phố Thanh 
hóa; đã có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý minh bạch; 
hạ tầng  gần hoàn thiện; giá bán dưới 10 triệu/m2, 
tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với đông đảo 
khách hàng.

Đánh giá chung về thị trường BĐS Thanh Hóa, ông 
Lại Quốc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Hải Phát Land 
nhận định: “Thời gian gần đây, Thanh Hóa đang  thu 
hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Đáng chú ý là phân 
khúc đất nền với giá bán tăng liên tục và tính thanh 
khoản cao.”
Theo đó, phân khúc đất nền liên tục tăng giá từ 30 
đến 50%. Thậm chí có nơi tăng hơn 100% chỉ trong 
một thời gian ngắn. Tại các khu vực vệ tinh xung 
quanh Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, giá 
đất nền liên tục tăng "nóng", có những khu vực vị trí 
đẹp, giá đất tăng gấp 3 lần chỉ trong vài năm.
Lý giải về điều này, ông Lại Quốc Thắng cho biết: 
“Do sự bão hòa của các thị trường lớn như Hà Nội, 
TP.HCM, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các thị 
trường mới giàu tiềm năng như một chiến lược đi 
trước đón đầu.
Trong khi đó, Thanh Hóa có đầy đủ các lợi thế của 
một thị trường BĐS phát triển rực rỡ như: Du lịch biển 
phát triển, giao thông đồng bộ, đa dạng loại hình 
với sân bay, cảng biển, đường cao tốc bắc nam… 
Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh này 6 tháng đầu 
năm 2019 cao nhất cả nước. Nhu cầu về nhà ở của 
người dân địa phương cũng cao hơn.

Thị trường BĐS miền Trung: Thanh Hóa, Quảng Trị giàu tiềm năng
Làn sóng đầu tư bất động sản đang lan tới khu vực miền Trung Việt Nam nhờ nhiều lợi thế 
lớn về quỹ đất, sự phát triển kinh tế và nhu cầu thực tế tăng cao.
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Tại khu vực miền Trung, không riêng Thanh 
Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng là thị trường được giới 
đầu tư chú vì bởi nhiều lợi thế phát triển bất 
động sản.
Nổi bật là tài nguyên thiên nhiên đa dạng với 
nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Các bãi 
biển tại Quảng Trị có vẻ đẹp không thua kém 
so với Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long hay Quy 
Nhơn,… Thời gian gần đây, tăng trưởng kinh tế 
của tỉnh này luôn nằm trong top đầu cả nước. 
Thu hút vốn đầu tư ngày càng lớn, nhiều dự án 
khu công nghiệp, các nhà máy được quy 
hoạch phát triển. Hạ tầng đang được đầu tư 
đồng bộ và hiện đại với đầy đủ các loại hình 
giao thông.

Đánh giá về Quảng Trị, ông Lại Quốc Thắng cho rằng: “Thị trường 
Quảng Trị giàu tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch biển, 
nhưng lại chưa phát triển đúng tầm. Các bãi biển như Cửa Tùng, 
Cửa Việt rất đẹp, được cả khách trong và ngoài nước yêu thích. 
Nhưng nơi lưu trú và các dịch vụ vui chơi bãi biển còn khá ít, 
dường như chưa có resort 5 sao nào, nên khả năng thu hút và giữ 
chân du khách ở lại lâu dài chưa cao. Đây là hạn chế nhưng 
cũng là lợi thế lớn để phát triển bất động sản, đặc biệt là phân 
khúc nghỉ dưỡng.”
“Ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Quảng Trị, các nhà đầu tư 
đang nhắm vào lĩnh vực du lịch biển, nghỉ dưỡng; trong đó tập 
trung vào "tam giác" du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ.” 
- Ông Lại Quốc Thắng cho biết thêm
Tiêu biểu là Công ty cổ phần Tập đoàn AE với dự án AE Cửa Tùng 
Resort. Đây là khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc 
tế quy mô lớn (hơn 36ha) và được chú trọng đầu tư bài bản tại 
tỉnh Quảng Trị.
AE Cửa Tùng Resort sở hữu lợi thế lớn khi ôm trọn bãi biển Cửa 
Tùng 3, đồng thời nằm trong tam giác vàng du lịch biển đảo: Cửa 
Tùng – Cửa Việt – Cồn Cỏ. Với những sản phẩm và tiện ích độc 
đáo, mới lạ chưa từng có tại khu vực, dự án hứa hẹn sẽ tạo ra 
một không gian du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, một khu vui chơi 
giải trí sầm uất, đáp ứng nhu cầu cho lượng lớn khách hàng hiện 
tại và tương lai.

Thị trường BĐS miền Trung: Thanh Hóa, Quảng Trị giàu tiềm năng

Qu�ng tr�: C� h�i cho
BĐS ngh� d��ng h�ng sang
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TRUY�N C��I TH� GIÃN

Một ông vào hiệu sách hỏi cô nhân viên bán sách:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi cuốn Gia đình hạnh phúc nằm ở dãy nào? 

- À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng, dãy số 1.
- �ế cuốn Đạo vợ chồng thì sao?

- Dãy số 2 loại võ thuật đấm đá, cạnh ngăn hiệp khí đạo.
- Còn cuốn Cách tiết kiệm để mua nhà?

- Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8.
- �ế còn cuốn "Làm thế nào để thăng quan tiến chức"?

- Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3
- Cuốn Người vợ đảm đang ? 
- Dãy số 5, truyện thần thoại.

- Vậy cuốn sách nổi tiếng Đàn ông là trụ cột gia đình?
- Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích.   

Mua toàn sách hi�m

Tác h�i c�a vi�c cho v  đ�n công ty
Anh chàng nọ là nhân viên của một công ty có cô vợ hay ghen

Một lần anh dẫn vợ đi dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Trước mặt chị em xinh tươi trong 
bữa tiệc, vì muốn lấy lòng vợ, anh lớn tiếng:

Chỉ có vợ tôi là tuyệt vời nhất ở đây
Tưởng cô vợ sẽ vui lắm, ai ngờ cô thò tay xoắn véo khiến anh chồng đau đến mức nhảy dựng 

lên.
Cô đay nghiến:

Chắc chắn anh đã qua mặt tôi, này nọ với tất cả những cô gái có mặt ở đây nên mới dám 
khẳng định tôi tuyệt vời nhất đúng không?

Ngh� gì?
Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

– Cha tớ góp phần làm cho xã hội trong sạch.
– Cha cậu làm nghề gì? Ông ấy là cảnh sát à?

– Không, ông ấy không phải là cảnh sát.
– Ông ấy là thẩm phán à.

– Không, ông ấy là nhà sản xuất xà bông.



- Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ?

- �ưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi.

Ông chủ không nói gì sau đó mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul:

- Tôi sẽ đi vắng vài hôm.

- Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ?

- Ồ, vẽ sự! Cho dù anh có ăn thì cũng lại đói thôi.

- !?!

Ông ch� cao tay

Làm khó nhà hàng
"Nếu chúng tôi không phục vụ món ăn như ý muốn của quý khách, chúng tôi sẽ trao cho quý 

khách 500 USD".

Đọc xong tấm biển ấy, một ông khách bước vào:

- Cho tôi món đuôi voi châu Phi xào cà chua.

Nhà hàng nháo nhào cả lên, đầu bếp thì đổ mồ hôi hột, mấy anh bồi bàn chạy tới chạy lui. 

Cuối cùng chủ nhà hàng bước đến bên ông khách, đặt lên bàn 500 USD:

- Tiền của ông đây, ông quả là may mắn. Nhà hàng tôi chưa bao giờ không làm hài lòng khách, 

nhưng nói cho ông biết nhé, đây là lần đầu tiên nhà hàng tôi hết cà chua...
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THÔNG TIN TRI�T LÝ
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Tôi ch� cn đ� s�ng

Tôi cn ph�i ki�m ti�n

Mu�n ki�m ti�n 
ph�i có ti�n

B� ra th�i gian th� nào 
thì ti�n ki�n đ� c th� �y

Ti�n b�c là ngu	n g�c c�a 
m�i t�i l�i

Nhi�u ti�n s� d�n đ�n 
nhi�u v�n đ�

M�t đ	ng ti�t ki�m là 
m�t đ	ng ki�m đ� c

Ti�n không mua đ� c 
h�nh phúc

Ý t��ng c�a tôi ch� đáng 
giá m�t xu

L�n h�n không ph�i lúc 
nào cũng t�t h�n

NH�NG C�M B�Y 
V� TÀI CHÍNH 

NÊN TRÁNH
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Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
Chúc mừng



LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI KHU VỰC TÂY BẮC
KHU ĐÔ THỊ THỂ THAO ĐÁNG SỐNG



Khu đô thị thông minh



Chúc mừng
Ngày Phụ nữ Việt Nam

Vietnamese Women's Day

20/10/2019


