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Mùa xuân - Mùa của muôn hoa khoe sắc, mùa của sự sống, của tình 

yêu và cũng là thời điểm để bắt đầu chặng đua đầy quyết liệt. Nấc thang 

để đến với Hải Phát Land bứt phá của năm 2019 đã đi được 1/4 chặng 

đường.  

Với mục tiêu trở thành một Công ty kinh doanh và phân phối Bất động 

sản tốt nhất Việt Nam – đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt 

nhất, đem đến cho nhân viên môi trường làm việc tốt nhất và đem đến 

cho Chủ đầu tư chất lượng dịch vụ tốt nhất, Hải Phát Land luôn không 

ngừng khẳng định thương hiệu trên thị trường Bất động sản.

Số Tạp chí đặc biệt Quý I/2019 được Ban Biên tập dành nhiều tâm huyết, 

mang đậm nét văn hóa doanh nghiệp của Hải Phát Land. Với ý nghĩa 

“Khởi động chặng đua mới”, đây là bước khởi đầu để CBNV Hải Phát 

Land cùng “lên dây cót tinh thần”, sẵn sàng vượt qua thách thức để đạt 

được mục tiêu của năm 2019.

TH� NG�

Ban Biên tập
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TIN T�C N�I B�T

Ngày 08 tháng Giêng, trong không khí 

năm mới, toàn thể Ban Lãnh đạo và 

CBNV Hải Phát Land đã cùng có mặt 

trong chương trình Khai xuân Kỷ Hợi 

ngay tại trụ sở Công ty. Tiếp đó, vào 

ngày 12 tháng Giêng, CBNV Hải Phát 

Land có chuyến hành hương du xuân 

tại Quảng Ninh và dừng chân ở nhiều 

địa điểm tâm linh với mong muốn cầu 

cho một năm bình an, may mắn, thuận 

lợi để hoàn thành mục tiêu năm 2019.

Tưng bừng hoạt động đầu xuân tại Hải Phát Land

Với mục tiêu nối dài cánh tay trên thị 

trường BĐS, ngày 23/03 Hải Phát Land đã 

khai trương chi nhánh mới tại Hà Nam. Đây 

là chi nhánh thứ 22 của Công ty trên cả 

nước. Nhận thấy rõ thị trường BĐS Hà Nam 

nói chung, BĐS Tp. Phủ Lý nói riêng có 

nhiều tiềm năng để phát triển, Hải Phát 

Land đã “tiến quân” về thị trường này. Theo 

định hướng mở rộng và phát triển của Hải 

Phát Land trong năm 2019, đây được coi là 

tiếng trống đầu tiên khởi động cho cuộc 

đua mới. Hiện tại, Hải Phát Land đang độc 

quyền phân phối dự án River Silk City - 

Sông Xanh, một trong số dự án đáng đầu 

tư đầu năm 2019 tại Hà Nam.

Hải Phát Land khai trương Chi nhánh mới tại Hà Nam



Hải Phát Land: “Vì phụ nữ là để yêu”
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là để Yêuphụ nữVì

Hòa chung không khí ngày Quốc tế Phụ nữ 

08/03, nữ CBNV Hải Phát Land đã cùng tham 

gia chương trình đặc biệt mang tên “Vì phụ 

nữ là để yêu”. Tại đây, nữ CBNV Hải Phát 

Land được thưởng thức những tiết mục nghệ 

thuật đặc sắc, tham gia quay số may mắn và 

sở hữu những phần quà giá trị.
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Ngày 20/03, buổi ra mắt sự kiện "Lễ hội Bất 

động sản Hải Phát Land lần thứ I" đã diễn ra 

thành công tốt đẹp tại Học viện Bất động 

sản Hải Phát Land. Sự kiện có sự tham gia 

của các chuyên gia nổi tiếng trong giới bất 

động sản cùng nhiều phóng viên nhà báo. 

Lễ hội BĐS Hải Phát Land hứa hẹn sẽ trở 

thành ngày hội mua BĐS tầm cỡ, mang tới 

cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về nhiều 

phân khúc sản phẩm chất lượng tới từ các 

chủ đầu tư uy tín với mức chiết khấu cao 

cùng nhiều phần quà giá trị.

Ra mắt Lễ hội BĐS Hải Phát Land lần I

Ngày 07/03, Hải Phát Land và Tập đoàn CEO đã 

ký hợp tác phân phối độc quyền dự án River Silk 

City - Sông Xanh tại Hà Nam. Đây là sự kiện đánh 

dấu bước tiến mới của Hải Phát Land trên hành 

trình trở thành cánh tay nối dài của các chủ đầu 

tư uy tín trên cả nước. Đồng thời mở màn cho 

“cuộc đổ bộ” của Hải Phát Land vào thị trường Hà 

Nam đầy tiềm năng. 

Hải Phát Land ký kết hợp tác phân phối độc quyền với CEO Group



Ngày 14/03, Lễ Kick off dự án River Silk City – 

Sông Xanh với chủ đề “Đua thuyền trên Sông 

Xanh” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Khu tổ 

hợp thể thao KĐT River Silk City Phủ Lý – Hà 

Nam. Sự kiện thu hút hơn 300 nhân viên kinh 

doanh tham dự. Những thông tin hấp dẫn nhất về 

dự án đã được ban lãnh đạo công bố, đem tới 

cho các tư vấn viên khí thế và quyết tâm cao độ.

Bùng nổ khí thế tại Lễ Kick Off River Silk City - Sông Xanh
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Ngày 23/03, Lễ mở bán dự án River Silk 

City – Sông Xanh đã diễn ra tại Khách 

sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam. Sự 

kiện thu hút hơn 500 khách hàng tiềm 

năng trên cả nước. Ngay sau khi công 

bố bảng hàng, 100% sản phẩm đã tìm 

thấy chủ nhân, đạt gần 200 giao dịch. 

Hải Phát Land đã thành công trong việc 

thúc đẩy thị trường Hà Nam và thu hút 

giới đầu tư cũng như khách hàng có 

nhu cầu ở thực tại tỉnh này.

Hơn 200 giao dịch tại Lễ mở bán River Silk City – Sông Xanh



Tưng bừng Roadshow quảng bá Lễ hội Bất động sản Hải Phát Land lần I
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Roadshow dự án Roman Plaza

Roadshow dự án The Phoenix Garden

Roadshow dự án Bea Sky

Roadshow Hải Phát Land Property Festival

Roadshow dự án River Silk City



Diễn ra trong 2 ngày với 7 lễ mở bán chính thức và hơn 10 lễ mở bán tập trung khác, Lễ hội BĐS Hải 

Phát Land lần thứ nhất như “đại mở bán” tập trung và quy mô nhất từ trước tới nay. Sự kiện thu hút 

hàng nghìn lượt khách hàng tham dự, đạt tới hơn 200 giao dịch thành công chỉ trong 2 ngày sự kiện. 

Nhiều khách hàng tới sự kiện với mục đích tham quan và đặt mua được căn hộ ưng ý nhờ có đa dạng 

sự lựa chọn chất lượng. 

Lễ hội được tổ chức với mục đích lớn nhất là tri ân khách hàng, do đó, tính tri ân cũng được Ban tổ 

chức đặt lên hàng đầu với hơn 3.000 phần quà, tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

Hai Phat Land Property Festival - Lễ hội Bất động Hải Phát Land - lần thứ nhất (06-07/04/2019) đã khép lại 

nhưng dư âm của sự hào hứng, sôi nổi, tự hào mà Lễ hội để lại vẫn còn đậm nét. 
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Với khách hàng cũ: Mỗi khách 

hàng sẽ được nhận 01 voucher 

giảm giá từ 10 – 50 triệu. Ngoài ra 

còn nhận được 01 phiếu bốc thăm 

trúng thưởng xe Kia Morning, smart 

TV Samsung , điều hòa Casper,…

Với khách hàng đặt cọc thành 

công: sẽ được ngay 01 chỉ vàng/1 

giao dịch và 01 phiếu bốc thăm xe 

Vinfast Fadil.

Với khách hàng tham dự: Mỗi 

khách hàng sẽ nhận được những 

món quà xinh xắn cho tới voucher 

giảm giá lên tới 50 triệu đồng. 

L� h�i B�t đ�ng s�n H�i Phát Land l�n th� I
và 5 cái NH�T �n t��ng

Hãy cùng ban biên tập điểm qua 5 cái “Nhất” mà sự kiện này đã đạt được nhé! 

1 “Đ�i m� bán” quy mô nh�t

2 Đ�i ti�c tri ân l�n nh�t
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Với 5 cái NHẤT chưa từng có này, chắc chắn Lễ hội BĐS Hải Phát Land lần thứ nhất đã thành công rực rỡ 

đối với tất cả Hải Phát – ers. Hãy khép lại hành trình này và cùng chờ đón một mùa Lễ hội lần thứ 2 nhiều 

thắng lợi mới! 

Tại lễ hội, không chỉ đề cao giá trị của 

khách hàng, Ban Lãnh đạo Hải Phát 

Land còn đặc biệt coi trọng đội ngũ 

nhân viên kinh doanh khi dành quà 

tặng có tổng giá trị lên tới gần 200 triệu 

đồng.

Các phần quà chính là sự ghi nhận 

những cống hiến hăng say của đội 

ngũ chiến binh tinh nhuệ, đồng thời 

cũng là lời cảm ơn sâu sắc từ Ban 

Lãnh đạo tới những người đóng vai trò 

“tiền phương”, góp công lớn vào sự 

hưng vượng của Công ty.

3 Ngày sales t�a sáng nh�t

Để có được hai ngày lễ hội hoành tráng và lan tỏa thông tin rộng rãi tới các khách hàng, BTC đã họp 

bàn và lên kế hoạch kỹ lưỡng từ cuối năm 2018. Từ khâu tổ chức, liên kết các đơn vị tham gia, truyền 

thông quảng cáo phủ rộng tất cả các kênh online cho tới offline… và set up sân khấu, gian hàng, quà 

tặng đều được chuẩn bị liên tục trong 2 tháng. Các phòng ban, khối, chi nhánh đều được huy động 

lực lượng hỗ trợ tối đa, lên tới hàng trăm người. 

4 S� ki�n đ��c chu�n b� công phu nh�t

Với sự chuẩn bị công phu, mục đích thiết thực hướng tới cộng đồng cùng các chuyên gia khách mời 

nổi tiếng, Lễ hội lần đầu tiên đã mang về cho Hải Phát Land những tín hiệu tích cực về mặt thương 

hiệu. 

Chỉ trong vòng chưa tới một tháng từ buổi gặp gỡ báo chí ra mắt sự kiện tới khi kết thúc, Lễ hội BĐS 

đã đưa thương hiệu Hải Phát Land phủ sóng khắp các mặt báo lớn và các kênh thuyền thông. Hình 

ảnh Hải Phát Land đã được nâng tầm thương hiệu và đến với đông đảo công chúng.

5 Hi�u qu� truy�n thông th��ng hi�u l�n nh�t
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NGH KINH DOANH B�T Đ�NG S�N:
HÀO NHOÁNG, CÁM D� NH�NG Đ
Y C	 DUYÊN

Nhắc đến nghề môi giới bất động sản, ai cũng sẽ nghĩ tới những hào nhoáng, lợi nhuận và thành công. 

Thế nhưng, để sống tốt với nghề còn đòi hỏi các nhân viên kinh doanh phải không ngừng nỗ lực, vượt 

mọi cám dỗ. Hơn cả là cần tới một chữ “duyên”. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điều đó qua những chia 

sẻ của hai best seller của Hải Phát Land dưới đây nhé!

Khi n� gi�i làm kinh doanh BĐS: Đ� v� chua, ng�t
Làm nghề môi giới bất động sản, nam giới đã gặp nhiều thách thức, 

nhưng nữ giới càng gặp nhiều khó khăn hơn, khi những cạm bẫy luôn 

rình rập. Điều này đã được chị Trịnh Thị Thanh Hương – nhân viên kinh 

doanh BĐS Chi nhánh Đông Bắc chia sẻ.

Nhắc tới Trịnh Thị Thanh Hương, những ai đã từng tiếp xúc sẽ luôn ấn 

tượng bởi sự tự tin, năng động và quyết liệt ở người nữ nhân viên kinh 

doanh này. Hiện tại, Thanh Hương đang là một trong những best seller 

tuyệt vời của Hải Phát Land khi có kết quả kinh doanh đầy ấn tượng 

với tổng doanh thu Quý I đạt 80.086.898.231 đồng.

Trước khi làm kinh doanh bất động sản, Thanh Hương từng làm kế 

toán cho một công ty ở Thái Lan. Với mong muốn được gần gia đình, 

Thanh Hương đã về nước và cái “duyên” với bất động sản cũng bắt 

đầu từ đây.

Ban đầu, Thanh Hương chỉ muốn “làm cho vui” nhưng sau đó lại bị bất động sản “chinh phục” hoàn toàn. Với 

các nhân viên bất động sản, tháng đầu tiên luôn đầy thử thách và gặp nhiều khó khăn khi phải tìm cách thích 

ứng với nghề. Thế nhưng, với Thanh Hương thì đã chốt được giao dịch đầu tiên chỉ trong tháng đầu.

Đối với Thanh Hương, đầu quân cho Hải Phát Land là cả một quá trình “cân não”. Chính môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, sự tài năng của nhân viên và cơ chế lương, thưởng hấp dẫn của Hải Phát Land đã giữ Thanh 

Hương ở lại.

Trịnh Thị Thanh Hương
Chuyên viChi nhánh Đông Bắcvh
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Nói về những khó khăn trong 

nghề, Thanh Hương cho biết, 

người vào nghề luôn phải xác định 

chấp nhận việc nay đây, mai đó, 

chưa kể nhiều lúc phải đi phát tờ 

rơi, trực dự án để tìm kiếm khách 

hàng. Do đó, nhân viên kinh 

doanh cần có  đủ sức khỏe và 

lòng yêu nghề thì mới có thể gắn 

bó lâu dài: “Nữ giới theo nghề kinh 

doanh bất động sản sẽ vô cùng 

vất vả, thậm chí phải đánh đổi cả 

nhan sắc, bởi nghề này ở ngoài 

nắng nhiều hơn trong mát”, Thanh 

Hương chia sẻ.

Làm bất động sản với nữ giới luôn 

có nhiều khó khăn, thử thách và 

bản thân phải chấp nhận đương 

đầu với những cám dỗ. Thanh 

Hương nhận thức rõ điều đó và 

luôn cố gắng không ngừng. Bản 

thân chị may mắn khi có nhiều 

khách hàng tin tưởng, yêu quý. 

Chính vì thế, có thời điểm, chị đã 

thu được thành tích kinh doanh ấn 

tượng với 22 lô tại dự án Him Lam 

Green Park (Bắc Ninh).

Khi vượt qua được những cám dỗ, 

thách thức, nhân viên kinh doanh 

bất động sản sẽ thu được trái 

ngọt. Đó là điều mà Thanh Hương 

đã nghiệm ra. Ngoài 

việc mang lại một nền tảng tài 

chính vững chắc, kinh doanh bất 

động sản còn là cơ hội giúp Thanh 

Hương học hỏi những kiến thức, 

kỹ năng kinh doanh mà đôi khi 

phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước 

mắt mới có được:  “Làm bất động 

sản khiến tôi tự tin hơn, biết cách 

kiềm chế bản thân hơn, bình tĩnh 

giải quyết vấn đề và luôn hy vọng 

vào những điều tốt đẹp phía 

trước”, Thanh Hương chia sẻ.

Anh Khắc Nguyện cho biết, đứng 

trước sự bùng nổ của thị trường 

địa ốc, số người “đổ xô” đi làm sale 

bất động sản ngày càng nhiều. 

Nhưng có lẽ chỉ những người trong 

nghề như anh mới hiểu tại sao 

sale bất động sản tuy lương cao 

nhưng việc lại không hề nhẹ chút 

nào. 

Chia sẻ về cơ duyên đến với 

nghề, anh Khắc Nguyện cho biết, 

anh quyết định làm sale từ hơn 

một năm trước, sau khi mua một 

căn hộ do Hải Phát Land phân 

phối. Cảm thấy hài lòng về chất 

lượng sản phẩm và nhận thức 

được rằng đầu tư bất động sản là 

một cơ hội sinh lời tốt, đặc biệt là 

ở thành phố trẻ vốn có nhiều tiềm 

năng như Bắc Ninh, anh Khắc 

Nguyện quyết định đầu quân cho 

Hải Phát Land. 

“Làm việc tại Hải Phát Land, tôi có 

cơ hội tiếp cận với cơ hội đầu tư 

giới bất động sản. Tôi có thể giúp 

đỡ, mang lại nhiều lợi ích cho bạn 

bè, người thân là những khách 

hàng, để họ được sở hữu những 

sản phẩm địa ốc tốt nhất để ở và 

đầu tư”, anh Khắc Nguyện chia sẻ.

Làm nghề sale, việc không hề 

“nhẹ” như nhiều người tưởng. Mỗi 

cá nhân muốn “lương cao” luôn 

phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. 

Phải luôn tự cập nhật cả kiến thức 

và kỹ năng cho bản thân hàng 

ngày, cộng thêm động lực và tình 

yêu nghề nữa mới có được kết 

quả tốt, anh tâm niệm.

“Có những giai đoạn tới hơn một 

năm vẫn chưa có dự án mới, tôi 

cùng anh em vẫn phải kiên nhẫn 

chờ đợi. Những thời điểm ấy, 

chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các 

dự án sắp ra của Hải Phát Land. 

Đó cũng là lúc tôi tìm cách mua đi 

bán lại những sản phẩm trong dự 

án Phúc Ninh của Hải Phát để kiếm 

thêm thu nhập. Nhưng giai đoạn 

khó khăn đó đã qua, hiện tại Hải 

Phát Land có rất nhiều dự án mới 

để những người làm sale như mình 

được tiếp cận và phân phối tới 

nhiều khách hàng hơn”, anh Khắc 

Nguyện nói.

Từ góc nhìn của một người làm 

sale bất động sản, anh Nguyện – 

một người vừa chiến thắng hạng 

mục giải super sales hạng vàng 

quý I/2019 của Hải Phát Land cho 

rằng bí quyết để thành công khởi 

đầu từ kỹ năng làm bạn với khách 

hàng. 

““Làm bạn trước khi làm đối tác” là 

yếu tố cực quan trọng trong bán 

hàng. Trước khi đưa sản phẩm ra 

trước mắt khách hàng, cần tìm 

hiểu kỹ về họ, chia sẻ với họ 

những câu chuyện về công việc, 

cuộc sống… để hai phía có thiện 

cảm và niềm tin ở nhau. Sau đó 

mới tính tới chuyện giao dịch, mua 

bán. Tôi luôn tin rằng khách hàng 

sẵn sàng trải lòng và làm bạn nếu 

mỗi chuyên viên tư vấn làm việc 

xuất phát từ sự chân thành và tử 

tế”, anh Nguyện trải lòng.

“Vi�c nh� l��ng cao?”
Làm nghề bất động sản có thực 

sự là “việc nhẹ lương cao?” Đối với 

anh Đoàn Khắc Nguyện, đang 

công tác tại Chi nhánh Bắc Ninh 

của Hải Phát Land thì điều này 

không hề chính xác.

Đoàn Khắc Nguyện
Chuyên viên kinh doanh - Chi nhánh Bắc Ninh



Quy mô và sự phát triển của BĐS Việt Nam còn sơ khai và khiêm tốn so 

với khu vực và thế giới. Do đó, thị trường BĐS Việt Nam vẫn là một “miếng 

bánh” đầy tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế rót vốn. Đặc biệt 

trong năm nay, kinh tế Việt Nam đang phát triển thuộc top nhanh nhất thế 

giới, cơ sở hạ tầng cả nước đón thêm nhiều công trình nghìn tỷ, việc kết 

nối các tỉnh thành, khu vực trở nên dễ dàng hơn. Tất cả sẽ mở ra cơ hội 

lớn cho ngành địa ốc.

Năm 2019, thị trường bất động sản được các chuyên gia nhận định sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. 

Còn qua góc nhìn thực tế của Hải Phát Land-ers thì sao nhỉ? 

Cùng dạo một vòng Hải Phát Land để xem tình hình thị trường được các ACE đánh giá như thế nào nhé!
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THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN 2019
QUA GÓC NHÌN
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THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN 2019
QUA GÓC NHÌN
HẢI PHÁT LAND

TH� TR��NG Đ�A �C VI�T NAM V�N LÀ M�T “MI�NG BÁNH” L N

Anh Nguyễn Đình Thi – Phó Giám Đốc Khối kinh doanh 5

Thị trường BĐS 2019 nhìn chung sẽ phát triển ổn định, khó xảy ra bong 

bóng bởi nhu cầu ở thực của người dân ngày càng cao. So với cùng kỳ 

năm ngoái, thị trường năm nay có sự sôi nổi hơn, số lượng khách tìm 

mua BĐS cũng tăng nhiều, đặc biệt là sau thời điểm ra Tết. Trong đó, 

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong năm 2019 sẽ vẫn là 3 "miền đất hứa" 

của các nhà đầu tư bởi sức mua cao, thanh khoản tốt. 

Ông Đinh Thế Quỳnh – Phó TGĐ Hải Phát Land



Trong tất cả phân khúc BĐS, đất nền đang được quan tâm trở lại mạnh mẽ và là sản 

phẩm “khoái khẩu” của các nhà đầu tư lẫn khách hàng mua ở thực bởi tính thanh 

khoản cao, khả năng đầu cơ lướt sóng tốt. Các tỉnh như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà 

Nam, Bắc Giang… lượng khách quan tâm tìm mua đất nền rất là nhiều. Có những 

buổi mở bán thu hút tới 500 khách hàng tham dự, có người phải chờ tới 8 tiếng để 

mua được căn hộ ưng ý. 

Bắc Ninh là một trong những thị trường vệ tinh đang được quan tâm nhiều nhất tại 

miền Bắc. Nổi bật có dự án Him Lam Green Park đang thu hút đông đảo khách hàng 

nhờ cách thức bán hàng mới của chủ đầu tư (hoàn thiện hạ tầng trước khi huy động 

vốn). Trong đó, phân khúc đất nền, đất dự án không gồm nhà xây thô chiếm ưu thế 

và được đông đảo khách hàng phần lớn ưa thích.

Còn bạn? Bạn nghĩ sao về thị trường địa ốc 2019? Mọi ý kiến đóng 

góp vui lòng gửi vào hòm thư: bth.haiphatland@gmail.com 15

CÁC Đ	N V� PHÂN PH�I VÀ NG��I MÔI GI I C
N LÀM GÌ TRONG NĂM 2019

Đ�T NN “TR�I D�Y”, CHUNG C� - NGH� D��NG TĂNG TR��NG �N Đ�NH

BĐS phát triển cũng đem đến nhiều cơ hội các đơn vị phân phối và người 

môi giới. Nhưng đi liền với nó là không ít khó khăn. 

Chủ đầu tư địa ốc ngày càng kiểm soát chặt chẽ và sát sao hơn, muốn có 

nguồn hàng tốt các đơn vị phân phối phải cạnh tranh với nhau, thể hiện 

năng lực tốt nhất. Điều đó đòi hỏi mỗi đơn vị đều phải nâng cao nguồn 

lực và xây dựng được hệ sinh thái với tổng hòa các dịch vụ BĐS để đem 

đến giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Ông Đinh Thế Quỳnh – Phó TGĐ Hải Phát Land

Khách hàng ngày càng thông minh và yêu cầu khắt khe hơn, người môi 

giới phải cẩn trọng khi tư vấn và luôn trau dồi kiến thức mới, nâng cao 

kinh nghiệm chuyên môn. Muốn bán hàng tốt, sales phải yêu dự án, 

yêu khách hàng, làm việc tận tâm và hết mình. Ngược lại, số lượng 

sales nhiều cũng dẫn tới cạnh tranh gay gắt, người môi giới phải bản 

lĩnh và quyết đoán hơn trước yêu cầu “cắt máu” để giữ quyền lợi cho 

mình. 

Chị Trần Kim Dung - CVKD Khối kinh doanh 5

Chị Hoàng Thị Lài Dung
Chuyên viên môi giới Khối 5

Phân khúc chung cư tuy nguồn cung lớn nhưng nhu cầu ở thực ngày càng cao, về 

dài hạn số lượng căn hộ tung ra thị trường sẽ được tiêu thụ hết. BĐS nghỉ dưỡng vẫn 

có tính thanh khoản cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và du lịch, tạo ra 

ngày càng nhiều những sản phẩm mới lạ, đúng thị hiếu của khách hàng.

Anh Nguyễn Đình Thi 
Phó Giám Đốc Khối kinh doanh 5

Chị Trịnh Thị Thanh Hương 
Chuyên viên kinh doanh chi nhánh Đông Bắc



Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nằm trong top 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới được UNESCO công 

nhận, và là một trong số 29 vịnh đẹp nhất được Câu lạc bộ những vịnh thế giới xếp hạng. Hè này, hãy 

đến với Hạ Long để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bức tranh thuỷ mặc, hùng vĩ của non nước nơi đây. 
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Có chỗ đảo quần tụ lại nhìn xa ngỡ chồng chất lên 

nhau. Cũng có nơi đảo đứng dọc ngang xen kẽ nhau, 

tạo thành tuyến chạy dài hàng chục km như một bức 

tường thành… những nét chấm phá cực kỳ tài nghệ 

dưới bàn tay khéo léo của tạo hóa.

Nhờ sự ưu ái của mẹ thiên nhiên, Hạ Long - Quảng 

Ninh nói chung trở thành nơi “nhất định phải đến” của 

bất cứ người nước ngoài nào khi đặt chân tới Việt 

Nam.

Nói đến vịnh Hạ Long là nói đến vẻ đẹp thần tiên của 

non nước mây trời, nơi những đảo đá như vươn dậy 

từ mặt nước bao la. Vịnh Hạ Long như một bức tranh 

thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng 

nghìn đảo đá, những con thuyền với cánh buồm nâu 

thong dong dạo chơi trên biển xanh mênh mông.

Vịnh Hạ Long giới hạn trong diện tích khoảng 1.553 

km2 bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là 

đảo đá vôi. Các đảo trên vịnh có những hình thù 

riêng, không giống bất kỳ hòn đảo nào ven biển Việt 

Nam và không đảo nào giống đảo nào. 

TRAVEL
GO

Vịnh Hạ Long - Nơi “Rồng hạ cánh”



Thời gian gần đây, Hạ Long nổi lên một số tiêu biểu như: dự án khu đô thị FLC Tropical City Ha Long 

của tập đoàn FLC tại khu Cao Xanh – Hà Khánh; dự án biệt thự, liền kề Beverly Hills Ha Long của Đức 

Dương Group trên ngọn đồi Hải Quân, Bãi Cháy; dự án căn hộ nghỉ dưỡng Ramada By Wyndham Ha 

Long Bay View của Lạc Hồng tọa lạc tại phường Trần Hưng Đạo… Đây đều là những dự án có vị trí 

đẹp, được đầu tư bài bản, thu hút nhiều khách hàng bởi tiềm năng sinh lời trong tương lai nhờ kinh tế 

hạ tầng khu vực phát triển.

Du lịch, hạ tầng phát triển mạnh mẽ chính là đòn bẩy giúp bất động sản Hạ Long, Quảng Ninh “cất 

cánh”. Hàng loạt “ông lớn” đổ về địa phương này và kiến tạo nên những bất động sản triệu đô, thay đổi 

diện mạo và mở ra trang mới tươi sáng hơn cho khu vực. 
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Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và đẹp như cõi mộng của chùa Tam Chúc đem đến cho khách 

du lịch cảm giác thuần khiết, thanh bình và êm ả. 
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Chùa Tam Chúc là 
địa danh hiếm hoi 
còn giữ được vẻ 
đẹp hoang sơ, tự 
nhiên và sơn thủy 
hữu tình. Từ trên 
cao nhìn xuống, 
nơi đây giống như 
một bức tranh thủy 
mặc khổng lồ với 
những đường nét 
hoàn toàn tự 
nhiên. Không chỉ 
vậy, nơi đây còn 
được đánh giá là 
vùng đất địa linh 
với thế lưng tựa 
vào núi, mặt 
hướng ra hồ và trở thành “Vịnh Hạ Long trên cạn”.
Mặt trước chùa Tam Chúc là hồ nước ngọt tự nhiên rộng nhất nhì cả nước, với dãy núi đá vôi bao bọc 
xung quanh hồ. Giữa hồ có 6 quả núi nhỏ tạo nên địa thế đẹp của vùng địa linh sơn thủy hữu tình. 
Mặt sau có 7 ngọn núi có thể phát sáng khi ánh trăng chiếu xuống vào ban đêm.
Không chỉ vậy, dưới bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của những người thợ lành nghề, chùa Tam Chúc với 12.000 
bức tranh miêu tả sự tích của Đức Phật, ngoài ra còn có vườn cột kinh khổng lồ với 1000 cột đá, mỗi 
cột 12m và nặng 200 tấn.

TRAVEL
GO

Chùa Tam Chúc – “Hạ Long trên cạn” đáng tự hào của Hà Nam
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Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của Hà Nam về kinh tế, văn hóa, bất động sản khu vực này 

cũng được tiếp đà tăng trưởng. Sự xuất hiện của dự án River Silk City – Sông Xanh tại Hà Nam được 

ví như “luồng gió mới” thúc đẩy thị trường Bất động tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Không chỉ vậy, tại chùa còn có cây 

Bồ Đề có tuổi thọ lớn nhất thế giới 

do Chủ tịch Quốc Hội Sri Lanka 

tặng cho Việt Nam. Được biết, đến 

khi xây dựng xong, chùa Tam Chúc 

sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế 

giới.

 

Với hệ thống giao thông thuận lợi 

và hiện đại, chùa Tam Chúc chỉ 

cách chùa Bái Đính 30km và chùa 

Hương 4,5km, tạo thành quần thể 

tam giác vàng du lịch tâm linh 

nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, 

giải trí và hành trình hành hương 

của khách du lịch trong và ngoài 

nước.

Quẩn thể du lịch Tam Chúc, Ba Sao là điểm đến tâm linh hấp dẫn, nơi đây là sự kết hợp của ngôi chùa 

hàng trăm năm tuổi với sự hùng vĩ của non nước bao la.
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River Silk City – Sông Xanh là phân 

kỳ 2-3 thuộc dự án khu đô thị mới 

River Silk City, bao gồm các khu 

nhà phố thương mại, biệt thự, 

resort, chung cư. Đây là một trong 

những dự án tâm huyết của Tập 

đoàn CEO tại khu vực phía Bắc. 

Dự án được quy hoạch bởi CPG 

Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế 

với hệ thống hạ tầng được đầu tư 

đồng bộ, tốt nhất Hà Nam.
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B�T Đ�NG S�N N�I B�T

RIVER SILK CITY SÔNG XANH

Khu đô 
th� hi�n 
đ�i tiên 
phong 

d�n d�t 
th� 

tr��ng 
Hà 

Nam

T�a l�c t�i v� trí đ�c đ�a c�a 
ngõ thành ph� Ph� Lý, Hà 
Nam, li�n k� v�i c� s� 2 c�a 
B�nh vi�n B�ch Mai và B�nh 
viên Vi�t Đ�c, River Silk City 
– Sông Xanh là khu đô th� 
hoàn ch�nh, đ�c đáo và quy 
mô b�c nh�t Hà Nam, m�t 
s�n ph�m đáng đ�u t� c�a 
CEO Group.



River Silk City – Sông Xanh bao gồm gần 650 
nền nhà phố thương mại và biệt thự được thiết 
kế độc đáo và hợp lý theo tiêu chuẩn quốc tế, 
với đa dạng diện tích từ 70 – 250m2, phù hợp 
với cả khách đầu tư lẫn ở thực.

Ngày 23/03/2019, lễ mở bán lớn  River Silk City – Sông Xanh đã diễn ra tại Hà Nam, thu hút gần 500 
khách hàng tham dự. Theo đó, 100% sản phẩm đã tìm được chủ nhân ngay từ khi mở bảng hàng. 
Điều này chứng minh sức hút không thể bỏ qua của dự án, giúp khuấy đảo thị trường Hà Nam. Dự 
án được phân phối độc quyền bởi Hải Phát Land.
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Dự án được xây dựng trên quy mô 26,8ha tại 
phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Sau khi 
hoàn thành, dự án cung cấp ra thị trường 666 
sản phẩm nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 
căn hộ. Him Lam Green Park sở hữu vị trí đắc 
địa, thuận tiện để di chuyển đến trung tâm hành 
chính văn hóa của TP Bắc Ninh, sân bay Nội 
Bài, các khu công nghiệp trọng điểm của vùng 
đất xứ Kinh Bắc và các tỉnh lân cận.

Him Lam Green Park được kiến tạo trở thành 
khu đô thị khép kín hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc 
Ninh với cụm hơn 40 tiện ích nội khu đa dạng.
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B�T Đ�NG S�N N�I B�T

Him Lam Green Park 

Là khu đô th� hoàn ch�nh đ�u tiên t�i B�c Ninh, l�i đ��c h��ng l�i t� tr�c hành lang 
cao t�c và tr�c phát tri�n Hà N�i, Him Lam Green Park h�a h�n s� mang di�n m�o và 
t�m vóc c�a m�t khu đô th� ki�u m�u, t�o ra làn gió m�i cho th� tr��ng BĐS B�c Ninh, 
đ�ng th�i giúp nhà đ�u t� gia tăng giá tr� theo th�i gian.



Yếu tố đô thị xanh và cộng đồng được chủ đầu 
tư đặc biệt quan tâm với gần 50% diện tích dành 
cho phát triển mảng xanh và các tiện ích gắn kết 
cư dân.

Lĩnh vực giáo dục cũng được chú trọng với hệ 
thống trường liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến 
trung học cơ sở, hứa hẹn sẽ là môi trường lý 
tưởng cho trẻ phát triển toàn diện.

Với lợi thế về vị trí cùng sự đầu tư bài bản về hạ 
tầng, Him Lam Green Park được đánh giá là 
điểm sáng trong đầu tư kinh doanh tại Bắc Ninh, 
đem đến cơ hội sinh lời vô cùng tiềm năng 
trong tương lai. 
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B�T Đ�NG S�N N�I B�T

Westpoint Nam 32 

Thông tin Hoài Đ�c lên Qu�n vào năm 2020 giúp b�t đ�ng s�n 
khu v�c “nóng” lên t�ng ngày, đ�c bi�t là đ�t n�n. Trong đó, d� 
án Westpoint Nam 32 v�i l�i th� v� v� trí và h� t�ng đ�ng b� đang 
hút c� khách hàng đ�u t� l�n khách có nhu c�u � th�c.

D� th�o 
Hoài Đ�c 
lên qu�n 
- West-

point 
Nam 32 

hút 
khách 
đ�u t� 
l�n � 
th�c



WestPoint – Nam 32 được xây dựng trên diện 
tích 47ha ngay trung tâm hành chính của huyện 
Hoài Đức, gần trục quốc lộ 32. Từ đây, cư dân 
có thể dễ dàng di chuyển tới các khu vực lân 
cận nhờ hạ tầng giao thông đã hiện hữu. 

Với mục tiêu mang lại một cuộc sống tiện nghi 
trong lành nhất cho các cư dân, chủ đầu tư đã 
xây dựng nên không gian sống xanh và hệ 
thống tiện ích đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt đa dạng cho các cư dân. 

Bao gồm những dãy nhà liền kề cao 3,5 tầng 
với diện tích từ 72 - 157m2 thiết kế theo phong 
cách hiện đại, không gian mở, tận dụng tối đa 
nắng và gió tự nhiên.

Mức giá bán hiện tại được chủ đầu tư đưa ra khá 
hợp lý, chỉ từ 2,8 tỷ đồng/căn, nhà liền kề. Với 
những lợi thế về vị trí và tiện ích hiện đại cùng 
mức giá hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung tại 
khu vực, WestPoint – Nam 32 đang thu hút cả 
khách đầu tư lẫn khách ở thực.
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Hiện tại, sức mua bất động sản tại TP. HCM vẫn được đánh giá khá lớn, 

đặc biệt các dự án BĐS ở khu vực nội thành có tính thanh khoản cao, điều 

này thu hút sự quan tâm không chỉ của khách hàng có nhu cầu ở thực mà 

còn của nhà đầu tư.

Điển hình mới đây, dự án Sunshine City Sài Gòn do Hải Phát Land phân 

phối, chỉ trong một buổi mở bán đã chốt thành công 300 giao dịch. Trong 

đó, loại hình nhà phố có sức mua lớn nhất.

Sở dĩ, bất động sản tại TP. HCM nóng lên gần đây bởi giá nhà bình dân ở 

khu vực nội thành trong 2 năm qua đã tăng giá gấp đôi. Điển hình là khu 

vực Quận 2 và Quận 9 có những nơi tăng giá gấp 3 lần. Lợi nhuận khổng 

lồ từ các dự án BĐS là lý do khiến nhà đầu tư liên tục “xuống tiền” cho dự 

án.
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VÒNG QUANH TH� TR��NG

S�C MUA L N,
TÍNH THANH KHO�N CAO

Thị trường BĐS TP. HCM Quý I/2019:

Năm 2019, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường Bất 

động sản tiếp tục bám đà phát triển. Đặc biệt, tại TP. HCM, nguồn 

cung các sản phẩm được tung ra thị trường với giá cả duy trì.  Để có 

cái nhìn rõ hơn về thị trường BĐS Tp.HCM và khu vực phía Nam đầu 

năm 2019, Tạp chí “Nhịp đập Hải Phát Land” đã có cuộc trao đổi với 

ông Lương Minh Đức – Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Hải Phát Land.

PV: Xin ông cho bi�t, tình hình th� tr��ng b�t đ�ng s�n TP.HCM cũng nh� khu v�c mi�n 
Nam th�i đi�m đ�u năm 2019 di�n bi�n nh� th� nào? 

Hiện nay, xu hướng của chủ đầu 

tư cũng như các đơn vị kinh doanh 

là tìm kiếm nguồn hàng ở các tỉnh 

thành lân cận. Thực tế, các địa 

phương này giá cơ sở còn thấp, hệ 

thống hạ tầng chưa hoàn thiện, 

đây cũng là cơ hội để các đơn vị 

Bất động sản có nhiều “đất diễn” 

hơn.

V�y tr��c nh�ng thay đi c�a th� tr��ng 
b�t đ�ng s�n, doanh nghi�p BĐS đã có l	i 
nh� th� nào th�a ông?

Có thể nói TP.HCM là thị trường 

mà Hải Phát Land đã nghiên cứu 

kỹ và đặt nhiều kỳ vọng phát triển. 

Hải Phát Land TP.HCM tập trung 

đẩy mạnh thị trường Bình Thuận, 

thị trường này đã nhanh chóng tạo 

cơn sốt với dự án nổi bật APEC 

Mandala Wyndham. Một con số 

đáng nói đó là những nhà đầu tư 

ban đầu đồng hành cùng Hải Phát 

Land chi nhánh TP.HCM, đến hiện 

tại đã thu về lợi nhuận từ 30% - 

40%. Thương hiệu của Hải Phát 

Land tại thị trường Bình Thuận đã 

được xác lập.

Sắp tới, bên cạnh đẩy mạnh thị 

trường Bình Thuận, Hải Phát Land 

Chi nhánh TP.HCM cũng sẽ tham 

gia vào dự án ở Ninh Thuận và 

Nha Trang, đây được xem là hai 

thị trường “khoái khẩu” của nhà 

đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

V�i H�i Phát Land chi nhánh TP.HCM có 
nh�ng đ�nh h��ng nh� th� nào trong vi�c 
l�a ch�n ngu�n hàng phân ph�i?
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Đúng  vậy! Thị trường BĐS Bình Thuận 

từ đầu năm 2019 đã đón nhận nhiều 

tin tốt. Trong đó phải kể đến việc 

UBND tỉnh Bình Thuận thúc đẩy hoàn 

thiện tiến độ sân bay cũng như triển 

khai giải phóng mặt bằng cho cao tốc 

Long Thành – Phan Thiết, giúp hệ 

thống hạ tầng tại Bình Thuận không 

ngừng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư lớn bắt 

đầu tham gia vào Bình Thuận như 

Novaland, Hưng Lộc Phát, khiến sức 

nóng của thị trường BĐS khu vực này 

tăng giá đáng kể.

V�y Bình Thu�n có ph�i là đi�m sáng c�a B�t 
đ�ng s�n khu v�c phía Nam năm 2019?

Theo tôi, việc siết chặt tín dụng không 

ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu 

tư. Vì cầu mạnh – cung ít, tính thanh 

khoản vẫn ở ngưỡng cao. Vì thế nhà 

đầu tư hoàn toàn yên tâm để đón sóng 

thị trường tại TP. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh lân cận khu vực phía Nam.

Đ�	c bi�t, năm 2019, vi�c si�t ch�t tín d�ng s� 
di�n ra t�i TP.HCM, đ�ng thái này có �nh 
h��ng đ�n tâm lý nhà đ�u t� hay không? 
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VÒNG QUANH TH� TR��NG

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

QUÝ 1/2019

T H Ị  T R Ư Ờ N G
TP.HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG

TỶ LỆ LẤP ĐẦY GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH

/M2/THÁNG96%
TĂNG GIÁ THEO NĂM

5,4%27,9 USD

CĂN HỘ

TĂNG GIÁ THEO NĂM

22,7%

BÁN LẺ

GIÁ THUÊ GỘP THỜI TRANG, PHỤ KIỆN
VÀ F&B TIẾP TỤC CHIẾM

TỶ TRỌNG LỚN VỀ
NGUỒN CẦU.

TĂNG GIÁ THEO NĂM

-2%
/M2/THÁNG

45,4 USD

GIÁ BÁN SƠ CẤP
(THÔNG THỦY/M2)

2.028 USD

Lượng mở bán đạt trên 4.500 căn, 
thanh khoản đạt trên 4.300 căn. 
Sự sụt giảm nhu cầu mua đầu tư 
thể hiện rõ hơn trong quý 1/2019 

sau thời kỳ tăng trưởng mạnh. 
Một số dự án hạng sang khu vực 

trung tâm khiến mặt bằng giá 
toàn thị trường tăng mạnh, đến 

22,7% theo năm.
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T H Ị  T R Ư Ờ N G
HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

TỶ LỆ LẤP ĐẦY GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH

/M2/THÁNG94%
TĂNG GIÁ THEO NĂM

1,5%21,1 USD

CĂN HỘ

TĂNG GIÁ THEO NĂM

6,8%

BÁN LẺ

GIÁ THUÊ GỘP TỶ LỆ LẤP ĐẦY TRONG
QUÝ ĐẠT 90%. KHÁCH
THUÊ CHỦ YẾ LÀ F&B

VÀ THỜI TRANG.

TĂNG GIÁ THEO NĂM

1,1%
/M2/THÁNG

28,8 USD

GIÁ BÁN SƠ CẤP
(THÔNG THỦY/M2)

1.407 USD

Nguồn cung quý 1/2019 đạt gần 
11.500 căn, tăng 24,7% theo quý và 
đạt mức cao nhất trong 5 năm gần 
đây. Hoạt động bán hàng bùng nổ 

với thanh khoản đạt hơn 13.600 căn, 
tăng 65% theo quý.

Nhu cầu mua để ở duy trì tốt, trong 
khi nhu cầu đầu tư được xem là đang 

giảm dần.
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TRUY�N C��I TH� GIÃN

B�t đ�ng hay b�t đ�ng s�n?
Một cô nàng chân dài, da trắng và vòng 3 căng đầy 
vừa kết hôn với một đại gia cỡ bự cả về tài sản và 
vóc dáng. Cô này được ông chồng mua cho một 
căn hộ cao cấp. Sau tuần trăng mật cô gái trở về gặp 
đám bạn gái thân thiết. Các cô bạn này ùa vào chúc 
mừng :
- Chúc mừng cậu, số cậu may mắn thế
- Ồ không đâu, ông ấy bị liệt...rồi
- Thế trước đây ông ấy không cho câu biết sao?
- Ông ấy nhiều lần nhắc tới chuyện “bất động” nhưng 
tớ cứ nghĩ là Bất Động Sản.

Chuyên viên môi gi�i b�t đ�ng s�n thông minh nh�t
Một chuyên viên môi giới nhà đất tỏ ra vô cùng 
buồn bã khi ngay bên cạnh văn phòng làm việc 
của anh mới mở một văn phòng cùng lĩnh vực với 
tấm biển quảng cáo cực bự: “Đại lý tốt nhất”.
Chưa hết buồn thì một đối thủ khác lại mở thêm 
một văn phòng cũng về lĩnh vực này ngay bên còn 
lại với tấm biển to hơn nữa “phí hoa hồng thấp 
nhất”.
Sau một vài ngày suy nghĩ, anh chuyên viên môi 
giới bất động sản này quyết định đặt và treo một 
tấm biển quảng cáo to nhất với dòng chữ: “Lối vào 
chính”.



K�t qu� c�a m�i liên k�t
- Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được 
một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?
- Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.
- Tỷ lệ đóng góp thế nào?
- Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.
- Kết quả ra sao?
- Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy 
được kinh nghiệm.

Bí quy�t s�ng hòa nhã
Phóng viên hỏi một cụ già nổi tiếng là hiền hòa nhã 
nhặn nhất vùng, không bao giờ nhăn mày nặng lời với 
ai cả:
“Thưa cụ, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, không có một ai
khiến cụ phật ý hay bực mình ạ?”
“Làm gì có chuyện đó. Sống trên đời chín người mười ý, 
dù anh có cố gắng đến đâu vẫn có người không vừa 
lòng thôi.”
“Vậy bí quyết nào khiến cụ luôn dễ dàng mỉm cười khi 
đối đầu với các mâu thuẫn bất đồng ạ?”
“Mỗi khi gặp ai đó cư xử gàn dở khó chịu tôi lại tự nhủ, 
ông Trời lại cử một thằng điên đến để thử thách lòng 
kiên nhẫn của mình đây, thế là trong lòng thấy nhẹ 
nhõm hẳn”.
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Thái độ cần thay đổi ở nhân viên
Để phát triển và thăng tiến13
1. Thường xuyên phàn nàn
Với nhân viên thường xuyên phàn nàn, 
không có gì họ cảm thấy thỏa mãn, cho dù 
có điều gì tốt đi chăng nữa.

2. Luôn bào chữa
Không bao giờ chịu trách nhiệm với những 
gì mình đã làm. Thay vào đó, họ luôn tìm 
các lý do để bào chữa.

3. Thiếu nhiệt huyết
Khi triển khai dự án mới, họ không 
mấy nhiệt huyết.

4. Không giúp đỡ người khác
Khi ai đó đề nghị giúp đỡ, họ từ chối và cho 
rằng “Đó không phải việc của tôi”

5. Chuyên ngồi lê đôi mách
Những người có thói quen ngồi lê đôi mách, 
thường xuyên nói xấu người này, người kia sẽ 
ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của nhân 
viên Công ty cũng như văn hóa doanh nghiệp.

6. Nói dối
Một nhân viên hay nói dối và thích bịa 
chuyện là mối nguy hiểm cho Công ty.

7. Luôn thể hiện mình
Họ luôn thể hiện như bản thân biết tất cả 
mọi thứ và không chịu trau dồi, không chịu 
học hỏi.

8. Không có tinh thần làm việc theo nhóm
Nhân viên nếu chỉ biết làm theo ý mình mà 
không để ý đến ý kiến của các thành viên 
khác trong nhóm sẽ làm ảnh hưởng đến lợi 
ích chung của cả Công ty.

9. Thiếu trách nhiệm
Nhân viên chây ì, thường đi làm muộn, 
không hoàn thành tốt các công việc của 
Công ty và không bao giờ giữ lời hứa.

10. Thiếu sự sáng tạo
Một nhân viên tốt sẽ luôn tìm tòi và chủ 
động để học hỏi cái mới trong khi nhân viên 
tệ thường chỉ ngồi ì và làm theo sự chỉ bảo 
của người khác.

11. Không bao giờ dặt câu hỏi
Họ không hứng thú với việc đặt câu hỏi 
cũng như học thêm những điều mới.

12. Thiếu tập trung
Những nhân viên kiểu này thường bị xao 
nhãng trong công việc.

13. Không phát triển
Một nhân viên không chịu cố gắng để trở 
nên tốt hơn sẽ không thể giúp ích gì nhiều 
cho Công ty của bạn.
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