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Bí quyết giữ lửa đam mê công việc của “cánh bồ câu xanh” Kim Liên

Người Hải Phát Land nói gì về những “con tàu số liệu”?

Phó Tổng Giám đốc đi lên từ Nhân viên kinh doanh học việc

Email:
bth.haiphatland@gmail.com

Điện thoại:
0974 87 87 90

SỐ 04 |  Quý I I/2019

N�i dung
CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Trần Thị Phương Hoa

BAN BIÊN TẬP
Huyền Cao

Thu Thủy
Danh Tuyên

THIẾT KẾ
Kami Mạnh

MỌI THÔNG TIN BÀI VIẾT
& GÓP Ý XIN GỬI VỀ:

Thư ngỏ

Tin tức nổi bật

Tiêu điểm Hải Phát Land

Nhân vật

Bất động sản nổi bật

Vòng quanh thị trường

Hải Phát Land 3 miền

Hải Phát Global

Truyện cười thư giãn

Thông tin triết lý

03

04

10

20

22

24

28

38

36

34

30

Hải Phát Land được vinh danh Top 10 sàn giao dịch tiêu biểu

Hải Phát Land phân phối độc quyền dự án Sunny Garden City

Hơn 300 khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án DTA Garden House

Hải Phát Land lan tỏa tinh thần cộng đồng qua “Bữa ăn Hoa mặt trời”

Hải Phát Land giành Huy chương Bạc giải bóng đá BĐS Việt Nam khu vực miền Bắc

Bức tranh hoạt động của Hải Phát Land 6 tháng đầu năm

Người sale nói về nghề sale: Gọi chúng tôi là “cò đất” cũng đúng…

Bài học quản lý tài chính

Camera giấu kín14

Trải nghiệm du lịch

Mũi Né Summer Land Resort – Tổ hợp giải trí tỷ USD

DTA Garden House – Đất vượng khí, sinh phú quý

Sunny Garden City – Khu đô thị xanh và hoàn chỉnh nhất trên trục Đại lộ Thăng Long

“Đốt cháy” bảng hàng Nhơn Hội New City chỉ trong 2 giờ

Những tính cách cần phải có ở một nhân viên bán hàng thành công

Văn phòng đại diện Hải Phát Toàn Cầu tại Hàn Quốc chính thức đi vào hoạt động
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Địa điểm check-in hot nhất Hè 2019

Bất động sản Quý II/2019: Hà Nội – nguồn cung căn hộ giảm, TP.HCM “hot” đất nền

Đất nền ven biển Quy Nhơn: Kênh đầu tư “một vốn bốn lời”



Bạn thân mến,

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để đập bỏ chướng ngại vật trên hành 

trình của cuộc đời? Đã bao nhiêu lần bạn bỏ lỡ cơ hội chỉ vì ngần ngại 

không dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân? Nếu không đủ mạnh mẽ 

để vượt qua những chướng ngại vật, sẽ khó có thể tìm kiếm được những 

gì mà bản thân mong muốn.

Như Cavett Robert đã từng nói: “Cuộc đời tựa như hòn đá, chính bạn là 

người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa 

sáng”. 

Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn có những chướng ngại 

vật để thách thức tất cả chúng ta. Và đời người là hành trình vượt qua tất 

cả những thách thức đó. Bạn đừng vội nản chí, hãy hướng về phía trước, 

để mỗi lần vượt qua những chướng ngại vật, bạn sẽ thấy mình trưởng 

thành hơn. Sau cùng những khó khăn sẽ đem lại cho 

bạn một tài sản vô cùng lớn đó là sự trưởng thành 

và trải nghiệm.

Thực tế đã chứng minh, những người dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu, có thể đạt được những 

thành tựu không tưởng. Mỗi chướng ngại vật đều 

ẩn chứa một hạt giống cơ hội để làm thay đổi con 

người. 

Chúng tôi tin rằng bạn có đủ niềm tin và lòng can đảm để vượt lên và 

thành công. Hãy vượt qua những chướng ngại vật và tăng tốc thật nhanh 

để sớm thu về trái ngọt.

Ban Biên tập

TH� NG�



Ngày 06/04/2019, Hải Phát Land vinh dự 

đón nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh 

Việt Nam tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh 

Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ 

chức. Đây là giải thưởng uy tín được tổ chức 

thường niên từ năm 2003. Giải thưởng là sự 

ghi nhận của cộng đồng dành cho Hải Phát 

Land trong năm 2018. Đồng thời là động lực 

để Hải Phát Land tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh và khẳng định vị thế 

trên thị trường.

Hải Phát Land được vinh danh tại giải thưởng
Thương hiệu mạnh Việt Nam 2019

Ngày 29/6/2019 vừa qua, tại sự kiện Ngày 

Hội môi giới Bất động sản diễn ra ở 

TP.HCM, Hải Phát Land vinh dự được vinh 

danh ở hạng mục sàn giao dịch bất động 

sản xuất sắc do Hội môi giới Bất động sản 

Việt Nam bình chọn.

Giải thưởng này được giới chuyên môn 

đánh giá cao, do Hiệp hội Bất động sản Việt 

Nam tổ chức. Tại đây, hội đồng thẩm định 

sẽ thông qua một số tiêu chí như quy mô 

sàn giao dịch, số lượng giao dịch thành 

công, trang thiết bị, công nghệ, cơ sở hạ 

tầng, hoạt động cộng đồng và những đóng 

góp đối với xã hội.

Đây là thành quả của một hành trình nỗ lực 

để khẳng định thương hiệu với mục tiêu trở 

thành đơn vị kinh doanh và phân phối bất 

động sản tốt nhất Việt Nam.

Hải Phát Land lọt  Top 10 Sàn giao dịch tiêu biểu năm 2019

TIN T�C N�I B�T
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Sáng ngày 22/04, Lễ vinh danh Quý I/2019 “Hải Phát Land : Road to success – Khởi động” đã diễn ra 

thành công tốt đẹp. Tại chương trình, những CBNV có thành tích làm việc xuất sắc đã được công ty 

vinh danh, bao gồm các hạng mục giải thưởng Super Support danh cho CBNV Khối Back Office, hạng 

mục Super Team và Super Sales dành chott đội nhóm và cá nhân kinh doanh có doanh thu tốt nhất.

“HẢI PHÁT LAND – ROAD TO SUCCESS” QUÝ I/2019

N�I NH�NG “CHI�N BINH” VÀ T�P TH� V�NG MNH Đ��C T�A SÁNG
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Chiều ngày 16/05/2019, Hải Phát Land đã ký 

kết hợp tác phân phối độc quyền dự án Sunny 

Garden City với chủ đầu tư CEO Group, đưa 

mối quan hệ giữa hai đơn vị lên một tầm cao 

mới. Sunny Garden City là dự án khu đô thị 

hoàn chỉnh đầu tiên tại phía Tây thành phố 

dọc trục Đại lộ Thăng Long, với đầy đủ các 

mô hình bất động sản và đa dạng tiện ích, hứa 

hẹn đem tới nhiều thắng lợi mới cho Hải Phát 

Land

HẢI PHÁT LAND PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SUNNY GARDEN CITY
TỪ CEO GROUP

Ngày 26/05/2019, lễ mở bán KĐT The Phoenix 

Garden đã diễn ra thành công tại khách sạn JW 

Marriott Hà Nội, thu hút gần 300 khách hàng 

tham dự. Hơn 50 căn biệt thự tìm được chủ nhân 

ngay tại sự kiện.

LỄ MỞ BÁN KĐT THE PHOENIX GARDEN TẠI KHÁCH SẠN
JW MARRIOTT HÀ NỘI

TIN T�C N�I B�T



Tọa lạc tại vùng đất Từ Sơn, Bắc Ninh, dự án nhà phố thương mại DTA Garden House với 160 căn shop-

house được đánh giá là vùng “đất vượng khí, sinh phú quý” thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Trong quý II/2019, DTA Garden House đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu dự án tại Bắc Ninh với nhiều giao 

dịch thành công. Điều này chứng tỏ tiềm năng sinh lời lớn của dự án đối với các nhà đầu tư tại Bắc Ninh 

nói riêng cũng như ở khu vực phía Bắc.

HƠN 300 KHÁCH HÀNG THAM DỰ
LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN DTA GARDEN HOUSE

Ngày 25/05/2019, lễ mở bán dự án 

KĐT Dĩnh Trì đã thu hút sự quan tâm 

của hàng trăm khách hàng. Tại đây, 

nhiều giao dịch đã được chốt thành 

công, chứng tỏ sức nóng của thị 

trường bất động sản Bắc Giang trong 

quý II/2019. 

GHI NHẬN NHIỀU GIAO DỊCH TẠI BUỔI MỞ BÁN
DỰ ÁN KĐT DĨNH TRÌ



HẢI PHÁT LAND LAN TỎA TINH THẦN SẺ CHIA VÌ CỘNG ĐỒNG
QUA CHƯƠNG TRÌNH “BỮA ĂN HOA MẶT TRỜI”

TIN T�C N�I B�T

Với mong muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ một phần khó khăn đến với cộng đồng, tháng 5/2019, Hải 

Phát Land khởi động chuỗi hoạt động từ thiện mang tên “Bữa ăn Hoa mặt trời”. Chương trình diễn ra 

hàng tháng tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung Ương, Viện Huyết học và 

Truyền máu Trung Ương. Tại đây, 600 suất cơm đã được trao miễn phí đến bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, 10 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được nhận hỗ 

trợ viện phí để có thể an tâm tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. 

Bữa ăn Hoa mặt trời lần thứ 1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bữa ăn Hoa mặt trời lần thứ 2 tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương



Vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Gia Địa Land, Đất Xanh Miền Bắc, các cầu thủ của Hải Phát Land đã 

tiến vào vòng Chung kết VARS CUP khu vực phía Bắc và đối đầu cùng đội tuyển Top One. Dưới cơn mưa 

rào thấm lạnh, tinh thần thi đấu của các cầu thủ vẫn rực cháy tới những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, 

may mắn chưa mỉm cười với các tuyển thủ của Hải Phát Land, đội tuyển Top One đã tiến đến ngôi vương 

và Hải Phát Land giành Huy chương Bạc tại giải đấu này.

HẢI PHÁT LAND GIÀNH HUY CHƯƠNG BẠC
GIẢI BÓNG ĐÁ BĐS VIỆT NAM KHU VỰC MIỀN BẮC

Ngày 1/6, Hải Phát Land đã tổ chức thành 

công chương trình THẾ GIỚI CHO CON. Sự 

kiện thu hút gần 300 bạn nhỏ và các bậc 

phụ huynh. Tại đây, các con được hòa 

mình vào thế giới tuổi thơ đầy màu sắc với 

các chuỗi hoạt động vui chơi giải trí; Gặp gỡ 

Siêu anh hùng và nàng Elsa. Đồng thời, các 

bé có thành tích học tập xuất sắc đã được 

vinh danh nhận thưởng. Cuộc thi vẽ với 

tổng giải thưởng lên tới 15 triệu đồng cũng 

tìm ra những người thắng cuộc. Giải thưởng 

đã được trao tận tay cho các họa sĩ nhí.

THẾ GIỚI CHO CON ĐẦY MÀU SẮC TẠI SỰ KIỆN
QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
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TIÊU ĐI�M H
I PHÁT LAND

BỨC TRANH HOẠT ĐỘNGCỦA HẢI PHÁT LAND6 THÁNG ĐẦU NĂM
Sáu tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của Hải Phát 

Land tiếp tục ghi nhận những điểm sáng. Tổng doanh thu và số 

lượng giao dịch cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Đây là tín 

hiệu tích cực giúp Hải Phát Land vươn tới mục tiêu trở thành 

đơn vị kinh doanh và phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam.



Không những vậy, Hải Phát Land cũng đẩy mạnh 

các hoạt động vì xã hội, cộng đồng. Sự kiện từ 

thiện “Bữa ăn Hoa mặt trời” được tổ chức đều đặn 

hàng tháng, nhằm chia sẻ một phần khó khăn 

đến với những bệnh nhân kém may mắn.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo 

cùng CBNV, Hải Phát Land đang trở thành cầu nối 

tin cậy giữa khách hàng với chủ đầu tư, đáp ứng 

nhu cầu sở hữu bất động sản của hàng vạn khách 

hàng. Trong 6 tháng cuối năm, Hải Phát Land tiếp 

tục tăng tốc, hứa hẹn tạo những bước đột phá mới 

góp phần cho sự phát triển của thị trường bất 

động sản Việt Nam.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Hải Phát Land 

đã liên tục khai trương nhiều chi nhánh và văn 

phòng đại diện ở các tỉnh thành trên khắp cả 

nước, nâng tổng số chi nhánh lên con số 25. Đặc 

biệt, sự kiện Hải Phát Global chính thức khai 

trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc là dấu 

mốc chứng tỏ “tính đột phá” trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản của đơn vị. 

Đội ngũ nhân sự của Hải Phát Land năm 2019 

tiếp tục được củng cố với lực lượng hùng hậu. Tại 

Học viện Bất động sản Hải Phát, các nhân sự đều 

được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng 

cao về trình độ chuyên môn của từng công việc, 

có trách nhiệm, đạo đức tốt và kỷ luật cao. Đồng 

thời, đội ngũ quản trị tại Hải Phát Làn là những 

người có tầmzhvv    tư duy, dày dạn kinh nghiệm, 

bản lĩnh vững vàng, dám đương đầu với thử 

thách.

Bên cạnh đó, Hải Phát Land tiếp tục chú trọng 

vào công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp, 

quan tâm đến đời sống CBNV Công ty. Với đội 

ngũ nhân sự trẻ, nhiều hoài bão, các hoạt động 

nội bộ của Công ty nhận được sự hưởng ứng và 

tham gia nhiệt tình như Chương trình Quốc tế Phụ 

Nữ 08/03, Chương trình Tết thiếu nhi 01/06, 

chương trình Vinh danh hàng quý.



Hai người phụ nữ với những chia sẻ hết sức 
chân thật về nghề môi giới bất động sản 
(BĐS) – nghề mà nhiều người hay gọi bằng 
cụm từ “cò đất”.

TIÊU ĐI�M H
I PHÁT LAND

Nhắc đến nghề môi giới bất động sản, ai cũng nghĩ tới 

hình ảnh những nhân viên lúc nào cũng quần là áo lượt, 

đầu tóc chải chuốt, ăn mặc sang trọng đi ký kết hợp 

đồng với khách hàng…, mà ít ai biết rằng đằng sau đó là 

cả một quá trình nỗ lực.

Sau khi tốt nghiệp ngành dược, từ Nghệ An, Hoài An (SN 

1987) quyết định vào Gia Lai bán thuốc tây. Được một 

thời gian, An chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. 

Qua sự giới thiệu của bạn bè, tháng 1/2019, An quyết 

định ứng tuyển vị trí sale tại Hải Phát Land TP. Hồ chí 

Minh.

Tháng đầu làm việc, An chưa phát sinh được giao dịch 

nào. “Ban đầu, mình được sếp giao gọi điện cho khách 

hàng, nhưng suốt tuần đầu tiên, ai cũng tắt máy khi 

mình vừa chào câu đầu tiên, thậm chí một số người khó 

tính còn buông lời khó nghe, nhưng được anh em động 

viên, mình lại cố gắng làm tiếp”, An chia sẻ.

Tới tháng thứ hai, thứ ba rồi thứ tư... An được thêm nhiều 

giao dịch, tổng giá trị nhanh chóng lên tới vài chục tỷ 

đồng. “Mọi người nói là mình có duyên với nghề, tự bản 

thân cũng thấy thế”, An cười, nói.

Đối với An, làm nghề sale quan trọng nhất là giữ chữ tín 

và chữ tâm. Có như vậy, khách hàng mới tin tưởng giao 

cho sale những khoản tiền lớn, có giá trị từ vài trăm triệu 

lên đến vài tỷ đồng, chị cho biết.

Uy tín giúp An có thêm nhiều khách hàng. 

Một khách nọ mua nhà của An và cảm thấy 

yên tâm, lại giới thiệu cho nhiều người khác. 

Cứ thế, số lượng giao dịch đến với chị ngày 

càng nhiều, bản thân An cũng vui mà khách 

hàng cũng hài lòng vì chọn mua được những 

sản phẩm ưng ý.

An cho hay, từ khi công tác tại Hải Phát Land, 

chị có thêm nhiều “cái được”: được nhiều mối 

quan hệ, được tích lũy kiến thức kinh tế - xã 

hội, và quan trọng là được nâng cao mức 

sống với nguồn thu nhập “cao gấp mấy chục 

lần so với trước đây”, theo lời chị nói.

“An chưa từng nghĩ mình sẽ có dịp tiếp xúc 

với những người như Giám đốc Công an Tỉnh 

hay lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc 

Bệnh viện… Chính Hải Phát Land đã tạo ra 

môi trường làm việc tuyệt vời đó cho mình, 

giúp mình mở rộng các mối quan hệ xã hội, 

trau dồi lời ăn tiếng nói”, Hoài An cho biết.

Cũng nhờ có uy tín của Hải Phát Land trên thị 

trường BĐS mà chữ tín của An đối với khách 

hàng cũng được nâng lên, giúp chị ngày càng 

thành công hơn. Vị trí Trưởng phòng Kinh 

doanh sau 7 tháng làm việc chính là minh 

chứng rõ nhất cho điều đó.

Ng�	i sale nói v� ngh� sale:

Chữ tín đặt lên hàng đầu

Đàm Thị Hoài An, Trưởng phòng kinh doanh 4 - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

“G�i chúng tôi là
“cò đ�t”
cũng đúng…”
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“Mình muốn chinh phục những đỉnh cao mới trong 

nghề sale. Ví dụ, những ngày đầu, mình bán được 

những căn hộ có giá trị 1 tỷ, 2 tỷ, nhưng càng về sau, 

càng muốn chốt những căn có giá trị cao hơn đến 6, 7 

tỷ. Những người làm nghề thành công không nhìn vào 

số tiền hoa hồng mà họ nhận được, mà họ nhìn vào 

những mốc thử thách mà họ đã vượt qua”, Tuyết Anh 

tâm huyết nói.

Tuyết Anh cho hay, chị luôn tự hào vì được làm việc 

tại Hải Phát Land. Công ty giúp Tuyết Anh ngày càng 

“PHÁT”. Sự phát triển của Hải Phát Land qua từng 

ngày, từng tháng khiến Tuyết Anh cũng phải tự đổi 

mới bản thân để phù hợp với sự chuyển mình của 

công ty.

“Tuyết Anh tiếp xúc với Hải Phát Land từ những ngày 

đầu, khi quy mô công ty chỉ có vài chục người, nay đã 

lên tới hơn 2.000 nhân sự. Chỉ ở Hải Phát mới có một 

Học viện Bất động sản để đào tạo ra những chiến binh 

sale tinh nhuệ, giúp mình có được như ngày hôm nay. 

Mình cảm thấy tự hào về nơi mình đang làm việc rất 

nhiều”, Tuyết Anh xúc động tâm sự.

Trong khi đó, đối với Lê Tuyết Anh (SN 

1990, Khối KD 5), muốn thành công trong 

nghề BĐS, cần phải đặt ra những mục tiêu 

mới để chinh phục và không được phép 

dễ dãi với bản thân.

Tuyết Anh đặt ra một số nguyên tắc bất di 

bất dịch khi làm nghề: Thứ nhất, chỉ bán 

những gì mà công ty có; thứ hai, luôn luôn 

chính xác thời gian khi hẹn với khách 

hàng; thứ ba, luôn giữ chữ tín.

Theo Tuyết Anh, ai cũng có thể theo nghề 

sale, nhưng không phải ai cũng đi được tới 

cùng. “Muốn thành công cần phải chăm 

chỉ, kiên nhẫn và hết sức nghiêm khắc với 

bản thân, đặc biệt là không quản ngại gian 

khổ, bởi môi giới BĐS làm việc gần như 

24/24, đêm hôm vẫn phải nhắn tin trao đổi 

với khách”, chị chia sẻ.

Tuyết Anh cho rằng, người đời gọi nghề 

này là “cò đất” cũng đúng. Vì những nhân 

viên kinh doanh là những người phải “lặn 

lội” như những con cò, không kể trời mưa 

nắng, ban ngày hay ban đêm, sẵn sàng đi 

treo phướn, phát tờ rơi hay sắp xếp tới các 

cuộc hẹn gặp khách hàng.

Sau 3 năm làm việc tại Hải Phát Land, 

Tuyết Anh nhận ra rằng chị trưởng thành 

hơn rất nhiều. Từ một cô gái chuyên làm 

các công việc giấy tờ, hành chính, nay 

Tuyết Anh năng động hơn trong vai trò 

mới, tư duy nhạy bén hơn, giao tiếp tự tin 

hơn, xinh đẹp hơn, và đặc biệt có một 

nguồn thu nhập tốt và ổn định hơn.

Nhưng đối với Tuyết Anh, “ổn định” không 

phải là thứ mà chị tìm kiếm. Suốt nhiều 

năm qua, mục tiêu mà chị theo đuổi 

không phải đồng tiền, mà là mong muốn 

được thách thức bản thân ở những mức độ 

khác nhau.

Chinh phục mục tiêu mới

Lê Tuyết Anh, Trưởng phòng kinh doanh 6 - Khối Kinh doanh 5
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Khối Marketing bao gồm 3 bộ phận: phòng Marketing, phòng Thiết kế và phòng Mua hàng. Kể về công 

việc của khối, Thanh Hải – chuyên viên Marketing cho biết: 

“Nhiều lắm, từ lên ý tưởng, kế hoạch cho tới thực thi. Các bộ phận đều liên quan mật thiết và là một 

mắt xích không thể thiếu trong chuỗi hoạt động ấy. Khi có sự kiện, cả khối cùng tham gia vào quá 

trình chuẩn bị, set up, chạy chương trình và sau đó cùng nhau dọn dẹp. Mọi người thường ở văn 

phòng tới tận 10h, 11h đêm hoặc bận quá thì không về luôn. Cuối tuần mà nhiều sự kiện lớn thì rất 

vất vả, nhất là khi phải set up ban đêm trong điều kiện “3 không”: không đèn – không điện - không điều 

hòa,…”

Khối lượng công việc của Marketing khá lớn, mỗi chuyên viên marketing đều phải phụ trách từ 2-5 dự 

án đang triển khai mạnh với deadline dồn dập. Văn phòng bỗng trở thành “nhà” khi thời gian ở văn 

phòng của mỗi thành viên thường xuyên từ 10-15 tiếng mỗi ngày. 

“Để đạt kết quả tốt, chúng tôi luôn nhắc nhở mình rằng công việc của marketing không chỉ phải sáng 

tạo mà còn phải hiệu quả và đúng thời điểm. Mỗi dự án giống như những “đứa con”, chúng tôi chăm 

chút từng điều nhỏ nhặt, mất ăn, mất ngủ với dự án, vui buồn cũng vì dự án.” - Bảo Thoa – chuyên 

viên marketing chia sẻ.

Có những chiến binh lặng lẽ, luôn đứng sau ánh đèn sân khấu để hỗ trợ, lấy thành công của người khác làm niềm 
vui cho mình.

KHỐI MARKETING
- những chiến binh “thầm lặng” sau ánh đèn sân khấu



Chạy đua với deadline và thời gian, áp lực có, 

mệt mỏi có, nhưng ai đó đi ngang qua khối 

Marketing, đều nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.

Võ Phượng - chuyên viên marketing chia sẻ: “Có 

rất nhiều cách để giải tỏa áp lực trong công việc. 

Còn Phượng chọn cách chia sẻ với đồng nghiệp 

của mình, tạo tiếng cười cho nhau giúp mọi người 

có thêm ý tưởng, tinh thần thoải mái để làm việc 

hiệu quả hơn.”

Còn với Thủy Tiên – một người mới gia nhập khối 

Marketing lại có cảm nhận rất đặc biệt:

“Khi mới vào làm việc tại khối Marketing mình khá 

bất ngờ vì môi trường toàn các bạn trẻ, nhưng 

mọi người ai cũng rất nhiệt huyết và làm việc có 

trách nhiệm. Khối lượng công việc lớn là thế 

nhưng mọi người vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng, 

thậm chí còn “điên” theo cách rất riêng nữa. Các 

thành viên của khối Marketing coi nhau như 

những người bạn, người thân trong một gia đình, 

luôn vui vẻ và san sẻ với nhau. Tôi rất vui vì đã 

trở thành một phần của gia đình ấy.”

Công việc nhiều nhưng lúc nào trong phòng cũng 

có tiếng cười nói rôm rả

 

Một chút “điên”, một chút tương đồng cộng thật 

nhiều sự hăng say nhiệt huyết đã tạo nên một 

“biệt đội” đầy tài năng. Điều đó đặc biệt được thể 

hiện ở Lễ hội Bất động sản Hải Phát Land lần thứ 

nhất.

Lần đầu tiên Hải Phát Land tổ chức một Lễ hội 

BĐS quy mô tới vậy. Gánh nặng dường như nhân 

đôi khi Marketing vừa là người tạo sân chơi (ban 

tổ chức) vừa là người chơi (phụ trách các dự án  

tham gia). Từ lên ý tưởng, kết nối với các đơn vị 

tài trợ, liên kết, tham gia, cho tới tổ chức thực 

hiện, truyền thông, set up, chạy sự kiện và cuối 

cùng dọn dẹp. 

Phương Linh – chuyên viên Marketing chia sẻ: “Sự 

kiện” luôn là một cụm từ gây ám ảnh ở nhiều mức 

độ bởi tính chất của nó thường rất gấp, khối 

lượng công việc lớn, cần đầu tư rất nhiều chất 

xám lại còn thay đổi liên tục. Ở Lễ hội BĐS lần thứ 

nhất, cả khối phải chuẩn bị xuyên suốt trong 

vòng 2 tuần và gần như thức trắng 2 đêm trước 

sự kiện để set up các gian hàng. Cuối cùng sự 

kiện diễn ra thành công và Hải Phát Land ghi dấu 

ấn đậm nét trên thị trường khiến mọi người ai 

cũng tự hào.”

Tập thể vững mạnh là do các thành viên đều cảm 

thấy như mình là một phần của tập thể ấy.

Để tạo nên một tập thể vững mạnh như vậy, bạn 

Phương Linh cho rằng: “Khối Marketing vững 

mạnh là do các thành viên đều cảm thấy như 

mình là một phần của tập thể ấy. Trong đó Ms 

Hoa (Giám đốc khối Marketing) và Ms Nghĩa (Phó 

GĐ chiến lược Khối Marketing) đóng vai trò rất 

lớn, là trụ cột cũng như kim chỉ nam cho mọi hoạt 

động. Vì đã làm việc với nhau rất nhiều, chúng 

mình hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mỗi 

người nên dễ dàng bổ trợ cho nhau để đạt được 

thành quả tốt nhất.”

Với phương châm sống là cống hiến hết mình 

cho sự nghiệp khi còn có thể, nên hầu hết các 

bạn marketing vẫn độc thân. Khi được hỏi về dự 

định “tìm hoàng tử của đời mình”, các bạn đều lạc 

quan trả lời “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, 

vạn sự xảy ra đều có chủ đích nên không cần 

quá vội vã.

Cứ thế, những chú ong vàng chăm chỉ, những 

chiến binh nhiệt huyết ấy vẫn lặng lẽ sau ánh đèn 

sân khấu nhìn mọi người tỏa sáng, lấy thành 

công của người khác làm niềm vui cho mình.

… và đồng đội trở thành người thân

Tạo nên “biệt đội” siêu đẳng 

Thường thì 10h, 11h mới về nhà hoặc bận quá

thì không về luôn ^^



Kim Liên Là đầu mối giúp việc 

cho Tổng Giám đốc về công tác 

kiểm soát, trình ký các loại văn 

bản, hồ sơ, tài liệu… đồng thời 

truyền đạt các chỉ thị của Tổng 

Giám đốc tới các phòng, ban để 

tổ chức thực hiện công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. Do đó, 

chúng tôi gọi chị là “cánh bồ câu 

xanh”. Cùng tìm hiểu về cuộc 

sống, công việc của chị qua 

cuộc trò chuyện dưới đây.

PV: Chào chị, rất vui chị đã đồng 

ý trả lời phỏng vấn. Được biết, 

chị đã gắn bó với Hải Phát Land 

trong suốt 6 năm qua, vậy điều 

gì khiến chị gắn bó với công ty 

trong thời gian dài như vậy?

Trước tiên cho mình gửi lời chào 

tới tất cả độc giả của tạp chí Nhịp 

đập Hải Phát Land. Về câu hỏi 

của bạn, câu trả lời của mình chỉ 

đơn giản là vì tình yêu công việc. 

Mình thực sự rất thích làm công 

việc hiện tại, nó đúng với chuyên 

ngành và phù hợp với những 

kinh nghiệm mình có.

Mình là một trong những người 

đầu tiên làm việc tại Hải Phát 

Land. Dù thời gian đầu không có 

ý định gắn bó lâu dài với công ty, 

thậm chí sau này cũng rất nhiều 

lần từng muốn “dứt áo ra đi” 

nhưng duyên với Hải Phát Land 

vẫn còn nhiều nên hiện tại vẫn 

đang làm việc (cười).

Qua 6 năm cống hiến, mình có 

rất nhiều kỷ niệm, bản thân cũng 

luôn trân trọng quãng thời gian 

đó và luôn coi công ty như gia 

đình thứ hai, vì thực tế mình dành 

rất thời gian cho công việc tại 

công ty.

Mình cảm thấy may mắn vì đã 

được đồng hành với Hải Phát 

Land từ những ngày đầu, khi đó 

công ty chỉ có vài người, tới nay 

đã thành một hệ thống hơn 1000 

nhân sự. Mình tin rằng khi chúng 

ta còn niềm tin và tình yêu đối với 

công việc thì đó sẽ luôn là lý do 

để ta gắn bó.

PV: Chủ yếu làm việc với giấy 

tờ, phương châm sống và làm 

việc nào giúp chị tạo động lực và 

hứng thú với công việc mỗi 

ngày?

Phương châm của mình là làm 

cái gì cũng hết mình với ngọn lửa 

đam mê.

Mình không hề thấy công việc 

hiện tại buồn tẻ hay nhàm chán. 

Trong quá trình làm việc mình 

vẫn không ngừng học hỏi những 

kỹ năng và kiến thức bổ trợ bên 

ngoài để phục vụ công việc vì 

mình khá cầu toàn và duy mỹ. 

Tư duy luôn luôn vận động nên 

đó là lý do mình luôn có nhiều 

năng lượng và cảm hứng để làm 

việc, nên mình cũng hiếm khi 

cảm thấy mệt mỏi.

CAMERA GI�U KÍN

BÍ QUYẾT GIỮ LỬAđam mê công việc của “cánh bồ câu xanh” Kim Liên
Ở vị trí công việc phức tạp, đòi hỏi sự 
tỉ mỉ, óc tổ chức và chịu nhiều áp 
lực, chị Đào Kim Liên – Thư ký Tổng 
Giám đốc vẫn giữ được lửa đam mê 
với công việc. Hãy cùng lắng nghe 
những chia sẻ về bí quyết để chị 
Liên nuôi dưỡng tình yêu với công 
việc mà vẫn cân bằng được cuộc 
sống cá nhân.



PV: Chị cân bằng giữa công việc 

(vốn dĩ nhiều áp lực và cần tính 

cẩn thận cao) và cuộc sống cá 

nhân thế nào?

Thời gian ở công ty, mình sẽ toàn 

tâm toàn ý làm việc, còn khi ở 

nhà mình sẽ dành trọn cho bản 

thân và gia đình, nhưng sẽ có 

một vài tình huống mình vẫn hỗ 

trợ xử lý công việc ngoài giờ.

Bên cạnh đó, để làm cuộc sống 

sinh động hơn, mình tìm đến âm 

nhạc, nấu ăn… Mình rất yêu âm 

nhạc. Mỗi ngày tỉnh dậy, việc 

đầu tiên mình làm là bật một bản 

nhạc thư giãn đầu óc. Mình yêu 

nhạc pop ballad và nhạc không 

lời, đặc biệt là lắng nghe âm 

thanh của các loại nhạc cụ.

Mình có thể chơi piano và violin.

Hàng tuần, mình vẫn đều đặn tới 

lớp học violin. Hai loại nhạc cụ 

này giúp mình rèn luyện tinh thần 

trung cao độ và sự nhanh nhẹn.

Ngoài ra, để rèn luyện sức khỏe, 

mình tập yoga theo các bài giảng 

trên YouTube.

PV: Nhìn lại 6 tháng làm việc đầu 

năm, điều gì khiến chị tự hào 

nhất ở bản thân? Chị có điều gì 

muốn nhắn nhủ tới CBNV đang 

làm việc tại Hải Phát Land trong 

6 tháng tới?

Điều khiến mình tự hào nhất là 

chứng kiến bản thân trưởng 

thành và học hỏi nhiều kiến thức 

bổ ích không chỉ cho công việc 

mà còn cho cuộc sống.

Vì đa phần CBNV Hải Phát Land 

đều trong độ tuổi 8x, 9x nên 

mình muốn nhắn nhủ mọi người 

rằng hãy làm việc thật hăng say 

bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, 

chắc chắn các bạn sẽ đạt thành 

tựu trong năm 2019.

Cuối cùng, xin tặng mọi người 

câu châm ngôn bản thân mình 

rất tâm đắc: “Thành công không 

phải là sự ngẫu nhiên. Đó là sự 

chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên 

cứu, hy sinh và quan trọng nhất 

là tình yêu đối với việc mình đang 

làm” (Pele).

PV: Cảm ơn chị vì đã tham gia 

trả lời phỏng vấn!
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Triệu Yến Nguyệt - Lễ tân Hội sở

Nói về Ban Tài chính - Kế toán cảm nhận đầu 

tiên của tôi đó là một tập thể đoàn kết, tất cả 

mọi người đều có trách nhiệm trong công việc 

và vui tính, cởi mở. Người khiến tôi ấn tượng ở 

Ban Tài chính - Kế toán, có lẽ phải nhắc đến vị 

thuyền trưởng - anh Trần Văn Hào. Anh Hào đã 

truyền lửa cho toàn bộ nhân viên trong phòng, 

để mỗi người đều có một năng lượng tích cực, 

giúp công việc được hiệu quả hơn.. Bên cạnh 

đó Ban Tài chính kế toán luôn duy trì thái độ 

làm việc chuyên nghiệp, quy củ, đó là điều 

khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi làm 

việc cùng.

 

Nguyễn Thu Phương - Nhân viên Ban 

Hành chính Nhân sự

Vì đặc thù công việc nên Ban Tài Chính - Kế 

toán đều là những người cẩn thận, kỹ tính, thế 

nhưng không phải vì thế mà mọi người trở nên 

khó tính. Thực tế, các anh chị ở Ban Tài chính 

kế toán đều đều hỗ trợ mọi người một cách 

nhiệt tình, chi tiết đúng với slogan “làm nhiệt 

tình, chơi hết mình”.

Nguyễn Thị Thu Thảo - Trợ lý Chi nhánh 

Đông Bắc

Ban Tài chính kế toán là nơi quy tụ những 

người có trí nhớ siêu phàm, đặc biệt là khả 

năng nhớ số. Mỗi ngành nghề sẽ có những 

đặc thù riêng, nguyên tắc riêng. Với Ban Tài 

chính kế toán, tất cả mọi người đều thể hiện 

phong thái của người làm việc năng động, 

chuyên nghiệp. Như bạn thấy đấy, mọi người 

ở Ban Tài chính kế toán luôn phải “xoay vần” 

với giấy tờ, số liệu, thế nhưng mọi việc luôn 

được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Mie Phạm - Trợ lý Khối Kinh doanh 7

Với những  trợ lý mới, cảm giác đầu tiên chắc 

chắn sẽ là Ban Tài chính kế toán vô cùng khắt 

khe và khó tính. Thế nhưng, đừng vội tin vào 

suy nghĩ đầu tiên, điều đó chưa chắc đã đúng 

đâu nhé! Bởi, chính sự khắt khe đó đã giúp 

bạn trở nên chuyên nghiệp và làm việc hiệu 

quả hơn. Mình cũng học hỏi được từ Ban Tài 

chính kế toán khá nhiều điều và cũng muốn 

nhắn nhủ rằng “Đội trợ lý cảm ơn Ban Tài 

chính kế toán nhiều lắm!”

Kế toán không hẳn là nghề khô khan, nhàm chán, đó là một trong những công việc vô cùng quan trọng và lý thú. 
Hãy cùng xem người Hải Phát Land chia sẻ những điều đặc biệt gì về Ban Tài chính kế toán - “vùng địa hạt” của 
những con số nhé!
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CAMERA GI�U KÍN

Người Hải Phát Land nói gì về những
“con tàu số liệu”?



Chúc mừngChúc mừng

&&

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

28/0628/06



Phát Land ở trụ sở cũ trên đường Nguyễn Ngọc 

Vũ, bạn mình kể Công ty khi đó có một cô bé sinh 

năm 1990, là Best Seller của Hải Phát Land với 

thu nhập mỗi tháng lên đến 100 triệu đồng, đây 

quả thực là con số ấn tượng. Lúc đó, mình đang 

là cán bộ ngân hàng với mức thu nhập khá, 

nhưng đang loay hoay để tìm một “cú hích” đột 

phá cho bản thân. Đó là lý do mà mình quyết định 

rẽ ngang và chính thức tham gia Hải Phát Land 

vào ngày 22/10/2014.

Thời điểm mới vào nghề, mình còn không biết thế 

nào là diện tích tim tường, diện tích thông thủy, tất 

cả bắt đầu từ “trang giấy trắng” với vai trò nhân 

viên kinh doanh học việc.

P.TGĐ Nguyễn Thắng: Từ khi ra trường, 

mình từng được trải nghiệm khá nhiều lĩnh 

vực như: Phân phối rượu vang, vàng bạc, 

chứng khoán phái sinh, phân phối ô tô (Toy-

ota), và ngân hàng; trong đó rượu vang là 

lĩnh vực mình rất thích và đã trở thành đam 

mê.

Cơ duyên đến với bất động sản cũng tình cờ, 

một buổi sáng tháng 10/2014, mình ngồi trà 

đá cùng người bạn đang làm việc tại Hải 

Ồ, hành trình dài đấy! Mình đi từ vị trí NVKD học 

việc, NVKD chính thức, Trưởng nhóm KD, Quyền 

TPKD, TPKD chính thức, Trợ lý Tổng Giám đốc, 

Quyền Giám đốc Khối KD, Giám đốc Khối kinh 

doanh, Phó Giám đốc Sàn và đến vai trò hiện tại.

Để nói về kỷ niệm thì có một kỷ niệm mà mình 

chắc sẽ chẳng bao giờ quên: Đó là thời điểm 

mình bị “tuýt còi”, suýt bị “cho nghỉ việc” trong 

tháng đầu tiên làm việc tại Hải Phát Land.

Thời điểm đó, mình đam mê bộ môn tennis, sáng 

đi làm là xách theo túi vợt, gửi ở quầy bar quán 

café dưới tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, 4h30 

chiều là vội vàng “té” ra sân để kịp giờ sinh hoạt 

CLB. Một vài lần như vậy thì HCNS khi đó là Ms 

Liên (hiện tại là Thư ký TGĐ) “tuýt còi”, báo cáo 

NHÂN V�T

Đi�m đ�m, ti�p xúc qua t��ng khó g�n 
nh�ng th�c t� l�i g�n gũi, thân thi�n; 
đ�c bi�t r�t “ch�t”, đó là nh�ng gì nhân 
viên c�a Phó T�ng Giám đ�c H�i Phát 
Land - Nguy�n Th ng chia s v� lãnh 
đ�o c�a mình. � s� T�p chí l�n này, m	i 
đ�c gi� cùng trò chuy�n đ� hi�u h�n v� 
“hành trình dài” c�a v� Phó T�ng này t�i 
H�i Phát Land trong su�t g�n 5 năm 
qua.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCĐI LÊN TỪ NHÂN VIÊN
KINH DOANH HỌC VIỆC

PV: Trước khi dấn thân vào bất động 

sản, anh đã từng làm việc ở lĩnh vực 

nào? Và cơ duyên nào đã đưa anh đến 

với Hải Phát Land?

Vậy vị trí nhân viên kinh doanh đến hiện tại 

là Phó Tổng Giám đốc của Hải Phát Land, 

anh có thể chia sẻ cụ thể các vị trí công tác 

mà anh đã từng “kinh qua”? Và kỷ niệm nào 

trong suốt khoảng thời gian khiến anh ấn 

tượng nhất?



Thứ nhất: Cơ hội khi tham gia ngành BĐS:

Như mình đã chia sẻ ở trên, mình đã được trải 

nghiệm qua khá nhiều ngành, nghề khác nhau, vì 

mong muốn có cú hích cho bản thân nên mình đã 

rẽ ngang sang làm BĐS. Các bạn trẻ mong muốn 

phát triển đột phá thì BĐS là lựa chọn đúng đắn. 

Ngành nghề này, không dành cho ai muốn an 

phận thủ thường.

Thứ 2: Cơ hội khi tham gia Hải Phát Land

Ở Công ty, mình không phải là nhân sự đời đầu, 

có thể coi là F 1.5. Hải Phát Land được Ban lãnh 

đạo Tập đoàn ủng hộ, trong vòng 5 năm làm 

việc, chứng kiến sự tăng trưởng “thần tốc” của 

Công ty, hệ thống mạng lưới Chi nhánh Bắc – 

Trung – Nam và mới xuất ngoại khi thành lập văn 

phòng đại diện tại Hàn Quốc, mình cảm thấy rất 

hãnh diện. Cả hệ thống như một guồng quay, ai 

cũng nỗ lực để đồng tốc với Công ty và Tổng 

Giám đốc.

Đó, một hệ thống phát triển như vậy mở ra rất 

nhiều cơ hội để phát triển bản thân, nhiều cơ hội 

việc làm, cần nhiều nhân sự chất lượng cao. Từ 1 

NVKD học việc, cứ nỗ lực phấn đấu sẽ được Ban 

lãnh đạo ghi nhận, hoàn toàn có thể phát triển lên 

được những vị trí lãnh đạo cao cấp của Công ty. 

Ý cuối cùng xin mượn lời của Tổng Giám đốc để 

chia sẻ lại với các đồng nghiệp: “Làm nhân viên 

thì phải chăm chỉ, làm lãnh đạo thì phải tư duy”.

thống kinh doanh tham gia dự án. Thực sự, mình 

rất trân trọng điều này, đó là may mắn lớn đối với 

mình.

BLĐ Công ty. Thêm nữa, tháng đầu tiên mình 

chưa phát sinh giao dịch phòng HCNS đề xuất 

Ban lãnh đạo cho nghỉ việc. May mắn, mình được 

Ban lãnh đạo gia hạn cơ hội bằng cách cho thử 

thách thêm 1 tháng nữa. “Nhờ Trời”, đến ngày thứ 

28 của tháng thứ hai, mình đã chính thức phát 

sinh giao dịch đầu tiên. Có được giao dịch, bén 

duyên với nghề, giải phóng được sức ì, về sau 

đều đặn hàng tháng mình đạt từ 5 giao dịch, 10 

giao dịch, cao điểm có những tháng cá nhân phát 

sinh gần 30 giao dịch thành công.

Nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao chắc chắn 

mình sẽ tập trung để làm tròn vai, ví dụ hình ảnh 

thì giống như “khoác lên mình chiếc áo mới”, cần 

phải nhanh chóng phát triển để mặc vừa vặn và 

đẹp hơn.

Bên cạnh việc hoàn thiện, phát triển hệ thống 

kinh doanh truyền thống mà mình đang phụ 

trách; mình mong muốn xây dựng lực lượng kinh 

doanh mới tham gia vào thị trường “đặc khu kinh 

tế” như: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 

Mượn lời của Chủ tịch một Chủ đầu tư lớn đã phát 

biểu trên truyền thông “Đặc khu, đặc khu, đặc 

khu”. Ngoài ra, có thể Nam tiến “khai hoang” thị 

trường bất động sản miền Tây Nam Bộ đầy tiềm 

năng, biết đâu đấy. 

Những kết quả mà mình đạt được, một phần nhờ 

sự ủng hộ lớn của các chủ đầu tư, sự sâu sát của 

Ban lãnh đạo Công ty (ekip hỗ trợ của Hải Phát 

Land), đặc biệt là sự nỗ lực lớn từ hệ thống kinh 

doanh tham gia dự án. Thực sự, mình rất trân 

trọng điều này, đó là may mắn lớn đối với mình. 
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Xin cảm ơn những chia sẻ của anh, chúc anh 

ở cương vị mới sẽ cùng Ban Lãnh đạo Công 

ty đưa con thuyền Hải Phát Land tiến ra biển 

lớn!

Câu hỏi cuối cùng dành cho anh đó là: Phó 

Tổng Giám đốc đi lên từ 1 NVKD học việc, 

đây thực sự là câu chuyện truyền cảm hứng 

cho rất nhiều NVKD. Anh có điều gì muốn 

chia sẻ cho các bạn NVKD không?

Thời gian tới, ở cương vị mới – Phó Tổng 

Giám đốc Hải Phát Land, anh có những kế 

hoạch và dự định gì?



Bình Thuận là điểm đến hấp dẫn mà bạn có thể 

dành cả tuần để rong chơi, lang thang mà chẳng 

hề thấy chán. Hè này, hãy cùng tạo nên những 

năm tháng rực rỡ tại nơi đây để ghi lại những 

khoảnh khắc ấn tượng nhất nhé!

Có lẽ, thiên nhiên đã dành nhiều ưu ái cho mảnh 

đất Bình Thuận. Nơi đây không chỉ có biển xanh, 

cát vàng mà còn gây thương nhớ với khách du 

lịch nhờ vẻ bình dị và rất đỗi mộc mạc của chốn 

này.

Đến Bình Thuận, bạn có thể “lạc trôi” trên những 

“tiểu hoang mạc” hướng về Bàu Trắng hay chìm 

đắm vào chốn tiên cảnh Suối Hồng với cảnh sắc 

diệu kỳ. Bình Thuận còn có những làng chài bình 

yên, những hòn đảo giữa khơi xa hay những công 

trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa Chăm.

Đến Bình Thuận mùa hè này, du khách còn được 

chìm đắm trong biển Cổ Thạch hoang sơ, với 

những bãi đá bảy màu rực rỡ, đầy sức sống. Cù 

Lao Câu hay đảo Phú Quý cũng là một trong 

những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Bình 

Thuận. Mũi Né với những khu nghỉ dưỡng xa hoa 

cũng là điểm đến khó quên trong dịp hè này. 

Đến Bình Thuận, bạn cũng đừng quên thưởng 

thức những đặc sản của vùng đất này. Điển hình 

như bánh căn Phan Thiết, bánh xèo Phan Thiết, 

bún bò rau răm, bún cá ngừ hay các loại hải sản 

đặc trưng của vùng đất này. Những món ăn 

không chỉ giúp bạn no căng bụng mà còn giúp 

bạn có thêm năng lượng để khám phá vùng đất 

biển nhiều ngày mà không thấy chán.
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Hè về, mang theo tiếng gọi của biển khơi lay động nhịp tim luôn mong mỏi rong ruổi đây đó. Ấy thế nên không có 
gì lạ khi mùa hè là thời điểm du lịch lý tưởng nhất năm. Anh chị em Hải Phát Land hãy cùng tham khảo một vài 
điểm đến hấp dẫn để có một mùa hè rực rỡ nhé!

TR
I NGHI�M DU L�CH
TRAVEL

GO

Địa điểm check-in
Hot nhất hè 2019

V� Bình Thu�n tr�i nghi�m m�t mùa hè bình yên



Đối với những ai thích Ninh Thuận, chắc hẳn cái 

nắng, cái gió của nơi đây đã giành trọn niềm yêu 

thương của người du khách.

Ninh Thuận được biết đến là vùng đất “nắng như 

rang, gió như phan”, chỉ với câu nói truyền miệng 

này mà người ta phần nào cảm nhận được cái 

nắng gay gắt của mảnh đất miền Trung này.

Cái nắng, cái gió cho dù có gay gắt đến thế nào 

thì người du khách vẫn dành cho mảnh đất này 

một tình yêu đặc biệt. Cung đường ven biển Ninh 

Thuận cùng với những ruộng muối của diêm dân 

bao xung quanh, đem đến cảm nhận cho khách 

du lịch về cuộc sống chậm rãi gắn liền với nắng 

gió biển Ninh Thuận.

Ninh Thuận giàu nắng, giàu gió, nhưng chính điều 

này đã làm nên những nét riêng cho mảnh đất 

Nam Trung Bộ. Dần dần, những đồng cừu mọc 

lên ở nơi đây, khiến du khách cảm nhận rõ rệt 

hơn về những điều nhỏ xinh, đã vượt qua sự khắc 

nghiệt của thời tiết để luôn vui tươi giữa mảnh đất 

khô cằn này. Cả những vườn nho, bất chấp nắng

gió mà mọc lên xanh rờn, rực rỡ, đem lại cho 

Ninh Thuận chút gì đó xanh mát đặc trưng.

Và cũng đừng quên, đến Ninh Thuận du khách 

sẽ ngây ngất trước biển Ninh Chữ đầy tươi tắn 

hay vịnh Vĩnh Hy đẹp đến nao lòng, khiến cho 

cái nắng của Ninh Thuận thêm phần được yêu 

thương.

Dù là mảnh đất đầy nắng và gió nhưng mảnh đất 

Ninh Thuận vẫn nuôi sống biết bao người, cảnh 

vật thiên nhiên vẫn trường tồn và trù phú đến lạ 

thường, chính bởi vậy, khách du lịch vẫn dành 

cho nơi đây một tình yêu mãi sôi sục.

Có m�t Ninh Thu�n gây th��ng nh� trên d�i đ�t hình ch� S



B�T Đ�NG S
N N�I B�T

Mũi Né Summerland Resort - Tổ hợp giải trí tỷ USD

Phan Thiết có nắng vàng tươi, có biển xanh trong vắt, có 

những hàng dương đẹp lịm người và có cát vàng óng ả. Nhiều 

du khách đã ví Phan Thiết như một cô gái đẹp, thế nhưng cô 

gái quá dịu dàng, đằm thắm và cần thêm một chút sexy, 

quyến rũ. Sự xuất hiện của Mũi Né Summerland Resort là nét 

chấm phá cho sự quyến rũ của thành phố biển Phan Thiết.

Mũi Né Summerland Resort nằm tại phường Phú Hải, Tp. Phan 

Thiết, nơi đây dự kiến mỗi năm có khoảng 3 triệu lượt khách 

tới tham quan và mua sắm.

Đây là khu phức hợp nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí 5 sao. Dự án 

được xây dựng theo mô hình Lasvegas, Macau thu nhỏ, có 

quy mô 31,5 ha. Dự kiến khi hoàn thành dự án này sẽ cung 

ứng ra thị trường khoảng 2000 căn khách sạn 5 sao, hơn 100 

nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ 

hợp hơn 40 quán bar - bia club. Tất cả được bố trí trên tuyến 

phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2000m của dự án.

Sự xuất hiện của Mũi Né Summerland Resort sẽ phá vỡ sự 

nghèo nàn về dịch vụ du lịch của Tp. Phan Thiết, mang đến 

những trải nghiệm mới mẻ cho khách du lịch tại đây.



Tọa lạc tại Từ Sơn - Bắc Ninh, vùng đất giàu tiềm năng bậc nhất ở khu vực phía Bắc, DTA Garden House hứa hẹn 
kiến tạo nên những giá trị sống mới cho cư dân Bắc Ninh cũng như tiềm năng sinh lời cao cho nhà đầu tư trong 
tương lai.
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DTA Garden House - đất vượng khí, sinh phú quý

Dự án do Công ty Cổ phần Đệ Tam làm chủ 

đầu tư với tổng diện tích khu đất hơn 2.000 ha 

bao gồm 160 căn nhà phố 4 tầng.

Không chỉ vậy, DTA Garden House còn nằm 

bên trong quần thể quy mô bậc nhất tỉnh Bắc 

Ninh - VSIP Bắc Ninh với cảnh quan và môi 

trường đạt chuẩn A Singapore, hạ tầng đã 

đồng bộ và được đưa vào sử dụng. Với mục 

tiêu trở thành khu đô thị hoàn chỉnh, dự án 

được xây dựng và phát triển với tiện ích nội và 

ngoại khu vượt trội, bao gồm: trung tâm dịch 

vụ kết hợp với mua sắm, hệ thống giáo dục 

cao cấp, công viên cây xanh trong lành, khu 

thể thao, khu vui chơi cho trẻ em...

DTA Garden House Bắc Ninh là sự kết hợp

hài hòa giữa phong cách phương Tây cùng 

tinh thần Á Đông, giữa tiện nghi hiện đại cùng 

tinh hoa bản địa, tạo nên một môi trường 

sống lý tưởng, phồn vinh trên mảnh đất 

vượng sinh phú quý.



Trong bối cảnh trung tâm Hà Nội đang bị quá tải dẫn tới hàng loạt hệ lụy như ùn tắc giao thông, ô nhiễm, ồn ào, 
chật chội, thì vùng ngoại ô thành phố nổi lên như một môi trường sống lý tưởng bởi khoảng không gian thoáng 
mát, trong lành.
 Trong đó, Sunny Garden City – Khu đô thị xanh và hoàn chỉnh nhất trên trục Đại lộ Thăng Long đang được đông 
đảo khách hàng có nhu cầu ở thực quan tâm.

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Sunny Garden City được Tập 

đoàn CEO đầu tư trên trục Đại 

lộ Thăng Long thuộc huyện 

Quốc Oai, với mục tiêu trở 

thành khu dân cư cao cấp  với 

chất lượng sống được chú 

trọng phát triển.

Được quy hoạch đồng bộ & 

hiện đại trên 24.4 ha, Sunny 

Garden City cung cấp ra thị 

trường 323 ô biệt thự cao cấp, 

72 căn shophouse hiện đại và 

432 căn hộ chung cư; quy mô 

dân số dự kiến đạt 2.666 

người.  

Sunny Garden City thiết lập 

tiêu chuẩn sống chất lượng 

cao dành riêng cho cộng đồng 

cư dân ưu tú nhờ hệ thống tiện 

ích dịch vụ đa dạng như: trung 

tâm thương mại, hệ thống siêu 

thị, nhà hàng, công viên cây 

xanh, khu vui chơi giải trí, công 

viên thể thao, bãi đỗ xe công 

cộng, nhà trẻ, trường học, 

trung tâm y tế…

Không gian sống “xanh” cũng 

được CEO Group đặt lên hàng 

đầu với hệ thống công viên 

cảnh quan, kênh đào, cây 

xanh trải dài khắp khu đô thị, 

mang đến môi trường sống 

trong lành, an nhiên.

Không chỉ để ở, khách đầu tư 

cũng tìm được cơ hội đầy tiềm 

năng với dòng nhà phố thương 

mại và biệt thự cao cấp nhờ vị 

trí siêu đắc địa trên Đại lộ 

Thăng Long – con đường đắt 

giá nhất phía Tây thủ đô.

Sunny Garden City
Khu đô thị xanh và hoàn chỉnh nhất trên trục Đại lộ Thăng Long



Thành lập từ tháng 7/2018 với 

mục tiêu triển khai các dự án 

tại khu vực miền Trung, CBNV 

Hải Phát Land Chi nhánh Đà 

Nẵng đã không ngừng nỗ lực 

với những kết quả kinh doanh 

ấn tượng. Tuy nhiên, với Nhơn 

Hội New City - hành trình “quét 

sạch bảng hàng” diễn ra nhanh 

chóng hơn cả, chỉ trong 2 giờ 

đồng hồ, hơn 100 giao dịch tại 

dự án đã đến tay khách hàng. 

Sức hút từ dự án Nhơn Hội New 

City được lý giải là bởi vị trí “đặc 

ân”, nằm trọn trong một quần 

thể du lịch nổi tiếng cùng 

những cú hích hạ tầng ấn 

tượng.

Dự án nằm trên đường đến Sân bay Phù Cát và sát biển, giáp với 

công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn. Đặc biệt, phía 

Đông của dự án giáp đường Vành đai 2, phía Tây giáp Quốc lộ 

19B, đây là tuyến trục của khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo thiết kế tổng thể, khu hỗn hợp chung cư cao 40 tầng sẽ là 

điểm nhấn cho toàn bộ dự án Nhơn Hội New City. Các tiện ích 

như hồ bơi, công viên, dịch vụ, trung tâm mua sắm, khu vui chơi 

tầng đế phục vụ người dân và khách du lịch cũng được phát triển 

đồng bộ.

Dự án cũng ghi điểm với đường đi bộ trục hướng biển và kết nối 

quảng trường biển, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và 

khách du lịch. Đặc biệt, đồ án vẫn giữ dải cây xanh định hướng 

chung làm cây xanh tập trung khoảng 5ha. Chính điều này góp 

phần tạo nên không gian sống trong lành cho cư dân.

Đồng thời, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng, pháp lý 

dự án Nhơn Hội New City cũng được hoàn thiện, giúp đảm bảo 

các mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững cho nhà đầu tư, thu 

hút nhà đầu tư đến với vùng đất mới giàu tiềm năng này.

ê

“Đốt cháy”
bảng hàng
Nhơn Hội New City
chỉ trong 2 giờ



H
I PHÁT LAND 3 MI�N

Khối 3 và Chi nhánh Nam Hà Nội tổ chức team building tại Tản Đà Resort

Chi nhánh Nha Trang tặng ghế đá lưu niệm cho chùa Long Sơn, Nha Trang
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Khối Kinh doanh 5 tổ chức đi lễ tại chùa Thầy - Thạch Thất - Hà Nội

Khối Marketing tổ chức du lịch Hè tại Xanh Villas Resort



Quý II, tiêu thụ đất nền tại TP HCM đạt 92% nguồn cung mới, áp 

đảo so với sức mua căn hộ và nhà liền thổ.

Thanh khoản bất động sản trong 3 tháng qua lần lượt được ghi 

nhận: căn hộ tiêu thụ 80% nguồn cung mới, nhà phố biệt thự hấp 

thụ 75% rổ hàng mới tung ra. Riêng đất nền sức mua mạnh nhất, 

có đến 92% sản phẩm mới bán được trên thị trường sơ cấp (chủ 

đầu tư tung hàng lần đầu ra thị trường).

Trong các tháng 4, 5, 6, toàn thành phố chỉ có 4 dự án đất nền 

được chào bán, cung cấp chưa đầy 300 sản phẩm, tăng nhẹ so 

với rổ hàng quý I nhưng nguồn cung vẫn kém xa giai đoạn bùng 

nổ 2017-2018.

Theo dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2019, đất nền tiếp tục là 

kênh đầu tư được ưa chuộng nhất tại Sài Gòn. Nguồn cung đất 

nền cuối năm có thể nhích lên chút ít nhưng khó có thể vượt qua 

rổ hàng năm 2018.
NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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B�t đ�ng s�n quý II/2019: Hà N�i ngu�n cung căn h� gi�m, TP.HCM “hot” đ�t n�n
Trong quý II/2019, BĐS t�i hai trung tâm l�n là Hà N�i và TP.HCM ch�ng ki�n nh�ng di�n 
bi�n đi theo nh�ng chi�u h��ng ph�c t�p, tuy nhiên v�n n�m trong d� đoán tr��c đó c�a các 
chuyên gia.

Sài Gòn: Đất nền thanh khoản tốt



Đặc biệt, căn hộ thông minh khá thu hút trên trị 

trường trong thời gian gần đây, tỷ lệ bán của loại 

hình sản phẩm này có xu hướng cao hơn so với 

các căn hộ thông thường trong cùng một dự án.

Trong quý II/2019, sau thời kỳ tăng trưởng mạnh, 

nguồn cung đến từ các dự án mở bán mới có xu 

hướng chậm lại. Lượng mở bán trong quý đạt 

5.900 căn, chỉ gần bằng một nửa nguồn cung quý 

trước, chủ yếu đến từ các giai đoạn tiếp theo của 

các dự án đang hiện hữu. Đây là mức ghi nhận 

thấp nhất kể từ khi thị trường hồi phục vào năm 

2014.

Phần lớn các dự án mở bán mới có quy mô nhỏ 

với tổng số căn hộ dưới 500 căn. Giá bán trên mỗi 

dự án vẫn duy trì ở mức ổn định hoặc tăng nhẹ 

sau thời kỳ tăng trưởng mạnh. Giá trung bình thị 

trường không bao gồm dự án mới trong quý tăng 

0,5% theo quý và 6,9% theo năm.

 

Theo báo cáo của JLL, để thu hút người mua, 

trong bối cảnh các chính sách vay hỗ trợ ngày 

càng thắt chặt, chủ đầu tư vẫn duy trì mức giá ổn 

định, áp dụng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi 

để đẩy nhanh lượng hàng tồn. Các chính sách 

được áp dụng như kéo dài thời hạn trả góp, triết 

khấu tiền mặt từ 3 - 6% đối với khách hàng không 

sử dụng gói vay.

Theo dự báo, trong hai quý còn lại của năm 2019, 

nguồn cung mới dự kiến đạt mức 10.000 - 15.000 

căn và tiếp tục hướng đến phân khúc sản phẩm 

bình dân và trung cấp nhằm vào nhu cầu mua để 

ở.

Do nguồn cung mới trên thị trường sơ cấp còn 

hạn chế, các giao dịch mua đi bán lại trên thị 

trường thứ cấp đồng loạt có xu hướng tăng. Cụ 

thể, 3 tháng qua, mức giao dịch thứ cấp của phân 

khúc đất nền tăng bình quân 2-5% so với quý I.

Bất động sản liền thổ gồm có nhà phố, biệt thự 

ghi nhận tỷ lệ tăng giá trung bình trên thị trường 

thứ cấp đạt 3-5%. Trong khi đó, nhà chung cư có 

giá mua đi bán lại trên thị trường tăng 5-7%.

Trong khi khảo sát của DKRA Việt Nam đề cập 

đến sự tăng giá trên thị trường thứ cấp theo quý, 

báo cáo thị trường nhà ở quý II/2019 của Jones 

Lang LaSalle (JLL) Việt Nam cho biết, giá nhà tại 

TP HCM tăng vọt trên thị trường sơ cấp tính theo 

năm.

Theo đó, mức giá sơ cấp trung bình toàn thị 

trường căn hộ tại Sài Gòn đạt 2.009 USD mỗi m2, 

tăng 21,6% theo năm. Trong khi đó, phân khúc 

cao cấp tăng 52,9% theo năm, ở mức 4.569 USD 

mỗi m2 trong quý II/2019 nhờ sự tham gia của 

một số dự án hạng sang ở khu vực trung tâm với 

mức giá vượt trội do quỹ đất khan hiếm.

Những dự án chung cư trung cấp với giá giao dịch 

từ 1.200 đến 2.000 USD mỗi m2 thu hút nhiều 

người mua nhất. Tuy nhiên người mua căn hộ để 

đầu tư bắt đầu chuyển dịch xu hướng đầu tư từ 

chung cư cao cấp sang nhà phố, biệt thự để đạt 

tỷ suất sinh lợi cao hơn với cùng một lượng vốn 

đầu tư tương đương.

Trong khi đó, báo cáo tổng quan thị trường bất 

động sản Việt Nam quý 2/2019 của JLL cho biết, 

lượng căn hộ mở bán tại Hà Nội đạt trên 4.660 

căn, thấp hơn 65,3% so với quý trước. Trong khi 

nguồn cung giảm mạnh, giá bán căn hộ tại Hà Nội 

tiếp tục đi ngang.

Việc tăng lãi suất vay và thận trọng hơn trong quá 

trình xét duyệt hồ sơ vay vốn của các ngân hàng 

khiến khách hàng vay mua nhà gặp khó khăn 

hơn. Tuy nhiên, nhu cầu mua căn hộ để ở của 

khách hàng vẫn duy trì ở mức tốt.

Hà Nội: Nguồn cung căn hộ sụt giảm



VÒNG QUANH TH� TR��NG

Giao d�ch sôi đ�ng, nhà đ�u t� “m�i 

mi�t” tìm ki�m ngu�n hàng đã 

khi�n đ�t n�n ven bi�n r�i vào tình 

tr�ng s�t nóng. Các chuyên gia d� 

báo t�i m�t s� khu v�c có nhi�u ti�m 

năng phát tri�n du l�ch, lo�i hình 

đ�t n�n s� là kênh đ�u t� thu hút 

dòng v�n m�i.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Quy Nhơn đã có nhiều bứt phá và trở thành “miếng 

bánh hấp dẫn” cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, đất nền Quy Nhơn giúp các nhà đầu tư “hái ra tiền” nhất 

là khi Quy Nhơn đang ngày được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng.

Sở dĩ, loại hình đất nền luôn được nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn bởi tính an toàn cao đồng thời có tiềm 

năng sinh lời hiệu quả. Theo khảo sát thông tin từ các đại lý phân phối, những lô đất vàng tại khu vực 

trung tâm của Tp.Quy Nhơn đang có tốc độ tăng giá phi mã, có những lô đất thậm chí đạt ngưỡng 100 

triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, tại một số khu vực lân cận, có hạ tầng đồng bộ và gần các khu vực nghỉ dưỡng lớn như 

Nhơn Hội, giá đất liền kề rơi vào khoảng 17 - 19 triệu/m2, còn loại hình shophouse rơi vào khoảng 19 

- 21 triệu/m2. Các sản phẩm này đang được nhà đầu tư săn đón.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian 2018 - 2019, giá đất nền tại khu vực Nhơn Hội đã tăng lên gấp 

rưỡi. Chính vì thế, các nhà đầu tư khi quyết định “xuống tiền” ở khu vực này đều đặt kỳ vọng giá đất 

có thể tăng gấp đôi so với giá trị mua. Điều này hoàn toàn có căn cứ khi ở thời điểm hiện tại, khách 

hàng đầu tư tại dự án Nhơn Hội New City đã thu về lợi nhuận từ 100 - 200 triệu chỉ sau vài tháng.

Kênh đầu tư “một vốn bốn lời”
Đất nền ven biển Quy NhơnĐất nền ven biển Quy Nhơn

Nhơn Hội - Quy Nhơn trở thành “điểm nóng”



Lý giải cho sức hút bất động sản khu vực Nhơn 

Hội - Quy Nhơn, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc 

Chi nhánh Đà Nẵng, Hải Phát Land nhận định: 

“Nếu tại các điểm nóng du lịch khác như Đà Nẵng, 

Nha Trang cần thiết lập lại mặt bằng giá, thì tại 

Nhơn Hội - Quy Nhơn việc tăng giá diễn ra khá ổn 

định trong một vài năm trở lại đây theo đúng chu 

kỳ của các khu vực đang được đầu tư đồng bộ về 

hạ tầng du lịch và quy hoạch”. 

Thống kê của ngành du lịch cho thấy lượng 

khách du lịch đến Quy Nhơn những năm gần đây 

luôn đạt mức 20% mỗi năm, cao hơn mức tăng 

trưởng trung bình của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ là 17% và của cả nước là 15%.

Lượng khách du lịch tăng trưởng là nhờ cảnh 

quan đang được ưa chuộng tại Bình Định kết hợp 

với hạ tầng giao thông được nâng cấp và kết nối 

đồng bộ. Bên cạnh đó không thể không kể đến 

sự góp mặt của những ông lớn về đây đầu tư, 

thúc đẩy du lịch tại Bình Định vươn lên tầm cao 

mới.

Đánh giá về thị trường bất động sản ven biển, 

ông Tuấn Anh cho biết thêm: “Nhà đầu tư sẽ tập 

trung vào những khu vực có địa tô chưa tăng 

mạnh. Đặc biệt, chính pháp lý rõ ràng, minh 

bạch, chính sách cởi mở là yếu tố thúc đẩy các 

nhà đầu tư “đổ bộ” vào thị trường địa ốc”.

Xét về dài hạn, với lực đẩy mạnh mẽ về du lịch 

mà Quy Nhơn đang sở hữu, kết hợp với sự phát 

triển của các đô thị, khách sạn cao cấp, chỉ 

khoảng 5 năm nữa, khu vực này sẽ phát triển 

tương đương với Đà Nẵng, Nha Trang và trở 

thành “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư.
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Cú hích từ hạ tầng và du lịch



Hải Phát Toàn Cầu là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) – 

Top 3 đơn vị phân phối Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 

năm 2018 với mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp cả nước. 

Hải Phát Toàn Cầu nằm trong hệ sinh thái bất động sản khép 

kín với 15 công ty, đơn vị liên kết, hoạt động trên mọi lĩnh vực 

từ đầu tư, tư vấn phát triển dự án; phân phối, quản lý, vận 

hành, khai thác đến cung cấp những giải pháp công nghệ, 

marketing và truyền thông dự án; đào tạo nhân sự chất lượng 

cao…

Với nội lực vững mạnh, Hải Phát Toàn Cầu đã chuẩn bị đầy đủ 

mọi nguồn lực để vươn mình ra thế giới. Bước đi đầu tiên trên 

hành trình này là việc xác lập chi nhánh chính thức tại Hàn 

Quốc (Hai Phat Global Korea) vào ngày 2/6/2019. Trước đó, 

công ty này cũng liên kết hợp tác với nhiều đại diện tới từ Hàn 

Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hồng Kông nhằm kết nối khách 

hàng giữa các quốc gia.
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ăn phòng đ�i di�n H�i Phát Toàn C�u t�i Hàn Qu�c
chính th�c đi vào ho�t đ�ngV

Tháng 6 v�a qua,Công ty 

C� ph�n B�t đ�ng s�n H�i 

Phát Toàn C�u (Hai Phat 

Global) chính th�c hoàn 

thi�n th� t�c pháp lý cho 

vi�c m� văn phòng đ�i di�n 

t�i Hàn Qu�c,t�o ti�n đ� 

phát tri�n cho B�t đ�ng 

s�n Vi�t Nam dành cho 

khách hàng n��c ngoài.

Hải Phát Toàn Cầu trong buổi ký kết hợp tác với
Công ty Kế toán Thuế Taxcare

(Một trong những đơn vị luật nổi tiếng tại Hàn Quốc)



Ngay sau khi hoàn tất thủ tục 

pháp lý, nhằm mang lại cho 

khách hàng tại Hàn Quốc những 

dịch vụ Bất động sản tốt nhất, 

Hải Phát Toàn Cầu đã liên kết 

hợp tác với một số công ty nổi 

tiếng tại bản địa như Taxcare, 

Gangnam Riches Real Estate, 

Hey – Korea, Asea Legal …

Từ khi luật nhà ở cho phép người 

nước ngoài được mua nhà tại 

Việt Nam một cách dễ dàng, việc 

chính thức thực hiện đầy đủ các 

cam kết gia nhập WTO vào năm 

2018, Hiệp định thương mại tự 

do ASIAN- Hồng Kông (AHKFTA) 

và cuộc chiến thương mại Mỹ – 

Trung khiến làn sóng đầu tư tại 

thị trường Việt Nam chưa bao giờ 

thuận lời đến thế. FDI vào bất 

động sản tăng kỷ lục trong 5 

tháng đầu năm, đạt 16,74 tỷ 

USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ 

năm 2018.

Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 

Nam cao nhất với tổng giá trị lên 

đến hơn 61 tỷ USD. Bên cạnh 

đó, các mặt hàng xuất khẩu của 

doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm 

1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Nhiều khả năng, những con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong tương 

lai, khi nhà đầu tư Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm lớn tới thị trường 

Việt Nam.

Do vậy việc mở thêm văn phòng đại diện tại Hàn Quốc là ưu tiên 

đầu tiên của Hải Phát Toàn Cầu nhằm mang lại những sản phẩm 

Bất động sản tốt nhất và những dịch vụ đi kèm tối ưu nhất đến quý 

khách hàng tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Hải Phát Toàn Cầu tự hào thuộc top những đơn vị 

phân phối BĐS cho Khách hàng nước ngoài tốt nhất tại Miền 

Bắc,có sự hậu thuẫn tốt nhất từ các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam 

và quan hệ hợp tác với hàng trăm đối tác đến từ các quốc gia trên 

thế giới.

Đại diện Hải Phát Toàn Cầu cho biết, Hải Phát Toàn Cầu tại Hàn 

Quốc là văn phòng tại nước ngoài đầu tiên của Hải Phát Toàn Cầu 

và là tiền đề cho sự phát triển và mở rộng các chi nhánh khác trên 

toàn thế giới.



TRUY�N C��I TH� GIÃN

Giám đốc ấn tượng
trước sự táo bạo của ứng viên

Giám đốc ấn tượng
trước sự táo bạo của ứng viên

Trong bu�i ph�ng v�n, v� t�ng giám đ�c m�m c��i h�i chàng trai tr� 
tr��c m�t:
 Vì sao c�u l�i tìm đ�n công ty chúng tôi?
Chàng trai đáp g�n l�n:
- Vì mu�n làm phó giám đ�c �.
T�ng giám đ�c c��i hài lòng:
- R�t t�t, công ty chúng tôi chính là c�n nhng thanh niên to gan táo 
b�o b�t ch�p thách th�c nh� c�u. V�y c�u mu�n m�c l��ng nh� nào?
Chàng trai đáp không suy nghĩ:
- 30 tri	u là đ��c.
Giám đ�c g�t gù:
- Không t	, ai có năng l�c c�ng hi�n thì x�ng đáng đ��c đ�n đáp.
- 30 tri	u là l��ng m�t ngày thôi �. - anh chàng v�i ti�p l�i.
V� giám đ�c c��i l�n:
- �, đúng là đã không đánh giá sai c�u. V�y bao gi� c�u đ�n làm vi	c?
Chàng trai l�nh lùng:
- Tuỳ tâm tr�ng.
Giám đ�c g�t đ�u hài lòng:
- Đ��c l�m, tôi v�n s� tr� l��ng đ�y đ�
t� ngày mai. V�y còn có v�n đ� gì na không?
Chàng trai đ�ng d�y b��c ra c a, ngoái đ�u l�i nói:
- Không b� �.
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M�t chàng thanh niên đang trò chuy	n v�i b�n mình, bng h�i:
- Đ� c�u, � n��c ta, ngành nào mà g�n nh� ngày nào cũng có l�?
- Ch�c là ngành văn hóa! H�t l� h�i chùa H��ng l�i đ�n gi T�...
- Còn thua xa ngành này...
- Ch�u!
_ Ngành s� s� đó. T�i nào mà ch�ng nghe h� công b� t� ch�c l�... 
trao gi�i th��ng!

NHIỀU LỄNHIỀU LỄ

Tài x� đón s�p � sân bay sau chuy�n công du n��c ngoài v�.
Tài x� : Anh đ� em xách giúp đ� lên xe.
S�p: �� giúp mình m�t chút nhé. Aà, mà mình có quà cho c�u đây.
Tài x�: Anh chu đáo quá.
S�p: G�i là có chút h��ng v� Tây. C�u có b�t l a ch�a nh�?
Tài x�: Anh c�n hút thu�c �. Đ� em ch�y đi xin l a, cái b�t l a c�a em 
không hi�u r�i đâu m�t hôm qua.
S�p: Ti�c th�t. T��ng c�u có b�t l a r�i mình làm quà cho c�u m�y 
viên đá l a!

HƯƠNG VỊ TÂYHƯƠNG VỊ TÂY
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THÔNG TIN TRI�T LÝ
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Thái độ tích cực

Bền bỉ

Có sự đam mê,
nhiệt tình

Sáng tạo, tự tin

Có trách nhiệm,
chăm chỉ

Hiểu biết sản phẩm,
dịch vụ

Biết hỏi những câu
thông minh

Biết cách giữ liên lạC
với khách hàng

Luôn cập nhật kiến thức
chuyên môn về xã hội

Những tính cách cần phải có
ở một nhân viên bán hàng thành công - BEST SELLER

Không chỉ để ở, khách đầu tư 

cũng tìm được cơ hội đầy tiềm 

năng với dòng nhà phố thương 

mại và biệt thự cao cấp nhờ vị 

trí siêu đắc địa trên Đại lộ 

Thăng Long – con đường đắt 

giá nhất phía Tây thủ đô.



S

Đón

Tài lộc
sinh

Ban mai

Địa chỉ dự án: cạnh tỉnh lộ 299, Đồi Nên, Dĩnh Trì, Bắc Giang
Đơn vị đầu tư và phát triển dự án: Hải Phát Land

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng Thành Đô Bắc Giang

VỊ TRÍ KIM CƯƠNG, THÔNG THƯƠNG BUÔN BÁN
Ngay sát mặt đường 299 - cách QL 31 chỉ 300m

098.166.5551
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Trung thu

Chúc mừng


