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Anh chị em Hải Phát Land thân mến,

Quý I/2020 đã kết thúc. Hành trình “Khởi động” 3 tháng đầu năm 
2020 gặp không ít khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 

đến nền kinh tế toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Hải Phát Land, đây cũng là giai đoạn đầy thách thức cho gần 
2000 con người. Chính vì vậy, số Tạp chí nội bộ kỳ này dành nhiều 
nội dung đề cập đến những thách thức cũng như thành tựu của Công 
ty trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch. Đó là Ban Lãnh đạo 
Công ty ngày đêm nỗ lực lên phương án để không cắt giảm nhân sự, 
là đội ngũ chuyên viên kinh doanh “vượt khó thời COVID-19” nhằm 
có phát sinh giao dịch, là CBNV khối Văn phòng hỗ trợ hết mình cho 
công tác bán hàng thời điểm “ai ở đâu ở yên đó”.

Con đường trước mắt để hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2020 
còn nhiều khó khăn. Nhưng chắc chắn Hải Phát Land sẽ vượt qua 
bởi Công ty luôn có một khối tài sản khổng lồ và vô cùng giá trị - đó 
chính là sự quyết tâm của toàn thể CBNV - những con người trong 
bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19 vẫn hăng say làm 
việc, tận tâm cống hiến vì một mục tiêu chung xây dựng Hải Phát 
Land phát triển thịnh vượng.

Mùa hè nhộn nhịp đã bắt đã bắt đầu gõ cửa, mở ra một chặng đua 
mới với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đợi ở phía trước. Với 
tinh thần lạc quan của người Hải Phát Land, đây chính là bước đệm 
để tất cả cùng đồng lòng, quyết tâm vượt qua gian khó và chạm tay 
tới đỉnh vinh quang, bởi chặng đường nào trải bước trên hoa hồng thì 
bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.

Ban Biên Tập

Thư
Ngỏ
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HẢI PHÁT LAND
KHAI XUÂN
Đ Ầ U  N Ă M
Canh Tý
2020

H  òa chung không khí hứng khởi của những 
ngày đầu xuân năm mới, sáng 30/01 (tức ngày 

mùng 6 Tết Canh Tý), Hải Phát Land đã tổ chức 
“Gặp mặt đầu năm – Xuân 2020”. Đây là hoạt động 
thường niên và đã trở thành truyền thống tốt đẹp 
của Hải Phát Land để chuẩn bị cho một năm mới 
đầy hứng khởi sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Chương trình có sự góp mặt của Ban lãnh đạo Hải 
Phát Land, lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng 
đội ngũ CBNV hiện đang công tác tại Công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Vũ Kim Giang  
gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công tới toàn thể CBNV đại gia đình Hải 
Phát Land. Đồng thời, chúc Hải Phát Land sẽ tận 
dụng mọi cơ hội, nắm bắt thời cơ, xây dựng vững 
chắc nền móng cho sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp trong năm 2020 và hướng tới mục 
tiêu lớn hơn, quan trọng hơn vào những năm tiếp 
theo.

Như vậy, sau những ngày đoàn viên bên gia đình 
trong dịp Tết cổ truyền, CBNV Hải Phát Land lại 
cùng nhau sum họp trong chương trình “Gặp mặt 
đầu năm”. Đây là dịp để mọi người cùng chia sẻ 
niềm vui đón mùa Xuân mới và gửi những lời chúc 
tốt đẹp nhất đến đồng nghiệp, cùng nhau cố gắng 
phấn đấu trong năm mới với nhiều thắng lợi mới 
đang chờ đón.

Đây là thời điểm người Hải Phát Land tràn đầy 
hứng khởi, đặt mục tiêu đạt được những thành 
tích tốt cũng như mong muốn đóng góp quan 
trọng cho sự phát triển không ngừng của Công ty 
trong thời gian tới.

Ngay sau chương trình Khai xuân, ngày 01/02 
(mùng 8 Tết Âm lịch) Ban lãnh đạo cùng CBNV đã 
tham gia chương trình Du xuân đầu năm tại Lạng 
Sơn với mong muốn một năm toàn thắng.
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Đó là chủ đề được lựa chọn trong chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Hải Phát Land. 
Chương trình diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 06/03 tại sảnh mở bán Công ty.

Từ chiều tối 05/03, các chàng trai ga lăng của Hải 
Phát Land đã dành thời gian sau giờ làm việc để 
chuẩn bị mang đến bất ngờ nhiều nhất cho chị em. 
Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị những quả bóng xinh 
đẹp trang trí không gian sảnh để tạo bất ngờ vào 
sáng hôm sau cho những nữ đồng nghiệp của mình.
Ngay từ sáng sớm, anh em Hải Phát Land đã có mặt 
tại cửa Công ty và gửi tặng chị em những đóa hoa 
hồng rực rỡ trong ngày kỷ niệm của phái đẹp. Thay 
mặt Ban lãnh đạo, ông Đinh Thế Quỳnh - Phó Tổng 
Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty đã gửi 
gắm những lời chúc tốt đẹp tới những “đóa hoa” của 

Hải Phát Land

LÀ SỐ 2
KHÔNG AI LÀ SỐ 1

Phụ Nữ

“Chị em Hải Phát Land góp phần không nhỏ vào sự lớn 
mạnh của Công ty ngày hôm nay. Chúc các chị em luôn 
xinh đẹp rạng ngời và là hậu phương vững chắc cho 

gia đình”. 

Không chỉ dành những bông hoa tươi thắm hay 
những lời chúc, chương trình còn mang đến những 
gameshow thú vị cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ 
các nhà tài trợ. Đó thực sự là món quà ý nghĩa đối với 
các chị em, ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp và 
hạnh phúc nhất của phái nữ Hải Phát Land, như một 
sự tôn vinh, trân trọng tuổi xuân mỗi chị em đã cống 

hiến chung cho sự phát triển của Công ty.
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GHEN CÔ -VY HƯỞNG ỨNG CHỐNG DỊCH

NGƯỜI HẢI PHÁT LAND
Nhảy

COVID-19

Quý I/2020, đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp 
tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Bên cạnh sự can thiệp mạnh mẽ của các cơ quan chức 
năng thì việc tuyên truyền các biện pháp phòng dịch tới 
mọi tầng lớp nhân dân cũng là vấn đề quan trọng. Theo 
đó, Bộ Y tế Việt Nam đã có sáng kiến truyền tải kiến 
thức cơ bản về vi rút COVID-19 thông qua hình thức 
đặt lời mới cho một bài hát. Bài hát Ghen (Khắc Hưng – 
Min – Erik) đã được chọn để được đặt lời thành bài hát 
Ghen Cô Vy. Bài hát được viết lại phần lời với nội dung 
tuyên truyền các hiểu biết cơ bản cũng như cách phòng 
tránh vi rút Corona có nguồn gốc từ Vũ Hán. Bên cạnh 
đó, phần nhạc sôi động kết hợp hoạt họa đã giúp bài 
hát trở nên dễ tiếp cận với rất nhiều người. Phần lời của 

bài hát này được dịch sang nhiều thứ tiếng. Cùng với 
đó là phần vũ đạo do Quang Đăng sáng tạo đã được 
nhiều người trên thế giới hưởng ứng bằng việc nhảy và 
ghi hình lại qua ứng dụng Tiktok. Bài nhảy Ghen Cô vy 
trở thành vũ điệu rửa tay chuẩn mực tại thời điểm này.

Bên cạnh phối hợp cùng Công ty thực hiện các biện 
pháp phòng dịch chính thống (đeo khẩu trang, sử dụng 
dung dịch sát khuẩn, hạn chế hội họp,…) các bạn trẻ là 
nhân viên của Hải Phát Land cũng hưởng ứng vũ điệu 
này và thực hiện một cách đầy hứng khởi.

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
TRỰC TUYẾN TRONG MÙA DỊCH

COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn 
biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới, tại Hải Phát 

Land công tác đào tạo dự án cho chuyên viên kinh do-
anh vẫn được duy trì dưới hình thức đào tạo trực tuyến.

Theo đó, với tinh thần bảo đảm hoạt động thông suốt, 
hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu đã 
đặt ra từ đầu năm, đồng thời hạn chế tập trung đông 
người, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID -19, 
từ đầu tháng 3, Tư lệnh các dự án đã chủ trì và triển 
khai hoạt động đào tạo trực tuyến cho chuyên viên 
kinh doanh liên quan đến hoạt động bán hàng trong 
mùa dịch. Việc này nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả cho 

hoạt động kinh doanh, đồng thời cập nhật thường xuy-
ên các chính sách bán hàng mới nhất cho chuyên viên 
tư vấn, giúp duy trì doanh số trong mùa dịch. 

Bên cạnh đó, một số buổi đào tạo trực tiếp vẫn diễn 
ra tại dự án. Chuyên viên kinh doanh đến tham gia 
đào tạo đều tuân thủ các nguyên tắc đeo khẩu trang, 
sử dụng nước rửa tay khô và ngồi giữ khoảng cách an 
toàn, giúp phòng tránh dịch COVID-19 hiệu quả.
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TOP 10
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT NĂM

2 0 1 9

HẢI PHÁT LAND 
VỪA ĐƯỢC VINH DANH

“TOP 10 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
TỐT NHẤT 2019”

do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) bình chọn vào 
ngày 18/02/2020. Danh hiệu này lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ 

và uy tín của Hải Phát Land tại thị trường bất động sản Việt Nam.

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nhanh, 
bền vững và minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua, 

Reatimes đã tổ chức chương trình bình chọn, xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, 
Dịch vụ tiêu biểu.

Hải Phát Land vinh dự được bình chọn vào hạng mục “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt 
nhất 2019”. Với danh hiệu này, Hải Phát Land một lần nữa ghi dấu ấn của mình tại thị trường bất 

động sản, cũng như cho thấy sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng đối với công ty.

Chương trình được thực hiện bởi: Sự giới thiệu từ Hội đồng 20 chuyên gia của Reatimes; 
bình chọn sơ khảo bởi hơn 300.000 độc giả trên hệ thống bình chọn của tờ báo và đánh giá 

vòng chung khảo bởi 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản.

Các tiêu chí đánh giá giải thưởng dựa vào: 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT

SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN TRONG NĂM 2019

TƯ VẤN CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI LÀ CÁC THƯƠNG HIỆU UY TÍN, ĐÁNG TIN CẬY

CÓ QUY MÔ TỪ 500 NHÂN VIÊN MÔI GIỚI TRỞ LÊN
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Sáng ngày 22/02, hơn 150 chiến binh rồng xanh 
của Hải Phát Land đã có mặt tại Lễ xuất quân dự 

án Green Dragon City - TTP Cẩm Phả.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thắng, Phó Tổng giám đốc 
Hải Phát Land đã phát biểu đại diện cho các đơn vị 
phân phối chính thức dự án.

“Green Dragon City với những lợi thế khác biệt về vị 
trí khi sở hữu gần 3km đường bờ biển ven vịnh Bái 
Tử Long, không gian sống xanh, an lành, nhiều tiện 
ích đẳng cấp, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn của 
chủ đầu tư, chắc chắn dự án sẽ trở thành tâm điểm 
đầu tư trên thị trường bất động sản Quảng Ninh nói 
riêng và thị trường bất động sản miền Bắc nói chung 

SẴN SÀNG VƯƠN RA BIỂN LỚN

trong năm 2020; đồng thời cũng là khu đô thị xanh 
đáng sống nhất TP Cẩm Phả”, ông Thắng khẳng định.

Với dự án này, chắc chắn các chiến binh rồng xanh 
của Hải Phát Land sẽ về đích thành công với kết quả 
đột phá!

Sau sự kiện xuất quân, các chiến binh cũng sẽ tham gia

“CHIẾN DỊCH BÁI TỬ LONG XANH”
Trồng hàng ngàn cây tại dự án để biến nơi đây thực 
sự trở thành dự án xanh nhất và đáng sống nhất tại 
Quảng Ninh!

CHIẾN BINH 
RỒNG XANH

Những
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Sáng ngày 14/3, Lễ ký kết hợp tác đầu tư &amp; 
phân phối độc quyền dự án Dương Kinh New 

City giữa Hải Phát Land và HANHUD diễn ra tại Học 
viện BĐS Hải Phát.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư HAN-
HUD, đại diện ban lãnh đạo Hải Phát Land cùng 50 
chuyên viên kinh doanh. Điều này thể hiện tinh thần 
quyết thắng của các “chiến binh” nhằm đưa dự án 
sớm về đích theo kế hoạch.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Văn Vượng - đại diện 
chủ đầu tư nhấn mạnh: “Hải Phát Land là đơn vị 
uy tín hàng đầu trong việc phân phối bất động sản. 
Thông qua việc hợp tác lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ 
mở ra một bước tiến mới trong việc phát triển của 
cả hai bên, nhằm đem đến cho khách hàng một sản 
phẩm chất lượng, uy tín”.

Sự hợp tác giữa hai đơn vị bất động sản uy tín được 

DỰ ÁN DƯƠNG KINH NEW CITY

KÝ KẾT
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

kỳ vọng sẽ đem tới khách hàng một sản phẩm bất 
động sản chất lượng tại Hải Phòng.

Dương Kinh New City được đánh giá là sản phẩm đất 
nền đáng đầu tư trên thị trường. Dự án sở hữu vị trí 
vàng tại quận Dương Kinh, Hải Phòng, hạ tầng đồng 
bộ, pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô. Trong tương 
lai, theo chủ trương quy hoạch mới của thành phố 
đến năm 2025 tầm nhìn 2050, Dương Kinh New City 
sẽ có tiềm năng sinh lời hiệu quả.
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HẢI PHÁT LAND
TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DỰ ÁN

LUXURY QUY NHƠN
Ngày 24/3 vừa qua, tại Hà Nội, CTCP Đầu tư và Kinh 
doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát Land đã 
chính thức trở thành đại lý phân phối các căn hộ 
của dự án Luxury Quy Nhơn.

Chia sẻ tại lễ ký kết, đại diện Chủ đầu tư bày tỏ sự tin 
tưởng khi hợp tác cùng Hải Phát Land để phân phối 
các căn hộ của dự án Luxury Quy Nhơn đến thị trường.

“Với vai trò là đơn vị phân phối chính thức, chúng 
tôi kỳ vọng Hải Phát Land sẽ trở thành cầu nối tin 
cậy, đưa các căn hộ Luxury Quy Nhơn đến với khách 
hàng một cách nhanh chóng; chuyên nghiệp hóa 
công tác bán hàng cũng như thực hiện tốt các cam 
kết giữa chủ đầu tư và đại lý”, Ông Nguyễn Xuân 
Quang - Tổng Giám đốc CTCP VIREX chia sẻ.

Hải Phát Land hiện là doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh, phát triển và phân phối các dự án bất động 
sản uy tín. Với đội ngũ nhân sự lớn mạnh, chuyên 
nghiệp và giàu kinh nghiệm, cùng uy tín gây dựng 
trong nhiều năm qua, sự hợp tác giữa Chủ đầu tư 
Luxury Quy Nhơn và Hải Phát Land hứa hẹn sẽ 
mang lại cho khách hàng nhiều quyền lợi và trải ng-
hiệm khác biệt, đưa căn hộ Luxury Quy Nhơn đến 
gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng.

Sở hữu những lợi thế đáng mơ ước của một dự án 
cao cấp, Luxury Quy Nhơn đang là dự án tâm điểm 
của thị trường bất động sản thành phố biển, là lựa 
chọn hàng đầu cho những khách hàng đang đi tìm 
một chốn an cư lý tưởng hoặc những nhà đầu tư 
đang đi tìm một kênh sinh lời chắc chắn tại Quy Nhơn.

Được biết, hiện tại Luxury Quy Nhơn đã cất nóc và 
đang bước sang giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị 
bàn giao vào Quý IV/2020, căn hộ mẫu cũng được 
hoàn thiện để đón khách hàng tới tham quan và trải 
nghiệm không gian sống cũng như chất lượng của 
dự án. 
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Sáng ngày 26/03, Lễ ký kết hợp tác phân phối dự 
án Khu đô thị Kosy Lào Cai đã diễn ra tại VP của 

CĐT Kosy. Hải Phát Land sẽ chính thức phân phối dự 
án Khu Đô Thị Kosy Lào Cai, đây là dấu mốc quan 
trọng trong sự hợp tác của 2 đơn vị bất động sản uy 
tín. 

Sự hợp tác này sẽ mang lại những hiệu quả phát 
triển cũng như cộng hưởng cho cả hai bên, đánh 
dấu một mô hình kinh doanh mới trên thị trường 
bất động sản, hứa hẹn sự thành công vượt trội cho 
dự án Kosy Lào Cai.

Sở hữu đội ngũ lãnh đạo và nhân sự trẻ, vững mạnh 
về chuyên môn và tâm huyết, nhiều kinh nghiệm 
thực tế sâu sắc trong lĩnh vực bất động sản, Hải Phát 

HẢI PHÁT LAND
TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ
PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC 
KHU ĐÔ THỊ
KOSY LÀO CAI

Land hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị kinh do-
anh bất động sản  hàng đầu, mang lại hiệu quả tối 
ưu cho các chủ đầu tư đối tác.

Dự án khu đô thị Kosy Lào Cai là dự án tâm huyết 
của tập đoàn Kosy, tọa lạc tại Phường Bình Minh và 
Phường Bắc Lệnh - 2 vị trí chiến lược và đẹp nhất của 
TP Lào Cai - Đầu đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội, gần 
trung âm hành chính mới của tỉnh Lào Cai.

Kosy Lào Cai là khu đô thị có hạ tầng hoàn thiện 
đồng bộ, sở hữu lâu dài với sổ đỏ chính chủ vĩnh 
viễn, quy hoạch đón đầu và thiết kế phù hợp với cả 
mục đích để đầu tư kinh doanh và để ở.
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Sáng 01/04, ngay khi có lệnh giãn cách xã 
hội của Chính phủ, anh Nguyễn Văn Thắng 
- Chuyên viên kinh doanh Khối 9 vẫn đến 

trực tại dự án TNR Goldmark City.
Lý do bởi “vì yêu mà đến”.

 

NHÂN VIÊN
KINH DOANH

Đi làm để tìm cảm hứng
Chiều ngày 31/03, Hải Phát Land thông báo yêu cầu 
CBNV Công ty thực hiện làm việc luân phiên trong 
thời gian từ 01/04 - 15/04. Tại dự án TNR Goldmark 
City, ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, tại 
phòng trực dự án có 4 chuyên viên kinh doanh vẫn 
miệt mài làm việc. Màn hình máy tính liên tục có tin 
nhắn của khách hàng. 

Anh Thắng chia sẻ: “Chuyên viên kinh doanh thực 
hiện đúng theo chỉ đạo của Công ty, đảm bảo tối 
thiểu số lượng người ngồi tại dự án. Phải lên dự án 
mới có cảm hứng tốt hơn cho công việc, nên anh em 
tận dụng tối đa thời gian để làm việc”

Để đảm bảo quy tắc phòng dịch COVID-19, ngay từ 
đầu tháng 3 tại Hội sở Hải Phát Land cũng như một 
số điểm trực dự án, cả chuyên viên kinh doanh và 
khách hàng đều được trang bị khẩu trang, nước rửa 
tay khô và máy đo thân nhiệt. Việc này giúp nhân 
viên cũng như khách hàng khi đến giao dịch cảm 
thấy yên tâm hơn trong mùa COVID-19.

Việc hẹn gặp khách hàng trong giai đoạn giãn cách 
xã hội là điều không tưởng. Để giúp khách hàng dễ 
hình dung, chuyên viên kinh doanh tiến hành quay 
video trải nghiệm thực tế căn hộ, sau đó gửi cho 
khách và tiến hành tư vấn. “Phải đến dự án, trải ng-
hiệm từng căn hộ mới truyền cảm hứng được cho 
khách hàng, để khách hàng thêm yêu dự án mà đến 
với mình”. Anh Thắng tâm sự.

Tích cực “bán nhà Online”
Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Hoàng 
Dung - Khối Kinh doanh 5 đã không còn những buổi 
gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Thay vào đó, Hoàng 
Dung tìm cách tương tác với người mua qua các ứng 
dụng của công nghệ như livestream, gọi video face-

book, zalo…

“Trước đây, mình đã sử dụng nhiều ứng dụng công 
nghệ trong công việc, nhưng gặp gỡ trực tiếp vẫn 
tốt hơn. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, mình phải 
dựa vào công nghệ để duy trì hoạt động. Trong mùa 
COVID, đây là kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả bởi 
trong thời gian giãn cách xã hội, khách hàng dành 
nhiều thời gian ở nhà và sử dụng Internet nhiều 
hơn”, Hoàng Dung nhận định.

Bên cạnh tăng cường triển khai hoạt động online, 
chuyên viên kinh doanh Hải Phát Land còn đẩy mạnh 
phương pháp telesale cho khách hàng, bao gồm cả 
khách hàng cũ và mới. Theo đó, mỗi chuyên viên kinh 
doanh nhận chỉ tiêu 30 cuộc gọi/ ngày/dự án. Đây 
cũng là kênh tìm kiếm khách hàng hiệu quả trong 
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mùa dịch bệnh.

Mặc dù sớm ứng dụng công nghệ để đưa sản phẩm 
bất động sản tới khách hàng, song thời gian làm việc 
trực tuyến khiến các chuyên viên kinh doanh cũng 
gặp không ít khó khăn. Việc không gặp trực tiếp 
khách hàng dẫn đến không hiểu rõ nhu cầu cụ thể 
của khách hàng để tư vấn đúng và đủ. Hơn thế, tâm 
lý làm việc tại nhà dẫn đến nhiều chuyên viên kinh 
doanh có tâm lý trì trệ. Điều này đòi hỏi cán bộ quản 
lý của từng đơn vị phải sát sao, nhắc nhở và yêu cầu 
báo cáo thường xuyên về tình trạng công việc. 

Ngoài ra, để khích lệ tinh thần làm việc của anh em 
trong mùa dịch, Hoàng Dung cho biết tại Phòng Kinh 
doanh 5.1 còn áp dụng chính sách thưởng nóng cho 
các chuyên viên kinh doanh có phát sinh giao dịch. 
Tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường 
bất động sản gặp khó khăn là điều thấy rõ. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh đó, Hải Phát Land vẫn tìm các 

phương án để khách hàng và công nghệ là giải pháp 
được ưu tiên hơn cả.

Tại Hải Phát Land vẫn triển khai các hoạt động đào 
tạo trực tuyến nhằm hỗ trợ chuyên viên kinh doanh. 
Thông tin về dự án, thị trường, chính sách khuyến 
mãi liên tục được cập nhật đến khách hàng. Ngược 
lại, phía người mua cũng chủ động tìm hiểu thông 
tin dự án qua những công cụ trực tuyến để theo sát 
thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư thích hợp.

Trong tháng 3, khi dịch COVID-19 có những diễn 
biến phức tạp, có đến 15% doanh nghiệp phải cắt 
giảm quy mô. Song tại Hải Phát Land, gần 2000 con 
người đến hiện tại vẫn duy trì công việc đều đặn. Đó 
là nỗ lực của đội ngũ Ban lãnh đạo cùng toàn thể 
nhân viên công ty, như lời anh Thắng nói “Còn được 
làm việc giữa mùa dịch là một điều may mắn”.
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Chưa bao giờ bài toán nhân sự tại Hải Phát Land lại tạo sóng và gây nên 
nhiều trăn trở như thời điểm đầu năm 2020. Cùng với duy trì hoạt động 
kinh doanh, câu chuyện “giữ người” dưới tác động của dịch COVID-19 

được nhắc đến nhiều nhất.

Những con số biết nói
Theo khảo sát của tờ batdongsan.com.vn, vòng nghề 
của một chuyên viên kinh doanh bất động sản tương 
đối ngắn. Đơn cử sau công đoạn tuyển dụng lớn, với 
100 nhân sự tuyển được, sau 3 đến 6 tháng chỉ còn 
lại 1/3 gắn bó với nghề.

BÀI TOÁN NHÂN SỰ
HẢI PHÁT LAND NĂM 2020 

TRONG BỐI CẢNH DỊCH 
COVID-19

Tại Hải Phát Land, tính đến ngày 31/12/2019, số 
lượng nhân sự toàn hệ thống là 1.952 người. Ba 
tháng đầu năm 2020, trong khi 15% doanh nghiệp 
trên cả nước thu hẹp quy mô, tại Hải Phát Land tăng 
thêm 742 nhân sự. Trong đó số lượng cán bộ quản lý 
cấp trung trở lên là 51 người chiếm 6,78%.
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Giữ chân nhân sự giữa mùa dịch bệnh
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cắt 
giảm các chi phí và cắt giảm nhân sự đã nằm 
trong kế hoạch của khá nhiều doanh nghiệp 
BĐS hiện nay. Đặc biệt với các doanh nghiệp 
có quy mô lớn, nhân sự lên đến hàng trăm, 
thậm chí hàng ngàn nhân viên môi giới thì 
việc cắt giảm, hoặc nhân sự chấp nhận làm 
việc không lương là điều cần thực hiện ở 
thời điểm này.
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Tuy nhiên, tại Hải Phát Land việc cắt giảm nhân sự 
không diễn ra. Trả lời báo chí, Tổng Giám đốc Vũ Kim 
Giang cho biết: “Để ứng phó với dịch bệnh đang diễn 
biến phức tạp, chiến lược 2020 của Hải Phát Land là 
tập trung vào các TP lớn – nơi có nhu cầu ở thực, nên 
giao dịch tại hệ thống của Hải Phát Land vẫn túc tắc 
chứ không “đóng băng”. Số lượng giao dịch đất nền và 
căn hộ có giảm nhưng không bị sụt hẳn”.

Về quy mô công ty, hiện Hải Phát Land chưa cắt giảm 
nhân sự, mà thay vào đó đây là cơ hội để công ty có thời 
gian tái cơ cấu lại hệ thống bởi Công ty đang triển khai 
rất nhiều dự án, do đó công việc xử lý còn rất lớn. Tuy 
nhiên, nếu dịch kéo dài hết quý 2 thì nhiều khả năng 
công ty cũng sẽ tính đến biện pháp này. Trong hoàn 
cảnh khó khăn này, cần sự nỗ lực, kiên trì và sáng tạo 
mới có thể đứng vững và vượt qua thử thách”.

Một bài toán khó hơn đối với Hải Phát Land đó là 
tăng cường các giải pháp để giữ chân nhân sự trong 
mùa dịch. 

Ngay từ khi có chỉ thị của Chính phủ, để CBNV Công 
ty an tâm làm việc, tại Hải Phát Land đã ngay lập tức 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch. 
Trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế cho khách 
hàng và nhân viên, thực hiện phun thuốc khử khuẩn 
trong toàn khu vực làm việc.
Song song đó, với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh 
đạo công ty vẫn cố gắng duy trì để đảm bảo quy 

mô và thị phần, tập trung triển khai các dự án trọng 
điểm có doanh thu, nhằm duy trì doanh số. Thực 
tế cho thấy, trong thời điểm dịch bệnh, tại Hải Phát 
Land vẫn phát sinh giao dịch từ các dự án, điều này 
cho thấy sự nỗ lực của CBNV trên toàn hệ thống.

Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng - 
Trưởng Ban Hành chính nhân sự nhấn mạnh: “Hải 
Phát Land luôn lấy con người làm giá trị cốt lõi. 
Trong mùa dịch, đơn vị đã áp dụng phương thức 
làm việc online để tránh tập trung đông người. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng triển khai các giải pháp hỗ 
trợ công cụ bán hàng online, truyền thông online, 
tổ chức các sự kiện trực tuyến nhằm thúc đẩy công 
tác bán hàng hiệu quả hơn”.

Bức tranh nhân sự Hải Phát Land năm 2020

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền - Trung tâm 
Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia, số lượng 
lao động của ngành Kinh doanh BĐS chiếm tỷ lệ thấp 
trong cơ cấu lao động của Việt Nam. 

Từ phân tích nội tại cũng như nhu cầu của thị trường 
lao động lĩnh vực bất động sản, sau khi đại dịch 
COVID-19 kết thúc, cho thấy việc “giữ người” là vấn 
đề tiếp tục nóng tại Hải Phát Land đặc biệt trong bối 
cảnh công nghệ 4.0 phát triển đòi hỏi nhân sự phải 
có trình độ nhất định.
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Thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, 
năm 2019 có 300.000 môi giới trên cả nước nhưng 
chỉ 80.000 môi giới có đủ điều kiện hành nghề. Điều 
này ảnh hưởng không ít đến công tác tuyển dụng và 
thanh lọc nhân sự tại Hải Phát Land. 

Việc áp dụng phương pháp làm việc online đòi hỏi 
nhân sự phải có trình độ, kỹ năng sử dụng các công 
cụ làm việc, phần mềm công nghệ thông tin. Nhân 
sự tuyển dụng đầu vào đòi hỏi yêu cầu cao hơn về 
trình độ, kiến thức và kỹ năng. Do đó, việc tuyển 
dụng nguồn lực có chất lượng chuyên môn cao là 
điều không dễ.

Thêm nữa, dịch bệnh kéo dài dẫn đến một bộ phận 
nhân sự có tâm lý lo lắng, chưa muốn trở lại với công 
việc. Đây là lý do khiến việc tuyển dụng trong năm 
2020 có phần khắc nghiệt hơn.

“Năm 2020 là năm khó khăn với nền kinh tế nói 
chung và thị trường bất động sản nói riêng. Chuyên 
viên kinh doanh bất động sản cần trang bị tốt kiến 
thức, kỹ năng cũng như đạo đức nghề nghiệp vững 
vàng mới có thể tiến xa hơn với nghề môi giới bất 
động sản. Trong năm nay, Hải Phát Land tiếp tục chú 
trọng vào công tác tuyển dụng nhân sự chất lượng, 
nhất là ở vị trí quản lý để đảm bảo sự thống nhất 

trong tổ chức”. Trưởng Ban Hành Chính nhân sự bày 
tỏ. 

Một tổ chức gần 2.000 con người, có cùng niềm tin, 
lại dựa trên nguyên lý lấy con người làm gốc, sẽ 
không có gì cản bước. Lực lượng nhân sự mới của 
Hải Phát Land sẽ là lực lượng của sự năng động, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, luôn dấn thân và sẵn 
sàng thay đổi để tốt hơn và tốt hơn. Và lời giải cho 
bài toán nhân sự trong giai đoạn khó khăn sẽ không 
bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh. 
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Thống kê đến đầu tháng 4/2020, toàn thế giới đã 
ghi nhận hơn 1,5 triệu ca nhiễm nCoV và khiến 

hơn 88.000 người chết, trong đó Mỹ và châu Âu tiếp 
tục là điểm nóng.

Trong khi đó, tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh cũng 
diễn ra hết sức phức tạp khi số ca dương tính với 
nCoV đã tăng liên tục kể từ ngày 7/3, sau trường hợp 
của bệnh nhân số 17. 

Tuy nhiên, tình hình kiểm soát dịch tại Việt Nam được 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là hiệu quả khi 
tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm được kiểm soát tốt. Đó là 
nhờ những nỗ lực của Chính phủ và sự đồng lòng của 
toàn xã hội. 

Để đóng góp vào nỗ lực chung đó, Hải Phát Land đã 
tiến hành chiến dịch phát khẩu trang miễn phí cho 
người dân sinh sống xung quanh các dự án như Bea 
Sky, Việt Yên Lakeside City Bắc Giang.

Theo đó, cuối tháng 2/2020, tại dự án Bea Sky trên 
mặt Đại lộ Chu Văn An, hàng trăm khẩu trang vải 
kháng khuẩn đã được phát miễn phí cho người dân 
sống quanh khu vực. 

“Đây là một hoạt động rất ý nghĩa trong khi toàn xã 
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CHO NGƯỜI DÂN

HẢI PHÁT LAND
PHÁT KHẨU TRANGMiễn Phí

Sẵn sàng cho cuộc chiến chống COVID-19, 
vì sức khỏe cộng đồng

hội đang chống dịch bệnh, và không phải ai cũng có 
khẩu trang đeo để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Xin 
cảm ơn Hải Phát Land đã trao tặng món quà rất ý 
nghĩa trong mùa dịch này đến với người dân”, anh 
Vũ Hùng (38 tuổi, Hà Nội), một người dân nhận khẩu 
trang từ chương trình, cho hay. 

Ngay tại Văn phòng bán hàng dự án Việt Yên Lake-
side City Bắc Giang, từ ngày 25 đến 29/3/2020, các 
chuyên viên kinh doanh của Hải Phát Land cũng đã 
trao đến tận tay người dân sống tại huyện Việt Yên 
những chiếc khẩu trang 4 lớp được chứng nhận y tế 
để phòng chống dịch bệnh. 

Ngoài việc phát khẩu trang, các chuyên viên kinh do-
anh cũng hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang 
có hiệu quả và tuyên truyền để người dân hiểu và 

thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh hiệu 
quả như thường xuyên rửa tay, vệ sinh nhà cửa, tích 
cực tự tập luyện và chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh 
dưỡng, nâng cao sức đề kháng và đặc biệt tuân thủ đề 
nghị giãn cách xã hội của Chính phủ. 

Đây là chủ trương của Hải Phát Land nhằm bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng và đồng hành cùng các địa phương 
trên cả nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh, thể 
hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp bất 
động sản uy tín. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường 
hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, cùng với sự khan 
hiếm khẩu trang, việc cấp phát khẩu trang miễn phí 
cho người dân là một hoạt động rất ý nghĩa và kịp 
thời nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao ý 
thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và 
cộng đồng, tránh lây lan loại dịch bệnh nguy hiểm này 
trong cộng đồng.

Anh Văn Đức, một chuyên viên kinh doanh đang làm 
việc tại Hải Phát Land cho biết khách hàng của anh và 
cư dân quanh dự án đã bày tỏ sự hài lòng với chương 
trình này và đặt thêm nhiều sự tin tưởng cho Hải Phát 
Land. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu 
chính mà Hải Phát Land kỳ vọng khi triển khai chương 
trình. 

T  ại các dự án do Hải Phát Land phân phối như 
Bea Sky, Việt Yên Lakeside City, công ty đã phát 

hàng ngàn khẩu trang kháng khuẩn cho người dân 
khu vực, đồng hành cùng Nhà nước trong cuộc 
chiến chống đại dịch COVID-19. 
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Người
HẢI PHÁT LAND

COVID-19
ĐUA TREND PHÒNG DỊCH

Cư dân mạng mới đây đã tạo ra “hot trend” 
mới “Tôi là...” để cùng nhau tuyên truyền 
về việc phòng dịch Covid-19. Ngay lập tức 
trend mới này đã được CBNV Hải Phát Land 
hưởng ứng sôi nổi.
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Khi dịch Covid-19 lây lan, các biện pháp phòng dịch gắt gao được đưa ra nhằm 
đảm bảo sự an toàn của mọi người trong mùa dịch, thì tại Hải Phát Land, 

CBNV Công ty cũng nhanh chóng ủng hộ việc này, đồng thời lan truyền nhiều hơn 
những bài viết hưởng ứng việc chống Covid-19.

Bằng sức lan tỏa của mình, người Hải Phát Land đã nhanh chóng thực hiện “hot 
trend”, với tấm biển cầm trên tay ghi “Tôi là...” kèm theo đó là hành động thiết 
thực để phòng dịch. Dĩ nhiên, câu kèm theo phải có vần với tên và rất nhiều người 
đã tìm ra được hành động hay, phù hợp cả tên lẫn việc phòng dịch.

Người cầm bảng nhất thiết phải đeo khẩu trang nghiêm chỉnh rồi mới chụp hình, 
những hình ảnh này sau đó được lan tỏa trên fanpage Hải Phát Land và nhận 
được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.
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Sở hữu vị trí đắc địa tại số 8 Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình, The Zei giải quyết bài toán 

về chốn an cư cao cấp khu vực phía Tây Hà Nội. 

Báo cáo đánh giá Đô thị hóa tại Việt Nam của 
World Bank năm 2011 cho biết tốc độ đô thị 
hóa tại Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra nhanh. Năm 
2019-2020 tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ đạt 
khoảng 40%, đến thập niên 40 của thế kỷ 21 sẽ 
có khoảng 50% dân số Việt Nam sinh sống tại 
các đô thị.

Các chuyên gia đánh giá, lượng dân số bùng nổ 
nhanh kéo theo nhu cầu cao về nhà ở và dịch 
vụ. Cùng với quy hoạch thông minh, ngày nay 
các dự án quy mô lớn bắt đầu hướng tới việc 
giải quyết mọi nhu cầu sống hàng ngày của cư 
dân trong nội khu. Giới chuyên môn gọi những 
tòa này là “all-in-one”, nơi có thể đáp ứng từ nhà 
ở, văn phòng, làm việc, mua sắm, vui chơi giải trí 
cho tới y tế. 

Sở hữu quy hoạch vùng thuận lợi, 
The Zei thiết kế như một
“Thành phố thẳng đứng”

THEZei
Thành phố thu nhỏ nơi trái tim Mỹ Đình

Dự án được sở hữu nhiều tuyến đường trọng điểm 
tiện cho việc kết nối đến những khu vực lân cận như: 
đường Vành đai 3, đường Hoàng Quốc Việt, Láng – 
Hòa Lạc, đường 32, đường Lê Đức Thọ, đường Hồ 
Tùng Mậu… Ngoài một vị trí mang đến sự thuận 
tiện trong đi lại thì cư dân còn được sống trong môi 
trường có đầy đủ cơ sở hạ tầng để phát triển. Trung 
tâm hành chính, văn hóa – giải trí, học tập đều đang 
dần chuyển về khu vực này.

Từ vị trí của chung cư The Zei bạn có thể di chuyển 
đến sân vận động quốc gia chỉ khoảng 5 phút để 
thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, những buổi 
hòa nhạc sôi động. Khoảng 7 phút di chuyển là bạn 
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đã đến với trường đua F1 – trường đua đầu tiên 
được xây dựng ở Việt Nam sẽ khai mạc vào tháng 4 
sắp tới. Bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức những 
đường đua nước rút, những pha rượt đuổi gay cấn 
của những tay đua trên toàn thế giới.

Tại The Zei, mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm 
và giải trí của cư dân sẽ được đáp ứng với 4 tầng 
trung tâm thương mại. Các dịch vụ dự án sở hữu 
gồm rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, không gian 
làm việc chung sáng tạo (co-working space), vườn 
Zen trên tầng thượng, khu vui chơi trẻ em, fitness 
center & spa, 4 tầng hầm đỗ xe. Tòa nhà còn xây 
dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện 
với môi trường. 

Căn hộ The Zei lấy con người là trung tâm của không 
gian sống. Vì vậy, từng không gian thiết kế theo 
phong cách tối giản, hiện đại. Căn hộ mở rộng từ 
2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời 
và ánh nắng tự nhiên. Từng chi tiết kết nối với thiên 
nhiên, cây xanh được ưu tiên, tạo nên một thảm thực 
vật thu nhỏ ngay trong lòng “thành phố thẳng đứng 
như vườn hoa, vườn treo cách mỗi 3 tầng, vườn Zen 
trên tầng thượng…

Thành phố thu nhỏ nơi trái tim Mỹ Đình

Vấn đề sức khỏe của cư dân cũng được chủ đầu tư 
quan tâm đến. Hệ thống phòng Gym hiện đại, phòng 
Yoga sẽ là nơi để bạn rèn luyện sức khỏe của mình. 
Nhà thuốc, phòng khám chữa bệnh cũng được xây 
dựng để cư dân được chăm sóc sức khỏe ở mọi lúc 
mọi nơi. Khu spa riêng biệt với đội ngũ chuyên viên 
phục vụ nhu cầu người dùng tận tình. Sự chu đáo 
của nhân viên tạo nên môi trường thân thiện và ấm 
áp.

An ninh an toàn của dự án được bảo vệ liên tục 24/7. 
Hệ thống camera thông minh quan sát 24/24 giờ đề 
phòng có sự đột nhập từ bên ngoài. Mỗi căn hộ đều 
có gắn khóa điện tử, cảm biến vân tay.  Đội ngũ bảo 
vệ được đào tạo bài bản, sát hạch định kỳ đảm bảo 
hiệu suất làm việc, xử lý được mọi vấn đề khẩn cấp 
xảy ra bên trong tòa nhà.

Môi trường sống xanh của The Zei sẽ mang đến cho 
bạn một nguồn năng lượng tích cực hơn. Cây xanh 

được bố trí khắp nơi trong khuôn viên dự án tránh 
cảm giác ngột ngạt, được nghỉ ngơi thoải mái trong 
chính “thành phố” của riêng mình.
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Những năm gần đây, bất động sản Hải Phòng 
bước vào đà tăng nhiệt nhờ sức bật từ các dự 

án phát triển hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, thị trường 
vẫn giữ tính ổn định và được đánh giá là điểm đến 
tiềm năng trong năm 2020.

Hải Phòng tăng tốc phát triển nhờ
Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa

Hải Phòng có quỹ dân hơn 2 triệu người, trong đó 
70% dân số sống ở khu vực nội thành. Bất động sản 
Hải Phòng trong nhiều năm qua có sự bứt phá mạnh 
mẽ nhờ được đầu tư về hạ tầng giao thông cũng như 
dòng vốn đầu tư lớn của các đại gia bất động sản.

Bên cạnh đó, chính quyền trung ương cũng đưa ra 
nhiều ưu đãi thuế đặc biệt hấp dẫn, mở đường cho 
thành phố trở thành cực nam châm thu hút đầu tư 
nước ngoài khi ngày càng nhiều dòng vốn FDI đổ vào 
nền kinh tế của thành phố. Sự cải thiện liên tục Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hải Phòng 
đã chứng minh nỗ lực lớn của chính quyền dành cho 
việc cải thiện môi trường kinh doanh, điều này giúp 
gia tăng thêm sức hấp dẫn của Hải Phòng. 

Tỷ trọng đóng góp của Hải Phòng vào tổng sản phẩm 
(GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%. Tỷ trọng đóng góp 
vào GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%. 
Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2018 - 2025 
tối thiểu là 13%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 
USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 180.000 đến 
190.000 tỷ đồng. Đóng góp của năng suất các yếu tố 
tổng hợp (TFP) vào GRDP từ 44 - 45%.

DƯƠNG KINH NEW CITYĐiểm Sáng
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TẠI HẢI PHÒNG

Hạ tầng giao thông tại Hải Phòng cũng không ngừng 
hoàn thiện. Điển hình có thể kể đến các dự án: cầu 
vượt nút giao ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tuyến phố 
đi bộ sông Tam Bạc, nút giao Nam Cầu Bính, đại lộ 

Đông Tây, nút giao thông Hồ Sen – cầu Rào 2, hệ 
thống giao thông khu vực Đình Vũ... Những công 
trình, dự án trọng điểm liên tục được đầu tư, hứa 
hẹn sẽ tạo bước đột phá mới cho Hải Phòng về mọi 
mặt như: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, cảng biển 
quốc tế Lạch Huyện....

Hệ thống giao thông kết nối vùng thông suốt đã giúp 
thu hẹp khoảng cách địa lý giữa Hải Phòng với các 
thành phố lớn. Vị trí đắc địa với lợi thế cảng biển 
quốc tế, hạ tầng giao thông đồng bộ đang là “đòn 
bẩy” khiến giá trị bất động sản Hải Phòng liên tục 
tăng mạnh, dự báo sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới.
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DƯƠNG KINH NEW CITYĐiểm Sáng
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TẠI HẢI PHÒNG

Nhận diện sản phẩm bất động sản
“ĐẮT GIÁ” tại Hải Phòng

Tọa lạc ngay mặt đường Mạc Đăng Doanh, ngay nút 
giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Dương 
Kinh New City sở hữu vị trí đắc địa thuận lợi, kết nối 
với nhiều địa điểm trọng yếu trong và ngoài khu vực 
như trung tâm hành chính quận Dương Kinh, trong 
lõi khu công nghiệp phát triển Nam Đình Vũ, Cát Bà, 
Dương Kinh, Đồ Sơn. Quận Dương Kinh cũng được 
xác định là trọng điểm phát triển kinh tế phía Đông 
Nam thành phố Hải Phòng đến năm 2022, tầm nhìn 
đến năm 2030.
Với quy mô 17,1ha bao gồm 339 nhà liền kề shop-
house, 28 lô biệt thự đơn lập và 67 lô biệt thự song 
lập, Dương Kinh New City thu hút sự quan tâm của 
khách hàng nhờ cơ sở hạ tầng đồng bộ, cư dân tại 
đây có điều kiện để an cư, lạc nghiệp. Cùng với đó 
là hệ thống tiện ích vệ tinh như siêu thị AEON MALL, 
Sân bay Cát Bi, Bệnh Viện Quân Đội, Sân Golf Đồ 
Sơn…

Đặc biệt, sở hữu sản phẩm tại Dương Kinh New City 
giai đoạn này khách hàng còn an tâm nhờ pháp lý 
hoàn chỉnh, sổ đỏ từng lô cũng như tiềm năng tăng 
giá trong tương lai.
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ÁP LỰCCủa
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT LAND

COVID-19 khiến công việc của mình gặp nhiều khó khăn, 
việc đi lại gặp gỡ khách hàng gần như không thể, nên chi 
phí quảng cáo phải bỏ ra nhiều hơn. Mình cùng đồng ng-
hiệp đang hết sức nỗ lực để hoàn thành công việc.
 

Doanh số từ đầu năm đến nay sụt giảm đáng kể, không 
đều như trước Tết. Từ sau Tết đến giờ, mình mới được 1 
giao dịch. 

Đối với thị trường Nha Trang, khách hàng xa chiếm 70% và 
chỉ có 30% là khách địa phương. Lượng khách hàng chính 
chủ yếu ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. 

Hiện tại, để tiếp cận khách hàng rất khó, khi họ ở xa không 
thể đến xem trực tiếp dự án nên không thể đưa ra quyết 

định giao dịch. Kể từ khi bắt đầu có dịch, mỗi khi liên 
lạc với khách hàng thì bọn mình chỉ được nhận câu 
trả lời là “đợi qua dịch anh/chị sẽ tới xem”. Còn 
khách hàng địa phương cũng có tâm lí ngại dịch 
chuyển trong đợt COVID này.

Ngoài ra, 1 lượng khách hàng khác thì lại đang “nghe 
ngóng thị trường” mùa dịch, chờ giá BĐS giảm thì 
mới mua, đó là thế khó của các chuyên viên như bọn 
mình. 

Do vậy, mình tìm cách phân loại vùng  khách 
hàng, tập trung vào đối tượng khách hàng 

địa phương nhiều hơn, đồng thời tập 
trung tìm khách bằng kênh online, 

mình đang cố gắng hết sức để phát 
sinh giao dịch giữa thời điểm khó 
khăn chung này.

Trần Thị Huyền  Thương
Chuyên viên kinh doanh

VPĐD Đà Lạt tại Nha Trang
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ÁP LỰC

Hiện tại, mình đang tập trung bán dự án TNR Goldmark 
City tại 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Trong thời gian đầu 
năm mới, CĐT xây dựng chính sách tốt cho khách hàng 
nên lượng khách quan tâm cũng nhiều. Đầu năm tới giờ 
doanh số của mình là 4,5 căn, do đợt đầu năm tình hình 
dịch bệnh cũng chưa căng thẳng như hiện tại nên lượng 
khách đến thăm dự án và giao dịch cũng khá. 

Vì đang trong mùa dịch, Chính phủ ra thông báo cách ly 
xã hội nên cả khách hàng và mình đều không qua dự án 
được mà chủ yếu làm việc online, ở nhà trao đổi thông tin 
với khách chủ yếu qua điện thoại nên lượng khách tương 
tác cũng không nhiều.

Tuy nhiên, mình cũng khắc phục khi khách không tới được 

MÙA COVID-19
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT LAND

Các doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ cùng với cộng đồng và Chính phủ nhiều nước trên thế giới 
đang phải đối mặt với mức độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Nằm trong khó 
khăn chung về tăng trưởng kinh tế, ngành bất động sản (BĐS) cũng chịu nhiều thiệt hại. 
Trước tình hình đó, chuyên viên kinh doanh của Hải Phát Land cũng phải tự thích ứng, điều 
chỉnh để khắc phục những tác động tiêu cực, thu về hiệu quả công việc. 

“

Lê Trúc Vương - Chuyên viên kinh doanh Chi nhánh TP.HCM

Trịnh Hạnh - Chuyên viên kinh doanh khối kinh doanh 9 

Dịch bệnh dĩ nhiên ảnh hưởng rất nhiều tới công việc không chỉ của riêng mình mà còn của toàn bộ 
chuyên viên kinh doanh tại Hải Phát Land, nhưng qua đó mình cũng thấy nó mang lại điều tích cực 

là kĩ năng truyền thông của các bạn sale sẽ được nâng cao. 

Thêm vào đó, sự thay đổi chiến lược từ các cấp Tư lệnh, lãnh đạo đã giúp doanh số của các 
phòng nói chung và bản thân mình đều thay đổi theo chiều hướng khá hơn, mình cũng như 
mọi người đều có giao dịch.
Để có được kết quả đó, mình cố gắng tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng đội trong suốt 
quá trình làm việc, thông qua liên lạc online, đồng thời cũng tự động viên bản thân phải cố 
gắng, để luôn ở trạng thái làm việc tốt nhất. 

Phương châm của mình lúc này là “lấy số lượng bù chất lượng”, đăng tin và chia sẻ liên tục, tăng 
cường tư vấn khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để có tỉ lệ thành công cao hơn. Trong lúc 

khó khăn thế này, mình cũng cần “lấy cần cù bù cho sự tài giỏi”, làm việc liên tục, dành nhiều thời 
gian cho công việc hơn. Thêm nữa, đọc sách tích lũy thêm kiến thức trong thời gian này cũng là việc nên 

làm. Chúc các chiến binh của Hải Phát Land sẽ vững vàng vượt qua giai đoạn thách thức này!

“

dự án thì chủ động 
quay lại hình ảnh 
thực tế căn hộ 
gửi cho họ xem, 
mọi hoạt động 
giới thiệu dự 
án hay truyền 
thông đều qua 
các kênh online 
hết.

Hi vọng dịch bệnh 
nhanh chóng qua để 
mình cùng đồng nghiệp làm 
việc hiệu quả hơn. 
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TỔNG QUAN
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
QUÝ I/2020 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Quý I/2020, tổng sản phẩm bất động sản (BĐS) trên cả nước được chào bán ra thị 
trường gồm cả hàng tồn kho và mở bán mới ở đạt trên 53.200 sản phẩm, song tỷ lệ hấp 
thụ chỉ đạt 14,3%.
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CÁC PHÂN KHÚC ĐỀU SỤT GIẢM

Đây là số liệu thống kê được Hội môi giới BĐS 
Việt Nam cho biết tại Báo cáo tình hình thị 

trường BĐS Việt Nam quý I/2020. 

Đơn cử như ở phân khúc nhà ở, tổng lượng căn hộ 
chào bán trên cả nước trong quý (gồm cả hàng tồn 
kho và mới mở bán) đạt 53.236 sản phẩm và lượng 
giao dịch đạt 7.641 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 
14,3%. Trong đó, riêng lượng cung mới chào bán là 
18.695 sản phẩm và lượng giao dịch đạt 2.769 sản 
phẩm (chỉ bằng 19,6% so với cùng kỳ năm 2019).

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai thành phố 
đầu tàu về BĐS nhà ở song lượng giao dịch 
cũng chưa đạt được như kỳ vọng.

Cụ thể, tại Hà Nội, quý I/2020 chỉ ghi nhận 
có 181 giao dịch trên tổng số 1.167 căn hộ 
được chào bán, trong khi so với cùng kỳ năm 
2019, tỷ lệ này là 3.141 giao dịch trên tổng số 
4.654 căn hộ chào bán. Tương tự, tại TP. Hồ 
Chí Minh, trong quý I cũng chỉ ghi nhận có 815 
giao dịch thành công trên tổng số 4.664 căn 
hộ chào bán. So với quý I/2019, tỷ lệ này là 
2.613 giao dịch trên 3.040 căn hộ chào bán.

Mặc dù vậy, các dự án có chất lượng tốt và tiến độ 
xây dựng nhanh vẫn ghi nhận tỷ lệ bán tốt trong 
quý, cho thấy nhu cầu đối với các dự án này khá ổn 
định và ít bị ảnh hưởng bởi các cú sốc thị trường 
hơn so với mặt bằng chung.
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Điển hình tại Hà Nội phân khúc trung cấp dẫn 
đầu về số lượng căn hộ tiêu thụ, chiếm 83% thị 

phần, chủ yếu đến từ khu vực ngoài trung tâm như 
huyện Gia Lâm và quận Long Biên…

Đối với các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, trong quý 
I/2020 sản phẩm mới chào bán ra thị trường không 
nhiều, có một số ít các giao dịch đến từ các dự án 
đã chào bán trước đó.

Tính đến hết năm 2019, trên cả nước (ngoại trừ 
Phú Yên, Quảng Bình, Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ 
Chí Minh,… và các tỉnh khu vực rừng núi) có 139.281 
sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng, 
trong đó 41.667 sản phẩm đã đi vào sử dụng.

VẪN CÓ NHỮNG THUẬN LỢI

Tuy nhiên, cũng có những điểm thuận lợi của thị 
trường được hỗ trợ từ phía nhà nước, nhất là trong 
bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ một phần 
các vướng mắc của Luật trong 
thủ tục dành cho phát triển dự án 
bất động sản tại các địa phương. 
Theo đó, việc giao đất cho nhà 
đầu tư trúng đấu thầu sẽ được 
triển khai ngay sau khi hoàn 
thành bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư khu đất thực hiện dự án.

Thông tư số 21/2019/TT-BXD về 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, diện tích sử dụng 

tối thiểu củBộ Tài nguyên & Môi 
trường đã chính thức có văn 
bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ 
gửi Sở Tài nguyên & Môi trường 
các địa phương hướng dẫn về 
việc sử dụng đất và việc cấp sổ 
cho Condotel (giấy chứng nhận 
quyền sở hữu công trình xây 
dựng không phải nhà ở: Condo-
tel, Officetel, Hometel…)

Bên cạnh đó, ngay khi dịch bệnh bùng phát, Nhà 
nước đã có một số chủ trương, chính sách nhằm 

Theo nhận định của Phó Chủ tịch 
Hội môi giới BĐS Việt Nam

Nguyễn Văn Đính

 Tình hình thị trường BĐS Quý 
I/2020 vô cùng trầm lắng so với 
cùng kỳ hàng năm. Lượng cung, 
giao dịch, tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp 

nhất trong vòng 4 năm qua.         ”

“



31NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

VÒNG QUANH THỊ TRƯỜNG

QÚY IV / 2019

hỗ trợ Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. 
Cụ thể:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông 
tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 
nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
do dịch bệnh.

Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo gia hạn nộp thuế, 
miễn tiền thuế chậm nộp đối với doanh nghiệp 
bị thiệt hại do dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà 
soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về 
thuế và chi ngân sách nhà nước để góp phần tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 
sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh.a căn hộ chung 
cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 đối với dự án nhà ở 
thương mại. 

Hàng năm, thị trường bất động sản đóng góp 
khoảng 30% thu nhập vào nền kinh tế Việt Nam. 

Quan trọng hơn, bất động sản là ngành gắn kết 
nhiều ngành nghề khác, tạo ra giá trị gia tăng cho 
nền kinh tế. Chính vì vậy, việc Chính phủ quan tâm 
tới BĐS trong giai đoạn này sẽ giúp các doanh ng-
hiệp có thêm động lực để vượt qua khó khăn, không 
để BĐS bị chìm vào khủng hoảng.
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Ảnh Hưởng
CỦA COVID-19 ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN

CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn 
cầu, đại dịch COVID-19 còn gây những thiệt 

hại nặng nề đối với nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến 
du lịch, tài chính... Và thị trường bất động sản cũng 
không nằm ngoài tầm tác động.

Tại Trung Quốc, các số liệu báo cáo cho thấy sự sụt 
giảm đáng kể trong lĩnh vực bất động sản. Tính từ 
thời điểm đầu năm 2020 đến ngày 11/3/2020, tốc 
độ phát triển trong lĩnh vực bất động sản ở quốc 

COVID-19
TÁC ĐỘNG TỚI BẤT ĐỘNG SẢN 
TOÀN CẦU NHƯ THẾ NÀO?

gia này ở con số - 11%. 

Trước thực trạng đó, Chính phủ Trung Quốc đã 
triển khai các gói chính sách lớn từ cấp quốc gia 
tới địa phương nhằm khôi phục thị trường nhà đất 
như: trợ cấp mua nhà mới, nới lỏng các yêu cầu 
phê duyệt, thanh toán chi phí đất chậm... 

Việc làm này đã giúp thị trường bất động sản có 
những dấu hiệu khả quan kể từ giữa tháng 3/2020. 
Theo thống kê mới đây, kể từ sau thời điểm dịch 
COVID-19 tại Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt, 
doanh số bán đất tại 100 thành phố hàng đầu tại 
quốc gia này đã phục hồi đến 80% so với cùng kỳ 
năm ngoái.
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Thị trường bất động sản tại Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi từ giữa tháng 3/2020

Tại Malaysia, các doanh nghiệp bất động sản cũng đang 
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do phụ thuộc nhiều 
vào nguồn khách hàng đến từ Trung Quốc đại lục.

Theo ông Michael Kong - Chủ tịch Hiệp hội các nhà định 
giá, quản lý tài sản, đại lý bất động sản và tư vấn khu 
vực tư nhân Malaysia: “Có những nhà phát triển đang 
bán giá thấp hơn 20-25% bằng cách đưa ra rất nhiều 
chương trình tặng quà miễn phí. Vì vậy, giá đã giảm mặc 
dù gián tiếp”. 
Lĩnh vực cho thuê văn phòng trên thế giới vốn đã bị đình 
trệ thời gian trước đây, nay cũng có nguy cơ giảm thêm 
từ 5 - 10% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Tại Hồng Kông, các chủ đầu tư mặt bằng bán lẻ đang 
giảm giá thuê tới 40% để đối phó với tình trạng “ảm 
đạm” của thị trường bất động sản mùa dịch. 

Còn tại Singapare, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến tiến độ xây dựng của các dự án bất động sản. 
Rất nhiều dự án đã bị ngưng trệ kể từ 2 tháng nay do 
tình trạng thiếu công nhân. Những khách hàng tiềm 
năng thì tạm hoãn các kế hoạch xem nhà, mua nhà và 
lựa chọn bất động sản đến khi các lệnh hạn chế đi lại 
được dỡ bỏ hoàn toàn.

Đối với Việt Nam, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 
tất cả các phân khúc và loại hình bất động sản từ nghỉ 
dưỡng, đất nền, thương mại cho đến công nghiệp. 
Trong đó, bất động sản nghỉ dưỡng gần như bị “tê liệt” 
do lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. 

Trong phân khúc đất nền đầu tư và nhà ở, dịch bệnh 

khiến các chủ đầu tư buộc phải tạm hoãn các hoạt động 
quảng bá, các sự kiện mở bán nhằm hạn chế sự lây lan 
của bệnh dịch. 

Với tâm lý chờ đến khi dịch bệnh kết thúc, hầu hết các 
chủ đầu tư đều có tâm lý dè chừng khi nhìn vào thực tế 
của thị trường bất động sản gần đây. 

Dịch COVID-19 tác động đến tất cả các phân khúc 
của thị trường bất động sản

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng rất lạc quan khi cho 
rằng thị trường bất động sản tại Việt Nam sẽ tốt lên 
nhiều sau khi dịch bệnh kết thúc. Nguyên nhân là 
do các chủ đầu tư nước ngoài và người dân Trung 
Quốc sẽ rút dần khỏi thị trường nước này để đầu tư 
vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó 

có Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang kiểm soát 
rất tốt tình hình dịch bệnh như hiện nay, ngành du 
lịch dự đoán sẽ được hưởng lợi rất lớn nhờ vị thế 
của một điểm đến an toàn và thân thiện. Điều này 
sẽ góp phần vào tốc độ phát triển kinh tế nói chung 
và thị trường bất động sản tại Việt Nam nói riêng. 
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Tác động của dịch COVID- 19 đến

&BẤT ĐỘNG SẢN
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về tài 

sản trú ẩn an toàn, cân nhắc về rủi ro nhiều hơn. Do đó, hiện tại các nhà 
đầu tư đang có xu hướng phân bổ vốn vào BĐS do biên lợi nhuận hấp dẫn hơn các 
loại tài sản khác.

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng đã gây ra thiệt hại đáng kể đến 
nhiều ngành kinh tế thế giới. Trong đó, du lịch, vận tải hàng không, dịch 

vụ… là những ngành chịu ảnh hưởng xấu nhất. BĐS cũng không phải ngoại lệ 
khi phải chịu những tác động tiêu cực, đặc biệt là các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng. 
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BẤT ĐỘNG SẢN
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PV: Ông đánh giá thế nào về tác động của COVID-19 
đối với bức tranh BĐS trong nước, thưa ông?

Trong bối cảnh hiện tại, khi tình hình dịch bệnh 
COVID-19 đang diễn ra phức tạp, ngành dịch vụ BĐS 
bị ảnh hưởng tương đối trầm trọng. 

Thứ nhất là về sức mua và nhu cầu của người dân. 
Thứ hai là tâm lý của khách hàng trong giai đoạn 
hiện tại, khi ưu tiên tối đa cho hoạt động phòng 
chống dịch bệnh. 

Với sản phẩm BĐS, chủ yếu chỉ có thể thanh khoản 
bằng nhà đã bàn giao, còn đối với những dự án BĐS 
hình thành trong tương lai, đặc biệt là phân khúc 
nghỉ dưỡng thì trong giai đoạn vừa rồi thanh khoản 
rất kém. 

PV: Vậy Hải Phát Land đã triển khai các biện pháp gì 
để đối phó với COVID-19 và định hướng của công ty 
trong thời gian sau dịch?

Cùng lắng nghe những chia sẻ về tác động của COVID-19 
của ông Đinh Thế Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc

Hải Phát Land.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nặng 
nề đến nền kinh tế nói chung. Đa phần đông các lĩnh 
vực đều chịu ảnh hưởng, thiệt hại, chỉ có 1 số lĩnh 
vực phát triển được. 

Riêng trong BĐS và tại Hải Phát Land, chúng ta đã 
tích luỹ được những nguồn lực để giúp công ty đứng 
vững qua thời điểm dịch, để sau đó cấu trúc lại sản 
phẩm, quy mô cũng như về mặt con người hậu dịch 
COVID-19. 

Trong thời điểm dịch bệnh, chúng ta đã đưa ra những 
giải pháp hết sức rõ ràng, thứ nhất là cấu trúc toàn 
bộ sản phẩm, ưu tiên kinh doanh những sản phẩm 
có thể tạo ra dòng tiền trực tiếp duy trì hệ thống. 

Thứ hai là cấu trúc lại các chi phí cố định, nguồn 
lực con người. Đặc biệt, chúng ta cố gắng duy trì 
không cắt giảm nhân sự và cơ chế lương, thưởng 
khác. Chúng ta vẫn tin tưởng sau khi dịch bệnh được 
khống chế cũng là điểm rơi tốt của BĐS và sẵn sàng 
các dự án để chuẩn bị đón điểm rơi đó, bung hàng ra 
thị trường. Đó là chiến lược Hải Phát Land đang thực 
hiện trong giai đoạn này. 

Ngoài ra, Hải Phát Land tiến hành cấu trúc lại các 
phương thức bán hàng để thích nghi với thời điểm 
dịch và lấy đó làm tiền đề phát triển sau khi dịch qua 
đi, tập trung tỉ trọng online nhiều hơn, đầu tư cho 
công nghệ để có thể linh hoạt trong thời điểm hiện 
tại, đón đầu xu hướng phát triển thời gian tới. 

PV: Ông có dự đoán gì về những diễn biến tiếp theo 
của BĐS trong nước?

Trong giai đoạn hiện tại và sắp tới, các CĐT đang có 
chiến lược riêng, tái cơ cấu, định hướng dòng sản 
phẩm thời gian hậu COVID-19, bởi vì chắc chắn sẽ có 
những diễn biến rất khó dự đoán trong thị trường 
BĐS năm 2020. 



36 NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

VÒNG QUANH THỊ TRƯỜNG

QÚY IV / 2019

Ông Đinh Thế Quỳnh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - HẢI PHÁT LAND

Các CĐT sẽ ưu tiên các sản phẩm có thể thanh khoản 
được ngay để thu hồi dòng vốn bởi BĐS là ngành 
nghề khá đặc thù. Khi triển khai 1 dự án thường kéo 
dài từ 3-5 năm nên các CĐT sẽ phải ưu tiên thu hồi 
dòng vốn. Thứ hai, các CĐT cũng sẽ cân đối giá thành 
cũng như các chính sách hỗ trợ cho khách hàng trong 
thời gian dịch và sau dịch để thu hút thanh khoản. 
PV: Theo ông, phân khúc nào CĐT sẽ có sự cơ cấu 
mạnh vào đó?

Trong thời gian này và thời gian tới, các CĐT sẽ vẫn 
hướng về phân khúc BĐS nhà ở, bao gồm chủ yếu là 
chung cư ở các thành phố lớn và các quỹ đất nhà ở 
có pháp lý, sổ đỏ tại các vùng lân cận. Phân khúc này 
đi đúng vào nhu cầu của người dân và khách hàng, là 
mua để tiêu dùng và đầu tư trung và dài hạn, trong 
bối cảnh dịch bệnh phức tạp và tình hình kinh tế vĩ 
mô có sự ảnh hưởng nhất định. 

Ngoài ra, ở phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, các 
CĐT sẽ có cơ cấu nhất định vì dịch bệnh đang 
ảnh hưởng rất nặng nề đến du lịch, vận tải hàng 
không nên các sản phẩm liên quan đến BĐS nghỉ 
dưỡng sẽ được cơ cấu mạnh trong thời gian tới 
và sẽ là ưu tiên sau khi có lượng khách hàng du 
lịch tăng trở lại.

PV: Thưa ông, liệu giá nhà đất đã có xu hướng 
giảm hay chưa?

Như đã chia sẻ, bất động sản là ngành khá đặc 
thù, cần một chu trình tương đối dài hạn nên việc 
điều chỉnh giá bán ở thời điểm hiện tại đa phần 
các CĐT vẫn chưa có mức điều chỉnh rõ ràng ở 
mức chung của thị trường, mà chỉ ở cục bộ một 
số dự án. Khi các CĐT nào cần thanh khoản sớm 
thì bắt buộc họ phải có xác định điều chỉnh giá 
bán cũng như tăng cường chính sách cho khách 
hàng. 

Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, khi kiểm 
soát dịch bệnh tốt, việc giảm giá BĐS sẽ không 
diễn ra một cách ồ ạt. 

PV: Hiện nay, có thông tin những nhà đầu tư 
thứ cấp do gặp khó khăn về tài chính nên cắt 
lỗ bán sản phẩm với giá thấp hơn khá nhiều so 
với trước. Vậy theo ông mức giá hiện nay đã phù 
hợp để mua vào hay chưa? 

Đang có thông tin là những khách hàng tham gia 
bắt đáy BĐS vào thời điểm mùa dịch này, tôi cho 
rằng tương quan về tình hình chung, BĐS vẫn 
chưa có sự giảm giá một cách rõ rệt mà nó chỉ 
đến từ một số dự án, nhà đầu tư nhỏ lẻ khi họ có 
nhu cầu tái cấu trúc tài chính cá nhân thì mới đưa 
ra mức giá đó.

Đó là sự phù hợp giữa người mua và người bán ở 
hiện tại, chưa nói lên được bức tranh toàn cảnh 
chung về thị trường bất động sản lúc này, rằng có 
sự giảm giá hay cắt lỗ.
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PV: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của kênh đầu tư bất động sản vào thời điểm này so với các kênh 
khác?

BĐS là một kênh đầu tư rất an toàn, lý tưởng, đặc biệt là trong tình hình kinh tế mất ổn định, thiếu tăng 
trưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là kênh giúp khách hàng giữ được tiền và vẫn có cơ hội tăng giá, gia 
tăng giá trị đồng tiền thay vì đầu tư vào các kênh khác như chứng khoán, vàng, là những kênh dễ biến động. 

PV: Vậy phân khúc nào để đầu tư là hợp lý nhất ở 
thời điểm này, thưa ông?

Tôi cho rằng đó là phân khúc BĐS nhà ở, đặc biệt là 
ở các thành phố lớn. Các nhà đầu tư có thể mua vào 
các sản phẩm chung cư và đất nền ở các vùng ven, 
với những dự án có pháp lý rõ ràng và hạ tầng giao 
thông phát triển. 

PV: Nhiều người kỳ vọng rằng vài tháng nữa hoặc 
đến cuối năm mới mua vào BĐS chứ không nên mua 
thời điểm này, ý kiến của ông như thế nào?

Theo tôi, bất động sản vẫn có cơ hội thanh khoản tốt 
trở lại ngay tại thời điểm dịch bệnh được Chính phủ 
kiểm soát tốt. Giai đoạn từ cuối năm 2019 đến hiện 

tại, BĐS đang có độ nén về nhu cầu. Bản thân nguồn 
cung trong năm 2020 cũng không dồi dào, nên sau 
khi dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ là điểm bùng nổ 
của BĐS. Khách hàng phải có nhận định hết sức thấu 
đáo về thời điểm mua vào để phù hợp với tài chính.

Tôi đánh giá rằng ngay tại thời điểm dịch bệnh được 
kiểm soát, tâm lý người dân và khách hàng sẽ được 
tháo gỡ, các ngành nghề sản xuất cũng quay trở lại 
trạng thái phục hồi thì BĐS cũng sẽ có chuyển biến 
tích cực về thanh khoản và các CĐT cũng ra những 
gói hỗ trợ mạnh mẽ nhất.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ những thông tin hết 
sức hữu ích! 
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THỦ THUẬT
CHỐT SALE THÀNH CÔNG

DÀNH CHO DÂN MÔI GIỚI
BẤT ĐỘNG SẢN

GIỮA ĐẠI DỊCH COVID19

TƯ VẤN DỰA THEO GÓC NHÌN
CỦA KHÁCH HÀNG

Khi nhìn theo góc nhìn của khách hàng, chuyên viên 
kinh doanh mới nắm bắt được dòng sản phẩm mà 
khách hàng mong muốn là gì, từ đó có giải pháp tư 

vấn cho khách hàng phù hợp.

TƯ VẤN BẰNG CÁCH LẶP LẠI ĐIỀU 
KHÁCH HÀNG NÓI

Chuyên viên kinh doanh có thể lặp đi lặp lại 
điều khách hàng nói. Điều này giúp khách 
thấy họ được nắm rõ nhu cầu. Như vậy, cả hai 
bên dễ dàng tin tưởng nhau hơn. Khách hàng 
cũng đánh giá cao chuyên viên kinh doanh vì 

sự tận tâm trong công việc.

TẠP CHÍ NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
SẼ GỢI Ý 9 THỦ THUẬT GIÚP CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TƯ VẤN

KHÁCH HÀNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT
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Chuyên viên kinh doanh bán hàng thành công 
thường cung cấp cho khách hàng một ý tưởng

và quan điểm mới nhiều gấp 2,9 lần so với số còn lại. 

GIÚP KHÁCH HÀNG TỰ TIN HƠN VỀ 
MẶT TÀI CHÍNH

Trường hợp khách hàng chưa đủ tự tin về mặt tài 
chính, chuyên viên kinh doanh có thể hỗ trợ khách 
hàng bằng việc giới thiệu các gói tín dụng, ngân hàng 
để khách vay vốn. Việc tài chính đảm bảo sẽ giúp 
khách hàng cởi bỏ những lo lắng về giá cả và tự tin 

xuống tiền.

TUÂN THỦ GIỜ GIẤC
Khi làm việc với khách hàng, chuyên viên cần đặc 
biệt chú ý tới vấn đề giờ giấc. Thay vì kéo dài thời 
gian cuộc nói chuyện trực tiếp, chuyên viên kinh do-
anh có thể linh hoạt bằng việc hẹn gặp khách hàng 
vào buổi khác hoặc gửi thông tin qua email. Đối với 
cuộc gọi điện thoại cho khách hàng, chỉ nên tư vấn 

trong một cuộc gọi dưới  phút.

Thay vì hỏi khách hàng có nhu cầu mua một căn 
hộ như thế nào? Chung cư cao cấp ở ngoại thành 
hay nội thành? Thì chuyên viên kinh doanh nên đặt 
những câu hỏi, không nên đưa trước phương án trả 

lời để khách hàng không bị áp lực.

Để cuộc đàm phán có được kết quả tốt, chuyên viên 
kinh doanh cần nhấn mạnh đến các chính sách bán 
hàng, ưu đãi cùng vị trí tiện ích phù hợp nhất với nhu 

cầu của khách hàng.

KHÔNG ĐỀ XUẤT 
TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI 
SAU MỖI CÂU HỎI

NHẤN MẠNH VỀ
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG, 
ƯU ĐÃI

TƯ VẤN KHÁCH 
VỚI Ý TƯỞNG VÀ 
QUAN ĐIỂM MỚI

CHỨNG MINH
LỢI TỨC ĐẦU TƯ 
TIỀM NĂNG
Chuyên viên kinh doanh cần 
đưa ra bức tranh rõ ràng, 
thuyết phục, đáng tin cậy 
với kết quả mà khoản đầu tư 
mang lại. Đây là điều cực kỳ 

cần thiết với khách hàng. Đặc biệt chú ý đến các yếu 
tố về tiềm năng phát triển của khu vực, uy tín của 
chủ đầu tư hoặc các đánh giá, nhận xét của khách 
hàng đã mua dự án.

THỂ HIỆN BẰNG NHỮNG 
THÀNH TÍCH

Nếu đã có những giao dịch thành công, đừng ngại 
thể hiện ra. Hãy kể cho khách hàng nghe câu chuyện 
bán bất động sản thành công của mình để tạo niềm 
tin nơi khách hàng. Nếu có thể, hãy tỏ ra rằng mình 

là người có đẳng cấp trong nghề.
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Sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến ai cũng lo lắng trước nguy cơ bị lây nhiễm. Nhưng đã 
là con người thì không thể sống thiếu tiếng cười, trong cái khó ló cái “hài hước”, thế là trong 
giai đoạn giãn cách xã hội, trên mạng internet xuất hiện rất nhiều những hình ảnh đầy sáng 
tạo của dân văn phòng dưới đây. Hãy tham khảo ngay những sáng kiến chống COVID có 

1-0-2 này và bớt đi lo âu về bệnh tật nhé! 

MUÔN KIỂU
CHỐNG COVID“Bá  Đạo”

DRESSCODE
BUỔI HỌP GIAO BAN ĐẦU TUẦN

HƯỚNG DẪN ĐI THANG MÁY ĐÚNG CÁCH MÙA DỊCH,
NHƯNG VẪN CẦN THÊM KHẨU TRANG NHÉ!

CÁCH ĐÁNH DẤU ĐỂ DỄ NHẬN BIẾT CHO DÂN VĂN 
PHÒNG, CŨNG KHÔNG ĐỂ “LẪN KHẨU TRANG” KHI 

CỦA AI CŨNG NHƯ CỦA AI.

NHÌN XA THÌ TƯỞNG VĂN PHÒNG
NHÌN GẦN MỚI BIẾT CĂNG - TIN MÙA NÀY

DÙ Ở ĐÂU CŨNG ĐẢM BẢO GIÃN CÁCH
AN TOÀN

MẪU KHẨU TRANG CHO NHỮNG CHỊ EM 
FAN CUỒNG TRÀ SỮA

CỨ 2 MÉT MÀ TUÂN THỦ

CHỨC NĂNG ÍT AI BIẾT CỦA
“BA CON SÓI”
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CỦA
DÂN VĂN PHÒNG“Bá  Đạo”

DRESSCODE
BUỔI HỌP GIAO BAN ĐẦU TUẦN

NHÌN XA THÌ TƯỞNG VĂN PHÒNG
NHÌN GẦN MỚI BIẾT CĂNG - TIN MÙA NÀY

NGỦ TRƯA CŨNG PHẢI GIỮ 
KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

TRANG PHỤC AN TOÀN CHO CÁC 
QUÝ CÔ VĂN PHÒNG

MICRO CŨNG CÓ THỂ BỊ NHIỄM VIRUS

CHỨC NĂNG ÍT AI BIẾT CỦA
“BA CON SÓI”

BÍ QUYẾT ĐỂ VỪA GIÃN CÁCH AN TOÀN 
VỪA “NÂNG CAO” HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

KHẨU TRANG CHÁY HÀNG -> THÙNG 
CÁT TÔNG CŨNG LÀ MỘT GIẢI PHÁP

PHẢI LÀM SAO KHI VĂN PHÒNG TRỞ 
NÊN QUÁ VẮNG VẺ? THÊM CHÚT 
BÓNG NGƯỜI CHO CHUỘT BỌ KHỎI 

TỚI PHÁ VĂN PHÒNG NÀO!
DĂM BA CON VIRUS TUỔI GÌ XÂM NHẬP 

ĐƯỢC ANH?

TRUYỆN CƯỜI



CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN
DỰ PHÒNG NGAY BÂY GIỜ

LO LẮNG BỊ GIẢM THU NHẬP MÙA DỊCH BỆNH?

Điều chỉnh lại các khoản chi tiêu
Ngay từ thời điểm này hãy xây dựng thói quen quản lý tài chính tốt. Để đơn giản 
hóa vấn đề, hãy liệt kê những khoản chi tiêu thường xuyên của bạn, sau đó sắp xếp 
chúng vào 3 mục: các khoản chi cần ưu tiên - các khoản chi cố định - các khoản chi 
không cố định.
 
Hành động thông minh nhất lúc này là tạm thời cắt giảm các khoản chi không cần 
thiết, cho dù thu nhập của bạn đã bị ảnh hưởng hay chưa. Khoản tiền dư ra sẽ là 
một khoản bảo hiểm cho bạn trong trường hợp thu nhập bị cắt giảm.

Bắt đầu nghĩ đến cách tạo các nguồn thu nhập khác
Đây chính là lúc để suy nghĩ về việc đa dạng hóa nguồn thu của mình. Xem xét lại 
các kỹ năng mà bạn có được, liên lạc với các khách hàng và hỏi han mạng lưới quan 
hệ của bạn về những cơ hội làm thêm triển vọng.

Tìm hiểu các khoản phúc lợi xã hội
Hãy tìm hiểu xem bạn cần đáp ứng điều kiện gì để được nhận phúc lợi, thủ tục đăng ký 

ra sao và suy nghĩ về cách sử dụng khoản phúc lợi để vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Đừng ngại ngần chủ động tìm hiểu xem các nhà cung cấp dịch vụ cho bạn có chính 
sách hỗ trợ khách hàng không.

Chăm sóc bản thân nhiều hơn
Từ bỏ thói quen ăn uống linh tinh bên ngoài, chú tâm vào ăn uống tại nhà, điều 
chỉnh lại thời gian sinh hoạt điều độ hơn, dành thời gian tập thể thao và đặc biệt là 

cho tâm trí được thư giãn trong mùa dịch COVID-19.

COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn 
làm suy giảm kinh tế của hàng triệu người. Nếu bạn 
đã, đang hay sắp bị giảm thu nhập vì dịch bệnh, đây 
là những việc bạn cần làm ngay để bảo vệ tình hình tài 
chính cá nhân.
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Phong cách
“chốt DEAL” thời Covid 19 của

Hải Phát Land
B1

B2

B3

B4

B5

Gửi thông tin dự án
cho khách hàng thông qua
zalo, viber, email, sms

Gọi điện tư vấn và giải đáp
thắc mắc tận tình tới khách hàng

Quay video/ hình ảnh tiến độ
dự án, nhà mẫu để khách hàng
nghiên cứu tại nhà

Nếu khách hàng hẹn gặp:
Chuẩn bị tài liệu chu đáo 
tặng khẩu trang, giữ khoảng cách
an toàn
Nếu khách hàng không hẹn gặp:
Hãy mỉm cười và hỗ trợ tư vấn
qua điện thoại, zalo, viber, email

B6

B7

B8

B9

B10

Gửi bảng check căn & tư vấn
sản phẩm phù hợp nhất tới
khách hàng
Nếu khách hàng không lên
văn phòng CĐT làm thủ tục:
gửi STK của CĐT các dự án để KH
chuyển khoản & xác nhận ủy nhiệm chi
Hoàn tất thủ tục: Ký thỏa thuận
giữ chỗ/ TTĐC, chuyển phát nhanh
cho khách hàng hoặc
mang đến cho KH

Hỗ trợ ký HĐMB hoặc HĐKQ
tại nhà (làm việc với phòng thủ tục
để hỗ trợ thủ tục cho KH
trong thời gian này)

Cảm ơn khách hàng
đã lực chọn sản phẩm của chúng tôi

An toàn tuyệt đối của khách hàng là công việc quan trọng nhất của chúng tôi.
Sức khỏe của CBNV Hải Phát Land là tài sản quý giá nhất của công ty.

Nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam 
trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh 
COVID -19, Hải Phát Land đã thực hiện trao tặng 
cho hai điểm cách ly thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, 

huyện Mê Linh) và thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, 
Thường Tín), 11.000 khẩu trang y tế, 7,5tấn gạo 
tổng trị giá 300 TRIỆU ĐỒNG. Đây là hai thôn 
có liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19. 

Ngoài ra, 4000 khẩu trang được trao tận tay CBNV 
Hải Phát Land giúp anh chị em an tâm hơn trong 
quá trình làm việc.
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