
1NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LANDQÚY IV / 2019

VỀ ĐÍCHVỀ ĐÍCH Q
U

Ý
 I

V
/2

0
1

9

S� 06S� 06
01.202001.2020

TỔNG GIÁM ĐỐC HẢI PHÁT LAND ĐƯỢC VINH DANH TẠI 

SAO ĐỎ2019
Giải thưởngGiải thưởng



TIN TỨC NỔI BẬT

3  THƯ NGỎ

4  TIN TỨC NỔI BẬT

 LỄ MỞ BÁN DỰ ÁN RIVER SILK CITY - SÔNG XANH

 LỄ RA MẮT DỰ ÁN HOA XA TOWER

 LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN PHÂN KHU 
SINGAPORE SHOPTEL KHU TỔ HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 
SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY

 HƠN 300 KHÁCH HÀNG THAM DỰ LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN KĐT 
QUẢNG TÂN

 LỄ TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ MỞ BÁN DỰ ÁN ROMAN PLAZA

 LỄ VINH DANH HẢI PHÁT LAND ROAD TO SUCCESS - QUÝ III: 
TĂNG TỐC

 NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO: “MỘT GIỌT MÁU ĐÀO - 
GỬI TRAO NGUỒN SỐNG”

 LỄ KHAI TRƯƠNG HẢI PHÁT LAND – CHI NHÁNH VÂN ĐỒN

 CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 
20/10

 HẢI PHÁT LAND MANG “XUÂN ẤM VỀ BẢN” CHO TRẺ EM 
VÙNG CAO HÀ GIANG

 TGĐ VŨ KIM GIANG NHẬN GIẢI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT 
NAM TIÊU BIỂU NĂM 2019

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÁT LAND

12  TIÊU ĐIỂM HẢI PHÁT LAND

 BEST SELLER HẢI PHÁT LAND: CỨ KIÊN TRÌ VÀ KHÔNG 
NGỪNG HỌC HỎI, THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN

14 NHÂN VẬT

 GẶP GỠ NGƯỜI PHỤ NỮ “NGHÌN TỶ” CỦA HẢI PHÁT LAND

18  CAMERA GIẤU KÍN

 NHỮNG KHOẢNH KHẮC CHƯA KỂ PHÍA SAU HOẠT ĐỘNG 
THIỆN NGUYỆN CỦA HẢI PHÁT LAND

20  TRẢI NGHIỆM DU LỊCH

 CUỐI NĂM, VỀ QUẢNG NINH CHIÊM NGƯỠNG PHONG CẢNH 
SƠN THỦY HỮU TÌNH

22  BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

 CUỘC SỐNG TRIỆU ĐÔ TẠI SIÊU BIỆT THỰ ĐẢO ECOPARK 
GRAND – THE ISLAND

 SHOPTEL SINGAPORE SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY - 
LỰA CHỌN GIẢI TRÍ MỚI TẠI QUẢNG NINH

 PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN VỚI KIẾN TRÚC XANH

30  HẢI PHÁT LAND 3 MIỀN

32  VÒNG QUANH THỊ TRƯỜNG

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM QUÝ 
IV/2019

 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 NẰM TRONG TAY AI?

38  GÓC THÔNG TIN

 LOẠT CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 

NĂM 2020

40  TRUYỆN CƯỜII

42  THÔNG TIN TRIẾT LÝ

 NHỮNG CẠM BẪY TÀI CHÍNH NÊN TRÁNH

MỤC LỤC 



TIN TỨC NỔI BẬT

Năm 2019 đã qua đi, 2020 - năm khởi đầu cho một thập kỷ mới đã đến. Những 
thành quả, niềm vui hay dự định còn dang dở đã thuộc về ngày hôm qua. 

Năm mới, mùa xuân mới với những kế hoạch mới mang lại cho chúng ta những 
cảm xúc tràn đầy.

Gác lại những trăn trở, vui buồn của năm cũ, và trong không khí rạo rực chào đón 
năm mới, những đôi chân của người Hải Phát Land trở nên vội vã hơn, tiếng gõ 
phím tại văn phòng cũng nhộn nhịp hơn để hồ hởi chào đón một năm mới.

Ban biên tập Tạp chí Nhịp đập Hải Phát Land mong muốn mang đến cho bạn đọc 
một món ăn tinh thần đầy hương sắc vào dịp cuối năm này.

Bạn sẽ tự hào khi nhìn lại những hoạt động điển hình của Hải Phát Land trong 3 
tháng cuối năm vừa qua, điểm lại những thành quả mà cả hệ thống đã xây dựng 
- mà trong đó có một phần công sức của bạn.

Mỗi thành công hay vấp váp đã trải qua, sẽ là nấc thang đưa Hải Phát Land ngày 
càng vươn xa hơn, chạm đến những mục tiêu to lớn hơn, đồng thời khẳng định 
tên tuổi của Hải Phát Land trên thị trường bất động sản.

Anh chị em Hải Phát Land thân mến, năm mới 2020 đã gõ cửa từng nhà. Ban biên 
tập xin kính chúc anh chị em “GIAO DỊCH TĂNG CAO - NHẬN NHIỀU PHONG BAO 
- TẾT VỀ SUNG TÚC”.

Thư Ngỏ
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Lễ mở bán dự án 
River Silk City - Sông Xanh

River Silk City - Sông Xanh thông báo mở bán quỹ 
hàng đẹp nhất vào thời điểm cuối năm 2019 đã tạo ra 

một “đợt sóng” mới kích cầu nhà đầu tư.

River Silk City - Sông Xanh là một trong số ít các dự án 
khu đô thị ở Hà Nam hiện đã hoàn thiện toàn bộ phần 

hạ tầng như đường nội khu, vỉa hè, cây xanh, ngầm 
hóa đường cáp/dây điện… cũng như khu tiện ích vô 

cùng phong phú. Chỉ với chi phí từ 270 triệu đồng/nền 
shophouse hoặc 360 triệu đồng/nền biệt thư mặt sông 

(đóng tiền đợt 1 - gồm VAT), khách hàng đã sở hữu ngay 
một nền đất tại khu đô thị River Silk City - Sông Xanh. Đặc 
biệt, từ ngày 4.12.2019 đến 15.1.2020 khách hàng quan tâm 
đến dự án sẽ được áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn 
với mức chiết khấu lên đến 4% và nhiều phần quà giá trị. 

TIN DỰ ÁN 
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Lễ ra mắt dự án Hoa 
Xa Tower

Sáng ngày 20/10, Lễ ra mắt căn hộ dự án 
Hoa Xa Tower nhận được sự quan tâm 
mạnh mẽ của Nhà đầu tư. Điều này là 
minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp 
dẫn đến từ dự án căn hộ 5 sao tại Hải 
Dương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Trọng Thủy 
- Đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh: “Dự án Hoa Xa 
Tower được kỳ vọng sẽ mang đến một trung tâm 
mua sắm hiện đại bậc nhất, một nơi lưu trú đẳng 
cấp theo tiêu chí “sống đúng chất, ở xứng tầm” tại 
Hải Dương. Chúng tôi tin rằng với việc hợp tác cùng 
Hải Phát Land - Đơn vị kinh doanh và phân phối bất 
động sản hàng đầu Việt Nam, dự án Hoa Xa Tower sẽ 
sớm cán đích thành công”.

Đặc biệt, để 
tri ân sự quan tâm 
của khách hàng, chủ đầu tư đã 
trao ngay nhiều phần quà trị giá 100 triệu 
đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng cho khách 
hàng đặt cọc thành công tại sự kiện.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÂN 
PHỐI ĐỘC QUYỀN PHÂN 
KHU SINGAPORE SHOPTEL 
KHU TỔ HỢP DU LỊCH NGHỈ 
DƯỠNG SONASEA VÂN 
ĐỒN HARBOR CITY

Chiều 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 
ký kết hợp tác phân phối độc quyền 
phân khu Singapore Shoptel thuộc 
tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn 
Harbor City giữa Tập đoàn CEO và Hải 
Phát Land.

Theo thỏa thuận hợp tác, Hải Phát Land sẽ phân 
phối độc quyền phân khu Singapore Shoptel thuộc 
dự án. Sau sự hợp tác thành công tại hai dự án River 
Silk City – Sông Xanh (Hà Nam) và Sunny Garden City 
(Hà Nội), Tập đoàn CEO tin tưởng rằng thông qua Hải 
Phát Land, nhà đầu tư bất động sản sẽ tiếp cận được 
những sản phẩm uy tín.

Ngay sau lễ ký kết, gần 200 sales Hải Phát Land đã 
tham gia lễ kick-off đầy khí thế ngay tại dự án. Đây 
là bước khởi đầu quyết liệt với kỳ vọng đem đến cho 
khách hàng một sản phẩm bất động sản sinh lời hiệu 
quả.
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HƠN 300 KHÁCH HÀNG THAM DỰ LỄ GIỚI 
THIỆU DỰ ÁN KĐT QUẢNG TÂN

Sở hữu vị trí vàng cùng tiềm năng tăng giá cao, dự 
án KĐT Quảng Tân - Nam thành phố Thanh Hóa ngay 
trong lễ mở bán đã thu hút đông đảo khách hàng 
tham gia và chốt thành công nhiều giao dịch.

KĐT Quảng Tân tọa lạc tại trung tâm huyện Quảng 
Xương, sát quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố 
Thanh Hóa 3,5km. Đây là vị trí liên kết vùng thuận 
lợi, trong bán kính 3km có thể tiếp cận trung tâm 
hành chính huyện, bệnh viện và các trường học lớn 
nhỏ.

Không chỉ vậy, Khu đô thị Quảng Tân còn nằm trong 
khu vực được quy hoạch để mở rộng địa giới thành 
phố Thanh Hóa vào năm 2020, điều này giúp thúc 

đẩy tiềm năng tăng giá cho dự án. Đặc biệt, KĐT 
Quảng Tân đã có sổ đỏ lâu dài, pháp lý minh bạch, 
rõ ràng, đồng thời được ngân hàng hỗ trợ vay vốn 
đến 65% giá trị lô đất với lãi suất 0% trong vòng 12 
tháng.

Sự kiện tri ân đã khép lại một năm thành công của dự 
án Roman Plaza với nhiều sản phẩm được trao đến 
cho khách hàng. Dự án hiện chỉ còn rất ít sản phẩm, 
đơn vị phân phối Hải Phát Land đang đẩy nhanh tiến 
độ nhằm mục tiêu đem đến chốn an cư lý tưởng cho 
cư dân trước Tết Nguyên Đán Canh Tý.

Lễ tri ân khách hàng và mở 
bán dự án Roman Plaza
Với lợi thế bàn giao nhà trước Tết Canh Tý 2020, Lễ tri 
ân khách hàng và mở bán dự án Roman Plaza đã thu 
hút gần 500 khách hàng tham dự. Tại sự kiện, khách 
hàng đến tham dự chương trình và đặt cọc thành 
công giao dịch đều có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng 
hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng.
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TIN 

HẢI PHÁT LAND

Sáng ngày 10/10, Lễ Vinh Danh “Hải Phát Land 
Road To Success” – Quý III với chủ đề “Tăng 
tốc” đã diễn ra, thu hút gần 500 CBNV tham 
dự. Trong quý III năm 2019, các chiến binh Hải 
Phát Land đã nỗ lực hết mình và đạt được kết 
quả đáng ghi nhận so với cùng kỳ năm 2018. 
Đây cũng là giai đoạn Hải Phát Land đẩy mạnh 
các hoạt động văn hóa nội bộ để thúc đẩy tinh 
thần CBNV, phát triển hệ thống, thương hiệu 
và công tác đào tạo để tạo bước đà cho toàn 
bộ lực lượng có sức bật trong quý cuối cùng 
của năm 2019.

Lễ vinh danh Hải Phát Land 
Road to Success - Quý III: Tăng tốc
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Với tinh thần tương thân, tương ái, gần 100 
người Hải Phát Land đã tham gia Ngày hội hiến 
máu nhân đạo vào sáng ngày 10/12. Qua sàng 
lọc ban đầu đã thu về 75 đơn vị máu để gửi tới 
Viện huyết học truyền máu TW, cứu giúp nhiều 
bệnh nhân đang nguy kịch. Đây là hoạt động 
đầu tiên trong chuỗi hoạt động thiện nguyện 
cuối năm tại Hải Phát Land, nhằm lan tỏa yêu 
thương đến cộng đồng, cùng hòa chung niềm 
vui đón mùa Xuân mới!

Ngày hội hiến 
máu nhân đạo: 
“Một giọt máu 
đào - Gửi trao 
nguồn sống”
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Chương trình chúc mừng 
Ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hải Phát 
Land đã tổ chức chương trình chúc mừng 
đặc biệt nhằm tôn vinh 1 nửa thế giới xinh 
đẹp và tài năng. Với chủ đề “Gửi lời yêu 
thương”, đấng mày râu tại công ty đã gửi 
gắm yêu thương, sự tự hào và trân quý tới 
phái đẹp qua những bông hoa tươi thắm, 
những lời chúc ý nghĩa, những chậu cây 
cảnh tươi xanh và tour âm nhạc đặc biệt 
tới từng đơn vị, phòng ban...

Lễ khai trương Hải 
Phát Land - Chi nhánh 
Vân Đồn

Ngày 16/11, Lễ khai trương Hải Phát 
Land - Chi nhánh Vân Đồn đã diễn 
ra tại Vân Đồn Quảng Ninh, nâng hệ 
thống chi nhánh của Hải Phát Land 
lên 35 chi nhánh. Với những lợi thế 
vượt trội về thị trường và tiềm lực 
mạnh vốn có, Hải Phát Land - Chi 
nhánh Vân Đồn hứa hẹn sẽ “Đánh 
thức vùng đất Rồng”, tạo ra bước phát 
triển đột phá cho thị trường BĐS Vân 
Đồn, Quảng Ninh.
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Vượt hơn 300km, 15 thành viên của Hải Phát 
Land đại diện cho gần 2.000 CBNV công ty đã 

tới xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
để mang mùa xuân ấm về vùng cao hẻo lánh trong 
hai ngày 18 & 19/12/2019.

30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng và gần 300 
suất quà cùng máy chiếu, 70 chăn ấm, đồ dùng học 
tập với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã được trao 
tặng cho các em học sinh tại trường phổ thông dân 
tộc bán trú tiểu học xã Thượng Sơn và điểm trường 
Bó Đướt.

Tết đã đến sớm 1 tháng với các em nhỏ tại nơi đây 
trong niềm vui, sự háo hức xen lẫn tò mò khi cầm 
trên tay những gói quà còn thơm mùi áo mới, vở mới.

Cùng với chương trình thiện nguyện, đoàn Hải Phát 
Land cũng dừng chân tại nghĩa trang Vị Xuyên để 
dâng hương tưởng nhớ hơn 1700 anh hùng liệt sĩ 
đang nằm lại chiến trường xưa. 

HẢI PHÁT LAND MANG “XUÂN ẤM VỀ BẢN” 

CHO TRẺ EM VÙNG CAO HÀ GIANG 
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Tối ngày 19/12, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 20 
năm và trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân 

trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 được tổ chức trọng thể 
tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia và truyền hình trực 
tiếp trên sóng VTV6, TGĐ Vũ Kim Giang đã được trao 
giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019. 
Danh hiệu này chính bước khởi đầu để TGĐ cùng tập 

TGĐ VŨ KIM GIANG NHẬN GIẢI DOANH NHÂN 
TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2019

thể Hải Phát Land nỗ lực hơn trên con đường đưa 
Hải Phát Land trở thành một hệ sinh thái BĐS toàn 
diện của Việt Nam và vươn tầm quốc tế, không chỉ 
vươn lên làm giàu cho chính mình và cho đất nước, 
mà còn mang khát khao được sẻ chia, cống hiến cho 
cộng đồng.

Giải bóng đá công đoàn 
Hải Phát Land
Giải bóng đá Công đoàn Hải Phát Land 
2019 được khởi tranh vào cuối tháng 
11/2019. Giải đấu năm nay quy tu 16 đội 
bóng, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 
đội. Sau hơn 1 tháng với 30 trận đấu, giải 
khép lại với nhiều ấn tượng. Khối Kinh 
doanh 1 đã xuất sắc giành ngôi vị Vô địch. 
Huy chương Bạc thuộc về Khối Kinh doanh 
2 và huy chương Đồng thuộc về Khối kinh 
doanh 3.
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CÀNG KHÓ CÀNG PHẢI QUYẾT TÂM

Rẽ ngang từ một nhân viên văn phòng sang sale bất 
động sản (BĐS), chỉ sau 2 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị 
Phượng (NVKD Chi nhánh Đông Bắc) đã vươn lên trở thành 
Super Sales hạng Gold với doanh số đạt hơn 32 tỷ đồng.

Nói về những khó khăn lúc bắt đầu, chị Phượng nhớ lại: 
“Thời gian đầu khó khăn lắm. Vì mình mới vào nghề, không 
có người dẫn dắt, không có kỹ năng, không có mối quan 
hệ, chỉ có duy nhất sự yêu thích với nghề. Khi còn làm nhân 
viên văn phòng, cứ đi du lịch ở đâu nhìn thấy những khách 
sạn, resort là thích lắm, muốn đi bán BĐS nghỉ dưỡng ngay. 
Nhưng lúc vào làm thì không như mình nghĩ, bị từ chối 
rất nhiều, có khi cả tháng không có nổi một cuộc hẹn với 
khách hàng.”

Nhưng trong lúc khó khăn và chán nản nhất, chị Phượng 
vẫn không nghĩ tới bỏ cuộc. Chị nghĩ rằng, mọi người làm 
được thì mình cũng làm được. Nghề nào cũng vậy, muốn 
trụ được, bản thân phải có niềm tin và lòng kiên trì, ham 
học hỏi.

“Công việc càng khó mình càng thích, càng quyết tâm. 

Cứ kiên trì và không ngừng 
học hỏi, thành công sẽ đến

BEST SELLER
HẢI PHÁT LAND

Thành công không thể đến 
trong ngày một, ngày hai, 

mà phải trải cả một quá 
trình miệt mài với nhiều 

khó khăn. Nhưng cứ vững 
niềm tin, kiên trì tới cùng 
và không ngừng học hỏi, 
thành công sẽ đến. Đó là 

quan điểm của 2 nhân vật 
Super Sales Quý IV/2019 

của Hải Phát Land.
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Vì càng khó thì 
thành quả càng 
lớn. Cuộc sống 
luôn có thăng 
trầm. Qua 
được giai đoạn 
khó khăn thì 
bản thân sẽ 
vững vàng 
hơn và thu 
được nhiều 
trái ngọt.”

Để có 
được 
thành 
quả như 

ngày hôm nay, điều chị 
luôn tâm niệm là phải làm việc bằng 

cái tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích 
của mình, chân thành để trao cho họ niềm tin trước, 
sau đó mới mong họ tin tưởng trao lại cơ hội cho 
mình. Môi trường làm việc cũng rất quan trọng, bởi 
nó tác động rất lớn tới kết quả công việc.

“Hải Phát Land là công ty thứ 2 mà mình dừng chân. 
Khi nghỉ ở công ty đầu tiên, mình rất buồn, nhưng 
chưa bao giờ hối hận. Bởi ở đó không có đủ nguồn 
hàng để bán. Đến với Hải Phát Land, giỏ hàng lớn, 
sản phẩm đa dạng, môi trường làm việc tốt, đồng 
nghiệp từ Sếp tới nhân viên đều rất nhiệt tình, đặc 
biệt là lương thưởng luôn trả nhanh và đúng hạn. 
Mọi thứ đều thuận lợi hơn nên thúc đẩy bản thân 
mình làm việc hăng say và đạt kết quả cao. Hi vọng 
trong năm 2020, mình sẽ cống hiến được nhiều hơn 
và gắn bó với Hải Phát Land thêm nhiều năm nữa.”

HÃY HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG

Dù với vào nghề được 1 năm, với tuổi đời còn rất trẻ, 
chàng trai Lê Xuân Đạo đã được danh hiệu Super 
Sales hạng Silver với doanh thu hơn 20 tỷ đồng.

“Mình bước vào nghề BĐS năm 2018, lúc này mình là 
sinh viên năm 2, đang đi tìm việc làm thêm thì được 
1 người quen giới thiệu vào làm BĐS.

Trong quá trình làm việc mình gặp rất nhiều khó 
khăn, vì mình là người hoàn toàn mới, chưa biết BĐS 
là gì cả, mọi thứ như một trang giấy trắng. Khi vào 
làm Hải Phát Land, 4 tháng đầu tiên mình không bán 

được hàng, cảm thấy rất chán nản. Nhiều lúc muốn 
bỏ cuộc vì nghĩ chắc mình không có duyên với nghề. 
Nhưng cũng tự phản biện lại, hay do chưa đủ tập 
trung?”

Sau thời gian cân nhắc về chuyện bước tiếp hay 
dừng lại, Đạo quyết định nghỉ học ở trường Đại học 
và dành toàn thời gian tập trung bán hàng. Cuối 
cùng, đến tháng thứ 5, chàng trai này đã có giao dịch 
đầu tiên.

“Động lực để mình cố gắng là mong muốn thay đổi 
bản thân, muốn học hỏi được nhiều thứ mới mẻ và 
thực tế hơn kiến thức trong trường lớp.”

Khi được hỏi về những việc đã làm để có được kết 
quả bán hàng tốt như vậy, Đạo trả lời thật thà: “Thì 
mình cứ làm thôi ạ. Làm hết mình học hỏi hết mình. 
Mạnh dạn làm, sai chỗ nào sửa chỗ đó, mỗi lần sai là 
một lần có thêm kinh nghiệm. Ngoài ra tối về mình 
cũng tự học hỏi thêm kiến thức marketing, tìm kiếm 
khách hàng… Khi làm việc với khách hàng thì phải 
luôn cung cấp những thông tin, sản phẩm tốt và phù 
hợp nhất với nhu cầu họ, luôn đặt chữ tín lên hàng 
đầu, tạo sự thoải mái nhất cho khách hàng.”

Là một sale BĐS với tuổi đời rất trẻ, Đạo nhắn nhủ 
tới các bạn mới vào nghề BĐS rằng: 
“Hãy học hỏi, sáng tạo 
và thay đổi bản 
thân không ngừng 
để có thể vững 
bước tiến xa hơn 
nếu muốn theo 
nghề BĐS. Đây 
là nghề cần nói 
chuyện nhiều 
với khách 
hàng nên 
hãy nâng 
cao kỹ năng 
giao tiếp, 
giao lưu 
với nhiều 
kiểu 
người 
để có 
thể tư vấn cho 
khách hàng một cách chuyên 
sâu nhất.”
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Trò chuyện với chị Nhàn giữa những ngày cuối 
năm bộn bề công việc, vẫn thấy ở chị sự điềm 

tĩnh của một người hiểu rõ hướng đi sắp tới của bản 
thân mình, của doanh nghiệp mình, bên cạnh sự 
nhạy bén với thời cuộc.

NỮ THUYỀN TRƯỞNG “TAY TRẮNG” ĐẾN VỚI 
BẤT ĐỘNG SẢN

Khởi đầu sự nghiệp ở một đơn vị nhà nước, thế nhưng 
sau hơn 10 năm trải nghiệm, sự cá tính đã thôi thúc 
chị Nhàn lựa chọn một lối đi riêng. Bất động sản là 
lĩnh vực được chị Nhàn lựa chọn để thử thách bản 
thân. Phát huy thế mạnh sẵn có của một chuyên viên 
kinh doanh, khi lựa chọn đầu quân về Hải Phát Land, 

Sẵn sàng lăn xả cùng nhân viên, 
trở thành nữ tướng quyền lực liên 

tục có nhân viên đạt Best Seller 
trong nhiều tháng liên tiếp, chị 

Phan Thị Thanh Nhàn – Giám đốc 
Khối Kinh doanh 9 được ví như 

“thần long thấy đầu chẳng thấy 
đuôi” vì chẳng mấy khi thấy chị 

Nhàn xuất hiện ở Hội sở. Thực tế, 
những điểm trực tại dự án của 

nhân viên kinh doanh, chị Nhàn 
luôn có mặt để sát sao hỗ trợ cho 

anh chị em.

NGƯỜI PHỤ NỮ“nghìn tỷ” 
CỦA HẢI PHÁT LAND

GẶP GỠ 
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chị Nhàn đã nhận nhiệm vụ khá áp lực: đứng đầu 
Khối Kinh doanh 9.

 “Thời điểm bắt đầu mới thành lập, Khối kinh doanh 
9 chỉ có 11 người, điểm yếu nhất là lực lượng quân 
mỏng. Tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm mà tôi có 
được với thâm niên 5 năm ở đơn vị bất động sản 
trước đó đã hun đúc cho tôi một tinh thần bản lĩnh 
hơn. Do vậy, mặc dù giai đoạn đầu tuyển dụng và 
tìm kiếm dự án gặp khá nhiều khó khăn nhưng tôi và 
các chiến binh của Khối kinh doanh 9 đã không ngần 
ngại, quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu 
kinh doanh như đã cam kết”.

Thời điểm Khối kinh doanh 9 bắt đầu phân phối phân 
khu Sapphire 3 và Sapphire 4 dự án TNR Goldmark 
City, không ai nghĩ rằng những tháng sau đó, best 
seller của Hải Phát Land lại chính là những chuyên 
viên kinh doanh của dự án này. Liên tục trong những 
tháng cuối năm, số lượng dự án được bán tại TNR 
Goldmark City tăng đáng kể, có những thời điểm 
mở bán chốt hành trăm giao dịch. Đó không chỉ là 
niềm vui mà còn là quả ngọt, kết tinh của những nỗ 
lực không mệt mỏi đến từ nữ tướng Phan Thị Thanh 
Nhàn cùng những cộng sự của mình.

“Chất” là từ mà không ít người khi có dịp tiếp xúc với 
chị Nhàn hoặc biết những câu chuyện kinh doanh 
của chị. Trong khoảng thời gian làm bất động sản 
của mình, chị luôn đòi hỏi bản thân phải có hướng 
đi khác biệt  và cho rằng người khác làm được thì 

không có lý do gì mình không thể làm được. Hoặc 
nói theo cách “rất Thanh Nhàn” rằng đã làm thì phải 
tạo ra được những thành tích nổi bật.

CHỌN THỬ THÁCH ĐỂ VƯƠN XA

Theo chị Nhàn, bất động sản là một nghề khó và để 
thành công là một hành trình. Hành trình đó đòi hỏi 
các chuyên viên kinh doanh phải có đam mê, nhiệt 
huyết và tinh thần trách nhiệm. Sẽ không quá lời 
khi so sánh chị Nhàn về Hải Phát Land như “cá gặp 
nước”. Đối với nhân viên của mình, chị Nhàn không 
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chỉ quyết liệt và bản lĩnh, đưa ra những định hướng 
đúng đắn, chị còn mang sự nhạy cảm rất riêng của 
người “nữ tướng”.

Đến với Hải Phát Land, điều khiến chị Nhàn tâm đắc 
nhất đó là có thể học hỏi được từ những vị lãnh đạp 
cấp trên. Từ việc học hỏi, quan sát đó để đúc rút 
kinh nghiệm, hòa nhập về văn hóa và duy trì Khối 
kinh doanh 9 đoàn kết, gắn bó, ít biến động. Đến 
thời điểm hiện tại những người đồng hành cùng nữ 
tướng Phan Thị Thanh Nhàn đều là những chiến binh 
thiện chiến, có năng lực chốt khách bởi “đã làm thì 
phải có kết quả”.

Năm 2019 là năm thị trường bất động sản có nhiều 
diễn biến bất ngờ, sự phân hóa mạnh mẽ và khách 
hàng ngày càng thông minh hơn khi lựa chọn bất 
động sản, vì thế chị Nhàn luôn thôi thúc nhân viên 
của mình phải hành động, không được ngủ quên 
trên chiến thắng mà phải cầu tiến để đạt được 
những thành tích tốt hơn. Khối Kinh doanh 9 trong 6 
tháng cuối năm 2019 dưới sự dẫn dắt tận tâm, quyết 
liệt của nữ tướng Phan Thị Thanh Nhàn luôn có nhân 
viên đạt danh hiệu best seller của quý và các phòng 
kinh doanh có doanh số vượt chỉ tiêu, thậm chí có 
những chuyên viên kinh doanh đã đem về doanh 
thu đến trăm tỷ.

Nói về kế hoạch của năm 2020, chị Nhàn cho biết: “Sẽ 
tiếp tục phát triển quân số ở khối kinh doanh 9 ở cả 
chất và lượng. Song song với đó sẽ tham gia từ 2-5 
dự án để tạo nên doanh số đột biến hơn, giúp anh 
chị em được đảm bảo về điều kiện kinh tế”.

Dẫu rằng nữ tướng Phan Thị Thanh Nhàn “vì yêu 
mà đến” với lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng 
những thành tựu mà chị Nhàn cùng các cộng sự 
của mình có được ngày hôm nay là một trong 
những minh chứng rõ ràng nhất về chiến lược, 
định hướng đúng đắn của người đứng đầu. “Mục 
tiêu của chúng tôi là tất cả các sales đều có doanh 
số, có thu nhập cao, có môi trường kinh doanh 
lành mạnh”. Chị Nhàn cam kết.
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TRONG HÀNH TRÌNH 
THIỆN NGUYỆN

“Xuân ấm về bản em”
Hành trình hơn 300km từ Hà Nội đến vùng cao xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, 
Hà Giang để lại cho đoàn tình nguyện Hải Phát Land nhiều cảm xúc.
Những ánh mắt hồn nhiên, những vẻ mặt ngây thơ của các em nhỏ là hình ảnh 

mà chúng tôi ghi lại được tại trường PTDTBT tiểu học xã Thượng Sơn và điểm 
trường Bó Đướt.

KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG
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Chiêm Ngưỡng 
Phong Cảnh 
Sơn Thủy 
Hữu Tình

CUỐI NĂM
VỀ QUẢNG NINH 

Mùa lễ hội cuối năm bạn đã lên kế 
hoạch để đi du lịch chưa? Có rất 
nhiều điểm du lịch hấp dẫn đang 
chờ bạn dịp cuối năm này. Đó là 
Tây Bắc với mây giăng khắp chốn 
hay đi dọc Nam Trung Bộ để tránh 
rét. Ở số Tạp chí cuối năm này, 
Nhịp đập Hải Phát Land đưa bạn 
đến với Quảng Ninh - điểm du lịch 
quen thuộc, nhưng có khá nhiều 
điều mới mẻ mỗi dịp đông về.



21NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

TRẢI NGHIỆM DU LỊCH

QÚY IV / 2019

ĐẾN BÌNH LIÊU NGẮM ĐỒI CỎ LAU BÁT NGÁT

Bình Liêu mới được khám phá trong một vài năm trở 
lại đây nhưng đang dần trở nên hấp dẫn du khách. 
Nơi đây xuất hiện một cánh đồng lau cực phẩm, bạn 
đã biết chưa? 

Miền biên viễn những ngày đông lạnh giá không chỉ 
đẹp bởi những con đường hùng vĩ mà còn hấp dẫn 
bởi cánh đồng cỏ ngút ngàn. Cả cánh động hoa cỏ 
lau trải dài, ngập trong sự mềm mại tựa như những 
dải lụa dập dờn, thích hợp làm nền cho những shoot 
hình sống ảo cực chất. Đến Bình Liêu thời gian này, 
bạn chỉ cần giơ máy lên đã có những tấm hình sống 
ảo cực chất rồi đấy.

Đồi cỏ bao la với những cành lau mềm mại, đu đưa 
theo chiều gió. Khung cảnh nên thơ và lãng mạn ấy 
chắc hẳn khiến nhiều người xao xuyến. Nhìn từ trên 
cao xuống, cả một vùng trắng rợp trời phủ kín tầm 
mắt. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình trong 
không gian thơ mộng đó để cảm nhận sự bình yên 
của nơi đây?

VỀ HẠ LONG THƯỞNG THỨC HẢI SẢN HẤP 
DẪN

Sau khi chiêm ngưỡng đồi cỏ lau mãn nhãn ở Bình 
Liêu, bạn có thể dừng chân ở Hạ Long để thưởng 
thức bữa hải sản no nê tại thành phố này.

Không chỉ nổi tiếng về hải sản, Hạ Long còn hấp dẫn 
du khách bởi những hang động cùng biển xanh, 
nắng vàng. Thời điểm đất trời chuyển mình, đông 
qua xuân tới cũng là lúc mà làng Chài Cửa Vạn nhộn 
nhịp nhất. Trong không gian bao la kia trở nên náo 
nhiệt hơn, tươi vui hơn với những câu hát ghẹo, hát 
chèo đường - loại hình hát xướng độc đáo chỉ có tại 
Hạ Long.

Tới đây, bạn sẽ được khám phá, tìm hiểu cuộc sống 
của cư dân làng chài. Hơn nữa, được trải nghiệm làm 
ngư dân đích thực khi tự tay giăng lưới, câu cá, câu 
mực,... Cảm xúc khi nhìn thấy thành quả của mình, 
chắcchắn bạn sẽ vô cùng phấn khích đấy!



22 NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

QÚY IV / 2019

Cuộc sống triệu đô

Ecopark Grand 
 The Island

tại siêu biệt thự đảo

Ecopark Grand - The Island là tuyệt phẩm mang trong mình sứ 
mệnh đại diện cho những giá trị vượt trội, đẳng cấp nhất của 

thương hiệu Ecopark, gửi gắm triết lý nhân sinh và một chuẩn mực 
sống tinh hoa xứng tầm.
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Tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Xanh đẳng cấp 
Ecopark, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand – 
The Island thành hình dựa trên cảm hứng từ mô 
hình Đảo Cọ (Palm Island) kỳ vĩ tại Dubai, nơi tất 
cả những căn biệt thự đều được xây trên những 
nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ, bao phủ bởi thảm 
thực vật nhiều tầng tán. 

Điểm đắt giá “triệu đô” của Ecopark Grand – The 
Island là không gian sống hoàn mỹ chưa từng có, nơi 
cảnh quan xanh mướt đẹp như tranh vẽ hòa quyện 
cùng thiết kế đẳng cấp chuẩn quốc tế.  Mỗi căn biệt 
thự đều là “độc bản” được thiết kế bởi các kiến trúc sư 
danh tiếng theo đơn “đặt hàng” của từng chủ nhân. 

Không chỉ sở hữu không gian sống sang trọng 
bậc nhất, dự án còn thiết lập một tiêu chuẩn sống 
thượng lưu mới dành tặng riêng các khách hàng cao 
cấp, đặc biệt là những người thành đạt, có địa vị và 
tầm ảnh hưởng trong xã hội. 

Với số lượng sản phẩm rất hạn chế, biệt thự đảo 
Ecopark Grand - The Island sẽ là những bất động sản 
hạng sang vô giá, không chỉ là tài sản có ý nghĩa vật 
chất mà còn là những di sản cá nhân bởi những giá 
trị không thể hoán đổi. 
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SLỰA CHỌN GIẢI TRÍ MỚI TẠI QUẢNG NINH

Singapore Shoptel
Sonasea Vân Đồn Harbor City

Singapore Shoptel thuộc trung tâm Khu tổ hợp 
du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor 

City, được kiến tạo nhằm mang đến sự thịnh vượng 
dành riêng cho chủ nhân xứng tầm.

Phân khu Singapore shoptel cách thủ đô Hà Nội 
2,5 giờ di chuyển, kết nối linh hoạt đến các điểm 
du lịch quan trọng của Quảng Ninh cũng như khu 
vực phía Bắc. Nơi đây hứa hẹn là một trong những 

điểm đáng giá tại khu vực phía Bắc cho các nhà đầu 
tư. Đặc biệt, nằm liền kề khu nghỉ dưỡng Sonasea 
Vân Đồn Complex với quy mô hơn 1000 phòng, giúp 
thúc đẩy dịch vụ du lịch, gia tăng giá trị theo thời 
gian cho chủ sở hữu.

Dự án được xây dựng với 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, tối 
đa không gian dành cho kinh doanh chỉ từ 8 - 32 
phòng ngủ, 100% các căn hộ có 2 mặt tiền, phù hợp 
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cho việc phát triển đa hình thức kinh doanh như mở 
cửa hàng, nhà hàng, cafe ở tầng 1 và kinh doanh 
boutique hotel phía trên.

Không chỉ sở hữu những tiện ích cho riêng mình như 
phố đi bộ hoa viên, đài phun nước độc đáo, trung 
tâm giải trí trong nhà và ngoài trời. 

Singapore Shoptel được phát triển theo mô hình nhà 
phố thương mại ở đảo quốc sư tử, đem đến không 

gian trải nghiệm trẻ trung, năng động, lần đầu tiên 
xuất hiện tại Vân Đồn. Du khách sẽ được tận hưởng 
các dịch vụ giải trí, ăn uống, mua sắm trọn vẹn; tham 
gia nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa thú vị diễn ra 
suốt bốn mùa tại khu phố đi bộ…

Là sự kết hợp giữa mô hình “Shopping” và “Hotel”, 
Singapore Shoptel được xây dựng và vận hành nhằm 
thỏa mãn hai yếu tố “mua sắm” và “khách sạn”, cho 
phép khai thác tối đa diện tích sử dụng, tăng giá khai 
thác dòng tiền, đem lại lợi nhuận cao hơn so với mô 
hình shophouse truyền thống.

Trong tương lai, những dãy nhà phố Singapore 
Shoptel hiện đại, sầm uất bất kể ngày đêm sẽ đem lại 
nguồn lợi lớn cho những nhà đầu tư nắm bắt được 
cơ hội. Hiện tại, Hải Phát Land là đơn vị phân phối 
độc quyền phân khu Singapore Shoptel.
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Những năm gần đây, tốc độ đô 
thị hóa nhanh chóng, môi trường 
sống trở nên ô nhiễm, sống xanh 
trở thành xu hướng phổ biến trên 
toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Điều này tác động không nhỏ đến 
kiến trúc dự án, hình thành nên xu 
hướng bất động sản xanh. Làn sóng 
này đang từng ngày thay đổi diện 
mạo của thị trường bất động sản 
tại các thành phố lớn như Hà Nội, 
TP.HCM.



27NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

TIN TỨC NỔI BẬT

QÚY IV / 2019

NHU CẦU SỞ HỮU KHÔNG GIAN SỐNG 
XANH

Theo ghi nhận từ Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa tại 
Việt Nam đạt 38% năm 2018, tăng 0,9% so với năm 
2017. Dù thế, nhiều chuyên gia vẫn nhận định tỷ lệ 
đô thị hóa hiện chưa đồng đều ở các khu vực và vẫn 
còn nhiều cơ hội nâng cao, nếu so với con số 60% và 
82% ở Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Về lý thuyết, đô thị hóa sẽ mang lại cuộc sống chất 
lượng hơn khi người dân được tiếp cận với nhiều tiện 
ích, cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên, việc quy hoạch 
và quản lý không tốt cùng tình trạng ô nhiễm môi 
trường ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến sức khỏe và tinh thần của người dân.

Chưa kể, khói bụi, rác thải và ô nhiễm tiếng ồn từ 
quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa cũng “đánh 
cắp” bầu không khí trong lành của người dân. Điều 
này khiến cho nhu cầu sở hữu không gian sống thân 
thiện với môi trường trở nên cần thiết hơn bao giờ 
hết.

Thực tế, lối sống xanh đem đến nhiều lợi ích tuyệt 
vời cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Các chuyên gia nhận 
định, không khí trong lành sẽ cải thiện sức khỏe 
của phổi và tim mạch, giảm béo phì, tăng cường trí 
nhớ… Đồng thời, một nghiên cứu mới đây của các 
nhà khoa học Đan Mạch trên tạp chí PNAS cũng cho 
thấy không gian xanh sẽ giúp giảm thiểu 55% nguy 
cơ mắc các bệnh lý tâm thần.

Bởi vậy, “bất động sản xanh”, “công trình xanh”, “kiến 
trúc xanh” hay “kiến trúc bền vững” đang trở thành 
xu hướng được các nhà đầu tư, kiến trúc sư đặc biệt 
quan tâm khi kiến tạo các công trình xây dựng. Đây 
chính là thời điểm lên ngôi của những giải pháp nhà 
ở đề cao phong cách sống xanh.

HƯỚNG TỚI CÔNG TRÌNH XANH BỀN VỮNG

Hiện nay, việc phát triển công trình xanh, đô thị xanh 
bền vững đang được nhiều doanh nghiệp, chủ đầu 
tư quan tâm. Đây cũng là mục tiêu phát triển mang 
tính chiến lược được ưu tiên trước mắt của Chính 
phủ.

Tại Hà Nội, một số dự án do Hải Phát Land phân 
phối như The Phoenix Garden, Roman Plaza hay TNR 
Goldmark City đều hướng tới tiêu chí xanh. Các dự án 
được kiến tạo gần gũi với thiên nhiên và môi trường, 



28 NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

QÚY IV / 2019

đồng nghĩa với việc phủ kín diện tích bằng cây xanh 
và cảnh quan tươi mát.

Tại Roman Plaza, với mật độ cây xanh 2,82m2 một 
người, chiếm 8,8% diện tích xây dựng trên toàn dự 
án, Roman Plaza tối ưu hóa mảng xanh đem đến cho 
cư dân tương lai cảm giác tận hưởng cuộc sống như 
đang ở resort sinh thái. Các thảm xanh thực vật bố trí 
rộng khắp như tách biệt hoàn toàn sự ồn ào phố thị, 
bỏ lại sau lưng những bộn bề, hối hả của cuộc sống.

Lồng trong không gian kiến trúc xanh lên đến 45ha 
tại The Phoenix Garden là hệ thống tiện ích đa dạng 
phù hợp mọi lứa tuổi. Khu phức hợp thể thao như 
sân golf, sân tennis, sân bóng đá, bể bơi,… sẽ là nơi 
lý tưởng để mỗi người có thể rèn luyện sức khỏe 
và củng cố thêm năng lượng mỗi ngày. Cụm tiện 
ích như vườn hoa sắc màu, vườn rau sinh thái, tháp 
năng lượng, đồi thông thơ mộng, hồ cảnh quan… 

sẽ là nơi giúp mỗi người thả hồn vào thiên nhiên để 
nuôi dưỡng cảm xúc và khơi nguồn sáng tạo bất tận. 

Với mật độ thấp chỉ 11 căn/sàn, cùng 6 thang máy 
tốc độ cao, phân khu Sapphire tại TNR Goldmark City 
không chỉ “rộng đúng nghĩa” mà cũng mang đến trải 
nghiệm “xanh đúng chất” cho các chủ nhân căn hộ 
với quảng trường, lối dạo, cảnh quan cây xanh dưới 
chân tòa nhà và tiện ích Sky Garden trên tầng mái. 
Thế giới thiên nhiên ngập tràn cỏ cây hoa lá, khóm 
hoa, bụi cỏ dường như chỉ có ở những căn biệt thự 
sân vườn dưới mặt đất thì nay lại hiện diện ở lưng 
chừng trời tại những căn “biệt thự trên tầng cao” của 
dự án.

Với tâm thế đem đến cho khách hàng những trải 
nghiệm sống mới, Hải Phát Land đang từng bước lựa 
chọn và phân phối những dự án sống xanh lý tưởng 
cho cư dân, góp phần tạo tiền đề phát triển bền 
vững cho thị trường bất động sản

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG TÂN

Cuộc sống hiện đại

Giá trị tương lai
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KHU ĐÔ THỊ QUẢNG TÂN

Cuộc sống hiện đại

Giá trị tương lai

038 816 88 36[
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HẢI PHÁT LAND 3 MIỀN

HẢI PHÁT LAND
3 MIỀN

Khối Kinh doanh 3 và Chi nhánh Nam Hà Nội tổ chức team 
building giao lưu CBNV

Khối kinh doanh 6 tổ chức kỷ niệm 2 năm 
thành lập

Khối Kinh doanh 8 tổ chức tổng kết khối năm 2019
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HẢI PHÁT LAND 3 MIỀN

Khối Kinh doanh 7 tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10

Chi nhánh Đông Bắc giao lưu bóng đá nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 
chi nhánh.

Khối Kinh doanh 1 tổ chức sinh nhật 
kỷ niệm 6 năm thành lập

Chi nhánh Đông Bắc tổ chức kỷ niệm thành lập chi nhánh

Khối Kinh doanh 8 tổ chức sinh nhật cho CBNV 
đơn vị trong quý IV
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NGUỒN CẦU MẠNH Ở PHÂN KHÚC TRUNG CẤP

Các dự án phân khúc Trung cấp với giá giao dịch từ 1.200-1.700 USD/m2 thu 
hút nhiều người mua nhất, chiếm hơn 70% số căn bán được trong năm 2019 
nhờ vào vị trí dự án tốt, có đầy đủ tiện nghi, trong bối cảnh giá vẫn có thể 
tăng, vì vậy hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn người mua đầu tư.

NGUỒN CUNG MỚI VẪN TIẾP TỤC HẠN CHẾ DO THỦ TỤC PHÊ 
DUYỆT KÉO DÀI

Sau một quý đặc biệt với hơn 10,000 căn được tung ra thị trường từ phân khu 
Rainbow của dự án Vinhomes Grand Park, thị trường đã trở lại yên lặng với 
chỉ 3.600 căn chính thức mở bán vào Q4.2019 do quá trình phê duyệt tiếp tục 
bị trì hoãn. Tính cả năm 2019, lượng mở bán chính thức đạt gần 30,000 căn, 
thấp hơn 20% so với năm 2018 và thấp hơn 30% so với năm cao điểm 2017.

GIÁ BÁN TIẾP TỤC ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC  

Trong Q4.2019, mức giá trung bình trên thị trường đạt mức cao kỷ lục, gần 
USD 2.900/m2 , tăng 78,2% theo năm, và 39,8% theo quý. Mức tăng đột biến 
được ghi nhận chủ yếu do các dự án có giá phải chăng đã được bán hết, giỏ 
hàng sơ cấp chỉ còn lại những dự án có giá cao hơn mức trung bình; đồng 
thời các dự án được tung ra trong quý này cũng tự tin đề xuất giá bán cao hơn 
do nguồn cung khan hiếm.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Khoảng 30.000-35.000 căn hộ dự kiến sẽ mở bán chính thức trong năm 2020, 
trong đó dự án Vinhomes Grand Park ở quận 9 tiếp tục là nguồn cung chính.

Nhu cầu sẽ vẫn tiếp tục tăng trong tương lai và sẽ đẩy giá cao hơn nữa ở tất 
cả các phân khúc. Tuy nhiên, nhu cầu trong phân khúc cao cấp, đặc biệt là 
nhu cầu từ các nhà đầu tư, có thể sẽ chậm lại trong dài hạn vì mức giá cao và 
hiệu suất cho thuê thấp.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM QUÝ IV/2019

Tại TP HCM, căn hộ bị hạn chế nguồn cung, giá bán cao kỷ lục, nhà liền 
thổ bình dân được ưa chuộng. Hà Nội có giá bán căn hộ tăng ở tất cả 
phân khúc, thị trường văn phòng ổn định nguồn cung.
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NHÀ LIỀN KỀ THUỘC PHÂN KHÚC BÌNH DÂN TIẾP TỤC ĐƯỢC ƯA 
CHUỘNG

Nhu cầu đối với các sản phẩm nhà liền kề Bình dân có khoảng giá từ 170.000-
250.000 USD/căn (tương đương 4-6 tỷ đồng/căn) vẫn còn cao, chiếm hơn 70% 
số căn được bán trong Q4. Người mua để ở là đối tượng chính trong những dự 
án này, vì đa phần các dự án chào bán trong quý này đều đã gần hoàn thành và 
không còn hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

NGUỒN CUNG MỚI VẪN HẠN CHẾ

Lượng mở bán mới đạt 147 căn. Trong quý này, nguồn cung chủ yếu đến từ 
những dự án mở bán mới có quy mô nhỏ, chỉ khoảng 50-100 căn cho một dự 
án.

Nguồn cung hạn chế tại thị trường Nhà liền thổ dự kiến sẽ được cải thiện sau 
Tết 2020 khi nhiều dự án mới dự kiến sẽ được mở bán.

GIÁ BÁN TRÊN ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Giá bán sơ cấp trong Q4.2019 đạt 4.629 USD/m2 đất, tăng 24,7% theo năm, với 
thay đổi mắt xích trên giá của các dự án hiện hữu dao động từ 5%-10% theo 
năm. Trong khi giá bán Nhà liền kề quý này giảm nhẹ do các dự án có vị trí ngày 
càng xa trung tâm, giá bán của loại hình Biệt thự vẫn tăng mạnh nhờ sự khan 
hiếm nguồn cung.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Một lượng lớn nguồn cung tương lai trong năm 2020 sẽ đến từ các dự án quy 
mô lớn là Vinhomes Grand Park ở Quận 9, Zeitgeist ở huyện Nhà Bè và Vạn 
Phúc City ở quận Thủ Đức, tạo nên một bức tranh thị trường tươi sáng hơn, với 
hơn 2.000 căn mở bán trong năm 2020.
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NHU CẦU TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH

Trong Q4.2019, cả phân khúc Hạng A&B đều ghi nhận lượng hấp thụ 
ròng tăng so với Q3.2019. Tỉ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường tiếp 
tục tăng, đạt mức 93,0%, trong đó Hạng A đạt mức 94,0%. Văn phòng 
Hạng B ghi nhận diện tích hấp thụ ròng trong quý cao hơn Hạng A nhờ 
nguồn cung phong phú hơn trong phân khúc này.

Thêm nguồn cung Hạng B mới gia nhập thị trường

Trong khi thị trường không chào đón thêm nguồn cung Hạng A mới 
nào, thị trường Hạng B tiếp tục đón nhận 2 tòa nhà mới, Coninco Tower 
và Peakview Tower, giúp tổng nguồn cung của thị trường văn phòng 
Hạng A&B đạt xấp xỉ 1,8 triệu m2. Với chấtlượng xây dựng tốt và giá 
chào thuê hợp lý, hai tòa nhà mới đã đạt hiệu suất cho thuê khả quan 
ngay trong quý đầu tiên khai trương.

GIÁ THUÊ TIẾP TỤC TĂNG NHẸ

Trong Q4.2019, giá thuê của thị trường văn phòng Hạng A&B Hà Nội 
tăng nhẹ 0,3% so với Q3.19 và tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ 
nguồn cầu thuê ổn định, giá thuê toàn thị trường liên tục tăng trong 
năm 2019. Giá thuê dẫn đầu là Quận Đống Đa, tăng nhanh hơn so với 
khu vực tập trung văn phòng mới như quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường được dự đoán sẽ chào đón một lượng lớn nguồn cung mới, 
ở cả Hạng A&B trong năm 2020, trong đó đáng chú ý nhất là tòa nhà 
Hạng A Capital Place với chất lượng xây dựng cao. Nguồn cầu được dự 
đoán sẽ giữ ở mức ổn định, chủ yếu đến từ việc mở rộng hoặc thay đổi 
văn phòng.
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DỰ ÁN MỞ BÁN MỚI ĐƯỢC CHÀO ĐÓN TÍCH CỰC

Trong Q4.2019, lượng bán đạt 7.429 căn, tuy vẫn ở mức cao nhưng giảm so với quý 
trước do đợt nghỉ lễ cuối năm. Tâm lý mua trong quý này đối với các dự án mở bán 
mới vẫn tiếp tục khá lạc quan, chẳng hạn như dự án Vinhomes Symphony ở quận 
Long Biên và Mipec Rubik 360 ở quận Cầu Giấy, đã đạt được tỷ lệ bán lần lượt là 90% 
và 70% chỉ trong một tuần. Ngoài ra, khách mua nước ngoài đóng góp khá tích cực 
vào tỷ lệ hấp thụ ghi nhận tại sự kiện mở bán của các dự án mới do các chủ đầu tư 
trong nước đã tăng cường hoạt động tiếp thị quốc tế của họ.

PHÂN KHÚC TRUNG CẤP TIẾP TỤC CHIẾM PHẦN LỚN TRONG NGUỒN 
CUNG

Hơn 7.741 căn đã được mở bán trong Q4.2019, nâng tổng nguồn cung năm 2019 đạt 
con số 32.060 căn, giảm 8,2% theo năm, trong đó căn hộ Trung cấp chiếm phần lớn 
với tỷ lệ là 75% thị phần.

Thị trường nhà ở vẫn tiếp tục là phân khúc năng động nhất dựa theo đơn hàng đầu 
tư. Các tập đoàn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 
đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những vị trí đắc địa cũng như các khu vực 
xung quanh.

GIÁ BÁN TĂNG ỔN ĐỊNH Ở TẤT CẢ CÁC PHÂN KHÚC

Giá bán trung bình đạt 1.501 USD/m2, tăng khiêm tốn 1,5% theo quý, cho thấy giá 
bán vẫn đang ổn định. Giá bán của Phân khúc Trung cấp tăng trưởng tốt nhất nhờ 
một số dự án mới gia nhập thị trường với vị trí tốt và danh tiếng uy tín của chủ đầu 
tư. Đáng chú ý, quý này chứng kiến sự giao dịch trở lại của một dự án Sang trọng sau 
một thời gian dài trì hoãn, với giá bán thí điểm được cho là ở mức 6.000 – 8.000 USD/
m2, một mức cao đột biến đối với khu vực phía Tây thành phố.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường căn hộ vào năm 2020 dự kiến sẽ chứng kiến sự đổ bộ của các căn hộ 
Sang trọng. Ước tính sẽ có khoảng 1.000 căn hộ Sang trọng từ bốn dự án sẽ gia nhập 
nguồn cung mới, chiếm khoảng một phần ba tổng cung hiện tại. Triển vọng tăng giá 
cùng với viễn cảnh kinh tế tích cực sẽ thúc đẩy tâm lý người mua trên thị trường, qua 
đó sẽ làm tăng lượng giao dịch.
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THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020
NẰM TRONG TAY AI?
Theo nhận định của Hội môi giới BĐS Việt Nam, năm 2020 nguồn cung 
khan hiếm sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, cá 
nhân hoạt động môi giới BĐS. Đơn vị này cũng đưa ra những dự báo 
cho thị trường BĐS Việt Nam trong năm 2020. Cụ thể:

LỰC CẦU VỀ ĐẦU TƯ 
VÀ MUA SẮM NHÀ Ở TIẾP TỤC 
ĐƯỢC DUY TRÌ

NGUỒN CUNG TẠI HÀ NỘI 
VÀ TP.HỒ CHÍ MINH KHÔNG GIẢM BỚT 

SO VỚI NĂM 2019

GIÁ NHÀ Ở VÀ ĐẤT ĐAI 
CÓ THỂ TIẾP TỤC TĂNG

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN 
VÀ CHUYỂN NHƯỢNG DIỄN RA 
SÔI ĐỘNG HƠN
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ĐỊA PHƯƠNG NÀO SỚM HOÀN THÀNH 
CÔNG CUỘC RÀ SOÁT, THANH KIỂM 
TRA VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN BĐS 
SẼ THU HÚT MẠNH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020
NẰM TRONG TAY AI?

MẤT CÂN ĐỐI CUNG - CẦU TRONG NĂM 2019, 
NHÀ Ở XÃ HỘI TIẾP TỤC KHAN HIẾM

ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN VẪN
 LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU 

CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

SỰ THANH LỌC
 TRÊN THỊ TRƯỜNG BĐS,

 CHỈ CÒN TỒN TẠI NHỮNG 
DOANH NGHIỆP BĐS MẠNH
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LOẠT 
CHÍNH SÁCH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
MỚI CÓ HIỆU 
LỰC TỪ NĂM 
2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỪ 2020-2024

Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị 
định 69/2019/NĐ-CP quy định về khung giá 
đất, trên cơ sở này, các tỉnh sẽ xây dựng, điều 
chỉnh bảng giá đất áp dụng trong 5 năm tới 
2020-2024. Theo tính toán, khung giá đất mới 
tăng khoảng 20% so với giai đoạn 2015-2019. 
Hà Nội và TP HCM là hai địa phương nằm trong 
vùng có khung giá tối đa 162 triệu đồng một 
m2. Nghị định cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh, 
thành phố ban hành bảng giá đất điều chỉnh 
không cao quá 20% so với mức tăng của từng 
loại đất.

Từ đầu năm 2020, nhiều 
chính sách đất đai, xây dựng 
thay đổi bắt đầu có hiệu lực 
như công bố bảng giá đất mới; 
Đăng ký thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất...
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Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng 
bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020 – 2024. Tại Hà 
Nội, mới đây HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 
tờ trình các loại giá đất trên địa bàn, áp dụng từ 
tháng 1/2020 đến 12/2024. Thành phố Hà Nội thống 
nhất bảng giá điều chỉnh mức tằng bình quân 15% 
so với giai đoạn 2014-2019.

Theo khoản 1 điều 114 Luật Đất đai 2013, từ ngày 
1/1/2020, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phải công khai bảng giá đất mới của địa 
phương. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, định 
kỳ 5 năm một lần, UBND các tỉnh xây dựng và công 
khai bảng giá đất các loại vào ngày 1/1 của năm đầu 
kỳ.

Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất

Có hiệu lực từ ngày 10/1/2020, Thông tư số 07/2019/
TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế 
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ ngày 10/01/2020 
bao gồm:

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đăng ký thế 
chấp tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp quyền 
sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất; 
đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành 
trong tương lai; đăng ký thế chấp quyền sử dụng 
đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành 
trong tương lai; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp 
đã đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử 
lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế 
chấp; xóa đăng ký thế chấp.

Bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp đối với 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng 
công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu 
tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.
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Cẩn thận như thư ký:
Sếp tổng tập đoàn xuống dự hội nghị tổng kết dưới 
một công ty thành viên. Nữ thư ký chuẩn bị cho sếp 
bài diễn văn phát biểu. Buổi chiều khi quay về sếp 
hỏi thư ký:

- Sao bài diễn văn viết có vẻ dài thế, nhiều đoạn có 
vẻ như là trùng lặp, tôi thấy các cán bộ ngồi bên dưới 
ngáp ngắn ngáp dài, nhiều người còn ngáy kho kho.

- Thôi chết em quên không dặn anh, biết tính anh 
hay đãng trí, cất tài liệu chỗ nào rồi lại không nhớ, 
nên bản báo cáo 10 trang em đã phô tô thành 3 bản, 
phòng khi mất bản này còn bản khác – Cô thư ký tỏ 
vẻ hối lỗi.

CÁCH KIẾM 50 TRIỆU MỘT THÁNG
Hai người bạn chuyên bán bán hàng online gọi điện cho 
nhau hỏi thăm tình hình buôn bán. Một cô hỏi:

– Này Tí, tháng rồi doanh thu có khá không?

Tí điềm tĩnh:

– Cũng tạm, tháng rồi tớ kiếm được 50 triệu.

Cô bạn kinh ngạc:

– Ôi trời, sao giỏi thế! Cậu có bí quyết gì không mách cho 
tớ với. Tháng rồi tớ làm mất mật mà lãi có hơn 10 triệu thôi.

Tí hạ giọng:

– Đơn giản lắm, quan trọng là cậu chịu đau một tý là được.

Cô bạn hào hứng:

– Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó tớ chịu được cả. Nói cho 
tớ nghe đi, cậu làm cách nào để mỗi tháng lãi được 50 triệu 
thế.

Tí thì thào:

– Tớ bán hàng giả bị người ta phát hiện đánh gãy hai cái 
răng cửa với bị thương ở chân. 50 triệu đó là tiền bảo hiểm 
đền cho đấy!

BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG
Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong 
giới kinh doanh:

- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự 
thành công của ngài?

- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và 
khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể 
trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ 
làm.

- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh 
doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào?

- Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều 
gì hết.
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THÀNH CÔNG MỘT NỬA
– Này anh, lần hẹn hò thế nào?

– Có thể nói là thành công một nửa?

– Anh nói vậy nghĩa là sao?

– Tôi có đến còn cô ấy thì không.

THỨC ĂN VÀ BÁC SĨ
Bác sĩ dặn bệnh nhân:

– Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật 
nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.

– Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.

Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:

– Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không thưa bà?

– Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả 
dừa thì ăn hơi lâu.

BÉ GÁI TỘI NGHIỆP
Một cô bé đang khóc nức nở trên phố. Một quý ông 
đi qua thấy vậy nên đã lại gần và hỏi chuyện gì đã 
xảy ra.

– Thưa ông, mẹ cháu cho cháu 1 xu, và cháu đã đánh 
mất nó.

– Không sao đâu cháu gái, bác sẽ giúp cháu, hãy cầm 
lấy đồng xu này và đừng khóc nữa nhé.

Rồi ông ấy móc bóp lấy ra 1 xu đưa cho cô bé. Nhưng 
khi nhận được một xu từ người đàn ông, đứa bé lại 
khóc nấc lên, to hơn lần trước.

– Sao cháu lại khóc nữa?, người đàn ông ngạc nhiên 
hỏi.

Đứa bé trả lời:

– Nếu cháu không đánh mất đồng xu kia thì bây giờ 
cháu đã có 2 xu rồi!



Quan điểm kiếm tiền của tầng lớp trung lưu chỉ đơn 
giản là kiếm đủ sống một cách thoải mái và họ coi 
đó là sự tự do về tài chính. 

Dường như bạn đang cố chạy theo tiền và vô tình 
trở thành “nô lệ” của đồng tiền. Đặt mục đích kiếm 
tiền hoàn toàn khôn  g sai, nhưng thay vì cố gắng 
tạo ra tiền, tại sao bạn không “thu thập” và “tích lũy” 
tiền. Bạn cố gắng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền 
lương ít ỏi hàng tháng, nhưng sao bạn không buôn 
bán một mặt hàng giá trị và hưởng chênh lệch lớn 
hơn. 

Các công ty hàng đầu thế giới luôn đặt mục tiêu 
toàn cầu, họ không ngừng mở rộng quy mô để nâng 
cao doanh số. Còn bạn mãi vẫn nằm trong vỏ ốc nhỏ 
bé của mình chỉ bởi suy nghĩ “Lớn hơn không phải 
lúc nào cũng tốt hơn”. Bạn sợ phải đối mặt với rủi ro 
của thế giới rộng lớn bên ngoài mà quên mất rằng 
muốn trưởng thành phải đứng dậy từ vấp ngã.

Trên thực tế, 3/4 triệu phú trên thế giới là triệu phú 
tự thân. Điều này đồng nghĩa với việc những người 
bình thường cũng có thể trở nên giàu có nếu như đủ 
quyết tâm và đam mê. Khi đã có tiền, người giàu 
dùng tiền để tạo ra tài sản. Nhưng khi mới bắt đầu, 
họ dùng sự quyết đoán và đam mê để tạo ra tiền.

Người nghèo luôn cho rằng, cuộc sống là một trò 
chơi có tổng bằng 0. Khi người này giàu lên đồng 
nghĩa với việc người còn lại sẽ nghèo đi. Và họ chấp 
nhận sự nghèo khó vì nghĩ rằng tiền không thể tự 
“đẻ ra tiền”. Đây là một quan điểm hết sức sai lầm. 
Nơi duy nhất thiếu tiền trên hành tinh này chính là 
tư duy nghèo nàn của những người không dám 
kiếm tiền.

Bill Gates đã từng nói rằng: “Không phải là lỗi của 
bạn nếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, 
nhưng sẽ là lỗi của bạn nếu như bạn tiếp tục nghèo 
như vậy”. Do đó, tội lỗi lớn nhất là khi bạn không 
nuôi nổi gia đình, đi du lịch, mở rộng công ty hay 
thực hiện ước mơ của bạn.

TÔI CHỈ CẦN 
ĐỦ SỐNG

TÔI CẦN PHẢI
KIẾM TIỀN

LỚN HƠN KHÔNG 
PHẢI LÚC NÀO 
CŨNG TỐT HƠN

MUỐN KIẾM
TIỀN PHẢI 
CÓ TIỀN

TIỀN KHÔNG 
THỂ TỰ 
“ĐẺ RA TIỀN”

TIỀN BẠC 
LÀ NGUỒN GỐC 
CỦA MỌI TỘI LỖI

Không phải ai sinh 
ra cũng giàu có, 
nhiều người xuất 
phát điểm từ tầng 
lớp nghèo hoặc 
trung lưu nhưng 
bằng sự nỗ lực của 
chính bản thân 
mình đã gây dựng 
nên khối tài sản 
khổng lồ. 
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HAPPY

YearNew

Nâng cốc 
chúc 
năm 
mới 
phát 

tài

Cạn ly 
mừng 
năm 
qua 
đắc 
lộc
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Chúc

Mừng
Năm
Mới


