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Cất cánhCất cánhCÙNG HẢI PHÁT LAND 2021

KHỞI ĐẦU MỚI THẬT KHÁC BIỆT ĐỂ 

Đếm ngược những giây phút còn lại của năm cũ, chúng ta dù ít nhiều cũng sẽ dành cho mình 
những khoảng trời riêng để nhìn lại và chuẩn bị tốt tinh thần cho một hành trình mới đang gọi mời.
 
Dù đang thoả sức vẫy vùng trong những công việc sáng tạo hoặc đương đầu với những mặt trận 
dự án tầm cỡ, chúng tôi mong bạn hãy dành cho mình một khoảng trời riêng để tự hỏi rằng, bạn là 
ai trong hôm nay và bạn đang sống để xứng đáng với điều gì.

Kết quả đôi khi không thể nói lên quá trình bởi chính sự nỗ lực và phấn đấu mới là câu trả lời viên 
mãn nhất. Chính thời điểm này sẽ là chiếc gương sáng tỏ để bạn nhìn xem mình đang ở đâu để lột 
xác rồi bứt phá, và chiếc gương ấy cũng muốn nhắn nhủ với bạn rằng vinh quang hiển hách nhất 
bạn có thể nhận được chính là vượt qua chính mình và chiến thắng bản thân.

Khi chiếc quả lắc trên đồng hồ ngày càng dồn dập và vội vàng hơn trong thời khắc giao niên, mong 
rằng bạn sẽ gói gọn tất cả trải nghiệm đó vào một tấm bưu thiếp và gửi đến bản thân trong năm 
2021. Để rồi, tấm bưu thiếp đó sẽ là một lời nhắc nhở bạn rằng, bạn đã cố gắng và nỗ lực như thế 
nào trong một năm qua để có thể đứng ở vị trí hôm nay. Mong rằng bạn sẽ không chỉ hạnh phúc 
mà còn phải thật mạnh mẽ, bởi tất cả những điều tốt đẹp nhất đều cần có thời gian để hồi đáp.

Để mỗi ngày trôi qua đều là ngày tuyệt vời nhất của năm, hãy tạo cho mình một khởi đầu thật mới 
và khác biệt để tự tin và lạc quan đương đầu với mọi thách thức đang chờ đợi. Ban biên tập Tạp 
chí Nhịp Đập Hải Phát Land kính chúc quý độc giả và những “chiến binh” Hải Phát Land có một 
năm 2021 đầy thành công và thắng lợi. 

Ban Biên tập
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Chúc những an lành tìm đến cho tình yêu thương được nhân rộng
Chúc mọi ưu phiền được rũ bỏ để mạnh mẽ dẫn bước thành công

Chúc những nụ cười mãi thường trực cho cuộc đời đầy ắp niềm vui
Chúc một mùa xuân ngập tràn hy vọng và vạn sự cát tường!

Chúc bạn vững niềm tin để sẵn sàng cất cánh cùng Hải Phát Land!

Chúc những an lành tìm đến cho tình yêu thương được nhân rộng
Chúc mọi ưu phiền được rũ bỏ để mạnh mẽ dẫn bước thành công

Chúc những nụ cười mãi thường trực cho cuộc đời đầy ắp niềm vui
Chúc một mùa xuân ngập tràn hy vọng và vạn sự cát tường!

Chúc bạn vững niềm tin để sẵn sàng cất cánh cùng Hải Phát Land!

HPL-2021
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Thân gửi: CBNV Hải Phát Land!

Tết đã đến thật gần, mang theo những hy vọng và niềm tin tươi sáng. 
Và trong khoảnh khắc này, chúng ta nhận ra: Năm 2020 đã khép lại với tất 
cả những cung bậc cảm xúc. Trong đó có những giọt mồ hôi cùng nhau 
vượt qua khó khăn, và cũng có những niềm hân hoan khi chúng ta cùng 
chinh phục được những mục tiêu mới.

Những thành công mà Hải Phát Land đã đạt được trong suốt một năm qua 
không thể thiếu sự cố gắng không biết mệt mỏi, tinh thần làm việc đầy hăng 
say của tất cả các bạn – những “tế bào” trong đại gia đình Hải Phát Land. 
Tôi xin gửi lời cảm ơn trân quý nhất tới toàn thể CBNV, các bạn đã tận tâm 
với khách hàng bằng tất cả sự chân thành, góp phần lan tỏa thương hiệu 
Hải Phát Land đến trái tim của tất cả mọi người.

Một năm mới lại đến với những thử thách mới, và chúng ta sẽ cùng nhau 
hướng đến những mục tiêu và kỳ vọng tốt đẹp hơn. Bước sang năm 2021, 
chúng ta sẽ nỗ lực từng ngày, từng giờ để giữ vững vị trí ĐƠN VỊ KINH 
DOANH VÀ PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM và cùng 
nhau hiện thực hóa tầm nhìn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, 
phân phối, đầu tư và phát triển Bất động sản.

Trong những ngày cuối cùng của năm Canh Tý, tôi xin thay mặt Ban lãnh 
đạo Hải Phát Land kính chúc toàn thể CBNV và gia đình một năm Tân Sửu 
2021 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc tất cả anh chị em vui trong 
sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi 
lĩnh vực.

TGĐ Vũ Kim Giang

Chân thành cảm ơn,

Thư chúc tết cán bộ nhân viên Hải Phát Land
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NẾU ĐƯỢC DÙNG MỘT PHẨM CHẤT ĐỂ KHẮC HỌA VỀ CEO HẢI PHÁT LAND, ĐÓ SẼ LÀ 
SỰ KHÁT VỌNG… VÀ ĐIỀU NÀY CHẢY TRONG CẢ CHẤT SỐNG, CŨNG NHƯ TRONG 
CÂU CHUYỆN KINH DOANH CỦA VỊ DOANH NHÂN TRẺ.

VŨ KIM GIANG
Ô N G

CEO HẢI PHÁT LAND

 THỬ THÁCH!“  THẤT BẠI,Không Bao Giờ 
 Tất Cả Chỉ Là ”

Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát 
Land đạt vốn chủ sở hữu khoảng gần 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 2.000 tỷ đồng với hơn 2.000 CBNV, thế nhưng 
CEO Vũ Kim Giang vẫn luôn khát vọng đưa doanh nghiệp vươn xa hơn nữa. 

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Ông Vũ Kim Giang đã dẫn dắt Hải Phát Land hơn 10 năm, đưa doanh nghiệp vươn tới hành trình trở thành Đơn vị 
Kinh doanh và Phân phối Bất động sản tốt nhất Việt Nam. Doanh nghiệp uy tín này đã ghi nhận doanh thu, lợi 
nhuận, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, … tăng trưởng đều đặn và mạnh mẽ. 

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ công bố, biểu dương ASIA AWARD diễn ra vào ngày 09/01 vừa qua tại Hà Nội, chương 
trình đã công bố giải thưởng “Nhà Lãnh đạo xuất sắc hội nhập quốc tế”. Và tại hạng mục này, Trung tâm phát triển 
doanh nghiệp và thương hiệu đã vinh danh một nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc với những thành tích, đóng góp đã được 
chứng minh và ảnh hưởng lớn tới một lĩnh vực, xã hội hay quốc gia. Đó là Tổng Giám đốc Vũ Kim Giang của Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát – Hải Phát Land. Được biết, năm 2019, vị doanh nhân trẻ 
này đã từng được vinh danh trong Top doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. 

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát 
Land đạt vốn chủ sở hữu khoảng gần 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 2.000 tỷ đồng với hơn 2.000 CBNV, thế nhưng 
CEO Vũ Kim Giang vẫn luôn khát vọng đưa doanh nghiệp vươn xa hơn nữa. 

Nhiều chỉ số thể hiện kết quả kinh doanh khả quan qua các năm. Riêng năm 2019, đạt gần 10.000 giao dịch thành 
công, thị phần chiếm 25% thị trường khu vực miền Bắc, 15% khu vực miền Trung, 5% khu vực miền Nam. Năm 
2020 là năm thứ 5 liên tiếp Hải Phát Land giữ vị trí Top 3 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam. 
Tính đến thời điểm tháng 6/2020, Hải Phát Land đã ghi dấu ấn với 35 chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả 
nước. Cũng trong năm 2020, khi thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn và thử thách bởi dịch bệnh, Hải Phát Land vẫn 
đạt được các mục tiêu của mình, với việc phân phối gần 100 dự án và có hơn 8.000 giao dịch được thực hiện.

Với giá trị cốt lõi “Khát vọng – Chân thành – Sáng tạo” và triết lý kinh doanh “Lợi người – Lợi mình”, Hải Phát Land 
đem đến cho khách hàng những giải pháp tốt nhất, mang đến lợi ích hài hòa cho các bên và góp phần xây dựng 
thị trường BĐS minh bạch, bền vững. Chính sự tin tưởng của khách hàng, uy tín của Hải Phát Land ngày càng lan 
tỏa. Đến thời điểm hiện tại, Hải Phát Land đang có những bước tiến đầy lạc quan trên thị trường BĐS Việt Nam.

Chia sẻ về sự bứt phá của Hải Phát Land trong hơn 1 thập kỷ qua, Ông Vũ Kim Giang cho rằng, để có được thành 
tựu này là tổng hoà mọi sự cố gắng, nỗ lực chiến đấu không mệt mỏi của hơn 2.000 CBNV Hải Phát Land toàn hệ 
thống. Trong suốt thời gian đảm đương cương vị CEO Hải Phát Land, không phải là không có khó khăn, nhưng 
quan trọng nhất là với vai trò người lãnh đạo, khi xây dựng doanh nghiệp cần phải tạo lập được mô hình và xây 
dựng con người phù hợp với mô hình đó. 

Bởi, muốn đi đến thành công phải có tầm nhìn và tích lũy từng bước, … để có được những định hướng và mục tiêu 
rõ ràng, người lãnh đạo cần phải trải qua những “nấc thang” của cuộc sống, suy nghĩ dần trưởng thành, … Khi ấy, 
con đường và sứ mệnh của bản thân ngày càng hình thành rõ ràng. Lúc đó, trong trái tim của mỗi chúng ta sẽ 
mong muốn làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa.

Chia sẻ thêm về cách vượt qua thời kỳ khó khăn, ông cho rằng thái độ bình tĩnh, tinh thần lạc quan là điều rất quan 
trọng. Thêm vào đó, hãy đầu tư đúng lúc và an toàn, tức là phạm vi đầu tư nằm trong thế mạnh và khả năng tài 
chính, cũng như mục tiêu của doanh nghiệp. Đó chính là yếu tố sống còn để có thể tồn tại. Và ngay cả trong khó 
khăn, nếu chỉ để tồn tại thôi thì không đủ mà doanh nghiệp còn phải tìm cách tiến lên và phải đưa ra được chiến 
lược phát triển bền vững sau đó.

“ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHẢI NẰM TRONG MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP”
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Khi được hỏi “Liệu ông có theo đuổi sự 
liều lĩnh để tạo nên những đột phá trong 
kinh doanh không”, CEO Vũ Kim Giang 
nhanh chóng hồi đáp bằng một nụ cười 
nhẹ nhàng và cái gật đầu kiên quyết. 
“Chắc chắn rồi! Trước mỗi quyết định, dĩ 
nhiên tôi phải phân tích và suy xét nhiều 
yếu tố để xác định tỷ lệ thành công, nhưng 
trên hết tôi vẫn phải đưa mình vào thế 
“liều” một chút nhằm đưa quyết định một 
cách nhanh chóng để nắm bắt thời cơ.

Trong kinh doanh, cơ hội đâu phải lúc 
nào cũng sẵn có, đúng không? Hơn hết, 
bản thân tôi có khát vọng làm giàu. Tôi 
luôn khao khát vươn tới những giá trị tốt 
đẹp của cuộc sống”. 

VŨ KIM GIANG
CEO HẢI PHÁT LAND

Mang theo mình triết lý kinh doanh đó, trong nhiều năm vị doanh nhân trẻ đã mở rộng kinh doanh, gặt hái được 
nhiều thành công và gần đây nhất, ông đã tiếp tục đầu tư những mảng mới trong hệ sinh thái BĐS mà doanh 
nghiệp đang hướng tới.

Nhắc tới hệ sinh thái BĐS mà ông và Hải Phát Land đang nỗ lực xây dựng trong suốt thời gian qua, ông đặc biệt 
nhấn mạnh: “Muốn xây dựng được hệ sinh thái BĐS, chúng tôi phải thực hiện từng bước một. Để mỗi bước đi chắc 
chắn, bền vững, điều cần nhất đó chính là thời gian và điều quan trọng nhất chính là yếu tố con người. Mỗi nhân 
sự chủ chốt sẽ đảm đương một nhiệm vụ, một mảng trong hệ sinh thái ấy. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Hải 
Phát Land tìm kiếm và bồi dưỡng những người chủ chốt”. Tại Hải Phát Land, những yếu tố cơ bản, những mảng 
lõi trong hệ sinh thái BĐS đã được hình thành như: đầu tư, tư vấn phát triển, phân phối, quản lý kinh doanh, thuê 
và cho thuê lại các sản phẩm BĐS trong nước, Quốc tế; quản lý vận hành, khai thác tòa nhà và tổng hòa các dịch 
vụ liên quan đến BĐS, … đồng thời đẩy mạnh khai thác đến cung cấp những giải pháp công nghệ BĐS, marketing 
và truyền thông dự án. 

“… VÀ ĐỂ MỖI BƯỚC ĐI CHẮC CHẮN, BỀN VỮNG, ĐIỀU CẦN NHẤT ĐÓ CHÍNH LÀ
THỜI GIAN …” 

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Nhưng hơn hết, trong trái tim tràn đầy khát vọng của vị doanh nhân trẻ Vũ Kim Giang là xây dựng những giá trị 
chiều sâu. “Hạnh phúc không phải là bề ngoài! Hạnh phúc do chính tâm cảm nhận. Và Hải Phát Land muốn mang 
tới những giá trị bên trong, mang tới những nụ cười hạnh phúc cho CBNV của mình”, CEO Vũ Kim Giang chia sẻ.

Với CEO Hải Phát Land, quan niệm thành công chỉ đúng khi mang lại thành công cho những người đi cùng mình. 
Chỉ thành công khi mọi người cùng được phát triển, cùng được tiến lên phía trước. Điều này không chỉ xuất phát 
từ triết lý kinh doanh “Lợi người – Lợi mình” đi cùng năm tháng của Hải Phát Land mà còn đến từ mong muốn tạo 
ra được nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, lo được công ăn việc làm cho nhiều người, …

Bên cạnh những yếu tố xây dựng doanh nghiệp theo chiều sâu, doanh nhân trẻ Vũ Kim Giang còn cho rằng, đến 
một thời điểm nào đó, các Doanh nghiệp đều hướng tới các hoạt động văn hóa và thiện nguyện. Tùy theo khả năng 
họ sẽ có cách làm khác nhau. Và những hoạt động văn hóa hay thiện nguyện sẽ đồng tốc cùng sự phát triển của 
Hải Phát Land. 

Cũng vì lẽ đó, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, CEO Hải Phát Land và doanh nghiệp của mình còn luôn nỗ lực 
phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

“HẠNH PHÚC DO CHÍNH TÂM CẢM NHẬN …” 

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Năm 2020 là một năm thật nhiều khó khăn và biến động. Nhưng những thách thức đó càng làm cho 
bước chân của các chiến binh Hải Phát Land trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhìn lại hành trình

“vượt ải vũ môn” qua những con số biết nói trong năm 2020 tại Hải Phát Land. 

Những con số biết nói
TẠI HẢI PHÁT LAND TRONG NĂM 2020

Không cắt giảm nhân sự, không giảm lương, luôn sát sao, hỗ trợ, động viên kịp thời toàn thể CBNV chính là 
cách để Hải Phát Land cùng nhau vượt qua khó khăn mùa dịch nói riêng và những thách thức trong năm 2020. 

2009-2012 2013 2014 2015

20162017
2018

2019 2020

NHÂN SỰ
30

NHÂN SỰ
40

NHÂN SỰ
60

NHÂN SỰ
400

NHÂN SỰ
1.050

NHÂN SỰ
2.000

NHÂN SỰ
2.400

NHÂN SỰ
1.500

NHÂN SỰ
200

1. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ 

2. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG 

Hải Phát Land không ngừng mở rộng hệ thống chi nhánh, văn phòng 
đại diện tại khắp các tỉnh thành. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Hải 
Phát Land đã thành lập thêm 7 chi nhánh, VPĐD và 8 phòng ban mới 
đối với khối văn phòng.  

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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3. DỰ ÁN PHÂN PHỐI 

2016 2017 2018 2019 2020

DỰ ÁN
20

DỰ ÁN
30

DỰ ÁN
60

DỰ ÁN
110

DỰ ÁN
165

2016 2017 2018 2019 2020

10.030 GD

4.800 GD

9.360 GD

2.700 GD

9.500 GD

4. SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH 
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Những sự kiện nổi bật 20202020CỦA HẢI PHÁT LAND TRONG NĂM

Ngày 17/01/2021, Lễ mở bán dự án Dương Kinh New City được tổ chức đã quy tụ hơn 
300 khách hàng, hơn 100 chuyên viên tư vấn. Trong sự kiện, hàng trăm giao dịch liên 
tiếp được bùng nổ, “cháy” bảng hàng.

Ngày 15/01/2021, tại Học viện Bất động sản Hải Phát (Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Kinh doanh BĐS Hải Phát - Hải Phát Land đã ký kết hợp tác với chủ đầu tư Công 
ty TNHH Quan Minh, trở thành Đơn vị phân phối độc quyền dự án Khu đô thị Ocean 
Park Vân Đồn.

Ngày 22/10 hàng trăm chiến binh Hải Phát Land đã cùng nhau "nhuộm cam" tại sự 
kiện: Lễ Kick off dự án Ivory Villas & Resort Hòa Bình.

Hải Phát Land chính thức trở thành đơn vị phân phối chiến lược dự án Phương Đông 
Vân Đồn sau khi "bắt tay" ký kết với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông 
vào ngày 22/07/2020.

Ngày 27/05, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hải Phát Land và CTCP Phát triển Đô thị 
Từ Liêm – Chủ đầu tư dự án KĐT Lideco. Theo đó, Hải Phát Land trở thành nhà phân 
phối chiến lược, đồng hành cùng Chủ đầu tư để mang đến những sản phẩm chất lượng 
nhất đến tay khách hàng.

Sáng 22/2, 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.

Ngày 08/01/2021, Lễ động thổ dự án KĐT La Emera Hạ Long do Hải Phát Land làm chủ 
đầu tư đã được tổ chức. Như vậy là sau hơn 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ trên thị 
trường BĐS, trải qua hàng trăm dự án lớn nhỏ khắp cả nước, là bạn đồng hành đáng tin 
cậy của nhiều chủ đầu tư tên tuổi, Hải Phát Land đã chính thức bước chân vào cương 
vị mới, là chủ đầu tư của một dự án bất động sản lớn.

Ngày 26/10, hơn 500 chuyên viên môi giới BĐS chuyên nghiệp đã có mặt tại Talkshow: 
Vân Đồn đã sẵn sàng để cất cánh. Với sự tham dự của những chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực BĐS, đại diện Hiệp hội BĐS Việt Nam và đại diện lãnh đạo cấp cao huyện 
Vân Đồn, chương trình đã mang đến những thông tin chính thống về sự bứt phá của 
mảnh đất tiềm năng Vân Đồn.

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Những sự kiện nổi bật 20202020CỦA HẢI PHÁT LAND TRONG NĂM

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hải Phát Land đã tổ chức ngày hội tôn vinh một 
nửa xinh đẹp với chủ đề "Đưa em về thanh xuân" với mong muốn để các chị em cùng 
sống lại những cảm xúc đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, quãng thời gian vui vẻ, hồn 
nhiên và đơn thuần nhất nhưng cũng chứa đựng đầy nhiệt huyết và đam mê, với những 
ước mơ, hoài bão và những khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ.

“Hải Phát Land – Vacation 2020” với chủ đề “gắn kết để thành công” được tổ chức từ 
ngày 13/07/2020 đến ngày 15/07/2020 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tại chương trình 
thường niên này, các chiến binh Hải Phát Land đã có những giây phút không chỉ được 
gắn kết với các hoạt động teambuilding mà còn được tôn vinh, tỏa sáng tại đêm Gala 
đầy ấn tượng.

Được phát động từ ngày 10/11/2020, trải qua vòng sơ khảo, bán kết, tối 20/12/2020, 8 
thí sinh xuất sắc của cuộc thi The Voice Hai Phat Land Season 2 đã tranh tài trong đêm 
chung kết diễn ra tại Nhà hát Star Galaxy, 87 Láng Hạ. Ngôi vị quán quân The Voice Hai 
Phat Land 2020 đã gọi tên thí sinh Nguyễn Hải Nam – số báo danh 007, đến từ Khối 
Kinh doanh 15. 

Ngày 27/09/2020, Hải Phát Land đã tưng bừng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng 
rằm - Chiếc vé diệu kỳ” dành cho con em CBNV Hải Phát Land tại rạp xiếc trung ương 
Hà Nội.

Lễ Vinh danh các chiến binh có thành tích xuất sắc trong quý được tổ chức đều đặn 3 
tháng 1 lần trong năm 2020.

Sự kiện mừng Tết thiếu nhi 1-6-2020  được tổ chức thu hút sự có mặt của hàng trăm 
con em cán bộ nhân viên Hải Phát Land.
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Những sự kiện nổi bật 20202020CỦA HẢI PHÁT LAND TRONG NĂM

Ngày 29/04/2020, Hải Phát Land đã tiến hành trao tặng 7,5 tấn gạo và 11 nghìn khẩu trang y tế cho bà con tại 2 địa phương phải thực hiện cách ly do liên quan đến bệnh nhân 
nhiễm Covid-19: thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội). 

Trong tháng 11 và tháng 12/2020, Hải Phát Land đã tiến hành khởi công 2 cây cầu mang tên Hạnh Phúc 1, 2 tại thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh và thôn Nà Lại, Xã Đại Sảo (huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Đây là chương trình nằm trong chuỗi hành trình thiện nguyện "Xây cầu mơ ước - Tiếp bước tương lai" mà Hải Phát Land sẽ tiếp tục triển khai tại những 
vùng khó khăn trên cả nước trong năm 2021.

Ngày 23 và ngày 24/10/2020, thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Tập đoàn Hải Phát đã trao tặng gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh 
Thừa Thiên Huế nhằm khắc phục hậu quả bão lũ. 
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Những sự kiện nổi bật 20202020CỦA HẢI PHÁT LAND TRONG NĂM

Ông Vũ Kim Giang - Tổng Giám đốc Hải Phát Land nhận giải thưởng Top 10 nhà lãnh đạo xuất sắc hội nhập quốc tế, tại lễ trao giải thưởng Asia award 2020.

Ông Nguyễn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Hải Phát Land đã vinh dự nhận giải thưởng Nhà môi giới 
Bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2019, do Hội môi giới Bất động sản trao tặng. NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Trong năm 2020, Hải Phát Land tiếp tục được vinh danh thông qua các giải thưởng cao quý: Top 10 sàn giao dịch Bất động sản tốt nhất 2019, Top 10 sàn giao dịch Bất động 
sản tiêu biểu Việt Nam năm 2019 - khu vực miền Bắc, Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu Asean, Top 10 thương hiệu nổi tiếng Asean, Top 5 công ty tư vấn môi giới Bất động sản uy 
tín năm 2020.
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Không chỉ tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh, tại Hải Phát Land, yếu tố con người cũng 
luôn được chú trọng. Bởi Hải Phát Land luôn hiểu rõ, một doanh nghiệp vững mạnh được tạo nên từ 

những cá nhân ưu tú.  

Đón xuân Tân Sửu

Khối Kinh doanh 1 + 10 gói bánh chưng đón mừng xuân mới 2021 ngay trong khuôn viên dự án The Phoenix Garden. 
Những chiếc bánh chưng sẽ được gửi tặng những đơn vị khác trong công ty trước Tết.

Khối Kinh doanh 3 và Chi nhánh Nam Hà Nội có một buổi tiệc tất niên ấm cúng với chủ đề “Vững vàng nội lực, bứt 
phá vươn cao” với tâm thế sẵn sàng cho năm mới Tân Sửu 2021.

Khối Kinh doanh 5 tổng kết năm 2020 với chủ đề “Chiến binh xuất sắc”, khởi động năm mới với tinh thần mạnh mẽ.

TƯNG BỪNG HOẠT ĐỘNG “TỐNG CỰU, NGHINH TÂN”, 

Danh Tuyên NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND
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Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Cũng như 
nhiều nhóm ngành nghề khác, thị trường bất động sản đã trải qua những thời khắc khó khăn và nổi chìm 

trong nhiều cung bậc cảm xúc trong năm 2020.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020:
“LIỀU THUỐC THỬ” COVID-19

Bóng ma Covid-19
Sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, đại dịch Covid 19 bùng 
phát. Nền kinh tế bị tổn thương nghiêm trọng, thị 
trường bất động sản không tránh được những ảnh 
hưởng nặng nề. Những người làm địa ốc xác định 
“mất trắng” hoặc “cố gắng cầm cự” trong 6 tháng đầu 
năm 2020.

Theo ghi nhận từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 
(VNREA), trong quý I và quý II/2020, những thách thức 
lớn từ đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn, đảo lộn các 
hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, nhất là 
công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm và bán hàng. 
Dòng tiền bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mọi hoạt 
động bán hàng và mua hàng bị ngừng trệ do thực hiện 
các biện pháp của Chính phủ về hạn chế di chuyển, 
cách ly toàn xã hội, do tâm lý phòng thủ của người dân 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 
giảm, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 
giải thể, phá sản tăng. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp 
được thành lập mới giảm 11,9%, tạm ngừng kinh 
doanh tăng 94,1% so với cùng kỳ năm 2019, đây là tỷ 
lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất 
trong tất cả các ngành nghề; số lượng sàn giao dịch 
đóng cửa chiếm khoảng 80%; số còn lại khoảng 200 
sàn thì đang hoạt động cầm chừng.

Dẫn chứng các số liệu từ Bộ Xây dựng, VNREA cho 
hay chỉ riêng trong quý I/2020, về tỷ lệ tiêu thụ sản 
phẩm. Chỉ tính riêng nhà ở thương mại, lượng tiêu thụ 
sản phẩm chỉ đạt khoảng 14%, thấp nhất trong vòng 4 
năm qua và chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 
2019; lượng giao dịch thành công giảm 36,6% so với 
quý IV/2019 và chỉ bằng 14% của năm 2019. Đối với 
văn phòng cho thuê, tỷ lệ văn phòng trống trong quý 
I/2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019 (văn phòng hạng 
A trống 10,8%; hạng B trống 5,6%). Các khu du lịch, 
nghỉ dưỡng tạm dừng hoạt động, các doanh nghiệp 
kinh doanh bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hầu như 
không có nguồn thu.

Thị trường bất động sản trong những quý đầu năm 
2020 đã rơi vào trạng thái ảm đạm, nhiều phân khúc 
gần như “đóng băng”. Tuy nhiên, các chuyên gia đều 
nhận định: “Nếu ví Covid-19 như một cơn bão tràn qua 
và các doanh nghiệp bất động sản là các phương tiện 
đang lưu thông trên cùng một con đường, thì việc 
những phương tiện yếu, mỏng manh bị cơn bão quét đi 
chính là sự sàng lọc của thị trường, loại bỏ những 
doanh nghiệp làm ăn chộp giật, giữ lại những doanh 
nghiệp chuyên nghiệp”.
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“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Trải qua giai đoạn dài “ngủ đông” do phải đối mặt với 
đại dịch COVID-19, đến thời điểm nửa cuối năm 2020, 
thị trường bất động sản đã nhìn thấy những tia sáng 
khởi sắc, sức nóng dần được khởi động trở lại. 

Tình hình dịch bệnh ở nước ta được kiểm soát, đời 
sống xã hội dần ổn định khiến những chủ đầu tư hay 
các đơn vị phân phối uy tín, chuyên nghiệp còn tồn tại 
sau “cơn bão” Codid -19 liên tục tung ra các sản phẩm 
mới. Giai đoạn này khách hàng cũng yên tâm xuống 
tiền nhằm tìm kiếm nơi “trú ẩn” an toàn trước những 
diễn biến khó lường của thị trường nửa cuối năm 
2020. 

Một trong những động thái dễ nhận thấy là việc các 
ngân hàng đẩy mức lãi suất huy động xuống thấp đến 
mức kỷ lục đã khiến dòng tiền chảy mạnh sang kênh 
đầu tư bất động sản. Chớp thời cơ, nhiều chủ đầu tư 
chủ động tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn ở các dự án 
lớn, có giá trị thực, thanh khoản lớn.

Ngay trong quý IV/2020, Chính phủ cũng đã có động 
thái như ban hành Nghị quyết 164 tháo gỡ vướng mắc 
đầu tư trong khu đô thị, kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới 
cho thị trường với những cơ hội phát triển mới; Luật 
Đầu tư sửa đổi có hiệu lực vào 1/1/2021 sẽ tháo gỡ 
được phần lớn vướng mắc pháp lý cho thị trường bất 
động sản.

Những tín hiệu lạc quan đã bộc lộ rõ thông qua các 
con số. Cụ thể, tổng lượng sản phẩm nhà ở được bán 
trên toàn thị trường trong quý 3/2020 đạt 73.933 sản 
phẩm. Trong đó, chiếm chủ yếu là căn hộ chung cư với 
46.773 căn và 27.160 sản phẩm thấp tầng. Nguồn 
cung mới trong quý này đã tăng 21% so với quý I và 
tăng 23% so với quý II/2020. Tỷ lệ hấp thụ các sản 
phẩm mới trong quý đạt 43,4%, tăng gần 4 lần so với 
quý 1 và 1,4 lần so với quý 2/2020. 

Trong các tháng cuối năm 2020, phân khúc bất động 
sản nghỉ dưỡng cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm trở 
lại của các nhà đầu tư, nhờ nhu cầu du lịch tại chỗ từ 
dòng khách nội địa. Xu hướng này hứa hẹn bùng nổ 
trong thời gian tới và được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội 
đón đầu đà tăng trưởng cho các nhà đầu tư.
Bước sang năm 2021, giới phân tích cho rằng, bất 
động sản vẫn là một trong những kênh cất giữ tài sản 
tương đối an toàn trong trường hợp khủng hoảng kinh 
tế. Thực tiễn này đã được chứng minh qua các cuộc 
khủng hoảng đóng băng của thị trường bất động sản 
các năm 2008, 2011.

Tiến Quân
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Những kinh nghiệm đúc kết trong năm 2020 đầy khó khăn chính là cơ hội để thị trường bất động sản 
(BĐS) tái cơ cấu và thay đổi chiến lược đầu tư, nhằm hướng tới viễn cảnh tích cực trước mắt và trong 

trung hạn.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2021:
NĂM CỦA SỰ CHỦ ĐỘNG VÀ LINH HOẠT THÍCH ỨNG

Nhiều nút thắt được nới lỏng
Đầu tiên, Luật Xây dựng năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sẽ giải quyết được 
các nút thắt trong việc phê duyệt các dự án khu dân cư và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ năm 2021. Từ 
đó, việc khôi phục các dự án đang chậm tiến độ từ những năm trước sẽ khiến nguồn cung căn hộ mới trên cả nước 
tăng trưởng kỷ lục.

Cũng từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực thi hành, nhiều công trình sẽ được miễn giấy phép 
xây dựng. Theo đó, sẽ có 10 trường hợp được miễn phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2020 và một số những quy 
định hoàn toàn mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Điều này giúp rút ngắn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, các 
đơn vị sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí trong khâu thẩm định thiết kế so với trước đây.

Ngoài ra, Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực ngày 1/1/2021, sẽ tháo gỡ ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các 
dự án đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 164 tháo gỡ một số vướng mắc 
trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11 về Quản lý đầu tư phát triển 
đô thị.

Đặc biệt, Nghị định số 148/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ðất đai 
có hiệu lực từ ngày 8/2/2021 cho phép được giao, cho thuê những thửa đất xen kẽ trong các dự án thay vì phải 
đấu giá như trước. Điều này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ cho hàng trăm dự án BĐS đang phải "trùm mền" vì vướng đất 
xen kẹt. Việc dự án có quỹ đất công xen cài rải rác đang là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là các 
doanh nghiệp BĐS ở những thành phố lớn).

Cuối cùng, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
đầu tư đã được ban hành thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Ra đời trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư có sử 
dụng đất tại địa phương vướng mắc liên quan đến pháp luật về đất đai; các dự án PPP chưa rõ về quy trình đấu 
thầu, Nghị Định 25 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và tiếp tục là "chìa khóa" để tháo gỡ cho các dự án BĐS 
có vướng mắc liên quan trong năm 2021.

Thay đổi để thích ứng
Căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 với mục tiêu năm 2021 tăng trưởng GDP là 6%, quy 
mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người…do Quốc hội thông qua mới đây, Viện Nghiên cứu BĐS 
Việt Nam đã đưa ra 2 kịch bản có thể xảy ra đối với thị trường BĐS Việt Nam trong năm 2021, đó là:
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Kịch bản thứ nhất, khi các chỉ tiêu vĩ mô trên được đảm bảo (điều kiện tiên quyết là dịch bệnh được kiểm soát – 
theo nghĩa rộng không chỉ ở Việt Nam) thì thị trường BĐS sẽ phát triển ở mức cao hơn năm 2019, thậm chí sẽ có 
sự bùng nổ ở một vài phân khúc và thị trường khu vực nhất định.

Kịch bản thứ hai, khi các chỉ tiêu vĩ mô trên không được đảm bảo (tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới 
không thể kiểm soát), thị trường BĐS năm 2021 vẫn sẽ giữ được mức như năm 2020, dù một số phân khúc và thị 
trường (phụ thuộc nhiều vào khách du lịch) sẽ gặp nhiều trở ngại. Và nếu như không có sự can thiệp của Chính 
phủ và sự chủ động, thích ứng của doanh nghiệp, về lâu dài, có thể dẫn đến tình trạng đóng băng của thị trường 
BĐS.

Nhận xét về điều này, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện nghiên cứu BĐS Việt Nam nhận định việc thay đổi để 
thích ứng là điều sống còn của các doanh nghiệp BĐS trong thời kỳ “chưa có vắc-xin trị Covid”.
“Nhìn chung, dưới góc nhìn tích cực nhưng thận trọng, tôi cho rằng, năm 2021 vẫn là năm của sự chủ động và linh 
hoạt thích ứng, với tầm nhìn dài hạn và chuyên sâu trong việc phát triển các sản phẩm của doanh nghiệp kinh 
doanh BĐS”, chuyên gia BĐS Bùi Văn Doanh nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề quan trọng lúc này là phương thức kinh doanh, tiếp cận khách hàng của các doanh 
nghiệp, chủ đầu tư BĐS phải kịp thời chuyển đổi mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực BĐS đã trở 
thành “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Từ khi Covid-19 bùng phát trong năm 2020, xu hướng giao tiếp không chạm đã khiến khách hàng chủ động tìm 
kiếm thông tin, trao đổi, xử lý các thủ tục qua các ứng dụng trực tuyến như thanh toán, nhận thông báo online... 
vừa an toàn, vừa tiết kiệm chi phí, nguồn lực. Cũng thông qua ứng dụng công nghệ, các chủ đầu tư có thể cung 
cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho khách hàng và mang lại nhiều hiệu quả kinh doanh bất ngờ.

Mặc dù vậy, việc ứng dụng công nghệ trong kinh doanh BĐS hiện vẫn còn những rào cản nhất định. Nếu công nghệ 
nền tảng là vấn đề doanh nghiệp có thể tìm hướng giải quyết, thì niềm tin của người mua lại là thách thức nằm 
ngoài tầm kiểm soát, bởi giá trị của BĐS  không hề nhỏ, cộng thêm các yếu tố về văn hóa, tâm linh, phong thủy... 
khiến người mua nhà luôn có nhu cầu “sờ tận tay, xem tận mắt”.

Vì vậy, những người làm BĐS trước hết cần tăng cường khâu nghiên cứu và phân tích thị trường, và cách tốt nhất 
là sử dụng đội ngũ tư vấn có chuyên môn sâu, am hiểu và có khả năng dự báo thị trường tốt. Một việc quan trọng 
khác là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cần nghiên 
cứu cơ chế liên kết để cùng phát triển, thay vì cạnh tranh không lành mạnh hoặc làm ăn chộp giật, làm mất hình 
ảnh, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp. 

1. Thị trường BĐS được đánh giá vẫn là “kênh đầu tư” được tin tưởng nhất hiện nay và 
có triển vọng để phục hồi khá khả quan.

2. Xu hướng ứng dụng công nghệ tiếp tục được đánh giá là một lực đẩy quan trọng 
giúp các doanh nghiệp phục hồi nhanh sau dịch, tạo bước chuyển mình cho một chu 

kỳ phát triển mới theo hướng hiệu quả và bền vững.

Tiến Quân
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KHI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MỤC TIÊU
SẼ QUYẾT LIỆT THEO ĐUỔI
ĐẾN CÙNG

“Tuổi Sửu thường mất nhiều thời 
gian để nghiên cứu một vấn đề, 

nhưng khi đã xác định được mục 
tiêu thì họ sẽ quyết tâm, kiên trì 
theo đuổi và thực hiện mục tiêu 

ấy đến cùng”, PTGĐ Hải Phát 
Land – Đinh Thế Quỳnh chia sẻ.

PHỎNG VẤN
NHỮNG LÃNH ĐẠO

TUỔI SỬU
P.TGĐ ĐINH THẾ QUỲNH

Người
tuổi Sửu
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Là một trong những lãnh đạo cốt cán góp công lớn 
vào việc xây dựng Hải Phát Land lớn mạnh như hiện 
nay, P.TGĐ Đinh Thế Quỳnh chính là hình mẫu điển 
hình của người tuổi Sửu: trầm tính, thực tế, kiên định, 
mạnh mẽ, quyết đoán và có ý chí vững vàng. Chính 
những đức tính này đã giúp anh vượt qua mọi khó 
khăn để gặt hái được nhiều thành công ở hiện tại.

Từ những chiêm nghiệm từ bản thân, bạn bè và những 
người xung quanh, anh Quỳnh cho rắng đa phần người 
tuổi Sửu thường trầm tính, cần cù, có trách nhiệm và 
nhẫn nhịn tốt, đặc biệt họ luôn cố gắng để hoàn thành 
mục tiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

“Bởi vì trầm tính, không quá vồn vã, nhiệt tình, sôi nổi 
ngay khi tiếp cận với người khác hay với một thông tin 
mới, mà họ cần thời gian dài để tìm hiểu, đánh giá, nên 
đôi khi họ để tuột mất nhiều cơ hội cần đến sự nhanh 
nhạy. Nhưng một khi tuổi Sửu đã xác định được mục 
tiêu thì họ sẽ quyết tâm và làm mọi cách để đạt được 
mục tiêu ấy dù có thể mất nhiều thời gian hơn. Tính 
quyết liệt, kiên trì, không bỏ cuộc cùng bộ óc phân tích 
kỹ càng giúp tuổi Sửu có thể đi đường dài và gặt hái 
được những thành quả lớn.”

Người đời quan niệm, người tuổi Sửu thường vất vả và 
cực khổ. PTGĐ Đinh Thế Quỳnh cho rằng, người tuổi 
Sửu thường có tham vọng lớn nên để đạt được ước 
muốn đó phải vất vả và bỏ công sức nhiều hơn bình 
thường. 

“Không riêng gì tuổi Sửu, bất kể một ai muốn đạt được 
những thành quả lớn đều phải bỏ ra công sức lớn tương 
tự.”

Đánh giá về năm 2020 của mình, P.TGĐ Đinh Thế 
Quỳnh chia sẻ: “2020 là năm cực kỳ khó khăn cho cả xã 
hội. Nhưng với tính cách của tôi thì tôi đón nhận những 
khó khăn này với một tâm thái tích cực nhất, chủ động 
đối mặt với thử thách và kiên trì tìm kiếm cơ hội trong 
nguy cơ. Chính vì thế mà tôi đã đạt được những thành 
công nhất định so với kỳ vọng, đóng góp cho sự phát 
triển chung của hệ thống.” 

Nhờ tâm thế vững vàng trước khó khăn, PTGĐ Đinh 
Thế Quỳnh đã cùng Ban Lãnh đạo “khai sinh” ra những 
dự án mới trong lĩnh vực đầu tư, tạo nên bước chuyển 
mình mạnh mẽ cho Hải Phát Land. Đồng thời nâng 
cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo cấp dưới và phát 
triển mạng lưới kinh doanh phủ rộng khắp Việt Nam.
Khi được hỏi điều gì trong năm 2020 khiến anh tiếc 
nuối, PTGĐ Đinh Thế Quỳnh không ngần ngại trả lời: 
“Cách đây vài năm thì tôi còn có cảm giác tiếc nuối 
nhưng thời điểm này, từ tiếc nuối không nằm trong từ 
điển của tôi, bởi nếu mình còn tiếc nuối là mình còn đón 
nhận sự việc với cảm xúc tiêu cực và tâm thế bị động. 
Đối với tôi, những cơ hội đến với mình mà mình không 
nắm bắt được, hay việc mình chưa làm được điều này 
điều kia còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. 
Mỗi lần như vậy chính là cơ hội để chúng ta hãy rút ra 
bài học kinh nghiệm, hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. 
Nếu đã cố gắng hết sức thì chúng ta không có gì phải 
hối tiếc.”

Nói về định hướng trong năm 2021, PTGĐ Đinh Thế 
Quỳnh cho biết, anh mong muốn được cống hiến 
nhiều hơn để đưa hệ thống đạt và vượt chỉ tiêu đã cam 
kết với Ban Lãnh đạo. 

Cuối buổi trò chuyện, anh Đinh Thế Quỳnh đã gửi lời 
chúc bình an, hạnh phúc và thành công đến toàn thể 
anh chị em trong dịp đầu năm mới. Đồng thời, anh 
cũng nhắn nhủ các anh chị em của Hải Phát Land 
rằng: Hãy cống hiến hết sức trẻ và sự nhiệt huyết của 
mình để tạo nên thành công cho bản thân và cả tập 
thể Hải Phát Land.

Tuổi Sửu có thể không để lại ấn tượng 
ngay nhưng họ thích hợp để cùng bạn 
đi đường dài

Không có hai chữ “tiếc nuối” trong từ 
điển hiện tại

NHỊP ĐẬP HẢI PHÁT LAND

33



Đối với Phó TGĐ Hải Phát Land – Lê Đình Chung, sinh năm nào, tuổi 
nào không quyết định đến sự thành bại của một con người. Thay 

vào đó, anh đề cao ý chí, sự chăm chỉ, nỗ lực học tập và hoàn thiện 
bản thân liên tục trong công việc và cuộc sống.

TUỔI GÌ
P.TGĐ

LÊ ĐÌNH CHUNG

không quyết định sự thành công
của một người

NGƯỜI
TUỔI
SỬU

LUÔN
NỖ
LỰC
ĐỂ

HOÀN
THÀNH

MỤC
TIÊU
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Sinh năm 1985, cầm tinh con Trâu 
nhưng ấn tượng mà anh Lê Đình 
Chung để lại cho tôi là một người 
có vẻ bề ngoài rất vui vẻ, thân 
thiện, cởi mở và nhiệt tình, với nụ 
cười luôn thường trực trên môi. Dù 
vậy, tính cách sâu bên trong anh 
vẫn mang những nét đặc trưng 
của người tuổi Sửu như: nghiêm 
túc, chăm chỉ, bình tĩnh, mạnh mẽ 
và rất kiên trì. Những phẩm chất 
tốt của tuổi Sửu giúp anh có một 
tâm lý vững vàng để theo đuổi 
mục tiêu bất chấp hoàn cảnh khó 
khăn. 

Đi lên từ một nhân viên kinh 
doanh của một sàn bất động sản 
nhỏ vào năm 2012, đến năm 2017, 
anh Lê Đình Chung trở thành Tổng 
Giám đốc của Công ty CP dịch vụ 
và đầu tư BĐS CLand (thành viên 
của Hải Phát Land). Đến năm 
2020, anh trở thành Quyền Phó 
Tổng Giám đốc của Hải Phát 
Land, phụ trách nhiều dự án trọng 
điểm và mang về doanh thu lớn 
trong hệ thống. Có thể quá trình 
này không phải là thần tốc, nhưng 
“chậm mà chắc chắn”, đúng với 
nét tính cách điển hình của người 
tuổi Sửu.

“THÀNH CÔNG
HAY KHÔNG LÀ DO
NĂNG LỰC CỦA BẠN”

2020 LÀ MỘT NĂM 
THÀNH CÔNG CỦA 
RIÊNG TÔI VÀ CẢ HỆ 
THỐNG HẢI PHÁT LAND

đặt mục tiêu một cách rõ ràng, cụ 
thể.

“Thế giới quan, nhân sinh quan và 
tính cách được tạo ra sau quá trình 
sống và trải nghiệm đa dạng sẽ 
quyết định việc bạn sẽ phù hợp với 
công việc nào, giữ vị trí nào trong 
doanh nghiệp, bao gồm cả vị trí 
lãnh đạo, chứ không phải do tuổi 
hay số má.

Bởi với tôi, tuổi nào cũng có những 
nét tính cách tích cực và hạn chế 
nhất định, quan trọng là chúng ta 
phải hiểu để điều tiết nó một cách 
phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Tôi 
luôn nhìn nhận một cá nhân ở 
những điểm mạnh của họ chứ 
không phải ở điểm yếu hay tuổi của 
họ, và đã là lãnh đạo thì chúng ta 
nên biết điểm yếu, điểm mạnh của 
nhân viên để có thể hỗ trợ họ một 
cách tốt nhất.”

Nhiều người quan niệm, tuổi Sửu 
không có “số” làm lãnh đạo. Phản 
bác lại quan niệm này, anh Lê Đình 
Chung cho rằng, sinh năm nào 
không quyết định tới sự thành 
công của một người. Tất cả dựa 
vào ý chí vươn lên, sự chăm chỉ, 
nỗ lực học tập, sáng tạo không 
ngừng và quan trọng là phải luôn

Trong 9 tháng khởi sự tại ngôi nhà 
Hải Phát Land, anh Lê Đình Chung 
đã xây dựng được 5 Khối kinh 
doanh và Chi nhánh ở nhiều địa 
bàn chiến lược, tiến quân đánh 
chiếm thành công nhiều dự án 
lớn. Nhìn lại một năm vừa qua, 
anh Lê Đình Chung thấy hài lòng 
khi có được nhiều trải nghiệm 
mới.

“2020 là năm đánh dấu nhiều bước 
ngoặt lớn và mang lại nhiều trải 
nghiệm cho bản thân tôi. Trong đó 
có cả những thử thách lẫn thành

công nhất định nhưng đối với tôi, 
đó đều là những giải nghiệm quý 
giá để bản thân ngày càng hoàn 
thiện hơn. Điều tôi thấy tự hào nhất 
là từ những người anh em trong hệ 
thống quản lý của tôi đã luôn tin 
tưởng và đồng hành với tôi trong 
những lúc khó khăn nhất.”

Đánh giá năm 2020 của cả hệ 
thống, anh Lê Đình Chung cho 
rằng năm 2020 là một năm rất khó 
khăn của thị trường nhưng đối với 
Hải Phát Land lại là một năm 
thành công. 

“Trong giai đoạn dịch bệnh, mặc 
dù mọi hoạt động bị ngưng trệ do 
cách ly xã hội, kết quả kinh doanh 
gần như bằng không nhưng hoạt 
động mở rộng quy mô vẫn diễn ra, 
chế độ lương thưởng không hề bị 
cắt giảm. Khi dịch bệnh tạm kết 
thúc, bằng những nỗ lực và sự 
đoàn kết của tập thể, sự linh hoạt 
trong chiến lược kinh doanh, Hải 
Phát Land đã đạt kết quả Kinh 
doanh 6 tháng cuối năm 2020 cao 
hơn cả năm 2019.”

Chia sẻ về định hướng cho năm 
2021, anh Lê Đình Chung cho biết 
anh đã chuẩn bị kế hoạch kỹ 
lưỡng cho việc phát triển nhân sự 
lên 500 người và tập trung vào 
hoàn thiện bộ máy làm việc theo 
hướng phát triển bền vững. Đồng 
thời, anh đã và đang làm việc trên 
20 dự án với hơn 10.000 sản 
phẩm, chuẩn bị nguồn sản phẩm 
dồi dào cho sự phát triển vượt bậc 
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Tôi nhận thấy những người tuổi Sửu thường có đức tính thân thiện, cần 
cù, chịu khó, có ý chí và kiên định. Bên cạnh đó, họ là người rất chỉn chu, 
thẳng thắn, nhiệt tình và biết quan tâm đến mọi người. Với tính cách như 
vậy, những người tuổi Sửu thường được mọi người quý mến. Tuy nhiên 
trong cuộc sống, họ lại quá thẳng thắn nên dễ làm mất lòng một số 
người. 
Năm 2020, Khối Kinh doanh 7 Hải Phát Land đã trải qua nhiều biến động 
về công tác tổ chức và nhân sự. Tôi và anh chị em đã nhanh chóng ổn 
định bộ máy và bắt nhịp theo hoạt động của Công ty. Mục tiêu của tôi 
trong năm Tân Sửu là xây dựng Khối Kinh doanh 7 hướng tới sự phát triển 
về chất và lượng, phấn đấu đưa Khối Kinh doanh 7 xếp hạng Top 10 đơn 
vị kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Hải Phát Land. 

Năm 2020 là một năm khó khăn, thế nhưng đối với cá nhân tôi lại có 
nhiều thuận lợi và may mắn. Tôi đã được làm việc ở một môi trường 
mới trong hệ thống Hải Phát Land và có cơ hội được cọ sát với nhiều 
dự án “khủng”, để từ đó đạt được một số thành quả nhất định.
Phụ nữ tuổi Sửu thường có cá tính mạnh mẽ và độc lập. Tôi cũng như 
vậy, luôn tự chủ, có tính cầu toàn cao và cũng rất sôi nổi trong công 
việc và cuộc sống. Anh chị em hay gọi tôi là “Lá Chanh” để nói về con 
người tôi: luôn xanh mướt dịu dàng nhưng rất nồng nàn nhiệt huyết.
Ở Hải Phát Land nói chung và Khối Kinh doanh 15 nói riêng, tôi luôn 
tự hào vì được làm việc với những người sếp và anh chị em đồng 
nghiệp nhiệt tình, thiện chiến và đoàn kết. Bước sang năm Tân Sửu, 
tôi cầu chúc cho đại gia đình Hải Phát Land có một năm mới nhiều tài 
lộc, nhiều hướng đi mới và luôn cất cánh cao hơn, xa hơn.

Là người tuổi Sửu, tôi tự nhận thấy mình có tính cách tự lập, nhẫn nại, khả 
năng thích nghi tốt, có trách nhiệm, giữ lời hứa và đặc biệt là rất trọng 
tình cảm. Trong cuộc sống, tôi luôn dĩ hòa vi quý, nghĩ cho người khác, 
chịu thiệt về mình nên cuộc đời luôn bình yên và ít thị phi. Tuy nhiên, điểm 
yếu của tôi là nhiều lúc rất nóng và cục tính.
Trong năm 2020, ngoài 4 dự án do tôi phụ trách đều về đích và thành 
công ngoài mong đợi, thì điều mà tôi ấn tượng và cảm thấy tự hào nhất 
là tất cả nhân sự trong hệ thống tôi quản lý luôn đoàn kết và có thu nhập 
tốt.
Năm 2021, tôi sẽ cố gắng tiếp tục học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản 
thân nhằm xây dựng hệ thống lớn mạnh, đoàn kết và chuyên nghiệp hơn 
nữa. Bên cạnh đó, mục tiêu hàng đầu của tôi là phải hoàn thành xuất sắc 
các dự án, các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Hải Phát Land đã tin tưởng 
và giao phó cho mình.

ANH NGUYỄN ĐÌNH TOẢN 
Phó GĐ Khối KD 7 - Trợ lý TGĐ Lĩnh vực Đối ngoại và Hành chính Nhân sự

CHỊ BÙI THỊ THÚY
Phó Giám đốc Khối Kinh doanh 15 

ANH TRẦN VĂN LUẬN 
Phó Giám đốc Khối Kinh doanh 15 & Chi nhánh Bắc Giang

27/01/1985

05/06/1985

07/07/1985 Thu Thủy
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Trong 9 tháng khởi sự tại ngôi nhà 
Hải Phát Land, anh Lê Đình Chung 
đã xây dựng được 5 Khối kinh 
doanh và Chi nhánh ở nhiều địa 
bàn chiến lược, tiến quân đánh 
chiếm thành công nhiều dự án 
lớn. Nhìn lại một năm vừa qua, 
anh Lê Đình Chung thấy hài lòng 
khi có được nhiều trải nghiệm 
mới.

“2020 là năm đánh dấu nhiều bước 
ngoặt lớn và mang lại nhiều trải 
nghiệm cho bản thân tôi. Trong đó 
có cả những thử thách lẫn thành

12 CON GIÁP 

“Năm mới - Khởi đầu mới”,
và những con người Hải Phát Land cũng có 

những dự định mới, song hành cùng mục tiêu phát triển 
của công ty. Vậy 12 con giáp có những kế hoạch nào cho năm 
Tân Sửu 2021? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ nhé!
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Mục tiêu trong năm mới của mình là sẽ kiếm được nhiều

tiền hơn và được bổ nhiệm trở thành Trưởng ban Hành

chính - Lễ tân của công ty, tiếp tục nâng cao nghiệp vụ

chuyên môn để phục vụ công việc. Vì bộ phận lễ tân

giống như bộ mặt của công ty nên mình sẽ gắng hết sức

để luôn gây được thiện cảm cho khách hàng và các đối

tác.

1. Ms. Lê Thu Huyền – Lễ tân (Tuổi Bính Tý - 1996)

Năm mới, mục tiêu của mình cũng sẽ gắn bó với 
mục tiêu chung của công ty, sẽ cùng bứt phá 
trên những thị trường mới. Anh em cũng sẵn 
sàng tâm thái để “đến thị trường nào, quét sạch 
thị trường đó”. Trong phòng mình, mỗi người 
cũng tự đặt ra 1 con số mục tiêu cho năm sau, và 
tổng hợp lại, cả phòng sẽ mang thật nhiều con 
số tỷ đồng về cho công ty trong năm Tân Sửu.

2. Mr. Trịnh Quang Quy
TPKD K1.2 – Khối KD1 (Tuổi Ất Sửu - 1985)

Trong năm vừa rồi, kết quả của mình vẫn chưa được như kỳ vọng. Hi vọng trong năm 2021, mình sẽ thay đổi bản thân 
và làm mọi việc tốt hơn để chốt được nhiều khách hơn. Mình đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ bán được 1 đến 2 căn shop-
house trong năm 2021 đối với dự án Platin Center Cẩm Phả. 

3. Mr. La Văn Hợp
NVKD Khối KD8 (Tuổi Mậu Dần - 1998)
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Với vai trò là trợ lý kinh doanh, công việc của mình là hỗ

trợ hết mình các anh chị em sale để họ hoàn thành tốt

nhất công tác bán hàng. Do đó, trong công việc, mình

sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để bộ phận kinh doanh về đích.

Các anh chị em kiếm được nhiều tiền, thì mình cũng sẽ

có tiền thôi! 

5. Ms. Nguyễn Thị Hồng Phúc

Trợ lý Kinh doanh Khối KD1 (Tuổi Mậu Thìn - 1988)

Mình mới vào làm tại Hải Phát Land nên kết quả 
kinh doanh cũng vẫn còn khiêm tốn. Nhưng 
mình cũng đã tự đặt mục tiêu cho bản thân trong 
năm tới, trung bình 2 tháng phải chốt được 1 căn, 
vậy là năm sau mình sẽ bán được từ 6 đến 8 căn. 
Mình sẽ bám theo mục tiêu đó để hành động 
trong năm 2021!

4. Mr. Lê Đắc Hải
NVKD Khối KD1 (Tuổi Đinh Mão - 1987)

Năm vừa qua, mình làm chưa được tốt như mong muốn. Vì thế, năm mới mình hướng đến mục tiêu sẽ có nhà và có 
xe. Để đạt được điều đó, mình sẽ phấn đấu để chốt được mỗi tháng 2 căn, vì dự án sắp tới mình triển khai khá tiềm 
năng ở Quảng Ninh – Dự án Platin Center Shophouse Cẩm Phả (cười).

6. Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân 
NVKD K8.1 – Khối KD8 (Tuổi Tân Tỵ - 2001)
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Công việc chính của mình là lập trình web nên mình sẽ

tiếp tục hoàn thiện và tối ưu website của Hải Phát Land,

vì đây là kênh mà gần như khách hàng nào cũng sẽ tìm

hiểu đầu tiên để biết đến công ty. Bên cạnh đó, mình

cũng muốn sẽ áp dụng được công nghệ nhiều hơn vào

các hoạt động kinh doanh của công ty để mang về

doanh thu nhiều hơn cho hoạt động bán hàng.

7. Mr. Trần Việt ThắngBan Công nghệ (Tuổi Canh Ngọ - 1990)

Định hướng của mình trong năm 2021 là tiến 
quân với những dự án đất nền và chung cư mà 
Hải Phát Land triển khai rất tiềm năng. Ví dụ, ở 
khu vực Tố Hữu, Hà Đông có những dự án như 
HPC Landmark 105, BID Residence, hay xa hơn 
một chút có Tecco Diamond… Năm nay, chung 
cư vẫn khan hiếm nên việc triển khai triển khai 
chung cư tại thị trường Hà Nội vẫn rất thuận lợi. 
Còn đất nền, mình sẽ tập trung vào các tỉnh lân 
cận Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, 
Hải Phòng…

8. Ms. Trần Thị Thu Huyền
NVKD K2.3 - Khối KD2 (Tuổi Tân Mùi - 1991)

Super Sale, mua nhà, mua xe sẽ không còn là ước mơ của cậu bé Trường từng ấp ủ cách đây 10 năm nữa. Mình sẽ cố 
gắng hết sức trong năm tới để đạt được ước mơ đó – trong năm 2021 này.

9. Mr. Nguyễn Văn Trường 
NVKD Khối 12 (Tuổi Nhâm Thân - 1992)
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Năm 2021, mình mong muốn sẽ phục vụ tốt hơn công

tác mua hàng cho các sự kiện, dự án của công ty. Sẽ

luôn luôn là mức giá tốt nhất để tiết kiệm chi phí nhất. 
11. Ms. Trần Thị Ngọc

CV Mua hàng – Khối Marketing (Tuổi Bính Tuất - 1994)

Mình phụ trách tuyển dụng của công ty. Năm 
2021, mình mong muốn sẽ tuyển ít nhất 500 
nhân sự giỏi chuyên môn và năng lực về Hải 
Phát Land làm việc, so với con số hơn 100 nhân 
sự mình đã tuyển được trong 5 tháng làm việc 
vừa qua. Mình muốn kiếm được thật nhiều tiền 
và lấy chồng trong năm sau nữa!

10. Ms. Đào Thu Hằng
Chuyên viên Tuyển dụng (Tuổi Quý Dậu - 1993)

Vẫn sẽ luôn hết mình trong công việc và cố gắng ghi nhiều "dấu ấn" marketing khác biệt trong từng dự án của
Hải Phát Land mà mình triển khai. Hy vọng năm mới Hải Phát land sẽ có thêm thật nhiều dự án để mình và team 
Marketing có cơ hội đạt mục tiêu trên (cười).

12. Ms. Võ Thị Phượng
Chuyên viên Marketing – Khối Marketing
(Tuổi Ất Hợi - 1995)

Danh Tuyên
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Xuân về
t rên
dự án
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1. Chùa Hương – Hà Nội
Chùa Hương là một trong các điểm 
hành hương đầu năm nhất định 
bạn không nên bỏ lỡ. Lễ hội Chùa 
Hương được diễn ra từ tháng 1 đến 
tháng 3 Âm lịch, đặc biệt là khoảng 
thời gian từ rằm tháng giêng đến 
18 tháng 2 âm lịch là thời điểm lý 
tưởng để bạn đến đây “trẩy hội”.
Giá vé tham quan chùa Hương 
được niêm yết từ 85.000 đồng – 
90.000 đồng/vé/người, trong đó 
50.000 đồng là vé tham quan và 
giá đò là 35.000 đồng với đò 
thường và 40.000 đồng với đò chất 
lượng cao.

2. Yên Tử – Quảng Ninh
Yên Tử được biết đến là “miền đất 
tổ” của Phật Giáo Việt Nam. Lễ hội 
Yên Tử sẽ diễn ra từ mùng 10 
tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch 
hàng năm. Để lên được đây, bạn có 
thể lựa chọn 2 cách di chuyển: một 
bằng cáp treo hoặc bằng cách đi 
đường bộ. Đến với Yên Tử, bạn có 
thể ghé thăm những địa điểm như: 
chùa Trình, suối Giải Oan, chùa Giải 
Oan, chùa Hoa Yên, thiền viện Trúc 
Lâm Yên Tử, tháp Huệ Quang... 
cùng rất nhiều điểm đến khác nữa.

Vào dịp đầu năm, người Việt thường có phong tục đi chùa, đến những 
địa điểm tâm linh để cầu may mắn, sức khỏe và thành công, cho năm 
sắp tới luôn thuận lợi và hanh thông. Đó là một nét văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ trong ngàn năm qua. Hãy cùng 
Nhịp đập Hải Phát Land “điểm danh” những điểm du lịch tâm linh linh 
thiêng đầu năm 2021 nhé!

Hành hương
Linh thiêng 

NHỮNG
ĐIỂM

MÙA TẾT 2021
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3. Đền Trần – Nam Định
Đây là một quần thể đền thờ đa 
dạng, nơi thờ các vị vua thời nhà 
Trần cùng với các quan lại có công 
phù tá nhà Trần. Lễ hội Đền Trần 
được diễn ra vào 14 tháng Giêng 
âm lịch. Rất nhiều khách hành 
hương đến đây để cầu phúc cho 
một năm mới nhiều thành công 
trong sự nghiệp.

5. Chùa Thiên Mụ – Huế
Chùa Thiên Mụ nằm bên bờ sông 
Hương, cách trung tâm thành phố 
khoảng 5km về phía Tây. Chùa 
được xây dựng vào năm 1601 bởi 
vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng 
Trong. Chùa sau nhiều lần mở rộng 
và trùng tu thì đến nay có rất nhiều 
những di tích còn tồn tại tạo nên 
tổng thể kiến trúc cổ nhất tại Thừa 
Thiên Huế. 

4. Chùa Bái Đính
Ninh Bình
Chùa Bái Đính được biết đến là 
một quần thể chùa rộng lớn với rất 
nhiều những kỷ lục đáng ngưỡng 
mộ như: ngôi chùa có tượng Phật 
bằng đồng dát vàng lớn nhất châu 
Á, chùa có tượng Di lặc đồng lớn 
nhất Đông Nam Á, chùa có hành 
lang La Hán dài nhất châu Á... Và 
chùa Bái Đính cũng là ngôi chùa có 
diện tích lớn nhất Việt Nam – sở 
hữu nhiều kỷ lục nhất trong nước.

Trên đây là những điểm du 
lịch tâm linh đầu năm 2021 
mà các bạn nên ghé tới. Do 
tình hình dịch bệnh 
Covid-19 vẫn diễn ra phức 
tạp nên khi tới những địa 
điểm đông người, các bạn 
nhớ thực hiện nghiêm túc 
các biện pháp phòng chống 
dịch nhé!

Danh Tuyên

Danh Tuyên
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Thời niên thiếu, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh cùng bọn 
trẻ thường đi chăn trâu ở Thung Lau, Thung Lá 
(địa danh thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay). Lúc 
rảnh rỗi, đám mục đồng thường bày trò cưỡi 
trâu đánh trận giả. Một ngày nọ, đám quân của 
Đinh Bộ Lĩnh thắng trận, cậu bé mục đồng này 
đã cùng các “quân sĩ” giết mổ trâu của mình để 
khao quân.

Tàn tiệc, Đinh Bộ Lĩnh lấy cái đuôi trâu cắm vào 
một khe đá núi và nhờ một đứa trẻ về báo với 
chủ trâu là người chú ruột Đinh Thúc Dự của 
mình rằng trâu đã bị thần núi bắt, hiện chỉ còn 

lòi ra cái đuôi. Ông Thúc Dự vội cầm gươm chạy vào thung, theo bọn trẻ dẫn chỉ, cầm lấy cái đuôi trâu, ra sức kéo thì 
ngã chổng kềnh. Biết đây là trò của Đinh Bộ Lĩnh và đám trẻ, ông Thúc Dự nổi giận đùng đùng, cầm gươm dọa đuổi. 
Đinh Bộ Lĩnh chạy thục mạng đến bờ sông lớn, cậu bé thét lớn kêu cứu.

Bỗng có một con rồng vàng to lớn uốn khúc nhô lên, Đinh Bộ Lĩnh cưỡi rồng sang sông mà trốn thoát. Khi Đinh Thúc 
Dự đuổi tới, trông thấy cảnh tượng này thì hoảng hồn. Ông vội cắm cây gươm xuống đất mà quỳ lạy. Nơi ông Thúc 
Dự cắm cây gươm về sau thiên tạo thành một trái núi, nay gọi là núi Cắm Gươm (nay thuộc địa bàn xã Gia Tiến, huyện 
Gia Viễn). Và sông ấy về sau gọi là sông Hoàng Long (tức rồng vàng). 

CÁC DANH NHÂN VIỆT VÀ CON TRÂU
Giai thoại 

Không chỉ đảm nhận phần lớn công 
việc nặng nhọc của nghề nông, hình 
ảnh con trâu còn gắn liền với nhiều 
những sự kiện và danh nhân trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
của dân tộc ta. Hãy cùng Nhịp đập Hải 
Phát Land điểm lại những giai thoại 
liên quan đến con trâu và các vĩ nhân 
trong lịch sử nhé!

Hoàng đế “chăn trâu” Đinh Tiên Hoàng
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Trong trận đánh giặc Nguyên - Mông trên sông 
Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
cưỡi voi vượt qua sông Hóa, không may con voi 
bị sa lầy. Quân lính cùng nhau ra sức kéo lên 
nhưng con voi càng bị lún sâu, chẳng hề nhúc 
nhích. Con voi này đã từng đưa Hưng Đạo 
Vương xông pha nơi trận mạc. Ông động viên 
quân lính cố hết sức đẩy con voi ra khỏi bãi 
lầy... nhưng cuối cùng đành bất lực.

Ngay lúc ấy, có một chú bé chăn trâu chạy đến 
thưa với ông rằng: “Bây giờ voi không đưa Ngài 
qua sông được nữa, xin Ngài cưỡi lên lưng con 
trâu của cháu, cháu sẽ thúc trâu bơi qua”. 

Hưng Đạo Vương nhìn chú bé mỉm cười rồi gật đầu và nói: “Cháu bé giỏi lắm. Thế thì cháu ngồi trước còn ta thì ngồi 
sau. Cháu ngồi trước thì mới cầm dây thừng rong trâu được chứ !”.

Chú bé vâng lời. Hưng Đạo Vương quay lại nhìn con voi bị sa lầy đang chìm dần dưới lớp bùn, ứa nước mắt và nói: 
“Đến ngày ta thắng trận, ta sẽ dựng tượng voi và cả tượng con trâu này bên bờ sông”.

- Thưa ngài, về nho thì tôi chưa được rõ. Tôi chỉ biết đi chăn trâu nên chỉ xin được nói về kẻ chăn trâu. Có kẻ chăn trâu 
quân tử, có những kẻ chăn trâu tiểu nhân, cũng như các ngài nói về nhà nho vậy. Chăn trâu tiểu nhân là những kẻ dắt 
trâu ra đồng ăn cỏ, đến tối là dắt trâu về, không nghĩ ngợi, lo lắng chi cả. Còn kẻ chăn trâu quân tử là những kẻ vừa 
chăn trâu vừa ôn tài, luyện chí, chưa gặp dịp nên tạm theo việc để sinh nhai đó thôi. 

Viên quan thấy lời lẽ như vậy, đoán ngay đây là một nhân tài, liền báo với chúa Nguyễn dùng lễ mời Đào Duy Từ ra 
giúp, tạo nên cơ nghiệp nhà Nguyễn ở xứ Đàng Trong.

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cưỡi trâu xung trận

Thời trẻ, danh nhân thời Nguyễn - Đào Duy Từ 
phải đi ở chăn trâu cho nhà họ Chúc, thuộc 
thôn Tùng Châu, phủ Quy Nhơn. Một hôm, dắt 
trâu qua tư thất một vị tướng thì nghe tiếng đọc 
sách và bàn luận chuyện văn chương, chính sự, 
ông liền buộc trâu lại đứng nghe. Viên quan 
thấy vậy liền gọi vào và hỏi:
- Anh có biết chữ không?
- Thưa, tôi vừa nghe các ngài bàn về nho tiểu 
nhân và nho quân tử. Tôi lấy làm thú vị lắm!
- Thế anh hiểu thế nào là nho quân tử và nho 
tiểu nhân?

Đào Duy Từ : Kẻ chăn trâu quân tử

Tiến Quân (sưu tầm)
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