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Ở khu vực triển lãm, các dự án trọng điểm của 
Novaland được giới thiệu và trưng bày như: 
The Grand Manhattan (Q.1, TP.HCM), Aqua City 
(Biên Hòa, Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - 
Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, 
Bình Thuận), NovaHills Mui Ne Resort & Villas 
(Mũi Né, Bình Thuận)… Nhà mẫu The Grand Manhattan 
tại Novaland Gallery cũng bắt đầu đón khách 
tham quan từ ngày khai trương 19/11. 

Novaland Gallery đem đến những “trải nghiệm số” 
vô cùng thú vị, giúp khách hàng hình dung rõ hơn 
về những dự án tương lai như phòng chiếu phim, 
sa bàn thực tế ảo… Các thông tin từ hệ thống sa bàn 

sẽ giúp khách hàng có lựa chọn sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu về vị trí, hướng nhà, kết nối tiện ích 
ưa chuộng…

Bên cạnh đó, không gian mở và linh hoạt của 
Trung tâm cũng rất thuận tiện để chuyển đổi 
công năng thành nơi tổ chức sự kiện cao cấp. 
Nhà hàng The Dome tiêu chuẩn 5 sao, cà phê 
Saigon Casa nằm trong khuôn viên Triển lãm vừa 
phục vụ cho các tiệc tri ân khách hàng, cũng vừa tạo 
thêm điểm gặp gỡ, kết nối lý tưởng cho giới đầu tư. 
Từ Novaland Gallery, khách hàng có nhu cầu 
tham quan công trường các dự án sẽ được phục vụ 
bằng xe limousine 5 sao...
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Ngày 19/11/2020, Tập đoàn Novaland chính thức khai trương Novaland Gallery (Trung tâm Triển lãm Novaland 
- 179 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM) với diện tích lên tới gần 5.000 m2. Đây là trung tâm triển lãm, giao dịch 
bất động sản (BĐS) lớn nhất toàn quốc của Novaland với nhiều hạng mục tiện ích mới lạ và đột phá. 

Ban lãnh đạo Tập đoàn Novaland cùng các Khách mời trong Lễ khai trương Novaland Gallery

Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland – chia sẻ: “Chúng tôi 
hi vọng Novaland Gallery sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng khi đến tìm hiểu, tương tác và giao dịch các loại 

sản phẩm; đặc biệt là trải nghiệm rõ ràng hơn các dịch vụ trong hệ sinh thái tiện ích của Nova Group.”
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I. CÁC GIẢI THƯỞNG

Tập đoàn Novaland nhận cú đúp trong cuộc bình chọn DNNY 2020

NOVALAND TIẾP TỤC GÓP MẶT TRONG TOP 10 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT VÀ TOP 5 BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỐT NHẤT 2020

Ngày 04/12/2020, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 
hàng năm do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư 
phối hợp tổ chức đã chính thức trao giải. Tập đoàn 
Novaland lần thứ tư liên tiếp được xướng tên trong top 10 
Báo cáo thường niên tốt nhất và lần thứ hai lọt top 5 
Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Qua từng năm, Chương trình bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết nâng dần tiêu chí chấm điểm, đánh giá 
doanh nghiệp, nhằm tăng cường hơn nữa việc giám sát và 
thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, 
thông lệ quốc tế về quản trị công ty và phát triển bền vững. 
Việc đánh giá được thực hiện một cách khách quan, 
chuẩn mực bởi các chuyên gia, các tổ chức uy tín trên 
thị trường.

TẬP ĐOÀN NOVALAND LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS 
TIÊU BIỂU 2020

Ngày 18/11/2020, Tập đoàn Novaland đã vinh dự có tên 
trong top 10 Nhà phát triển BĐS tiêu biểu năm 2020, do 
Báo Nhịp cầu Đầu tư tổ chức. Bên cạnh đó, cũng trong 
khuôn khổ giải thưởng, ông Bùi Xuân Huy - 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland đã hân hạnh nhận 
giải thưởng Doanh nhân BĐS tiêu biểu của năm.

Sự kiện thường niên lần thứ 3 này có sự tham dự của 
lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo cấp cao 
các của hơn 250 doanh nghiệp BĐS và đại diện các 
cơ quan báo chí.

Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland (thứ 6 từ trái sang) trong buổi trao giải

NOVALAND LUÔN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TOP ĐẦU 
TRONG 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG 2020 CỦA 
VIỆT NAM

Ngày 10/12/2020, Tập đoàn Novaland tiếp tục được 
xướng tên trong “Top 10 doanh nghiệp bền vững 2020”. 
Đây là sự kiện thường niên, do Hội đồng Doanh nghiệp vì 
sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) - Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. 

Ban tổ chức đã chọn ra top 10 trong 100 doanh nghiệp 
xuất sắc, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững. 
Các doanh nghiệp này không chỉ phát triển về kinh tế, 
tạo công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 
mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển xã hội và 
bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng.

hoạt động trên 10 năm - thời gian đủ dài để các công ty 
khẳng định tên tuổi. Forbes Việt Nam thực hiện danh 
sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes (Mỹ), 
tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những 
thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức 
doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu 
đóng vai trò chủ đạo.

NOVALAND GÓP MẶT TRONG TOP 50 THƯƠNG HIỆU 
DẪN ĐẦU 2020

Ngày 17/12/2020, Novaland tiếp tục góp mặt trong top 50 
Thương hiệu dẫn đầu 2020 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu năm 2020 được xếp 
theo từng ngành. Phần lớn doanh nghiệp phải có bề dày 

Đại diện Tập đoàn Novaland trên bục nhận thưởng Top các Thương hiệu dẫn đầu 2020. 
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Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Novaland nhận giải thưởng 
doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020
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Đại diện Novaland và NBC chụp ảnh lưu niệm trong chương trình ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân

Novaland ký kết hợp tác chiến lược với Ngân Hàng Thương Mại 
Cổ Phần Quân Đội.
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NOVALAND HỢP TÁC VỚI CÁC NHÀ THẦU TRIỂN KHAI 
GÓI THẦU TẠI CÁC DỰ ÁN

Sáng 26/11/2020 tại Novaland Gallery đã diễn ra sự kiện ký kết 
triển khai thi công khách sạn Movenpick tại dự án NovaWorld 
Phan Thiet (Phan Thiết, Bình Thuận) giữa Công ty TNHH 
Delta Valley Bình Thuận, công ty thành viên của Tập đoàn 
Novaland với Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO).

Trong cùng ngày, Tập đoàn Novaland cũng đã chính thức 
ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 
để triển khai thi công gói thầu Cọc ứng suất trước cho 
công trình nhà ở tại các dự án thuộc Tập đoàn. Đô thị sinh thái 
thông minh Aqua City sẽ là dự án đầu tiên được triển khai 
sau ký kết.

KHÁCH SẠN MOVENPICK NOVALAND HỢP TÁC VỚI 
KHÁCH SẠN NOVOTEL VÀ MOVENPICK CỦA TẬP ĐOÀN 
ACCOR TẠI NOVAWORLD PHAN THIET VÀ 
NOVAWORLD HO TRAM

Ngày 10-12 tại Trung tâm triển lãm Novaland 
(Novaland Gallery, số 179 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM) đã 
diễn ra lễ ký kết hợp đồng tư vấn, quản lý và vận hành 
khách sạn Movenpick - thương hiệu khách sạn của Tập đoàn 
Accor tại dự án NovaWorld Ho Tram; và Lễ ký kết hợp đồng 
tư vấn, quản lý và vận hành khách sạn Mövenpick và Novotel 
- các thương hiệu khách sạn của Tập đoàn Accor tại dự án 
NovaWorld Phan Thiet.

Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp với các nhà tư vấn trong 
và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để tạo ra 
những "Điểm đến tuyệt hảo" cho khách du lịch nội địa và 
quốc tế, nhằm biến những nơi này thành trung tâm du lịch - 

nghỉ dưỡng - giải trí của khu vực; góp phần ghi dấu ấn của 
Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

NOVALAND KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN TÀI TRỢ TÍN DỤNG 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Sáng ngày 01/12/2020, tại Novaland Gallery (179 Hai Bà Trưng, 
P.6, Q.3, TP.HCM), Tập đoàn Novaland đã ký kết hợp tác với 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) trong việc 
tài trợ cấp tín dụng các khách hàng cá nhân có nhu cầu 

đầu tư các sản phẩm BĐS Novaland với nhiều chính sách 
ưu đãi. Bên cạnh đó, NCB cũng sẽ cung cấp các gói dịch vụ 
ưu việt cho khách hàng của Novaland, cùng hợp tác 
xây dựng các chính sách ưu đãi gói tín dụng cho nhân viên và 
khách hàng NCB giao dịch tại Novaland và ngược lại. Sự 
hợp tác này sẽ mang lại dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho 
khách hàng dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của 
hai bên.

NOVALAND KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Sáng ngày 12/01/2021, Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác 
chiến lược với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội 
(MB) trong việc cung cấp các dịch vụ, giải pháp về tài chính, 
ngân hàng cho Novaland, các công ty thành viên của 
Novaland và các nhà thầu. Đặc biệt, MB sẽ cung cấp các gói 
tài trợ tài chính ưu việt cho khách hàng cá nhân của 
Novaland, và cùng hợp tác xây dựng các chính sách ưu đãi 
gói tín dụng cho nhân viên và khách hàng MB giao dịch tại 
Novaland và ngược lại.

Về phía Novaland, Tập đoàn sẽ ưu tiên MB và các đơn vị 
thành viên tham gia tài trợ cho vay; tư vấn tài chính 
doanh nghiệp, tư vấn mua bán sát nhập, đầu tư tài sản – 
trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, hàng hóa, bảo hiểm; 
góp vốn đầu tư vào các dự án mới của Novaland. Hai bên 
cũng sẽ ưu tiên kết nối công nghệ trên nền tảng số 
(Digital Platform) để phục vụ nhóm khách hàng cá nhân trong 

các giao dịch tài chính ngân hàng. Thêm vào đó, MB và các 
thành viên cũng sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ tiện ích trong 
hệ sinh thái của Nova Group như dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí,…

THÔNG TIN
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT

Hình ảnh đại diện các đơn vị tại buổi lễ ký kết với Tập đoàn Accor

Ông Đặng Kiện Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Vũ và đại diện 
Tập đoàn Novaland thực hiện ký kết

Ông Nguyễn Đình Trí - Phó Tổng Giám đốc công ty COFICO và đại diện 
Tập đoàn Novaland thực hiện ký kết

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
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THÔNG TIN

STARS BY NIGHT PARTY - CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN 
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT GIÀU CẢM XÚC CỦA 
TẬP ĐOÀN NOVALAND. 

Gần 5.000 người bao gồm Khách hàng Diamond và 
Khách mời đặc biệt, 36 nghệ sĩ, 4 nhà thiết kế… dự 4 đêm 
tiệc tri ân Khách hàng thân thiết của Novaland (14-17/01) với 
chương trình Stars By Night - Dạ tiệc Ngôi sao đã đọng lại 
nhiều cảm xúc cho người tham dự. 

"Stars by night party - Dạ tiệc ngôi sao" là sự kiện mở đầu cho 
cho chuỗi hoạt động tri ân Khách hàng của Tập đoàn 
Novaland năm 2021, hàng nghìn khách mời đã đến tham dự 
gồm những khách hàng gắn bó lâu năm với Novaland, 
các doanh nhân, giới thượng lưu, nghệ sĩ và những người yêu 
thời trang... Sự kiện này là cơ hội để Tập đoàn Novaland và 
các Khách hàng gắn kết với nhau hơn nữa, đồng thời cũng là 
dịp để Novaland gửi lời cảm ơn chân thành tới những 
Khách hàng luôn tin tưởng, đồng hành trong suốt những 
năm qua.
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III. CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN 
KHÁCH HÀNG NOVALOYALTY



LẠ MẮT VỚI KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM 
“NOVA LIFESTYLE – SHOW PHONG CÁCH SỐNG” 
TẠI BẾN DU THUYỀN BÌNH KHÁNH

Tiếp nối chuỗi hoạt động Tri ân khách hàng năm 2021, trong 
hai ngày 30-31/01/2021, Tập đoàn Novaland tiếp tục giới thiệu 
sự kiện Nova Lifestyle - Show Phong Cách Sống diễn ra tại 
Bến du thuyền Bình Khánh (26 Mai Chí Thọ, P.Bình Khánh, 
Q.2). Sự kiện gồm các hoạt động giới thiệu sản phẩm BĐS 
mới, kết hợp triển lãm các loại du thuyền, ca nô và các 
hoạt động biểu diễn âm nhạc, thời trang bên bến du thuyền.

Nova Lifestyle –Show Phong Cách Sống mong muốn mang 
đến những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân và khách hàng 
thông qua việc giới thiệu sản phẩm cùng tiện ích và 

không gian sống đẳng cấp tại các dự án có bến du thuyền 
của Novaland như Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld 
Phan Thiet (Bình Thuận), và NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – 
Vũng Tàu).

Nhà đầu tư được trải nghiệm không gian sống, nghỉ dưỡng 
độc đáo bên bên du thuyền, hàng đã phần nào cảm nhận và 
hình dung được một cuộc sống hiện đại với tất cả tiện ích 
đẳng cấp “ngay ngưỡng cửa” tại Aqua City; một kỳ 
nghỉ dưỡng thư giãn cạnh bến du thuyền sang trọng, 
bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên tại Habana Island – 
NovaWorld Ho Tram hay NovaWorld Phan Thiet.

Đây là chuỗi sự kiện khép lại hoạt động tri ân khách hàng 
Novaloyalty 01/2021 của Tập đoàn Novaland.

THÔNG TIN
III. CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG NOVALOYALTY

THÔNG TIN
III. CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG NOVALOYALTY
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THĂNG HOA CẢM XÚC VỚI CHUỖI SỰ KIỆN 
ÂM NHẠC NGHỆ THUẬT ĐỈNH CAO 
NOVA CONCERT "NHỮNG TRÁI TIM RỰC RỠ"
 

Tiếp nối sự kiện STARS BY NIGHT PARTY, 
chương trình nhạc hội NOVA CONCERT từ 22/01 – 
24/01 sẽ là 3 đêm thăng hoa cùng nghệ thuật, 
âm nhạc và những màn kết hợp ấn tượng với chủ đề 
Những trái tim rực rỡ. Mỗi chương là một 
câu chuyện đưa khán giả đến những cung bậc 
cảm xúc khác nhau của Mùa Hạ - Mùa Thu - 
Mùa Đông và kết lại với niềm hân hoan của 
Mùa Xuân.

Các đêm Nova Concert lần này dành tặng cho 
Khách hàng NovaLoyalty Diamond, Platinum, 
Signature và các khách mời đặc biệt.

Đại diện Novaland cho biết: “Trải qua một năm 
nhiều thách thức của thị trường nói chung và của 
ngành bất động sản nói riêng, chúng tôi vẫn luôn 
nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của hơn 350.000 
khách hàng thân thiết cho các sản phẩm 
BĐS, các sản phẩm dịch vụ tiện ích mới. Chính vì 
thế, chương trình nghệ thuật với chủ đề 
“Những trái tim rực rỡ” như lời tri ân chân thành 
mà Novaland muốn gửi đến tất cả những 
khách hàng đã, đang và sẽ luôn ủng hộ, 
đồng hành cùng Tập đoàn”. 
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH

(**) Tạm tính dựa trên tỷ giá 1 USD = 23.303VND 
(*) doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án 
(sau khi trừ các khoàn giảm trừ doanh thu)

Nguồn: Bloomberg

Giá ngày 31/12/2020:
63.900 VND
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3.099  

201 

65,1

6,6%

23,4%
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Khối lượng giao dịch 
bình quân (nghìn cp)

Giá trị giao dịch
bình quân (tỷ VND)
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giao dịch (triệu cổ phần) 

% tổng số lượng cổ phiếu 
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% tổng số lượng cổ phiếu 
lưu hành tự do

GIÁ CỔ PHIẾU 
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- 

(3,4%)
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62.223,8 

68.239,4 
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49.100 

20,0%

(5,6%)

61.561,6 

63.461,9 

65.100 

49.100 

14,8%

0,6%

58.146,3

61.465,3

Giá giao dịch cao nhất (VND)

Giá giao dịch thấp nhất (VND) 

Chênh lệch (%)

Diễn biến so với chỉ số VN Index 

Giá đóng cửa trung bình (VND)

Giá trung bình khối lượng 
giao dịch có trọng số (VND)

Vốn hóa thị trường (Tỷ VND)

Vốn hóa thị trường (Tỷ USD)** 

Công ty chứng khoán Khuyến nghị Giá mục tiêu
1 năm (VND) Ngày báo cáo

Công ty TNHH Một Thành viên 
Chứng khoán Maybank Kim Eng Nắm giữ 15/12/2020

Công ty TNHH Chứng khoán 
Mirae Asset Việt Nam Nắm giữ

65.000

64.800 19/11/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Bản Việt Nắm giữ 62.000 19/11/2020

Công ty TNHH Chứng khoán 
Yuanta Việt Nam Nắm giữ 65.000 09/11/2020

TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU NVL CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN UY TÍN

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

CAGR 2016 – 2020: 36%CAGR 2016 – 2020: 3%

DOANH THU (tỷ VND)*
CAGR 2016 – 2019: 25%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (NPAT) (tỷ VND) VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ VND)

Kết thúc năm 2020, Tập đoàn 
Novaland ghi nhận 3.884 tỷ đồng, 
vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 6% 
cho cả năm 2020 đã được ĐHĐCĐ 
thông qua, tăng 14,7% so với cùng kỳ 
năm 2019. Tổng doanh thu hợp nhất 
bao gồm doanh thu từ bán hàng và 
cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt 
động chuyển nhượng dự án là 
8.600 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 
6.210 tỷ đồng, trong đó ghi nhận 
khoản lãi đến từ việc chuyển nhượng 
các dự án trong năm 2020 - đạt 

3.358 tỷ đồng, và lãi từ việc đánh giá 
lại khoản đầu tư ở các công ty con 
sau khi hoàn tất sát nhập vào 
Tập đoàn trong kỳ báo cáo - đạt 
2.384 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của 
Tập đoàn đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 
60,6% so với cuối năm 2019. Trong 
đó, hàng tồn kho ghi nhận 86.847 tỷ 
đồng, tăng 51,8% so với thời điểm 
31/12/2019 và tăng 9,4% so với 
thời điểm cuối tháng 09/2020, chủ yếu 
đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ 
đất của Tập đoàn và chi phí đầu tư 

phát triển tại các dự án như 
The Grand Manhattan, Aqua City, 
NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld 
Ho Tram, NovaHills Mui Ne và 
NovaBeach Cam Ranh. 93% tổng 
hàng tồn kho (tương đương 81.172 tỷ 
đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí 
dự án đang xây dựng, phần còn lại là 
BĐS đã xây dựng hoàn thành và 
hàng hóa bất động sản, bất động sản đã 
hoàn thiện chờ bàn giao cho 
khách hàng. Tiền và các khoản 
tương đương tiền, các khoản tiền gửi 
nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các 
ngân hàng đạt 12.140 tỷ đồng. 

Trong năm 2020, Tập đoàn đã 
thực hiện thanh toán tổng giá trị 
vốn gốc và lãi vay là 17.390  tỷ đồng 
cho các khoản vay đến hạn và các 
khoản vay tất toán trước hạn từ 
nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ 
hoạt động chuyển nhượng dự án. 
Đối với hoạt động huy động vốn, 
trong năm 2020, Novaland đã 
nhận giải ngân tổng cộng 30.512  tỷ 
đồng. Các khoản giải ngân được 
sử dụng cho các hoạt động M&A và 
đầu tư phát triển dự án, được 
ghi nhận tại khoản mục Các khoản 

phải thu ngắn hạn khác và Các khoản 
phải thu dài hạn khác trên bảng 
cân đối kế toán. Việc tiếp tục nhận 
giải ngân từ các định chế tài chính 
uy tín trong và ngoài nước trong 
tình hình Covid-19 có diễn biến 
phức tạp và tác động không nhỏ tới 
thị trường tài chính toàn cầu thể hiện 
sự tin tưởng của đối tác, nhà đầu tư 
vào năng lực triển khai dự án 
cũng như tầm nhìn chiến lược mà 
Novaland đã và đang theo đuổi.

Hoạt động thoái vốn các dự án đạt 
tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng được 

Tập đoàn đẩy mạnh trong năm 2020. 
Theo đó, Tập đoàn đã hoàn tất 
thỏa thuận chuyển nhượng một phần 
hoặc toàn bộ cổ phần đang nắm giữ 
tại các công ty sở hữu bốn dự án 
bất động sản thuộc khu vực 
trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Về hoạt động bán hàng trong Quý IV 
tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực từ 
thị trường khi đại dịch Covid-19 vẫn 
còn diễn biến phức tạp. Theo đó, 
kết quả bán hàng ghi nhận tăng mạnh 
mẽ hơn 39% so với thời điểm cuối 
Quý III.
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Nguồn: Bloomberg
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HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG QUÝ IV/2020

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO HỌP TRỰC TUYẾN NHÀ ĐẦU TƯ 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây khó khăn cho việc trao đổi và gặp gỡ trực tiếp, Tập đoàn đã áp dụng những ứng dụng 
công nghệ thông tin tiên tiến như Microsoft Teams, Cisco WebEx, Zoom... để thực hiện thành công chuỗi hội thảo 
họp trực tuyến, nhằm truyền tải thông tin về Novaland đầy đủ và kịp thời đến nhà đầu tư, đối tác. Chuỗi sự kiện đã 
thu hút sự tham dự của hơn 100 đại diện từ các công ty chứng khoán, định chế tài chính uy tín trong nước và quốc tế.

Savills The Largest 
Hotel Conference Savills TP.HCM 08/10/2020 

Là sự kiện do Savills Việt Nam tổ chức với 
sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng cục 
Du lịch, Sở du lịch TP.HCM cùng các 
đại diện cấp cao từ các Chủ đầu tư và 
Chuyên gia trong ngành BĐS. 

Hội nghị bao gồm đa dạng các bài 
thuyết trình và phiên thảo luận từ các 
diễn giả về các chủ đề: Quá trình hồi phục 
của ngành BĐS nghỉ dưỡng, các 
thương vụ Mua bán và Sáp nhập, 
nguồn cầu và xu hướng du lịch, Ngôi nhà 
thứ hai (Second home) cũng như các 
thách thức và cơ hội trong năm 2021. 

Daiwa Capital Markets 
Conference 2020 

Daiwa Securities 
Capital Markets 
Co. Ltd 

Họp trực 
tuyến 06/11/2020

Là sự kiện tổng quan kinh tế thế giới, 
bao gồm Mỹ và Nhật Bản trong năm 
2020. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều 
lãnh đạo cấp cao trình bày nội dung về 
chính sách tiền tệ cũng như những 
công cụ nợ trên thị trường vốn quốc tế.  

HSC Virtual 
Conference – Emerging 
Vietnam 2020 

HSC Họp trực 
tuyến 18/11/2020 

Emerging Vietnam là sự kiện được 
tổ chức thường niên bởi HSC với mục tiêu 
tạo cầu nối giữa các công ty hàng đầu 
Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế. 
Sự kiện thu hút sự tham gia của 
hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế bao gồm: Hoa Kỳ, 
châu Âu, Nhật Bản, Singapore, 
Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan... 

2020 Asia Frontier 
Markets - ASEAN 
Virtual Conference 
by Credit Suisse 

Credit Suisse Họp trực 
tuyến 12/11/2020

Là sự kiện thường niên nhằm kết nối 
nhà đầu tư toàn cầu với doanh nghiệp 
trong khu vực ASEAN do Credit Suisse 
tổ chức. 

Hội nghị Doanh nghiệp 
niêm yết và Lễ trao giải 
Cuộc bình chọn 
Doanh nghiệp 
niêm yết 2020 

Sở Giao dịch 
Chứng khoán 
TP.HCM 

Phú Quốc 04/12/2020 

Là sự kiện thường niên vinh danh các 
Doanh nghiệp, niêm yết đạt giải thưởng 
Báo cáo Thường niên, Báo cáo Phát triển 
bền vững và Quản trị Công ty.  

NHỮNG SỰ KIỆN NOVALAND TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ:

Hình ảnh chuỗi sự kiện Analyst Meeting & Earnings Call 3Q2020
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KHAI TRƯƠNG KHU PHỐ 
PHONG CÁCH CHÂU ÂU TẠI AQUA CITY

DÒNG SẢN PHẨM BĐS SINH THÁI CAO CẤP - ĐÔ THỊ ĐẢO

HOTLINE: 0943 797  979
Website: aquacity.com.vn
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Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City đã chính thức mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm khu biệt thự mẫu 
phong cách Châu Âu rực rỡ sắc màu, từ đó giúp khách hàng hình dung rõ nét về một môi trường sống xanh tiện nghi, hiện đại 
và sang trọng của khu đô thị khi đi vào hoạt động.

Tháng 12/2020, phân kỳ đô thị đảo Phượng Hoàng của 
Aqua City đã chính thức ra mắt thị trường, thỏa mãn mong 
chờ của nhiều khách hàng, nhà đầu tư về một dòng 
sản phẩm BĐS sinh thái cao cấp – Đô thị đảo.

Nằm trong lòng dự án, đảo tự nhiên nguyên sinh này 
nghiễm nhiên thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi 
được bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai rộng lớn, 
quanh năm tươi mát.

Bên cạnh nguồn vượng khí luôn tái sinh, sống tại đây cư dân 
được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích nội khu của khu đại 
đô thị, từ hệ công viên xuyên tâm rộng lớn, đến trường học, 
bệnh viện, trung tâm thương mại, bến du thuyền 5 sao 
đẳng cấp…

Đô thị đảo Phượng Hoàng qui hoạch tối ưu không gian xanh, 
lấy lõi trung tâm là khu cây xanh mặt nước, mở các đường 
hướng tâm toả ra các khu vực chính theo địa hình tự nhiên 
thành những vùng đặc trưng khác nhau. Tất cả hệ thống 
cây xanh mặt nước đều được kết nối với nhau, hoà quyện 
thành một hệ thiên nhiên kỳ vĩ xen kẽ với các khu chức năng 
trong đô thị tạo thành một đảo đô thị đẳng cấp giàu 
bản sắc riêng, bừng sức sống, rực rỡ sắc màu và hấp dẫn.

Dù riêng tư và có thể thoả mãn mọi nhu cầu cho cuộc sống 
bình yên như thế nhưng khi cần, chỉ bước chân ra cổng dự án, 
mọi kết nối với thế giới hiện đại đều sẵn trong tầm với.

Theo đó, Aqua City tái hiện một khu phố châu Âu sống động 
được chia làm các tuyến phố với các mẫu shophouse, 
biệt thự theo phong cách Châu Âu hiện đại và bán cổ điển. 
Dù theo phong cách kiến trúc nào, các mẫu biệt thự nơi đây 
đều có điểm chung là tối ưu diện tích hệ thống cửa kính, 
mang lại cảm giác kết nối giữa kiến trúc và cảnh quan 
thiên nhiên bên ngoài. 

Tinh thần một khu đô thị sinh thái hiển hiện rõ trong khu phố 
mẫu với sắc xanh cỏ cây, sông nước xen lẫn trong từng 

ngóc ngách giữa các căn biệt thự phong cách châu Âu, 
trên đường phố và trong từng góc nhà. Không gian sống sinh 
thái ấn tượng cũng chính là giá trị đắt giá đã chinh phục 
khách hàng, nhà đầu tư chọn Aqua City.

Đến với sự kiện đặc biệt này, khách hàng còn được 
tận hưởng không khí rộn ràng, đa sắc của các phố Âu 
nổi tiếng trên thế giới, tham gia vào những hoạt động lễ hội 
đường phố vui nhộn. 

Từ Đảo Phượng Hoàng cư dân dễ dàng kết nối về trung tâm TP.HCM, 
Cảng hàng không quốc tế Long Thành hay các khu vực kinh tế du lịch 

trọng điểm phía Nam. 

Không gian sống xanh, giàu vượng khí và tiện nghi tại đô thị Đảo Phượng Hoàng.

DỰ ÁN MỚI DỰ ÁN MỚI



HOTLINE: 0901 136 339
Website: novaworldhotram.vn/habana-island/

Phối cảnh phân kỳ Habana Island – NovaWorld Ho Tram

Biệt thự biển tầm nhìn hướng sông Habana Island – NovaWorld Ho Tram

DỰ ÁN MỚI DỰ ÁN MỚI
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NOVAWORLD HO TRAM 
RA MẮT PHÂN KỲ HABANA ISLAND 

- TẶNG DU THUYỀN & 79 chỉ vàng khi sở hữu Biệt thự đơn lập 

- TẶNG JETSKI & 39 chỉ vàng khi sở hữu Biệt thự song lập 

- THANH TOÁN DỄ DÀNG chỉ 50% đến khi nhận nhà 

- BÀN GIAO biệt thự đầy đủ nội thất 

- TẶNG 60 tháng phí quản lý

Habana Island - ngôi nhà thứ hai lý tưởng, nơi giao hòa sông xanh biển biếc 
duy nhất tại “thủ phủ” du lịch Hồ Tràm đang chờ đợi chủ nhân danh giá 
sở hữu biệt thự mặt tiền song với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn:

Là một trong những dòng sản phẩm 
cao cấp nhất trong chuỗi gồm hơn 10 
phân kỳ tại Hồ Tràm do Tập đoàn 
Novaland đầu tư và phát triển, Habana 
Island chính là mảnh ghép mới và 
riêng biệt của “bức tranh” Tổ hợp du lịch - 
nghỉ dưỡng - giải trí NovaWorld Ho Tram. 

Sự hòa quyện tinh tế giữa nét văn hóa 
Việt với thế giới được thể hiện rõ qua các 
hạng mục tiện ích du lịch nghỉ dưỡng 
giải trí quy mô lớn như Beach Club, 
chuỗi hồ bơi vô cực... Và đặc biệt, 
quảng trường sông Ray kết hợp bến 
du thuyền trên diện tích 2.000 m2 
xuyên suốt và nối liền đến quảng trường 
biển 5.000 m2. Nổi bật tại đây còn có 
cụm công viên nội khu phong cách 
kiến trúc Tây Ban Nha và công viên 
kiến trúc Italy lồng ghép khéo léo giữa 
thiên nhiên nguyên sơ với tầm nhìn 
hướng biển và hướng sông ấn tượng.

Habana Island cung cấp hơn 400 
sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, biệt thự 
song lập, shophouse, boutique hotel,… và 
cụm khách sạn với khoảng 250 phòng 
mang thương hiệu Grand Mercure. 



Dòng biệt thự “có thương hiệu” (branded villa) xuất hiện tại Việt Nam khoảng hơn 10 năm trở lại đây, và đã chứng minh 
được giá trị tài sản và khả năng sinh lời dài hạn. Khi kết hợp thêm yếu tố ven biển, và nằm trong các tổ hợp đầy đủ tiện 
ích bổ trợ cho du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự “có thương hiệu” được giới đầu tư ví như “món sang” phải sắm ngay vì quá 
khan hiếm.

Tại Phan Thiết, NovaHills Mui Ne Resort & Villas là dự án 
hiếm hoi cung cấp dòng biệt thự biển “có thương hiệu” tại 
thị trường Phan Thiết với chương trình chia sẻ lợi nhuận 85% 
cho chủ sở hữu. Dự án sẽ được vận hành dưới thương hiệu 
Centara Mirage Beach Resort – một thành viên của 
Central Group.

Kiến trúc Tây Ban Nha - Địa Trung Hải độc đáo lần đầu có 
mặt tại Việt Nam, vị trí kề bên vịnh Mũi Né, địa thế đồi núi 
tự nhiên với cao độ từ 15– 92m, biệt thự biển NovaHills 
Mui Ne được nhiều chuyên gia đánh giá là cực “khó kiếm” ở 
Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Để đáp ứng nhu cầu giải trí 
của du khách và gia tăng giá trị cho BĐS, NovaHills Mui Ne 
còn phát triển các tiện ích nội khu đẳng cấp và tiện nghi: 
dòng sông lười, cụm hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng 
thực phẩm Á-Âu, nhà hàng Waterfall Lounger độc đáo, 
trung tâm sự kiện hội nghị có sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi 
(lớn nhất khu vực Mũi Né), khu thương mại, câu lạc bộ 
thể thao, công viên biển rộng hơn 1.500 m2… 

Năm vận hành đầu tiên, NovaHills Mui Ne Resort & Villas sẽ 
đón khoảng 260.000 khách hàng và hàng chục ngàn các 

đối tác của Tập đoàn Novaland. Khi thị trường du lịch quốc tế 
phục hồi, khu nghỉ dưỡng sẽ còn khai thác tập du khách từ 
của Central Group gồm hơn 16 triệu hội viên quốc tế, 9 triệu 
hội viên ở Việt Nam.
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Hai hồ bơi độ dài 250m uốn lượn bao quanh khu biệt thự

Căn biệt thự hướng biển nằm trên cao độ từ 15-92m

Thương hiệu vận hành

0901 818 345
centaramuine.com

Với địa thế "tựa sơn hướng thủy”, kiến trúc Địa Trung Hải sang trọng và được quản lý bởi
đơn vị vận hành quốc tế, NovaHills Mui Ne Resort & Villas không chỉ đem đến những trải nghiệm thăng hoa 

mà còn là tài sản không ngừng gia tăng giá trị, sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

Biệt thự biển thương hiệu quốc tế

DỰ ÁN MỚI DỰ ÁN MỚI

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI BIỆT THỰ BIỂN 
NOVAHILLS MUI NE RESORT & VILLAS



Tập đoàn Novaland và Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và 
Sáng tạo đã công bố hợp tác chiến lược kế hoạch 
triển khai của các bên sau hơn 01 tháng ký kết hợp đồng 
hợp tác chiến lược. 

Theo thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ thành lập “Phân viện 
Michael Dukakis – Việt Nam” tại NovaWorld Phan Thiet 
(Bình Thuận); Triển khai Chương trình Đào tạo Lãnh đạo 
Xã hội Trí tuệ Nhân tạo với sự tham gia giảng dạy của các 
nhà lãnh đạo thế giới, các giáo sư trong Ban lãnh đạo 
Viện Michael Dukakis và Mạng Sáng tạo Xã hội Trí tuệ 
Nhân tạo (AIWS.net).  

Đồng thời, Viện Michael Dukakis sẽ hỗ trợ triển khai ở 
NovaWorld Phan Thiet một loạt chương trình ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo (AI) như: Xây dựng Quảng trường Xã hội 
Trí tuệ Nhân tạo, xây dựng Nhà Lịch Sử Trí tuệ Nhân tạo, xây 

dựng Nhà Michael Dukakis, xây dựng Nhà Vint Cerf - 
Cha đẻ Internet, trại hè về AI cho học viên ở nhiều lứa tuổi, 
sự kiện giải thưởng thường niên của AIWS (AI World Society 
- Sáng kiến Xã hội Trí tuệ Nhân tạo)… “Phân viện 
Micheal Dukakis – Việt Nam” sẽ bắt đầu tổ chức các sự kiện 
tại Phan Thiết, Bình Thuận từ năm 2021. 

Chủ tịch Viện Michael Dukakis sẽ trực tiếp làm cố vấn 
chiến lược để hỗ trợ Novaland xây dựng dự án NovaWorld 
Phan Thiet trở thành một điểm sáng của thế giới về sáng tạo 
công nghệ và văn hoá trong thời đại AI; là nơi tụ hội những 
nhà lãnh đạo, những nhà sáng tạo, những trí tuệ tinh hoa của 
thế giới. Qua đó, đưa NovaWorld Phan Thiet kết nối với 
mạng lưới AIWS City, AIWS University và trở thành điểm đến 
của cộng động startup (khởi nghiệp) về AI trên toàn thế giới.  

Novaland hợp tác chiến lược cùng viện Michael Dukakis thành lập “Phân viện Michael Dukakis – Việt Nam” 
& phát triển các chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại NovaWorld Phan Thiet.
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Những thương hiệu tham gia hợp tác phát triển chuỗi dịch vụ 
tại shophouse NovaWorld Phan Thiet đều là những công ty 
đầu ngành, đã có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng uy tín và 
chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, các 
doanh nghiệp này cũng đánh giá rất cao tiềm năng thu hút 
du khách trong và ngoài nước của NovaWorld Phan Thiet 
cũng như uy tín, năng lực triển khai và quản lý vận hành của 
chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng giúp các thương hiệu 
gặt hái thành công, đặc biệt với những thương hiệu lần 
đầu tiên tiến vào "thủ phủ resort" miền Nam. HOTLINE: 0938 221  226

Website: novaworldphanthiet.com.vn

NOVALAND HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG VIỆN MICHAEL DUKAKIS 
THÀNH LẬP “PHÂN VIỆN MICHAEL DUKAKIS – VIỆT NAM” 
& PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
TẠI NOVAWORLD PHAN THIET

NHIỀU THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ, ẨM THỰC 'ĐỔ BỘ' PHAN THIẾT

Sáng ngày 14/01/2021 tại TP.HCM, chương trình ký kết hợp 
tác vận hành nhà phố thương mại dự án NovaWorld Phan 
Thiet đã hé lộ những thương hiệu ẩm thực và bán lẻ đầu tiên 
có mặt tại Siêu thành phố biển – du lịch – nghỉ dưỡng: 
mỹ phẩm The FaceShop, Clio, AHC, Peripera, Banilaco, A’Pieu, 
giày Reebok, thời trang Nike, G/Fore, Peter Millar, thời trang 
Tài Koski, áo tắm Xuân Thu, Aquamarine, gà rán Lotteria, 
kem Baskin Robbins, nhà hàng Hotpot Story, trà sữa 
Xing Fu Tang.

Các thương hiệu này được bố trí tại tuyến phố thương mại 
biển sầm uất sôi động bậc nhất cung đường biển Tiến Thành, 
thành phố Phan Thiết và sát cạnh công viên giải trí biển 
Bikini Beach quy mô 16 ha. Sau khi hoàn thiện, khu vực này có 
thể đón lượng lớn lượt du khách mỗi ngày, tạo nguồn cầu 
khổng lồ cho các dịch vụ mua sắm, giải trí, thưởng thức 
ẩm thực... tại tuyến phố shophouse.

Đại diện các bên ký kết hợp vận hành shophouse sáng ngày 14.01.2021

Chuỗi shophouse NovaWorld Phan Thiet

Phối cảnh rực rỡ sắc màu của của phố đi bộ tại NovaWorld Phan Thiet



NOVAWORLD PHAN THIET

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Khu phố mẫu theo phong cách Châu Âu được khai trương cuối tháng 
11/2020 thu hút hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày

Biệt thự mẫu phân kỳ Florida đã đưa vào hoạt động và đón khách 
tham quan vào tháng 10/2020

Khu công viên nước trung tâm đạt tiến độ 85% và đang trong quá trình 
hoàn thiện, lắp đặt các thiết bị trò chơi giải trí, thuyền cướp biển,…. 

Dự kiến hoàn thành quý 1/2021 

Dãy shopshouse với số lượng giới hạn và liền kề công viên biển đang 
khoác lớp áo mới. Dự kiến hoàn thành quý 1/2021

Welcome Center hoàn thiên 100% và bắt đầu đón khách từ 
tháng 9/2020 

40 căn biệt thự biển đã hoàn thành. Biệt thự mẫu đã khai trương và 
chào đón khách tham quan từ tháng 11/2020. Khoảng 101 căn biệt thự 

biển còn lại, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2021

Hồ bơi nước mặn Ocean Pool 5000m2 đã hoàn tất thi công và khai trương, 
sẵn sàng chào đón khách tham quan từ tháng 11/2020. Công viên giải trí 
Tropicana Park cũng đang trong quá trình thi công, dự kiến sẽ đưa vào 

hoạt động vào quý II/2021

Khu biệt thự NH2, NH5, NH6 đang trong quá trình hoàn thiện nội thất, 
cảnh quan, cây xanh và dự kiến bàn giao từ tháng 02/2021 

Công viên bãi biển dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt 
động vào quý I/2021

Đại công trường Aqua City được thi công ngày đêm để đảm bảo 
hoàn thiện theo đúng tiến độ

19 căn shophouse (nhà phố thương mại) biển đối diện công viên 
Bikini Beach đã được bàn giao vào tháng 1/2021 và chuẩn bị chuẩn bị 

vận hành

Sân Golf PGA Ocean đã hoàn thiện phần tạo hình và đang trồng cỏ.

AQUA CITY

NOVAHILLS MUI NE RESORT & VILLAS

NOVAWORLD HO TRAM

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
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CHUỖI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 
NỔI BẬT CUỐI NĂM 2020

Đại diện Novaland đến trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi. 
Hoạt động thuộc chuỗi các chương trình vì cộng đồng nhân dịp Tết Tân Sửu.
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Tập đoàn Novaland trao tặng học bổng Cô giáo Nhế lần thứ 16, hỗ 
trợ học trò nghèo xã Long Khánh A và 

Long Khánh B (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Tập đoàn Novaland hỗ trợ 150 triệu học bổng cho các 
học sinh vùng lũ tại tỉnh Quảng Nam

LĨNH VỰC GIÁO DỤC: Thúc đẩy bình đẳng giáo dục

Novaland đồng hành cùng Chương trình “Thương lắm miền Trung”  
hỗ trợ khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, trao học bổng ... 

giúp người dân Quảng Nam ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Nối tiếp chuỗi hoạt động thăm tặng trực tiếp đồng bào 
miền Trung ruột thịt tại Huế-Quảng Bình-Quảng Trị-

Quảng Nam-Phú Yên, Novaland đồng hành cùng Báo Thanh Niên 
tiếp tục ủng hộ các hộ dân ở 21 xã thuộc huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam.

LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI: Đồng hành và sẻ chia

LĨNH VỰC SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG: Nâng cao khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả xâm nhập 
mặn do biến đổi khí hậu.

Lễ khởi công và khánh thành 200 giếng nước mà Tập đoàn Novaland xây dựng 
giúp người dân Bến Tre vượt qua khó khăn vì hạn mặn.


