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GIẢI THƯỞNG

Các giải thưởng quan trọng từ các đơn 
vị uy tín ghi nhận những nỗ lực của 
Novaland không chỉ trong các hoạt động 
kinh doanh, phát triển dự án mà còn 
dành cho những hỗ trợ cộng đồng hiệu 
quả vì mục tiêu phát triển bền vững của 
doanh nghiệp.

Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam 
Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp kinh 
doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Công ty 
Chứng khoán TVS và tạp chí Nhịp Cầu Đầu 
Tư phối hợp bình chọn. Ban bình chọn đã 
căn cứ vào quy mô vốn hóa thị trường, 
doanh thu, lợi nhuận ròng trong 3 năm gần 
nhất, cùng các tiêu chí ROE (lợi nhuận/vốn 
chủ sở hữu), tỉ suất sinh lời cổ phiếu để 
tính điểm và xếp hạng. Novaland có mức 
vốn hóa 2,71 tỉ USD, tính tại ngày 2.4.2018, 
có ROE trung bình 3 năm là 17,6%. Đặc biệt, 
giai đoạn 2014-2017, Novaland đạt tăng 
trưởng trung bình doanh thu thuần là 61%, 
từ mức 2.802 tỉ đồng (năm 2014) lên 11.632 
tỉ đồng (năm 2017). Riêng lợi nhuận sau 
thuế của Novaland đạt tăng trưởng kép 
178%, từ 96 tỉ đồng lên 2.062 tỉ đồng.
 
Năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh ở 
Hạng mục Special Recognition in CSR 
tại lễ công bố giải thưởng Vietnam 
Property Award 2018
Trải qua hành trình 26 năm thành lập và 
phát triển, cùng với các hoạt động kinh 

doanh bền vững, Tập đoàn Novaland đã và 
đang triển khai hàng loạt các hoạt động 
quản trị doanh nghiệp gắn liền với trách 
nhiệm cộng đồng thông qua nhiều lĩnh 
vực: an sinh, sức khỏe, giáo dục và phát 
triển cộng đồng. Trong  đó, những năm gần 
đây Tập đoàn đã thực hiện nhiều chương 
trình xã hội tại nhiều địa phương khác nhau 

với kinh phí hơn 200 tỷ đồng.
Cũng trong lễ trao giải, Tập đoàn Novaland 
cũng được xướng tên ở 2 hạng mục - Highly 
Commended Best Housing Landscape 
Architectural Design và Highly Commended 
Best Housing Development (TP.HCM) cho 
dự án Victoria Village (Thạnh Mỹ Lợi, Q.2).

NỖ LỰC CỦA TẬP ĐOÀN NOVALAND ĐƯỢC GHI NHẬN QUA

NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Tòa nhà văn phòng Novaland
65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Ấn phẩm xuất bản nội bộ

Hotline: 1900 63 6666

GIẢI THƯỞNG
Nỗ lực của Tập đoàn Novaland được

ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín
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XU HƯỚNG BĐS
Tiềm năng thị trường BĐS Nghỉ dưỡng

Định hướng phát triển sản phẩm 

BĐS Du lịch Nghỉ dưỡng của Tập đoàn Novaland

04 - 05

THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Các thông tin nổi bật về hoạt động tài chính và

quan hệ đầu tư 6 tháng đầu năm 2018

06 - 07

TIN DỰ ÁN 
Victoria Village hút khách nhờ khan hiếm hàng và chương

trình ưu đãi thiết thực

08 - 09

HOẠT ĐỘNG DOANH
NGHIỆP NỔI BẬT
Khai trương Azerai Cần Thơ Resort

10 -11

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Cập nhật tiến độ các dự án bàn giao trong năm 2018

12 - 17

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Tổng kết hoạt động vì cộng đồng

6 tháng đầu năm 2018

18 - 19

Kính thưa Quý Khách hàng và Quý Cổ đông!

Quý II/2018 đánh dấu nhiều hoạt động quan trọng và có ý nghĩa đối với sự 
phát triển bền vững của Tập đoàn Novaland. 

Sự kiện Tập đoàn Novaland và thương hiệu khách sạn quốc tế Azerai chính 
thức khai trương Azerai Cần Thơ Resort với vẻ đẹp “chạm vào di sản” đã 
thu hút sự chú ý lớn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Khu 
nghỉ dưỡng được siêu mẫu nổi danh toàn cầu Naomi Campbell chọn là nơi 
dừng chân cho kỳ nghỉ dài ngày. Sự kiện là một bước ngoặt quan trọng, là 
điểm nhấn của Novaland khi bước vào thị trường nghỉ dưỡng.

Quý II cũng là cột mốc đáng nhớ khi Novaland là doanh nghiệp Việt đầu tiên 
sau 6 năm huy động được một lượng vốn lớn trị giá 310 triệu USD từ phát 
hành đồng thời cổ phần riêng lẻ và Trái phiếu chuyển đổi trên thị trường 
vốn quốc tế; và là giao dịch phát hành chứng khoán sơ cấp lớn nhất từ một 
doanh nghiệp Việt Nam.

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động kinh doanh và phát triển 
bền vững, Novaland tiếp tục được các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước 
đánh giá cao; đặc biệt là những giải thưởng vinh danh Novaland 2 năm liên 
tiếp, như: hạng mục Special Recognition in CSR (Chứng nhận đặc biệt về 
Trách nhiệm xã hội) của giải thưởng Vietnam Property Awards 2018; và 
“Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư 
trao tặng.

Bản tin cũng cập nhật thông tin mới nhất về tiến độ thi công của các dự án 
sắp bàn giao trong năm 2018.

Tập đoàn Novaland trân trọng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của Quý 
khách hàng và Quý Cổ đông. Xin chúc Quý vị nhiều sức khỏe và thành công!

Trân trọng,
Ban Biên tập Bản tin Novaland

THƯ NGỎ

BẢN TIN NOVALAND
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XU HƯỚNG BĐS

Bất động sản nghỉ dưỡng đang dần trở 
thành một thị trường đầu tư quen thuộc 
với khách hàng cá nhân. Có một loạt 
nhân tố tại Việt Nam giúp cho bài toán 
đầu tư thị trường này rất sáng trong 
trung hạn.

1. Ngành du lịch đang phát triển nhanh, 
đạt thứ hạng cao trong khu vực
Thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố 
ngày 27/12/2017 cho thấy: Khách quốc tế 
đến nước ta trong năm 2017 ước tính đạt 
12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm 
2016 (tăng 2,9 triệu lượt khách). Lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng 
đầu năm 2018 ước đạt 7.891.530 lượt 
khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 
2017.

Thương hiệu và hình ảnh Du lịch Việt Nam 
đang ngày càng có vị thế. Theo đánh giá 
của Tổ chức Bloom Counsulting về xếp 
hạng thương hiệu du lịch và thương mại 
trên thế giới, Việt Nam được xếp hạng 47, 
xếp thứ 15 của châu Á, được đánh giá có sự 
vượt hạng khá ấn tượng (đứng sau một số 
quốc gia như Thái Lan (thứ 2 thế giới/dẫn 
đầu về thương hiệu tại châu Á), Singapore 
(thứ 5 thế giới/thứ 3 châu Á), Malaysia (thứ 
23 thế giới/thứ 9 châu Á)

2. Ngành Hàng không phát triển nhanh
Tăng trưởng trong lĩnh vực hàng không của 
Việt Nam hiện nhanh nhất khu vực Đông 
Nam Á, đạt 15- 20%/năm (Theo IATA – Hiệp 
hội hàng không thế giới). 

Theo Quyết định 236 - TTCP phê duyệt điều 
chỉnh Quy hoạch Phát triển GTVT hàng 
không giai đoạn đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030, đến năm 2020 sẽ 
khai thác hệ thống 23 sân bay, trong đó sẽ 
tiến hành nâng cấp, mở rộng 21 sân bay 
hiện hữu, triển khai đầu tư xây dựng sân 
bay quốc tế Long Thành, Vân Đồn, Phan 
Thiết, Sa Pa... Đến năm 2030 sẽ khai thác 
28 sân bay gồm 15 sân quốc nội và 13 sân 
bay quốc tế. Tăng tần suất các chuyến bay, 
khuyến khích phát triển hoạt động hàng 
không gắn với phát triển du lịch.
Thêm vào đó, trước tiềm năng của thị 
trường du lịch Việt Nam, nhiều hãng hàng 
không quốc tế đã và đang mở nhiều đường 
bay thẳng đến Việt Nam.
 
3. Việt Nam thu hút ngày càng nhiều các 
đơn vị vận hành quốc tế
Nền kinh tế tăng trưởng và lượng khách du 
lịch ngày càng tăng của Việt Nam khiến 
cho thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng 

hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong khu vực, 
đặc biệt là các đơn vị vận hành quốc tế 
tham gia. Nhiều thương hiệu khách sạn 
quốc tế cao cấp và sang trọng đã có mặt 
Việt Nam như IHG, Accor, Marriott và 
Hyatt...

Một xu hướng đáng chú ý nữa là các doanh 
nghiệp phát triển BĐS nghỉ dưỡng trong 
nước chủ động hợp tác các tập đoàn quản 
lý vận hành khách sạn tên tuổi quốc tế. 
Bằng hình thức này, thương hiệu du lịch và 
BĐS nghỉ dưỡng của nhà đầu tư trở nên 
đẳng cấp hơn, thu hút mạnh nguồn khách 
quốc tế . 

4. Chiến lược phát triển tập trung vào 
du lịch của Chính phủ
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(ngày 16/1/2017) đặt mục tiêu: Đến năm 
2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn, thu hút được 17 - 20 triệu lượt 
khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch 
nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ 
khách du lịch đạt 35 tỷ USD. Đến năm 
2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi 
nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực khác. Đến năm 2030, 
tổng doanh thu du lịch dự kiến sẽ tăng gấp 

đôi so với năm 2020. 

Luật Du lịch 2017 được thông qua tại kỳ 
họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ gần 
90% đại biểu tán thành và có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2018 cho thấy sự quyết tâm 
của Chính Phủ trong chiến lược tập trung 
phát triển du lịch thành nghành mũi nhọn 
của đất nước.

Gần đây nhất, ngày 1/7/2018, Chính Phủ đã 
quyết định gia hạn thời gian cấp thị thực 
cho công dân 5 nước Tây Âu đến Việt Nam 
là 3 năm thay vì như 1 năm trước đó. Đây 
được xem là bước tiếp tục cải thiện môi 
trường kinh doanh du lịch của Việt Nam.

5. Tập trung nhiều danh lam thắng cảnh 
quốc tế.
Các điểm du lịch hoang sơ, kỳ thú trong tốp 
đầu tìm kiếm hàng năm trên thế giới luôn 
có sự góp mặt của danh lam thắng cảnh 
Việt Nam. UNESCO đã công nhận 8 di sản 
thiên nhiên và văn hóa thế giới và 9 khu dự 
trữ sinh quyển tại Việt Nam. Báo cáo Best 
Countries 2018 của US News & World 
Report đánh giá Việt Nam xếp hạng 26 về 
mặt di sản, cao hơn rất nhiều thứ hạng 44 
của tổng hòa các yếu tố.

NHỮNG LOẠI HÌNH SẢN PHẨM BĐS NGHỈ 
DƯỠNG BÁN ĐANG TRIỂN KHAI TẠI THỊ 
TRƯỜNG VIỆT NAM

Cam kết chia sẻ lợi nhuận: hình thức sản 
phẩm nghỉ dưỡng bán cho khách hàng sau 
đó chủ đầu tư nhận lại để vận hành, gồm 
Condotel và biệt thự nghỉ dưỡng. Khách sở 
hữu dạng sản phẩm này được sử dụng một 
khoảng thời gian nhất định trong năm 
(thường là từ 15 ngày), ngoài ra khách nhận 
lại phần lợi nhuận cam kết hàng năm từ 
chủ đầu tư từ hoạt động cho thuê (từ 
7-10% giá trị/năm trong 5-10 năm). Đây là 
mô hình tạo điều kiện cho khách hàng có 
cơ hội sở hữu các sản phẩm nghỉ dưỡng 
trong các dự án lớn, vận hành bởi các 
thương hiệu quốc tế, ngoài ra khách hàng 
cũng chủ động trong việc sử dụng và cho 
thuê sản phẩm của mình.

Condotel và biệt thự biển để bán: các dự 
án thường đặt tại các địa phương du lịch 
nổi tiếng: Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… 
Thị trường này được đánh giá sẽ có thêm 
nhiều cơ hội trong tương lai từ tốc độ tăng 
trưởng của ngành du lịch và số người giàu 
của Việt Nam đang tăng nhanh, bên cạnh 
đó là nguồn khách nước ngoài sở hữu 
(tương tự Thái Lan) khi luật cho phép.

Timeshare (Chia sẻ kỳ nghỉ): Timeshare 
có thể hiểu là quyền sở hữu một kỳ nghỉ với 
thời gian hữu hạn tại một hệ thống resort, 
khách sạn nhất định, đi cùng khả năng trao 
đổi kỳ nghỉ với các cơ sở khác trong cùng 
một mạng lưới resort thành viên. Các đơn 
vị áp dụng mô hình này thường gia nhập Tổ 
chức trao đổi kỳ nghỉ thế giới (RCI), đây là 
một đơn vị bảo chứng cho hình thức 
timeshare. Hiện tại hình thức này còn khá 
mới mẻ và sơ khai tại thị trường Việt Nam, 
tuy vậy hiện đang có xu hướng phát triển 
nhanh với một số đơn vị lớn tham gia từ 

cuối 2017 đến nay.
Không đứng ngoài xu thế phát triển 
chung của thị trường BĐS trong nước và 
thế giới, đồng thời nằm trong giai đoạn 2 
của chiến lược kinh doanh, Tập đoàn 
Novaland bắt đầu thâm nhập thị trường 
BĐS nghỉ dưỡng từ năm 2016.
 
Novaland vẫn tập trung 80% nguồn lực 
cho thị trường nhà ở tại TP.HCM và dành 
20% nguồn vốn đầu tư mở rộng sang phát 
triển các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng tại 
các Thành phố có tiềm năng du lịch lớn 
như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình 
Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Phú Yên, 
Bình Định, Đà Nẵng...

Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn là tạo 
ra một trong những nền tảng BĐS nghỉ 
dưỡng hàng đầu tại Việt Nam có đẳng cấp 
quốc tế. Tập đoàn sẽ xây dựng mô hình 
kinh doanh của một chủ đầu tư, đẩy 
nhanh tốc độ tăng trưởng của nền tảng 
này thông qua thu nhập ổn định của 

khách sạn, resort (khu nghỉ dưỡng) và 
doanh thu bán các sản phẩm BĐS nghỉ 
dưỡng. Cụ thể, định hướng của Công ty 
khái quát theo 04 cơ sở chính sau:

TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM

 

Chỉ tiêu 6 tháng / 2018 
(Lượt khách)

6 tháng / 2017 Năm 2017

Tổng số 7.891.530 6.206.336 12.922.151

1. Đường không 6.369.589 5.211.965 10.910.297

2. Đường biển 173.689 170.843 258.836

3. Đường bộ 1.348.252 823.528 1.753.018

Dự án Tỉnh thành
Diện tích

đầu tư (ha)
ước tính

Thương hiệu
quản lý - vận hành

dự kiến
Ghi chú

Dự kiến khởi công
quý IV/2018

Dự kiến hoàn thành
quý IV/2022

    Dự kiến khởi công
quý I/2019

Dự kiến hoàn thành
quý III/2023

Nova Cần Thơ

Avani Cam Ranh

Azerai Resort Cần Thơ

Cần Thơ 

Khu Du lịch Bắc
bán đảo Cam Ranh,

huyện Cam Lâm,
Khánh Hoà

Cồn Ấu, Cần Thơ

100

22,6

8,3

 Avani (Minor)

Dự kiến khởi công
quý IV/2018

Dự kiến hoàn thành
quý IV/2019

Khởi công
quý II/2018

Dự kiến hoàn thành
 quý IV/2019

Avani Vũng Tàu

Ibis Vũng Tàu

Hạ Long. Vũng Tàu

Thắng Tam,
Vũng Tàu

1,1

0,7

 Avani (Minor)

Ibis Styles (Accor)

Azerai
(Azula) Đang hoạt động

17 ha trong
quần thể

1.000 ha thuộc
dự án Long Beach

Dự kiến khởi công
quý II/2019

Dự kiến hoàn thành
quý II/2022

Dự kiến khởi công
quý I/2019

Dự kiến hoàn thành
quý I/2022

Long Beach Phan Thiết

Avani Phan Thiết

Anantara Mũi Né

Phan Thiết,
Bình Thuận

Hàm Tiến, Mũi Né,
Phan Thiết

Bãi biển Mũi Né,
Phan Thiết,
Bình Thuận

40

2,4
Anantara
(Minor)

Hitlon
Novotel (Accor)

Oaks Resort (Minor)
Ibis Styles (Accor)

 Avani (Minor)

Đang hoạt động

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
BĐS DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG CỦA
TẬP ĐOÀN NOVALAND

Nguồn: Tổng cục thống kê

Mô hình sản phẩm đa dạng gắn liền với 
các thương hiệu tên tuổi vận hành 
quốc tế; 

Mở rộng thị trường bằng cách phát 
triển những quỹ đất có quy mô lớn, và 
tiềm năng lớn để tái định vị hoặc tái phát   
triển;

Tập trung vào những khu vực là điểm 
đến của khách du lịch nội địa và quốc 
tế, nhằm biến những nơi này thành 
trung tâm nghỉ dưỡng của khu vực;

Phát triển một hệ sinh thái Novaland 
gồm các sản phẩm BĐS đa dạng của 
Novaland nhằm tạo ra sức mạnh cộng 
hưởng, gia tăng giá trị cho khách hàng.

Danh mục dự án BĐS nghỉ dưỡng
Tập đoàn Novaland đang đầu tư và hợp tác phát triển
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU NVL VÀ VN-INDEX
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thông tin cổ phiếu           

Tổng hợp các khuyến nghị cổ phiếu NVL của các Công ty chứng khoán uy tín

CTCK Khuyến nghị Giá mục tiêu
1 năm (VND)

Giá đóng cửa

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Nắm giữ 86.000 16/04/2018

CTCP Chứng khoán TP.HCM Nắm giữ 83.500 18/04/2018

CTCP Chứng khoán Bản Việt Vượt trội thị trường 70.000 26/04/2018

CTCP Chứng khoán Bản Việt Vượt trội thị trường 59.800 16/06/2018

Kế hoạch tăng vốn năm 2018

Mục tiêu

Trái phiếu chuyển đổi
(triệu USD)

Hình thức

300 160 140

Phát hành riêng lẻ
(triệu USD) 250-300 150 100-150

Chuyển đổi cổ phần
ưu đãi cổ tức (CPƯĐCT)

thành cổ phần phổ thông (CPPT)
(triệu cổ phần)

Phát hành ESOP
(% Vốn điều lệ) 2,5% Tối đa 2,5% 

13,66
CPPT

6,83
CPƯĐCT

6 tháng đầu
năm 2018

6 tháng cuối
năm 2018

Tại ngày 27/7/2018

Giá đóng cửa (VND)

Vốn hóa thị trường 
(tỷ VND)

Vốn hóa thị trường
(tỷ USD)

Tổng số lượng cổ phần
đang lưu hành
(triệu cổ phần)

Tỷ lệ cổ phần
lưu hành tự do

61.000 

55.355

2,4

914,3

31%

Chỉ tiêu

Khối lượng giao dịch
bình quân (triệu cổ phần)

Giá trị giao dịch
bình quân (triệu VND)

Tổng khối lượng giao dịch
(triệu cổ phần) 

% tổng số lượng cổ phiếu
đang lưu hành

% tổng số lượng cổ phiếu
lưu hành tự do

Giá cổ phiếu 

Giá giao dịch
cao nhất (VND)

Giá giao dịch
thấp nhất (VND) 

Chênh lệch 

10 Ngày 

0,8 

41.962 

7,8 

0,9%

2,8%

57.900 

50.200 

 13.6% 

1 Tháng

1,1

56.867

24,3 

2,7%

8,6%

57.900 

49.700 

14.3% 

6 Tháng

2,7

163.290

331,5 

36,5%

117,5%

78.800

49.300

(10.5%)

12 Tháng

2,4

128.838

585,2

64,5%

207,4%

78.800

44.580

11.3% 

Tình hình huy động vốn 6 tháng đầu 
năm 2018

Ngày 27/04/2018, Tập đoàn đã phát hành 
thành công 160 triệu USD trái phiếu quốc 
tế chuyển đổi đáo hạn năm 2023 và đã 
được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán Singapore vào ngày 30/04/2018. 
Đồng thời, Novaland cũng phát hành 
thành công thêm 150 triệu USD cổ phần 
riêng lẻ cho Nhà đầu tư nước ngoài. 
Novaland dự kiến sử dụng số tiền thực tế 
thu được từ việc phát hành kết hợp này để 
tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa và phát 
triển các dự án BĐS, cũng như tăng cường 
nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục 
đích hoạt động chung của Công Ty. Credit 
Suisse Limited (Singapore) đóng vai trò là 
bên tư vấn và thu xếp chính cho các đợt 
huy động vốn này.

Giao dịch mang tính bước ngoặt này được 
ghi nhận là một cột mốc quan trọng đối 
với các công ty Việt Nam đang tìm kiếm cơ 
hội tiếp cận các thị trường vốn quốc tế. 
Ngoài ra, đây cũng là một đợt huy động 
vốn lớn nhất từ trước đến nay đối với một 
doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời 
phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển 
đổi. Thành công của giao dịch này minh 
chứng cho khả năng huy động vốn ấn 
tượng của Novaland, đã thu hút nhiều sự 
quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế. 

Thông tin tài chính nổi bật 

Trong quý 2/2018, Tập đoàn đã tiến hành bàn giao thêm 2 dự án mới là Wilton Tower 
và Golden Mansion, nâng tổng số dự án đã bàn giao lên 16 dự án. Lũy kế 6 tháng đầu 
năm, doanh thu thuần đạt 4.290 tỷ VND, tăng 29% so với cùng kỳ. Cùng trong kỳ, lợi 
nhuận gộp tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.410 tỷ VND, với tỷ suất lợi nhuận 
gộp đạt 33%. 

 Báo cáo tài chính quý IV/2017;
 Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017;
 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 Phát hành ESOP đợt 2 năm 2017;
 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề:
     • Thay đổi phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức 
        chuyển đổi; 
     • Thay đổi phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ 
        phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
     • Thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi . 
 Tham dự sự kiện Vietnam Access Day do VCSC tổ chức. 

 Báo cáo tài chính quý I/2018
 Công bố báo cáo thường niên 2017 
 Tham dự các sự kiện: 
     • Gateway Partners, Singapore;
     • Citi-SSI C-suite Investors Forum 2018, Việt Nam;
     • Deutsche Bank Access Asia Conference 2018,
        Singapore;
     • HSBC Global Emerging Markets Investor Forum,
        New York.
 Phát hành thành công đồng thời 160 triệu USD trái 
phiếu chuyển đổi và 150 triệu USD cổ phần riêng lẻ;
 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

QUÝ I
2018

QUÝ II
2018

Tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất chưa
               kiểm toán Quý II năm 2018

ĐVT: Tỷ VND

11.632

2017A 2018P 6M2017 6M2018

20.965

3.333
4.290

29%

Tăng trưởng lợi nhuận gộp

3.236

4.741

810

74%

1.410

2017A 2018P 6M2017 6M2018

Biên
lợi nhuận

gộp
28% 23% 24% 33%

ĐVT: Tỷ VND

6.497

T12/2017 T2/2018
Phát hành ESOP

T3/2018
Cổ phần thưởng

T4/2018
Phát hành riêng lẻ

Q4/2018
Phát hành riêng lẻ

Q4/2018
CPUD thành CPT

Q4/2018
Phát hành ESOP

T12/2018
Kế hoạch

98

2.023
525

475 137 246 10.999Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, Novaland chủ động tham 
dự nhiều hội thảo, diễn đàn tiêu biểu do các tổ 
chức uy tín trong và ngoài nước thực hiện; từ đó, 
mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Novaland 

cũng như kêu gọi nguồn vốn đầu tư để tiếp tục 
cho chiến lược phát triển bền vững trong 
những năm tiếp theo.
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TIN DỰ ÁN

Kỳ vọng mức giá có thể tăng lên từ 
20-30%....
Các nhà đầu tư chọn Victoria Village do vị 
trí tiện lợi khi đặt liền kề trung tâm hành 
chính Q.2 (UBND Q.2, Chi cục thuế Q.2…) 
Đặc biệt vừa qua cầu Thời Đại ngay sát dự 
án đã đi vào hoạt động, giao thông được 
thông suốt, đẩy giá của BĐS tăng thấy rõ. 
Cùng với lợi thế 4 mặt tiền, dự án được 
đánh giá cao về khả năng sinh lợi trong 
tương lai.
 
“Trong tương lai, Thạnh Mỹ Lợi có thể 
giống về môi trường sống và khả năng gia 
tăng giá trị như Thảo Điền – khu vực Tôi 
đang sinh sống và đầu tư nhiều năm nay. 
Với khả năng kết nối giao thông ngày càng 
cao như hiện nay thì Tôi rất kỳ vọng mức 
tăng giá có thể lên đến 20-30%” – Chị Trần 
Thị Thanh Nhãn (Thảo Điền, Q.2) chia sẻ.
 
Nơi trải nghiệm cuộc sống xanh, trong 
lành
Lựa chọn Victoria Village để an cư, Chị 
Dương Ngọc Thư chia sẻ: “Dự án có thiết kế 
rất ấn tượng cùng hướng nhìn về sông Sài 
Gòn rất thoáng đãng, chính vì thế tôi lựa 
chọn căn hộ trên cùng của toà nhà để trải 
nghiệm sự bình yên sau mỗi ngày làm việc 
mệt nhọc”.
  
Theo quy hoạch, Thạnh Mỹ Lợi sẽ được 
phát triển theo hướng khu dân cư mới có 
đầy đủ các tiện ích như khu công trình 
công cộng (trường học, bệnh viện, thương 
mại - dịch vụ…), khu công viên cây xanh 
công cộng rộng khoảng 50ha, bến du 
thuyền cùng mặt tiếp giáp sông Sài Gòn 
trải dài liền kề góp phần điều tiết khí hậu 
tại khu vực… Tất cả sẽ  được đầu tư xây 
dựng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội.
 
Cùng chuỗi tiện ích nội khu hiện đại như 
khu quảng trường xanh, hồ bơi tràn, phòng 
gym…, dự án không chỉ mang đến sự tiện 
nghi, hiện đại cho cư dân mà còn góp phần 
không nhỏ gia tăng giá trị đầu tư tại đây.

LÝ DO CĂN HỘ Ở THẠNH MỸ LỢI

ĐƯỢC KHÁCH CHUỘNG

 

Hotline: 0938 55 19 19 -  0938 221 226

Khan hiếm nguồn hàng mới 
Có một thực tế là, từ đầu năm 2017 đến 
nay, nguồn cung căn hộ trung – cao cấp tại 
khu Đông Sài Gòn bung ra thị trường khá ít. 
Giao dịch hiện tại chủ yếu diễn ra trên thị 
trường thứ cấp với mức giá ghi nhận tăng 
trung bình từ 7-15% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Ở một số địa điểm đắc địa, giá có thể 
chênh 20% trong vòng 12 tháng. 

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên 
gia trong ngành, mức tăng và giao dịch sẽ 
không diễn ra đồng đều giữa các dự án và 
khu vực. Nhìn tổng quan thị trường chung 
cư khu Đông Sài Gòn cho thấy, các dự án 
cũ luôn có nguồn hàng để bán nhưng khả 
năng hấp thụ lại không đáng kể do giá thứ 
cấp đã đạt ngưỡng khá cao. 

Trong khi đó, nhà đầu tư có xu hướng tìm 
kiếm các dự án "mới tinh" để được hưởng 
giá sơ cấp và bán chênh tốt hơn. Đặc biệt, 
nếu xét về biên độ tăng giá thì các dự án 
mới đạt mức tăng cao hơn bởi những lợi 
thế về nhu cầu, hiện trạng, tiện ích… 

Đáng nói, ở phân khúc căn hộ trung cao 
cấp, dường như thị trường khu Đông chỉ 
xuất hiện một vài dự án "mới tinh", nổi bật 
nhất ở khu Thạnh Mỹ Lợi là dự án Victoria 
Village. Sự khan hiếm nguồn cung cũng 
khiến giá BĐS nơi đây đang có xu hướng 
tăng lên.  
 

“Tại khu Đông, hiện P. Thạnh 
Mỹ Lợi có lượng dự án căn hộ 
không nhiều, mật độ dân số 
vẫn thấp… trong khi hạ tầng 
kết nối cao, nhiều công trình 
giao thông sắp hoàn thành. 
Chính vì vậy, giá trị bất động 
sản Q.2 tăng tốt chủ yếu ở 
khu Thạnh Mỹ Lợi là có cơ 
sở” - Ông Lê Hoàng Châu, 
Chủ tịch Hiệp hội BĐS 
TP.HCM chia sẻ. 

Công viên rộng 5000 m2 của “Phố Âu” Victoria Village

Khách hàng tham quan, tìm hiểu dự án Victoria Village (Thạnh Mỹ Lợi, Q.2)
Khách hàng Trần Thị Thanh Nhãn (Thảo Điền, Q.2)

kỳ vọng mức tăng giá của Victoria Village có thể lên đến 20%-30%
Khách hàng Dương Ngọc Thư ấn tượng với thiết kế và

tầm nhìn hướng sông thoáng đãng của Victoria Village 



 

Sự kiện có sự hiện diện của ông Adrian 
Zecha – cựu chủ tịch của chuỗi resort siêu 
sang Aman và hiện là Chủ tịch thương hiệu 
Azerai, siêu mẫu thế giới Naomi Campbell, 
đại diện Tập đoàn Novaland cùng sự tham 
dự của Lãnh đạo TP Cần Thơ, và đại diện 
các sở, ban, ngành.

Dự án Azerai Cần Thơ là sự kết hợp tinh hoa 
giữa tâm huyết của Nhà phát triển bất 
động sản uy tín hàng đầu Việt Nam – Tập 
đoàn Novaland và thương hiệu khách sạn 
Azerai của huyền thoại ngành khách sạn 
thế giới Adrian Zecha, nhằm mang tới một 
trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho du 
khách. Định vị theo chuẩn “affordable 
luxury” (chuẩn xa xỉ vừa tầm), Azerai Cần 
Thơ là khu nghỉ dưỡng lý tưởng - hòa quyện 
giữa một địa điểm đẹp với giá trị di sản, văn 
hóa và lịch sử địa phương; kết hợp các dịch 
vụ tuyệt hảo, đảm bảo sự yên bình và riêng 
tư cho nhóm khách hàng cao cấp trên 
thế giới.

Đây cũng là dự án đầu tiên trong chuỗi dự 
án nghỉ dưỡng Nova Phù Sa của Tập đoàn 
Novaland tại khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Nova Phù Sa là dự án 
phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến 
đổi khí hậu có quy mô và lâu dài. Đây là dự 
án xanh, không khí thải Carbon theo hướng 
phát triển bền vững. Dự án có ý nghĩa xã 
hội rất lớn, sẽ tạo nhiều công ăn việc làm 
mới; được Thủ tướng chính phủ đặc biệt 
quan tâm, động viên khích lệ triển khai. Dự 
án sẽ là một bước ngoặt quan trọng, là 
điểm nhấn của Novaland khi bước vào thị 

trường nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng 
biến ĐBSCL sẽ là điểm đến cho cả nước, 
khu vực và quốc tế. 
 
Toạ lạc giữa lòng sông Hậu thơ mộng, cách 
trung tâm Cần Thơ 5 phút di chuyển bằng 
đường sông, Azerai Cần Thơ sở hữu không 
gian biệt lập và yên tĩnh giữa thiên nhiên 
nguyên sơ. Đặc biệt, Azerai được trang bị 

các tiện ích đẳng cấp như bãi đáp trực 
thăng, ca nô cao cấp đưa đón khách từ 
thành phố, phòng tập gym và yoga hiện 
đại, spa thư giãn...

Resort cũng tự hào đã bảo tồn nguyên vẹn 
những gốc cổ thụ trăm tuổi trong quá trình 
xây dựng, đây được xem là “di sản xanh” 
của khu nghỉ dưỡng.

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NỔI BẬT

RA MẮT RESORT CAO CẤP AZERAI CẦN THƠ 

VẺ ĐẸP “CHẠM VÀO DI SẢN”
Đầu tháng 6/2018, Tập đoàn Novaland và thương hiệu khách sạn quốc tế Azerai tổ chức sự kiện khai 
trương Khu resort sinh thái Azerai Cần Thơ (Cồn Ấu, Cái Răng, TP Cần Thơ), chính thức đưa vào vận hành 
và chào đón đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn Novaland, chủ đầu tư dự án Azerai 
Cần Thơ chia sẻ tại Lễ Khai trương:
“Sông Mê Kông là một huyền thoại, là 
tuyệt tác của thiên nhiên, ẩn chứa vô 
vàn các giá trị về văn hóa, lịch sử, con 
người… Mê Kông nổi tiếng với những 
đặc sản thơm ngon, những vườn cây 
trái trĩu cành đan xen với kênh rạch dọc 
ngang đầy tôm cá. Là nơi sống của 
những con người đôn hậu, chân thành 
và hiếu khách. Đây chính là di sản.
Sự kiện khai trương Azerai Cần Thơ 
không chỉ đánh dấu một cột mốc quan 
trọng trong hành trình phát triển của 
Tập đoàn Novaland mà còn là sự khởi 
đầu cho một điểm đến – Cần Thơ sẽ là 

điểm đến của thế giới. Bằng tình yêu và 
sự góp sức của tất cả chúng ta dành 
cho ĐBSCL sẽ giúp miền Tây Nam Bộ có 
thêm nguồn lực để thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Môi trường, cảnh quan 
thiên nhiên, văn hóa của miền sông 
nước sẽ được bảo tồn. ĐBSCL sẽ là nơi 
để chúng ta đến khám phá, là nơi cho 
chúng ta trút bỏ những ưu phiền. Đặt 
chân đến ĐBSCL là ta chạm vào một di 
sản, là cái chạm của những tinh hoa 
trong từng nét hiện đại nhưng vẫn 
mang hơi thở truyền thống”.

Chia sẻ về lý do hợp tác cùng Novaland 
trong dự án lần này, huyền thoại ngành 
khách sạn Adrian Zecha cho biết: 

“Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn và 
đầy tiềm năng để phát triển du lịch, 
trong đó khu vực ĐBSCL với dòng Mê 
Kông chính là một trong những địa 
điểm có cảnh quan thiên nhiên đẹp 
nhất Châu Á. Tập đoàn Novaland là một 
doanh nghiệp Việt Nam có sự am hiểu 
sâu sắc về địa phương cũng như tầm 
nhìn hoà hợp với triết lý kinh doanh, 
định hướng của thương hiệu Azerai. Đó 
là xây dựng Azerai kết hợp với mục tiêu 
thúc đẩy phát triển du lịch bền vững 
của Cần Thơ. Sau 3 năm với sự nỗ lực 
của rất nhiều người, khu resort hoàn 
thành vượt hơn kỳ vọng của tôi”.

Là một trong những vị khách quốc tế nổi 
tiếng đến với Azerai Cần Thơ trong chuyến 
nghỉ dưỡng kéo dài 1 tuần, Siêu mẫu thế 
giới Naomi Campbell đã chia sẻ: 
“Azerai Cần Thơ cho tôi cảm giác rất 
thoải mái và thư giãn với không gian mở, 
thanh bình. Đó là nguồn cảm hứng từ 
thời trang, âm nhạc và nghệ thuật 
truyền thống được truyền tải theo một 
cách mới mẻ”. 

Azerai Cần Thơ Resort đã chính thức khai trương ngày 2/6/2018
Website: www.azerai.com           Email: afom.cantho@azerai.com 
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HOÀN THIỆN THÊM CHUỖI TIỆN ÍCH 
ĐẲNG CẤP TẠI LAKEVIEW CITY (Q.2) 

Trong quý II/2018, hồ bơi tràn – điểm nhấn 
tiện ích nội khu nổi bật tại Khu đô thị 
Lakeview City đã chính thức hoàn thành và 
đưa vào sử dụng. Đồng thời, Tập đoàn 
Novaland cùng đơn vị nhà thầu thi công 
cũng đã tiến hành động thổ Khu Trung tâm 
Thương mại tại Khu đô thị Lakeview City 
vào đầu tháng 6 vừa qua. Khi hoàn thành, 
khu vực này sẽ bao gồm siêu thị, phòng 
gym, và khu cửa hàng mặt tiền. Thời gian 
hoàn thành dự kiến vào quý II/2019. 

Như vậy, với việc dần hoàn thiện và đưa 
vào sử dụng các tiện ích như khu vui chơi 
trẻ em, hồ bơi, khu thể thao, sinh hoạt cộng 
đồng… và sắp tới đây là khu Trung tâm 
thương mại, cư dân Lakeview City sẽ có 
những  trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp và 
thuận tiện nhất. 

 KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM BÁN SỈ 
LUCKY PALACE VỚI BA MẶT TIỀN 
ĐƯỜNG ẤN TƯỢNG

Nối tiếp việc bàn giao các sản phẩm căn hộ 
đến cư dân từ tháng 6/2017; sáng ngày 
16/6/2018, trung tâm bán sỉ Lucky Palace 
(Phan Văn Khỏe, Q.6) đã chính thức được 
khai trương và đưa vào hoạt động tại khu 
thương mại của công trình.

Tọa lạc tại vị trí 3 mặt tiền đường lý tưởng, 
nằm tại lõi trung tâm kinh doanh náo nhiệt, 
lâu đời ở TP.HCM (cụm chợ Bình Tây, chợ 
Kim Biên, chợ Soái Kình Lâm), 6 tầng 
thương mại của trung tâm bán sỉ Lucky 
Palace chắc chắn sẽ là một địa điểm kinh 
doanh hiện đại hơn, an toàn an ninh hơn 
dành cho các tiểu thương; và hơn hết là 
một không gian mua sắm, giải trí thú vị, 
phù hợp với nhu cầu của đông đảo cư dân 
và khách hàng tại khu vực lân cận. 

Dự án đã cất nóc. 
Thời gian bàn giao dự kiến:
quý IV/2018

“ĐẠI LỘ MẶT TRỜI” ẤN TƯỢNG TẠI KHU ĐÔNG TP.HCM 
DẦN HÌNH THÀNH

Có quy mô 8 tòa tháp và trải dài hơn 500m mặt tiền đại lộ Mai Chí 
Thọ (An Phú, Q.2), The Sun Avenue đã cất nóc 6 khối tháp, chuẩn 
bị bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 7/2018.

The Sun Avenue có vị trị nổi bật trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, 
Q.2, đang thay đổi diện mạo từng ngày để trở thành một điểm 
nhấn ấn tượng về kiến trúc tại phố Đông Thành phố.
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Dự án đang tiến hành bàn giao 
đến khách hàng để hoàn thiện 
nội thất.

Bàn giao khu thấp tầng

Cất nóc khu cao tầng.
Dự kiến bàn giao:
quý IV/2018.
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Dự án đã cất nóc các tháp G1, 
G3, G4, G5, E1.
Dự kiến bàn giao: tháp G1, G4 
quý IV/2018.

Khu 1 và khu 2 của dự án đã 
được cất nóc. 
Dự kiến bàn giao: quý IV/2018.

Tiến độ thi công đến tầng 32. 
Dự kiến bàn giao: quý I/2019.

Dự án đã cất nóc.
Dự kiến bàn giao: quý IV/2018.

Dự án đã cất nóc. 
Dự kiến bàn giao: quý IV/2018.

Dự án đã cất nóc. 
Dự kiến bàn giao: quý IV/2018.
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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 SÔI NỔI VỚI HÀNG LOẠT
CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA VÌ CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Song song với các hoạt động kinh doanh hiệu quả, 6 
tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Novaland đã dành 
gần 49 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, 
mang đến niềm vui cho hàng chục ngàn trẻ em, sinh 
viên và người dân tại nhiều địa phương.

Các hoạt động vì cộng đồng của Novaland tập trung vào 
04 lĩnh vực chính: an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, 
giáo dục và phát triển cộng đồng. Các chương trình gắn 
liền với mục tiêu đóng góp lâu dài và bền vững trong 
việc xây dựng và phát triển đất nước. Nổi bật như:

Bàn giao 8 cầu nông thôn mới tại tỉnh Đồng Tháp,  
Long An, gồm 7 cầu dân sinh thuộc 6 xã trên địa bàn 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; và 1 cây cầu tại xã 
Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Tổng trị giá các 
cây cầu khoảng 17,5 tỷ đồng.

Tham gia chương trình “Nước Sạch Học Đường” 
2018 bằng việc tài trợ hơn 800 máy lọc nước tại 52 
trường học của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và 27 
trường học tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Đây chính là 
món quà “sức khỏe” thiết thực, mang đến niềm vui lớn 
cho gần 32.000 học sinh và giáo viên của hai địa 
phương.

Đồng hành cùng Talk Show “Khát Vọng Tương Lai” 
do Đại học Quốc gia TP.HCM và Trung Ương Hội Sinh 
viên Việt Nam đồng tổ chức ngày 13/5/2018. Tham gia 
buổi trò chuyện với sinh viên, ông Phạm Phú Ngọc Trai - 
Chủ tịch GIBC, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững 
Tập đoàn Novaland chia sẻ để có thể nắm bắt cơ hội 
trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế, ngoài những 
kiến thức cơ bản trong giảng đường đại học, sinh viên 
cần được trang bị những kinh nghiệm thực tế từ chính 
những thế hệ đi trước. Tại sự kiện, Tập đoàn Novaland 
đã trao tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ phát triển 
ĐHQG-HCM (VNU-F) nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt 
thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn tại hệ 
thống các trường thuộc ĐHQG-HCM.

Bảo trợ Vàng cho Đêm tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện 
lần thứ 28 của tổ chức Operation Smile Vietnam 
ngày 19/05/2018. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Novaland 
tham dự chương trình này, và đã chung tay gây quỹ  
giúp đem lại nụ cười mới cho hơn 400 em nhỏ Việt Nam.

Tập đoàn Novaland 2 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình 
"Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình” với đêm nhạc được tổ 
chức công phu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM ngày 21/4/2018. 
Tại chương trình, 100 suất học bổng (10 triệu đồng/suất) đã được 
trao cho sinh viên học giỏi tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đại diện Tập đoàn Novaland nhận hoa cảm ơn từ lãnh đạo Đại học 
Quốc gia TP.HCM 

Người dân địa phương phấn khởi tham gia lễ khánh thành 
cầu Kênh Hưng Điền, tỉnh Long An

Trẻ em vui mừng trong ngày khánh thành 7 cầu dân sinh tại 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Lễ ký kết thực hiện “Nước sạch học đường” tại huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Lễ ký kết thực hiện “Nước sạch học đường” tại huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An

Ban tổ chức Đêm tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện lần thứ 28 
của tổ chức Operation Smile Vietnam tri ân Novaland – Đơn 
vị bảo trợ Vàng của chương trình

Niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ khi nhìn thấy con thơ sắp 
có được nụ cười lành lặn sau ca phẫu thuật.

Novaland đồng hành cùng “Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon” 
- Chương trình thường niên dành cho 100 học sinh hiếu học 
có hoàn cảnh khó khăn của khu vực ĐBSCL, được tổ chức 
tại TP.HCM vào giữa tháng 6.

Tập đoàn Novaland là đơn vị đồng sáng lập trường tiểu học 
Hiểu về trái tim Đắk Nông. Công trình chính thức được khởi 
công vào giữa tháng 5/2018. Các em học sinh học tập nơi 
đây sẽ được hỗ trợ toàn phần từ giáo dục, dinh dưỡng đến 
y tế. 


