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Các chuyên gia lạc quan
về thị trường bất động sản
năm 2018

Thêm hàng ngàn cư dân trải nghiệm
không gian sống chất lượng
tại các công trình Novaland

Năm 2017 - vinh danh
thương hiệu Novaland 

Mức độ tăng trưởng của thị trường nghỉ dưỡng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì 
trong năm 2018 nhờ vào các hãng hàng không giá rẻ, sự cải thiện công nghệ 
trong ngành du lịch, chính sách miễn giảm thị thực, rào cản ngôn ngữ 
được giảm thiểu cũng như sự gia tăng nhu cầu du lịch trải nghiệm và 

khám phá các quốc gia và điểm đến mới.

�eo Savills

TẠP CHÍ TRUYỀN THÔNG   |   THÁNG 01/2018
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Kính thưa Quý Khách hàng,

Năm 2017 đánh dấu hành trình một phần tư thế kỷ hình thành và  
phát triển bền vững của Tập đoàn. Chúng tôi xin tri ân và gửi lời cảm 
ơn chân thành đến Quý Khách hàng đã hỗ trợ và đồng hành cùng Novaland 
trong suốt thời gian qua.

Năm 2017 – Tập đoàn Novaland ghi dấu ấn trên thị trường BĐS qua việc bàn giao 07 
dự án và loạt công trình chính thức cất nóc, sẵn sàng bước vào giai đoạn hoàn thiện 
cho năm tiếp theo. Chúng tôi hi vọng hàng ngàn cư dân sẽ đón Tết Mậu Tuất 2018 thật ấm 
cúng và bừng sáng trong những căn nhà mới tại các dự án Novaland.

Với nhiều nỗ lực trong kinh doanh cũng như đóng góp cho xã hội, năm qua, Tập đoàn 
Novaland đã được nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh hơn 20 giải thưởng 
trong nhiều lĩnh vực, không chỉ tập trung trong ngành BĐS mà còn từ nhiều lĩnh vực 
khác như: trách nhiệm xã hội, thương hiệu, tài chính, nhân sự, doanh nghiệp phát triển 
bền vững… 

Như dự báo của nhiều chuyên gia BĐS, năm 2018 tiếp tục sẽ là một năm phát triển 
ổn định của toàn thị trường và đặc biệt có nhiều cơ hội cho BĐS nghỉ dưỡng. Tập đoàn 
Novaland vừa đưa vào vận hành Khu nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp quốc tế - Nova 
Phù Sa, được quản lý bởi thương hiệu Azerai khởi đầu cho hoạt động đầu tư trọng 
điểm mảng BĐS nghỉ dưỡng trong chiến lược phát triển Giai đoạn 2 của Tập đoàn. 
Dự án Victoria Village - “Phố Âu” mới tại Q.2 vừa được giới thiệu cũng nhận ngay sự 
hưởng ứng nồng nhiệt của khách hàng.

Cùng với nhiều thông tin về thị trường BĐS và dự án, Bản tin Novaland cũng cập nhật 
thông tin mới nhất  về các dự án Novaland sắp bàn giao trong năm 2018, chúng tôi 
mong sẽ luôn nhận đượcsự tin yêu của Quý Khách hàng dành cho Novaland.

Xin chúc Quý khách hàng nhiều sức khoẻ và thành công trong năm 2018!

Trân trọng,

Ban Biên tập Bản tin Novaland

THƯ NGỎ

MỤC LỤC

XU HƯỚNG BĐS DỰ ÁN MỚI CUỘC SỐNG NOVALAND

ĐIỂM TIN

QUAN HỆ ĐẦU TƯ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hỗ trợ cộng đồng
thiết thực và bền vững

Năm 2017 - vinh danh
thương hiệu Novaland

Cổ phiếu NVL được
săn đón

Điểm nhấn hoạt động 
tài chính tiêu biểu năm 
2017

Các chuyên gia
nhận định về thị trường 
BĐS 2018

Đưa vào vận hành khu 
nghỉ dưỡng cao cấp 
Nova Phù Sa tại trung 
tâm TP Cần Thơ

Victoria Village
“Phố Âu” mới tại Q.2

Thêm hàng ngàn cư dân 
trải nghiệm không gian 
sống chất lượng tại các 
công trình Novaland

Các dự án sắp bàn giao 
trong năm 2018
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CÁC CHUYÊN GIA LẠC QUAN VỀ
THỊ TRƯỜNG BĐS 2018

Năm 2017 được đánh giá là năm tăng trưởng bền vững của các nhà đầu tư BĐS. 
Các chuyên gia BĐS nhận định năm 2018 sẽ tiếp tục là năm khởi sắc và

ổn định cho thị trường BĐS Việt Nam.

Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL)

“Năm 2017, giống như các ngành kinh tế khác, là năm rất ổn 
của thị trường BĐS, ổn cho cả nhà đầu tư và nhà phát triển BĐS. 
Năm 2018 sẽ tiếp tục tiếp nối sự phát triển của 2017, chúng tôi 
đánh giá tương đối lạc quan. Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam 
tương đối cao, thu nhập của người dân được cải thiện, tất cả 
những yếu tố đó sẽ thúc đẩy thị trường BĐS phát triển trong 
năm 2018.”

Savills Việt Nam

“Mức độ tăng trưởng của thị trường nghỉ dưỡng dự kiến sẽ tiếp tục 
duy trì trong năm 2018 nhờ vào các hãng hàng không giá rẻ, sự 
cải thiện công nghệ trong ngành du lịch, chính sách miễn giảm 
thị thực, rào cản ngôn ngữ được giảm thiểu cũng như sự gia tăng 
nhu cầu du lịch trải nghiệm và khám phá các quốc gia và điểm 
đến mới.”

CBRE Việt Nam

“Năm 2017 kết thúc đánh dấu một sự chuyển mình của thị trường căn 
hộ từ tăng trưởng mạnh mẽ sang bền vững. Năm 2018, giá bán căn hộ 
sẽ tăng trung bình là 3%, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang 
tăng 5%, phân khúc bình dân và trung cấp có mức tăng thấp hơn là 
1,5%. Đồng thời, sản phẩm trung cấp sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, 
cùng một lượng vừa phải của phân khúc cao cấp và hạng sang, tạo 
nền tảng cho một sự phát triển bền vững hơn.”

Ông Lê Hoàng Châu
Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) 

“Dự báo thị trường BĐS năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng 
tích cực và nhiều khả năng vẫn giữ được ổn định như năm 2017. 
Các doanh nghiệp sẽ có xu hướng hợp tác với nhau. Hoạt động 
mua bán, chuyển nhượng dự án, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 
sẽ phát triển mạnh hơn.”

Nguồn: Tổng hợp
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TẬP ĐOÀN NOVALAND ĐƯA VÀO VẬN HÀNH
KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP NOVA PHÙ SA

TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thêm một dấu son cho Cần Thơ trên bản đồ du lịch thế giới, Nova Phù Sa là khu 
nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại đây. 

Nova Phù Sa là khu nghỉ dưỡng sinh thái 
cao cấp nằm trên Cồn Ấu có diện tích 20 
hecta gồm 60 bungalow và 45 biệt thự 
timeshares cùng nhiều tiện ích phục 
vụ nhu cầu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đây 
là khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên tại 
Đồng bằng sông Cửu Long được quản lý 
vận hành bởi thương hiệu Azerai của Ông 
Adrian Zecha - người sáng lập chuỗi nghỉ 
dưỡng siêu cao cấp Aman Resort danh 
tiếng toàn cầu. 

Thừa hưởng mọi tiện ích của TP Cần Thơ 
và chỉ với vài phút di chuyển bằng 
thuyền từ bến Ninh Kiều, Nova Phù Sa 
sẽ là resort nghỉ dưỡng mang lại cho du 
khách những trải nghiệm không thể 
nào quên của vùng sông nước miền Tây 
Nam Bộ.

Nova Phù Sa nổi bật trên Cồn Ấu, trung tâm TP Cần Thơ

Bungalow với tầm nhìn xanh mát, trong lành

DỰ ÁN MỚI THÁNG 01 / 2018
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Tri ân sự đồng hành của Quý khách hàng thân thiết,
Novaland sẽ tổ chức những chuyến trải nghiệm tại Khu nghỉ 

dưỡng sinh thái Nova Phù Sa (Cồn Ấu, TP Cần Thơ) được quản 
lý bởi thương hiệu Azerai, và loạt dự án nghỉ dưỡng mới trong 

thời gian tới.  

Khung cảnh resort về đêm

Bungalow với tầm nhìn xanh mát, trong lành

DỰ ÁN MỚI THÁNG 01 / 2018
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VICTORIA VILLAGE
“PHỐ ÂU” MỚI TẠI QUẬN 2

Dãy Nhà phố thương mại (Shophouse) có diện tích đa dạng (từ 
107,2m2 – 298,4m2, 01 trệt, 04 lầu), có bố trí sẵn hố thang máy, 
nằm ngay mặt tiền đường Đồng Văn Cống, thuận lợi cho hoạt 
động kinh doanh tại khu vực.

Khu căn hộ - thương mại dịch vụ nổi bật với quảng trường 
công viên rộng 5.000m2, sắp xếp dựa trên ý tưởng là sự giao thoa 
giữa những gợn sóng trên đại dương, nhằm thúc đẩy sự gắn kết 
chặt chẽ các giá trị cộng đồng.

Kể từ quý III/2017, Thạnh Mỹ Lợi Q.2 nổi lên thành điểm nóng 
thu hút giới kinh doanh BĐS khi dự án cầu và tuyến đường ven 
sông nối qua đảo Kim Cương khởi công, thị trường nhà đất tại khu 
vực này đã thực sự “tăng nhiệt“ khi giá  BĐS tăng trung bình từ 30 
– 50% so với trước, thậm chí có nơi hơn 50% chỉ trong một năm qua.

Điều này cũng góp phần giải mã nguyên nhân Khu dân 
cư phức hợp cao cấp Victoria Village (Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, 
TP.HCM) – dự án mới từ Tập đoàn Novaland gây nhiều 
sự chú ý cho thị trường BĐS ngay những tuần đầu tháng 
01/2018. 

Dự án quy hoạch theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh, bao gồm khu căn hộ - thương mại dịch vụ, và khu nhà phố - biệt thự mang phong 
cách châu Âu

DỰ ÁN MỚI THÁNG 01 / 2018
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Mật độ xây dựng thấp, giới hạn chỉ 
92 sản phẩm, khu biệt thự - nhà phố 
Victoria Village tạo ấn tượng với phong 
cách kiến trúc tân cổ điển. Mỗi ngôi nhà 
là sự kết hợp hài hòa giữa tính hoài cổ, 
tinh tế cùng nét biến tấu của kiến trúc 
hiện đại.

Mẫu biệt thự đơn lập có bố trí sẵn hố 
thang máy, phù hợp với nhu cầu của 
những gia đình đa thế hệ.

“Tôi đã đầu tư rất nhiều sản phẩm 
của Novaland và dự án nào tôi cũng 
nhận được mức lợi nhuận tốt, đặc 
biệt là với Lakeview City (P.An Phú, 
Q.2). Vì vậy không có lý do gì để bỏ 
lỡ cơ hội tốt với “hàng xóm” Victoria 
Village này!”

Anh Nguyễn Xuân Minh (Q.2) 

“Khu Thạnh Mỹ Lợi chưa có khu dân cư 
đồng bộ, hoàn chỉnh nào nên sự xuất 
hiện của Victoria Village là tin hấp dẫn 
cho giới đầu tư địa ốc lẫn người có nhu 
cầu mua nhà để ở. Thậm chí, nhiều 
người còn kỳ vọng nó sẽ là Thảo Điền mới 
của Q.2.”

Anh Quốc Phong (Q.Phú Nhuận)

“Với quy hoạch và sự phát triển vượt bậc 
như Q.2 hiện nay thì không bao lâu 
nữa BĐS nơi đây sẽ khan hiếm và đắt đỏ 
như Q.1. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định 
nhanh chân giữ chỗ ngay khi dự án 
Victoria Village được giới thiệu để có 
một tài sản chắc ăn tại đây.”

Chị Thu Thảo (Q.3)

Khu dân cư phức hợp cao cấp Victoria Village có diện tích 42,7 ha, sở hữu vị trí 04 mặt tiền ngay trung tâm hành chính Q.2. 

Phác thảo mẫu biệt thự song lập mang phong cách kiến trúc tân cổ điển 

Các sản phẩm Victoria Village được 
giới thiệu tại các SGD Novaland từ 
đầu tháng 01/2018.

0938 55 19 19 - 0938 221 226

DỰ ÁN MỚI THÁNG 01 / 2018
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Năm 2017, với chủ đề “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, 
Novaland đặc biệt chú trọng hoạt động chăm sóc khách hàng 
và cư dân. Nổi bật là chương trình “Novaland Concert” – 03 
đêm nhạc quy tụ dàn sao hạng A được ưa thích nhất Việt Nam 
với sự tham dự của hơn 6.000 khách hàng thân thiết; hay Cuộc 
thi ảnh “Novaland Photo Contest – Cho cuộc sống bừng sáng” 
nhận được sự tham gia đông đảo của cư dân, cộng đồng với 
những tác phẩm dự thi chất lượng cao và nhiều cảm xúc.

Quan trọng nhất, Novaland tiếp tục giữ vững niềm tin khi tiến 
hành bàn giao 07 dự án trong năm 2017, góp thêm niềm vui đón 
Xuân Mậu Tuất 2018 trong ngôi nhà mới khang trang cho hàng 
ngàn cư dân. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của các công 
trình vừa hoàn thiện.

THÊM HÀNG NGÀN CƯ DÂN TRẢI NGHIỆM 
KHÔNG GIAN SỐNG CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC 

CÔNG TRÌNH NOVALAND

Ban quản lý chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ cư dân

Dự án hoàn thiện sẵn sàng chào đón cư dân Novaland

Tại khu trung tâm TP.HCM, công trình The Tresor, RiverGate Residence (Q.4) đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân.

Khách hàng vui mừng nhận bàn giao dự án đúng tiến độ
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Phòng Gym sang trọng với trang thiết bị hiện đại.

Khu vui chơi trẻ em rộng rãi, thoáng mát.
Ảnh: Trần Ngọc Tuấn

Không gian sống đầm ấm trong ngôi nhà mới bàn giao.

Tiện ích đẳng cấp giúp cư dân thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Ảnh: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trong khu dân cư Novaland. Ảnh: Nguyễn Hoài Văn
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CÁC DỰ ÁN SẮP BÀN GIAO TRONG 
NĂM 2018

Đến nay, gần 10.000 căn nhà được bàn giao đúng tiến độ, góp niềm vui cho
hàng ngàn khách hàng, và khẳng định uy tín thương hiệu Novaland. Viết tiếp câu chuyện 

thành công, năm 2018, một loạt công trình mới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, 
thắp sáng thêm bức tranh của TP.HCM - đô thị đáng sống.

The Sun Avenue - dự án “Đại lộ mặt trời” (Q.2) cất nóc 
các tháp SAV1, SAV2, SAV6, SAV7, SAV8 trong năm 2017.

Dự kiến bàn giao từ quý II/2018

Dự kiến bàn giao giai đoạn 2 từ đầu quý II/2018

*Ảnh: Nguyễn Ngọc Tùng

Cất nóc tháng 11/2017, dự kiến bàn giao từ quý II/2018.

KHU ĐÔNG

THE SUN AVENUE
Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2

LAKEVIEW CITY 
P.An Phú, Q.2

WILTON TOWER 
1W Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh
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130 - 132 Hồng Hà,
P. 9, Q.Phú Nhuận

Cất nóc tháng 11/2017, 
dự kiến bàn giao từ 
quý IV/2018.

119 Phổ Quang,
P.9, Q. Phú Nhuận

Cất nóc tháng 11/2017, 
dự kiến bàn giao từ 
quý IV/2018.

241, 278 Hòa Bình, 
P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú

Vừa cất nóc tháng 
01/2018, dự kiến 
bàn giao từ cuối quý 
IV/2018.

Mặt tiền đường 
Nguyễn Hữu Thọ, 
P.Tân Hưng, Q.7

Dự kiến bàn giao từ 
quý IV/2018.

Nguyễn Hữu Thọ, 
Phước Kiển, Nhà Bè

Dự kiến bàn giao từ 
quý III/2018.

108-112B-114 Hồng 
Hà, P2, Q.Tân Bình

Cất nóc tháp B, C 
tháng 12/2017, dự kiến 
bàn giao tháp từ quý 
IV/2018.

38 Trương Quốc Dung,
P.8, Q.Phú Nhuận

Cất nóc tháng 11/2017, 
dự kiến bàn giao từ 
cuối quý IV/2018

Tổ hợp Sunrise Riverside và Sunrise Cityview khi bàn giao đi vào vận hành sẽ kết nối với dự án hiện hữu 
Sunrise City, góp phần tạo nên quần thể kiến trúc ấn tượng tại cửa ngõ Nam Sài Gòn.

ORCHARD PARKVIEW

GOLDEN MANSION 

RICHSTAR

SUNRISE CITYVIEW SUNRISE RIVERSIDE

BOTANICA PREMIER

NEWTON RESIDENCE 

KHU TÂY

KHU NAM
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CỔ PHIẾU NVL LUÔN  ĐƯỢC SĂN ĐÓN

Chỉ mới niêm yết gần một năm, Novaland đã lập “Hat-trick” khi được 2 quỹ ETF 
đặc cách đưa vào danh mục đầu tư và lọt vào danh sách VN30. 

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2017 vào ngày 
29/12, cổ phiếu NVL đóng cửa tại 65.100VND, ghi 
nhận mức tăng trưởng 30% so với mức giá chào 
sàn 50.000VND ngày 28/12/2016. Hoạt động giao 
dịch cổ phiếu NVL khá sôi động với khối lượng và 
giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân lần lượt đạt 
khoảng gần 1,22 triệu cổ phần và 78 tỷ VND trên 
1 phiên giao dịch.

Khởi đầu năm 2018, cổ phiếu NVL đã có những 
bước tăng trưởng ấn tượng khi chốt đến ngày 
22/01/2018, NVL đạt 83.600VND/cổ phiếu, tăng 
67% so với giá chào sàn cuối năm 2016 và 28% 
so với cuối năm 2017. Trong 21 phiên giao dịch 
gần nhất, NVL có 19 phiên tăng giá trong đó có 16 
phiên tăng điểm liên tiếp, chứng minh tiềm năng 
cổ phiếu của NVL trên thị trường. 

Với giá trị vốn hóa xấp xỉ 2,4 tỷ USD, chiếm 
khoảng 1,9% giá trị vốn hóa toàn thị trường, 
Novaland là công ty BĐS có quy mô lớn thứ 2, 
gấp gần 5 lần công ty xếp hạng tiếp theo. Với 
tiềm năng về quỹ đất, danh mục dự án đang sở 
hữu cùng nhiều loại hình sản phẩm mới về BĐS 
thương mại và nghỉ dưỡng sẽ công bố trong năm 
2018, Novaland sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao vị 
thế trên thị trường BĐS Việt Nam.

CỔ PHIẾU

• 2 tuần sau niêm yết, cổ phiếu NVL đã vào Top 10 cổ phiếu 
đại diện MSCI Vietnam Index, Top 10 cổ phiếu đại diện 
MSCI Vietnam Investable Market Index (IMI).

• 03 tháng sau niêm yết, mã NVL được đặc cách thêm vào 
danh mục MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ 
VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF). NVL là cổ phiếu 
Việt Nam duy nhất vào thời điểm này được thêm vào 
danh mục của Quỹ.

• 06 tháng sau niêm yết, cổ phiếu NVL đã chính thức 
được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index. Đây 
là chỉ số được đánh giá là có tác động hàng đầu đến 
TTCK Việt Nam.

• 07 tháng sau niêm yết: cổ phiếu NVL vào Chỉ số VN30 kỳ 
2 năm 2017. Chỉ số bao gồm 30 công ty có giá trị vốn hóa 
và thanh khoản cao nhất thị trường. 

GIẢI THƯỞNG TÀI CHÍNH

• Novaland được vinh danh trong “Danh sách 50 công ty niêm 
yết tốt nhất Việt Nam” của Forbes Việt Nam, “Top 50 công ty 
kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” của Tạp chí Nhịp Cầu 
Đầu Tư. Báo Cáo Thường Niên (BCTN) của Novaland lọt “Top 
6 BCTN tốt nhất năm 2017” từ báo Đầu Tư.

QUAN HỆ ĐẦU TƯ

• Maybank và VietinBank Filiale Deutschland giải ngân 
khoản vay 30 triệu USD tương đương gần 700 tỷ VND, 
kỳ hạn 30 tháng, góp phần giúp Novaland đa dạng hóa 
nguồn vốn, đặc biệt là thị trường vốn quốc tế.

• Ngân hàng Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore giải 
ngân tổng cộng 75 triệu USD tương đương hơn 1.695 tỷ 
VND, nâng hạng mức tín dụng từ 100 triệu USD lên 125 triệu 
USD, khẳng định sự đánh giá cao uy tín và triển vọng phát 
triển của Novaland.

ĐIỂM NHẤN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
TIÊU BIỂU NĂM 2017



TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THÁNG 01 / 2018

www.novaland.com.vn 13Bản quyền © 2018 thuộc về Tập đoàn Novaland.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
THIẾT THỰC VÀ BỀN VỮNG

Song song với hoạt động kinh doanh bền vững, năm 2017, Tập đoàn Novaland đã
dành hơn 60 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, thực hiện hàng trăm chương trình và 

hoạt động cộng đồng trên cả nước. Bên cạnh sự phối hợp xuyên suốt với các tổ chức, 
đoàn thể uy tín, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Novaland năm nay ghi dấu ấn

đặc biệt với sự tham gia của đông đảo các cán bộ, nhân viên cùng khách hàng và các 
đối tác của Tập đoàn. 

1. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

2. HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Đồng hành cùng chương trình “CEO - Chìa khóa thành công”. 
Chương trình được cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia 
và người xem chương trình đánh giá cao giá trị mang lại của 
chương trình do sự đầu tư biên tập chương trình rất nghiêm túc, 
tính khoa học, tính thiết thực để áp dụng trong thực tiễn.

 Hỗ trợ xây mới 08 cầu dân sinh tại tỉnh Đồng Tháp và Long An 
(giá trị gần 18 tỷ đồng). 

Trong suốt 13 năm qua, Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế đã tiếp sức cho 
hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dành tặng hàng tỷ đồng 
nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện được đến trường.

 Đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, tặng 
hàng ngàn học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 
nhiều tỉnh thành.
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3. CHĂM LO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

4. HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Tập đoàn Novaland thường xuyên hưởng ứng các đợt vận động 
của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM, đóng góp cho 
“Quỹ vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến 
đầu Tổ quốc”. 

Năm 2017, đồng hành với nhiều 
tổ chức khác nhau, Novaland 
đã hỗ trợ đem lại trái tim khỏe 
mạnh cho khoảng 500 bệnh 
nhân nghèo, trong đó phần lớn là 
trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, 
và hỗ trợ đem lại nụ cười rạng rỡ 
cho khoảng 400 trẻ bị dị tật sứt 
môi, hở hàm ếch.

Novaland tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nhằm giúp bà 
con có cơ hội tự tạo công ăn việc làm cho bản thân, phát triển kinh 
tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và đóng góp cho địa phương.

Chuỗi hoạt động xã hội tình nguyện (làm sạch bãi biển, trồng cây, 
đóng góp vật chất…) trong hành trình Team Building 2017 tại
Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Lạt được tập thể cán bộ - 
nhân viên Novaland hướng ứng nhiệt tình.

Hoạt động giúp đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả của 
các đợt bão lũ  năm 2017 với tổng  số tiền hơn 3 tỷ đồng. 
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Với một năm nhiều nỗ lực trong kinh doanh và tích cực tham gia hoạt động xã hội, Tập 
đoàn Novaland đã được các tổ chức uy tín  trong và ngoài nước vinh danh hơn 20

giải thưởng trong lĩnh vực BĐS và nhiều lĩnh vực khác như: trách nhiệm xã hội, 
thương hiệu, tài chính, nhân sự, doanh nghiệp phát triển bền vững… 

NĂM 2017 - VINH DANH
THƯƠNG HIỆU NOVALAND 
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Bằng khen từ Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, 
UBND tỉnh Quảng Nam cùng nhiều cơ quan, tổ chức khác  là sự ghi nhận quý báu cho 
sự đóng góp tích cực của Tập đoàn Novaland trong các hoạt động hỗ trợ và phát triển 

cộng đồng năm 2017.

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Tập đoàn 
Novaland vì đã có thành tích trong tham gia đóng góp và 
ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” năm 2017

Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM 
tặng Novaland vì đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ
“Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2017

UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho Novaland vì 
đã có nhiều đóng góp nhằm khắc phục thiên tai do ảnh 
hưởng của cơn bão số 12 trên địa bàn tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng kỷ niệm 
chương cho Novaland vì đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ
“Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng kỷ niệm 
chương cho Novaland vì đã đồng hành ủng hộ Quỹ
“Vì người nghèo” thành phố

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 
tặng cho Novaland bằng khen ghi nhận đóng góp tích cực 
cho cộng đồng
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TRIỆU ĐỒNG

QUÀ TẶNG DÀNH CHO GIA ĐÌNH
QUÀ TẶNG

XUÂN TRAO LỘC ĐIỀN LÊN ĐẾN

380 CHUYẾN DU LỊCH
CHÂU ÂU

“PHỐ ÂU” MỚI
TẠI QUẬN 2

Điều khoản & điều kiện áp dụng(*) 


