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Tập đoàn Novaland kết Quý IV/2018 với nhiều hoạt động quan trọng và tạo 
những tiền đề vững chắc cho kế hoạch phát triển năm 2019.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là BĐS Nhà ở, Tập đoàn Novaland vừa 
chính thức giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ du lịch NovaTourism với 3 thương 
hiệu sản phẩm chính bao gồm: NovaHills, NovaBeach và NovaWorld. 

Để hiện thực hóa chiến lược này, Novaland đang từng bước phối hợp với 
các nhà tư vấn, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những điểm 
đến tuyệt hảo, 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.

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 các giải thưởng về phát triển bền vững, tài chính, 
nhân sự.

Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật thông tin mới nhất về tiến độ thi công 
của các dự án đã, đang và sắp bàn giao trong năm 2019.

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 năm mới 2019 An khang - Thịnh vượng, Vạn sự thành công!

Trân trọng,
Ban Biên tập Bản tin Novaland
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THƯƠNG HIỆU NOVALAND KẾT NĂM 2018
VỚI CÁC GIẢI THƯỞNG UY TÍN
Trong những tháng cuối năm 2018, nỗ lực của Tập đoàn Novaland tiếp tục 
được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế là 
thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Thương hiệu BĐS duy nhất được vinh danh trong lễ trao giải cuộc bình chọn doanh 
nghiệp niêm yết 2018

Ngày 2/11/2018, trong Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 do Sở Giao dịch chứng 
khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp cùng Báo Đầu tư tổ 
chức, Tập đoàn Novaland lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên (BCTN) 
tốt nhất và Top 10 Báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) tốt nhất.

Là giải thưởng uy tín dành cho các công ty niêm yết,  các doanh nghiệp tham gia Cuộc bình chọn 
Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 được chọn lọc kỹ và phải thỏa mãn các điều kiện khắt khe. Tất 
cả các báo cáo vào vòng chung khảo của tất cả các hạng mục đều được soát xét bởi 4 công ty 
kiểm toán hàng đầu là Deloitte, EY, KPMG và PWC. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong 
BCTC, BCTN song ngữ Anh Việt là yếu tố quan trọng giúp Novaland được đánh giá cao và liên tục 
đạt giải trong 2 năm 2017 - 2018. 

Top 11 Doanh nghiệp bền vững 2018

Giải thưởng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền 
vững Việt Nam (VBCSD) - Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng cho Novaland trong 
khuôn khổ lễ công bố Top 100 Doanh nghiệp bền vững 
năm 2018 ngày 22/11/2018.

Với vị thế của một Công ty niêm yết hàng đầu, Novaland 
luôn nỗ lực và quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát 
triển bền vững, góp phần vào thực hiện thành công chiến 
lược tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng như hướng đến 
17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại Vietnam HR Awards

Ngày 27/11/2018, Giải thưởng Vietnam HR Awards 2018 chính 
thức công bố và trao giải cho các doanh nghiệp có chính sách 
nhân sự xuất sắc. Trong đó, Tập đoàn Novaland lần thứ 2 được 
vinh danh ở 02 hạng mục giải thưởng quan trọng: Môi trường 
làm việc tốt và Lương, thưởng và phúc lợi hiệu quả.

Vietnam HR Awards là giải thưởng đầu tiên và duy nhất vinh 
danh các chính sách nhân sự xuất sắc tại Việt Nam được sự bảo 
trợ bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Giải thưởng sử 
dụng phương pháp chuyên môn độc quyền từ Viện Nghiên cứu 
Quản trị nguồn nhân lực Singapore (Singapore Human 
Resources Institute - SHRI) – một tổ chức nghiên cứu lĩnh vực 
nhân sự lớn nhất Singapore với 48 năm kinh nghiệm.
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NHIỀU GAM MÀU SÁNG, NĂM 2019 ĐƯỢC
DỰ BÁO TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

NHIỀU THƯƠNG HIỆU “ĐÌNH ĐÁM”
ĐỒNG HÀNH CÙNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN & DỊCH VỤ DU LỊCH
NĂM 2019 CỦA NOVALAND
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Trải qua một năm 2018 đầy biến động mạnh, thị trường bất động sản (BĐS) được kỳ vọng sẽ có 
chiều hướng đi lên trong năm 2019. 

ÔNG LÊ HOÀNG CHÂU - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TP. HCM

Thị trường có những thăng trầm trong năm 2018, nhưng về cơ bản đã đạt được mục tiêu, giữ được thế ổn định. 
Năm 2019 thị trường BĐS sẽ đứng trước nhiều thách thức cũng như cơ hội. Và ưu thế thuộc về các dự án có vị trí 
đắc địa, hạ tầng tốt, môi trường tốt, thông minh, tạo ra đẳng cấp khác biệt, độc đáo, tích hợp đồng bộ nhiều tiện 
ích, dịch vụ, an toàn.

ÔNG SỬ NGỌC KHƯƠNG, GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN ĐẦU TƯ SAVILLS VIỆT NAM

Vốn FDI đang chờ vào BĐS là rất lớn. Tuy nhiên, họ đầu tư có chọn lọc, đầu tư vào các công ty có quỹ đất lớn và 
quỹ đất sạch, vì như thế mới có tiềm năng ghi nhận doanh thu. Làm sao có đất sạch để phát triển dự án để bán là 
thách thức lớn trong 2-3 năm tới. Doanh nghiệp phải tạo ra doanh thu, lợi nhuận thì mới hấp dẫn nhà đầu tư

ÔNG MAURO GASPAROTTI, GIÁM ĐỐC SAVILLS HOTELS CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Phân khúc BĐS ven biển vốn là phân khúc đầu tư được quan tâm trong những năm vừa qua được cho là sẽ tiếp 
tục phát triển trong năm tới. Nguồn cầu du lịch dự kiến vẫn tiếp tục tăng trưởng cả về lượt khách du lịch quốc tế 
và khách nội địa. Đây là đòn bẩy để thị trường này vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2019

BÀ DƯƠNG THÙY DUNG, GIÁM ĐỐC CẤP CAO CBRE VIỆT NAM

Năm 2019, phân khúc BĐS cao cấp và hạng sang tại TP.HCM được dự báo số lượng chào bán ít đi, trong khi tỉ lệ 
tiêu thụ vẫn cao. Đặc biệt, các dự án ở khu trung tâm TP do nguồn cung hạn chế khiến giá và sức tiêu thụ tiếp tục 
là tâm điểm của thị trường trong thời gian tới. Về BĐS nghỉ dưỡng, sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cơ sở hạ 
tầng kết nối các điểm du lịch mới nổi giàu tiềm năng sẽ là "cú hích" cho thị trường BĐS du lịch biển trong vài năm 
tới. Những dự án của các tập đoàn trong và ngoài nước sẽ đưa những vùng đất hoang sơ, ít du khách hoặc nghèo 
nàn về hạ tầng, dịch vụ nhanh chóng lột xác trong thời gian ngắn để trở thành những thị trường nghỉ dưỡng đầy 
tiềm năng, đem lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tiên phong.

Từng bước triển khai kế hoạch phát triển Giai đoạn 2, Novaland chú trọng 
xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều thương hiệu hàng đầu 
trên thê giới và trong nước.





Nguồn: Tổng hợp
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Đặc biệt, tiếp nối chuỗi hoạt động trong việc triển khai dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng 
sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”, trung tuần tháng 11/2018, Tập đoàn Novaland và 
Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group – BCG) đã có buổi thảo luận với lãnh 
đạo tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long về vai trò cụ thể và thiết yếu của mỗi tỉnh để 
cùng kết nối xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch ĐBSCL theo tầm nhìn “#MyMekong - 
Điểm đến ven sông số 1 Châu Á”.

Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp với các nhà tư vấn, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để 
tạo ra những điểm đến tuyệt hảo của 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 sẽ tập trung phát triển tại các thành phố có tiềm 
năng du lịch lớn như Phú Quốc, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, 
Ninh Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng…

Ký kết với các thương hiệu xây dựng 
hàng đầu như Tập đoàn Hòa Bình, Công 
ty Cổ phần Ricons trong việc triển khai 

xây dựng cho dự án NovaBeach Cam 
Ranh Resort & Villas (Cam Ranh, Khánh 

Hòa); dự án NovaHills Mũi Né Resort & 
Villas (Phan Thiết, Bình Thuận).

Ký kết với các thương hiệu nổi tiếng về 
dịch vụ ẩm thực như Tập đoàn Mesa, 
Công ty MyLife Group nhằm phát triển hệ 
thống F&B tại chuỗi tổ hợp nghỉ dưỡng.



Bên cạnh BĐS, năm 2019 Tập đoàn Novaland sẽ triển khai mạnh mảng Dịch vụ - Du lịch 
NovaTourism với 03 thương hiệu sản phẩm chính là NovaHills, NovaBeach và NovaWorld, 
và giới thiệu thêm khoảng 2.300 sản phẩm BĐS du lịch nghỉ dưỡng. 

Gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư lẫn giá trị trải nghiệm cho khách du lịch, Tập đoàn 
định hướng triển khai một hệ sinh thái gồm 8 mảng hoạt động chính trong lĩnh vực Dịch 
vụ - Du lịch tại các địa phương lựa chọn phát triển.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM DỊCH VỤ - DU LỊCH  NOVATOURISM

DỰ ÁN MỚI QUÝ I / 2019
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GIẢI TRÍ
Tự tổ chức và vận hành các hoạt động giải trí đa 

dạng như công viên nước (Water park), công viên 
chủ đề (Theme park), thủy cung (Aquarium), vườn 
thú hoang dã (Safari), sở thú (Zoo), sân Gôn, trung 

tâm giải trí tổng hợp (game, đua xe, karaoke…), các 
show trình diễn ấn tượng… để thu hút và kéo dài thời 

gian lưu trú của du khách trong và ngoài nước 

DỊCH VỤ LỮ HÀNH
Tự tổ chức hoặc hợp tác với các công ty du 

lịch trong và ngoài nước xây dựng các 
chuyến tham quan ngắn ngày (bao gồm 

dịch vụ đưa đón) tại những danh lam thắng 
cảnh đặc sắc địa phương. 

XÚC TIẾN DU LỊCH
Tự tổ chức hoặc hợp tác liên kết với các địa phương, các 

tổ chức tư vấn quốc tế, các tổ chức du lịch trong và 
ngoài nước để hình thành chuỗi các “sản phẩm du lịch” 

(sự kiện văn hóa, lễ hội…), áp dụng cộng nghệ vào mô 
hình quản lý du lịch nhằm đem đến trải nghiệm sâu sắc 

về Di sản Việt Nam (du lịch truyền thống, du lịch tâm 
linh…), góp phần xây dựng “Thương hiệu du lịch” cho địa 

phương trên bản đồ du lịch thế giới. 

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
Tự tổ chức hoặc hợp tác với đối tác là các đơn vị vận 

tải: đường bộ (Phương Trang, Thành Bưởi, Mai Linh…), 
đường không (Vietjet Air, Vietnam Airline, Air Asia…), 
đường thủy… và kết hợp với các đại lý du lịch để đưa 

đón khách du lịch đến với các địa điểm du lịch và điểm 
lưu trú của Novaland. 

ẨM THỰC
Tự tổ chức (franchise) hoặc hợp tác với các các 
thương hiệu danh tiếng về ẩm thực (Mesa 
Group, VTI…) để phát triển các loại hình nhà 
hàng, quán café/ trà, Pub, beach club, lounge… 
nằm bên trong tổ hợp du lịch của Novaland, góp 
phần mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng 
tuyệt vời cho du khách. 

MUA SẮM
Tổ chức các không gian mua sắm cho du khách 
ngay bên trong tổ hợp du lịch của Novaland. Tự 
vận hành khối bán lẻ hoặc hợp tác với các 
thương hiệu bán lẻ lớn (Robins, Parkson…), và 
liên kết với địa phương giới thiệu các mặt hàng 
truyền thống (đặc sản, làng nghề).

LƯU TRÚ
Phát triển các dự án BĐS nghỉ dưỡng được quản lý 
vận hành quản lý bởi những thương hiệu danh 
tiếng quốc tế… Các khu khách sạn, resort sẽ là 
điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và 
quốc tế. Đồng thời, tạo ra các sản phẩm BĐS nghỉ 
dưỡng đầu tư (biệt thự, condotel, second-home) 
thanh khoản cao, sinh lợi lâu dài cho khách hàng.

HẬU CẦN 
Tự tổ chức hoặc hợp tác với các nhà cung cấp 
chuyên nghiệp để tối ưu hóa các dịch vụ hậu 
cần (vận chuyển hàng hóa, dọn phòng, giặt ủi…) 
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THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM BĐS DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

NOVAWORLD
TỔ HỢP ĐÔ THỊ - NGHỈ DƯỠNG – GIẢI TRÍ

Lưu trú đa dạng:
+ Township: căn hộ, nhà phố,
                        biệt thự (second-home) 
+ Biệt thự nghỉ dưỡng (branded villa)
+ Khách sạn và Khu nghĩ dưỡng

Trung tâm thương mại - ẩm thực quốc tế

Đi theo hình thức tổ hợp Đô thị - Nghỉ dưỡng – Giải trí, NovaWorld hội tụ mọi hoạt động du lịch 
nghỉ dưỡng với các hình thức lưu trú đa dạng như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, nhà phố… cùng 
các khu vui chơi, giải trí cao cấp. 

Mỗi cụm NovaWorld sẽ có quy mô từ 100ha trở lên, và đi theo một chủ đề chính, tạo điểm nhấn 
riêng biệt và độc đáo cho du lịch tại các địa phương được lựa chọn phát triển như Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận,...

Công viên Chủ đề
  + Công viên sinh vật biển

  + Vườn Nhật
  +  Trò chơi mạo hiểm

  + Nhà trên cây / Leo núi
  + Khu bắn súng sơn…

Tổ hợp giải trí
+ Khu trò chơi trẻ em/ gia đình
+ Công viên nước
+ CLB thể thao biển
+ Quảng trường
+ Nhà hát/ biểu diễn show quốc tế

Safari
 + Mini safari

   + Vườn thú ngày (Day safari)
   + Vườn thú đêm (Night safari)

   + Vườn thú Trẻ em (Kid zoo)

www.novaland.com.vn 11

NovaGolf:

Chuỗi sân gôn
thương hiệu “Greg Norman”
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LÝ GIẢI SỨC HẤP DẪN 
CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS 
DU LỊCH CAM RANH 
NĂM 2019
Khánh Hòa là cái tên nổi bật trên bản đồ du lịch 
Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Ấn tượng, Cam 
Ranh – nơi sở hữu bãi biển Bãi Dài hoang sơ cùng 
hệ sinh thái với rừng nguyên sinh trùng điệp – 
đang trở thành một địa chỉ du lịch mới đầy hấp 
dẫn, mang sắc thái khác biệt với Nha Trang.

Khách đông, lưu trú dài ngày – tăng trưởng không 
ngừng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 
2010 - 2017, số lượng du khách đến đây tăng mạnh ở mức 
17% mỗi năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng tới 27% 
mỗi năm. Trong năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa ước đón 
hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ 
năm 2017; trong đó có gần 2,8 triệu lượt khách quốc tế, 
tăng hơn 36%, doanh thu đạt hơn 20.500 tỷ đồng. Lượng 
khách này được mong đợi tiếp tục tăng hơn nữa với sự 
phát triển mạnh của các thị trường Hàn Quốc, Malaysia, 
cùng với đà tăng trưởng của thị trường Trung Quốc và Nga. 

Đáng chú ý, so với các tỉnh thành ven biển khác, thời gian 
lưu trú bình quân của du khách tại Khánh Hòa, đặc biệt là 
khách quốc tế khá cao, khoảng 3,95 ngày và có xu hướng 
tăng dần qua các năm. Trong đó, thời gian lưu trú bình 
quân của khách Trung Quốc đạt 3 - 4 đêm, khách Nga từ 10 
- 12 ngày. Đây chính là một trong những yếu tố thúc đẩy du 
lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại địa phương này phát triển 
mạnh.

Khi du lịch tại Nha Trang đã bình ổn và quỹ đất ngày càng 
khan hiếm, Cam Ranh được định hướng trở thành trung 
tâm du lịch mới của Khánh Hoà thời gian tới với đa dạng 
dịch vụ: khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, vận tải 
hàng không và các trung tâm thương mại, hội nghị cấp 
quốc gia và quốc tế. 

Cam Ranh – lựa chọn của nhóm khách cao cấp

Cam Ranh được thiên nhiên vô cùng ưu ái khi sở hữu tài 
nguyên du lịch phong phú với những vịnh biển, biển đảo 
đẹp nhất thế giới. Nhờ khí hậu ôn hòa, hầu như nắng ấm 
quanh năm, nơi đây rất được khách du lịch ưu chuộng, 
không chỉ là nghỉ mát mùa hè mà còn du lịch tránh rét 
trong mùa đông.
 
Xét về phân khúc khách hàng, nếu như tại Nha Trang, phân 
khúc 3 sao chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36%, thì tại Cam 

Ranh, đến thời điểm Quý 2/2018, toàn bộ khách sạn đi vào 
hoạt động đều thuộc phân hạng 5 sao. Các dự án ở Cam 
Ranh hoạt động với công suất trung bình 75% và giá phòng 
so sánh với phân khúc 5 sao ở Nha Trang luôn cao hơn 
trung bình 15%. 

Đồng thời, Cam Ranh cũng là đầu mối giao thông đường 
bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển trong nước 
và quốc tế…; cùng hạ tầng du lịch phát triển mạnh mẽ từng 
ngày để trở thành một trong những điểm đến trọng điểm 
của du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ. Cuối tháng 6 
vừa qua, Nhà ga T2 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh 
đi vào hoạt động, có khả năng đón khoảng 4 triệu lượt 
hành khách quốc tế/năm và tăng gấp đôi đến năm 2030.

Thêm “Ông lớn” đổ bộ Cam Ranh 

“Thủ phủ resort triệu đô” tại Cam Ranh tập trung tại khu 
vực Bãi Dài – bãi biển cát trắng tuyệt đẹp dài 8 km, kết nối 
từ sân bay Cam Ranh đến cửa ngõ TP.Nha Trang. Khu vực 
này đã thu hút rất nhiều chủ đầu tư có tiềm lực cũng như 
các nhà quản lý vận hành quốc tế. 

Mới nhất, trong kế hoạch năm 2019, “ông lớn” Novaland hé 
lộ việc tham gia thị trường tiềm năng này với dự án 
NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas. Sở hữu 350m đường 

biển riêng tại Bãi Dài, cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 
10 phút di chuyển, NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas là 
tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng bao gồm khu biệt thự và bunga-
low, khu khách sạn, condotel cùng các tiện ích nghỉ dưỡng 
theo tiêu chuẩn quốc tế. 

NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas sẽ được vận hành bởi 
Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels – với các thương hiệu như 
AVANI, Oaks, … Minor Hotels hiện đang vận hành hơn 530 
khách sạn hoạt động tại 51 quốc gia trên khắp thế giới với 
khoảng 76.000 phòng, là thành viên của Liên minh khách 

sạn hạng sang lớn nhất thế giới – Global Hotel Alliance, 
Minor Hotels có hơn 10 triệu hội viên Loyalty tại 76 quốc gia 
(tính đến quý II/2018). Với sự hợp tác chiến lược này, dự án 
được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về khả năng sinh lời 
bền vững khi chính thức đưa vào hoạt động. 

Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động với 
nhiều đường bay mới sẽ là “cú hích” lớn cho du lịch địa phương

Phối cảnh mẫu biệt thự NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas

Bãi Dài - Cam Ranh - Khánh Hòa

LIÊN HỆ THAM QUAN KHU NHÀ MẪU
26 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0903 69 4888
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VN-INDEX NĂM 2018

NHỮNG CHỈ SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2018 HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 
NỔI BẬT NĂM 2018

Novaland kết thúc năm 2018 với một số kết quả tăng trưởng đáng khích lệ. Tiêu biểu, doanh 
thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15.290 tỷ VND, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017; 
lợi nhuận sau thuế đạt 3.280 tỷ VND, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2017; số lượng sản phẩm 
bàn giao để ghi nhận doanh thu đạt 4.591 sản phẩm, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Tổng tài sản năm 2018 tăng 41% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn chủ sở hữu cũng được ghi 
nhận mức tăng trưởng cao, năm 2018 đạt 20.473 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ 2017.

Tuy vậy, kết quả năm 2018 vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng tại Đại hội Đồng Cổ đông. 
Đây sẽ là những tiền đề cho nỗ lực và quyết tâm của Tập đoàn cho hoạt động kinh doanh giai 
đoạn tiếp theo. Cụ thể, năm 2019, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch xây dựng và phát 
triển song song BĐS nhà ở tại TP.HCM và BĐS nghỉ dưỡng tại những khu du lịch tiềm năng 
trên cả nước. 

Mục tiêu trong năm 2019 là doanh số bán hàng đạt 6.500 sản phẩm, bàn giao 5.900 sản 
phẩm, doanh thu đạt 18.000 tỷ VND.

Trong năm 2018, Novaland thu hút sự quan tâm từ phía 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đã có hơn 130 nhà đầu 
tư yêu cầu tham gia gặp gỡ và tìm hiểu về Novaland, với 
hơn 110 cuộc họp được tiến hành. Trong năm 2018, bộ 
phận quan hệ nhà đầu tư (IR)  đã tổ chức thành công 2 hội 
nghị chuyên gia phân tích trong nước và 2 cuộc họp trực 
tuyến hàng quý cho nhà đầu tư nước ngoài kết thúc quý 2 
và quý 3. Những cuộc họp trực tuyến không định kỳ cũng 
được thực hiện thường xuyên ngay khi có nhu cầu từ Nhà 
đầu tư. Những sự kiện này của Novaland đã nhận được các 
phản hồi tích cực từ cộng đồng phân tích tài chính.

Tập đoàn cũng liên tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 
không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Năm 
2018, Tập đoàn đã huy động mới thành công 520 triệu USD 
bao gồm khoản vay 70 triệu USD do Credit Suisse thu xếp 
và khoản vay 60 triệu được thu xếp bởi Ngân hàng 
Standard Chartered, 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi 

và 150 triệu USD cổ phần riêng lẻ. Trái phiếu Chuyển đổi có 
kỳ hạn 5 năm, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán Singapore (SGX), giúp khởi động lại hoạt động phát 
hành chứng khoán "equity-linked" trên thị trường Việt 
Nam vốn đã trầm lắng trong vòng 6 năm trở lại đây. 

Trong đợt phát hành lần đầu, Tập đoàn đã thực hiện giao 
dịch kép để chào bán cùng lúc 160 triệu USD từ Trái phiếu 
Chuyển đổi theo format Regulation S và 150 triệu USD từ 
vốn cổ phần theo format 144A của đạo luật chứng khoán 
Mỹ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là cấu trúc 
giao dịch kép lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam và 
được bình chọn là "Best Vietnam equity-linked deal" trong 
khuôn khổ giải thưởng “The Asset Triple A Country Awards 
2018” tổ chức bởi Tạp chí uy tín The Asset. Đợt phát hành 
Trái phiếu Chuyển đổi thứ 2 vào tháng 12 năm 2018 đã 
thành công thu hút thêm 80 triệu USD, với cùng các điều 
kiện điều khoản như đợt 1. 
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TẬP ĐOÀN NOVALAND 
NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG VÌ MỘT
CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Song song với hoạt động kinh doanh bền vững, năm 2018, Tập đoàn Novaland đã dành gần 255 tỷ đồng cho 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng, với hàng trăm chương trình, dành cho hàng triệu người thụ hưởng trên cả nước. 
Bên cạnh sự phối hợp xuyên suốt với các tổ chức, đoàn thể uy tín, các hoạt động thiện nguyện của Novaland 
tiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo của các cán bộ, nhân viên, khách hàng cùng chung tay chia sẻ 
trách nhiệm xã hội với Tập đoàn.

Ngay trong những ngày đầu năm 2019, Tập đoàn Novaland đã dành hơn 3,7 tỷ đồng tập trung vào hoạt động 
chăm lo cho người nghèo vui đón Tết Nguyên đán.

Tổ chức hoạt động cộng đồng bảo vệ môi 
trường tại bãi biển ở Phan Thiết (Bình Thuận)

Đồng hành cùng Chương trình “Xuân nghĩa tình - Tết 
đến mọi nhà” tại Quận 4, TP.HCM

Đồng hành cùng Chương trình Tết Quân Dân tại Cần Thơ Các em học sinh nghèo vượt khó miền núi tại Phú Yên 
vui mừng đón nhận xe đạp mới trước thềm năm mới

Sáng ngày 20/1/2019, hơn 700 hộ gia đình 
khó khăn xã Long Khánh A, Long Khánh B 
và An Bình A thuộc H.Hồng Ngự, Đồng 
Tháp đã vui mừng nhận những phần quà 
Tết đong đầy tình cảm từ Tập đoàn 
Novaland



100% biệt thự nghỉ dưỡng
đơn lập phong cách Tây Ban Nha

Địa thế đồi núi, hướng biển
độc đáo từ độ cao 85m

Tiện ích resort
tiêu chuẩn quốc tế

Chính sách chia sẻ
lợi nhuận lên tới 85%

www.novahillsmuine.com.vnHotline:

NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

THANH TOÁN          TY Đ�NG TRONG 31 THÁNG
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STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SL STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SL

VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC

VỊ TRÍ QUẢN LÝ

1 Giám đốc chăm sóc khách hàng 1

2 Giám đốc đảm bảo chất lượng 1

3 Giám đốc điều hành dự án 3

4 Giám đốc điều hành khu vực 3

5 Giám đốc dự án xây dựng 2

6 Giám đốc Maketing (thị trường HK, TQ) 1

7 Giám đốc Marketing 1

8 GĐ Quản lý Rủi Ro, Quy Trình và Tuân Thủ 1

9 Giám đốc quản lý vận hành dự án 1

10 Giám đốc Tài chính 1

11 Giám đốc thiết kế kiến trúc (Nước ngoài) 1

23 Trưởng phòng tài chính 1

24 Trưởng phòng Thị trường vốn 1

25 Trưởng phòng truyền thông nội bộ 1

26 Phó phòng hậu mãi 1

27 Quản lý dự án khu vực 3

28 Quản lý dự án xây dựng 3

29 QL dự toán khối lượng & ngân sách cơ điện 3

30 QL dự toán khối lượng & ngân sách xây dựng 4

31 Quản lý hạ tầng CNTT 1

32 Quản lý thiết kế (Atraction/ Landscape) 2

33 Giám sát chăm sóc khách hàng 1

34 Giám sát đầu tư 2

12 Giám đốc thiết kế kỹ thuật 1

13 Giám đốc vận hành khu vui chơi giải trí 1

14 Trưởng phòng đối tác nhân sự 2

15 Trưởng phòng đào tạo 2

16 Trưởng phòng đầu tư 6

17 Trưởng phòng Digital Marketing 1

18 Trưởng phòng kiểm soát kỹ thuật 2

19 Trưởng phòng Marketing 3

20 Trưởng phòng Pháp lý 2

21 Trưởng phòng quan hệ nhà đầu tư 1

22 Trưởng phòng quản lý tòa nhà 1

Nằm trong chiến lược phát triển mở rộng ngành Bất động sản và 
Dịch vụ Du lịch, Tập đoàn Novaland hiện đang chiêu mộ thêm 2.000 
nhân sự lĩnh vực BĐS. 

Các cơ hội nghề nghiệp không chỉ ở các lĩnh vực nghiên cứu phát 
triển, đầu tư dự án, marketing kinh doanh mảng dự án Nhà ở, mà 
còn mở rộng đến nhóm nghề liên quan đến Du lịch và BĐS du lịch 
nghỉ dưỡng. Địa điểm làm việc không chỉ tập trung ở TP.HCM mà 
còn tại các tỉnh thành có tiềm năng về du lịch như Vũng Tàu, Phan 
Thiết, Nha Trang, Cần Thơ…

Ứng viên vui lòng tham khảo chi tiết các vị trí tuyển dụng tại 

Website: www.novaland.com.vn 

hoặc nộp hồ sơ tại

Email: recruitment@novaland.com.vn 

Hotline: 0906 35 38 38   Ext: 2205
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65 Chuyên viên phân hệ MM 1

66 Chuyên viên Pháp lý 5

67 Chuyên viên pháp lý dự án 1

68 Chuyên viên phát triển kinh doanh 1

69 Chuyên viên phát triển ứng dụng 1

70 Chuyên viên quản trị thương hiệu Tập đoàn 2

71 Chuyên viên Tài chính dự án 4

72 Chuyên viên Thị trường vốn 1

73 Chuyên viên thiết kế 1

74 Chuyên viên tuyển dụng 2

75 Kế toán bán hàng 3

VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN

48 KTS thiết kế kiến trúc 2

49 KTS thiết kế quy hoạch 2

50 Kỹ sư cảnh quan 1

51 Kỹ sư cao cấp dự toán khối lượng cơ điện 1

52 Kỹ sư cao cấp dự toán khối lượng xây dựng 6

53 Kỹ sư hoàn thiện 1

54 Chuyên viên cao cấp phân hệ SAP 1

55 Chuyên viên công nợ 2

56 Chuyên viên đầu tư 2

57 Chuyên viên Digital MKT 1

58 Chuyên viên đối tác nhân sự 1

76 Kế toán bán hàng cao cấp 1

77 Kế toán dự án 2

59 Chuyên viên hành chính 2

60 Chuyên viên hỗ trợ đại lý 1

61 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh 10

62 Chuyên viên hoạch định & phân tích tài chính 2

63 Chuyên viên hợp đồng 4

64 Chuyên viên Marketing 1

78 Kế toán thanh toán 2

79 Lễ tân 3

80 Nhân viên kỹ thuật 1

81 Thư ký 2

82 CV Tư vấn Bất động sản 500

SL

47 Giám sát xây dựng 1

41 Giám sát pháp lý dự án 2

42 Giám sát PR 1

43 Giám sát quan hệ nhà đầu tư 1

44 Giám sát quản trị thương hiệu tập đoàn 1

45 Giám sát Thị trường vốn 1

46 Giám sát thủ tục Pháp lý Doanh nghiệp 1

35 Giám sát dự án khu vực 5

36 Giám sát hỗ trợ CNTT 1

37 Giám sát hỗ trợ cộng đồng 1

38 Giám sát kiểm soát kỹ thuật 2

39 Giám sát Marketing 4

40 Giám Sát Pháp lý 2


