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Kính thưa Quý Khách hàng và Quý Cổ đông!

Tập đoàn Novaland kết quý I/2019 bằng        
công bố Báo cáo tài chính 2018 cùng một               
loạt kế hoạch kinh doanh ấn tượng trong           
chiến lược phát triển Giai đoạn 2.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là BĐS 
Nhà ở, Tập đoàn Novaland đang từng bước           
mở rộng phát triển Dịch vụ Du lịch và BĐS        
du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng 
du lịch lớn như Cần Thơ, Phan Thiết - Bình Thuận, 
Cam Ranh - Khánh Hòa, …. Mục tiêu của Novaland 
là 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.
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Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong quý I/2019 là sự 
xuất hiện của Đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí & 
thể dục thể thao NovaWorld Phan Thiết với quy mô 
gần 1.000 ha, hứa hẹn góp phần đưa nơi đây                        
trở thành trung tâm nghỉ dưỡng giải trí, thể thao             
biển của khu vực Châu Á.

Với sứ mệnh “Kiến tạo cộng đồng – Xây dựng           
điểm đến - Vun đắp niềm vui”, Tập đoàn Novaland 
luôn cam kết kinh doanh có trách nhiệm và phát triển 
bền vững qua nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
thiết thực. 

Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật thông tin mới nhất 
về tiến độ thi công của các dự án cũng như sự     
quan tâm của thị trường đối với các dự án mới ra mắt.

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 sức khỏe và thành công!

Trân trọng,

Ban Biên tập Bản tin Novaland

Nhiều giải thưởng uy tín vinh danh những nỗ lực không ngừng nghỉ

của Novaland
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GIẢI THƯỞNG
“BEST VIETNAM EQUITY-LINKED DEAL”

Với việc thực hiện thành công cấu trúc giao dịch song song lần đầu 
tiên tại Việt Nam, Tập đoàn Novaland đã vinh dự nhận giải thưởng 
"Best Vietnam equity-linked deal" trong khuôn khổ giải thưởng        
“The Asset Triple A Country Awards 2018” do Tạp chí The Asset -          
ấn phẩm uy tín hàng đầu về tài chính tại thị trường châu Á trao tặng.

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. 

1

Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 20/11 - 
20/12/2018 trên hệ thống báo điện tử 
tinnhanhchungkhoan.vn và baodautu.vn, 
thu hút hơn 1,3 triệu lượt người tham gia 
“chấm điểm” cho các dự án. Kết quả cho 
thấy có nhiều dự án vượt mốc 100.000 lượt 
bạn đọc tham gia chấm điểm.

Trong đó, dự án The Grand Manhattan được 
vinh danh trong hạng mục Dự án xanh và 
thông minh, dự án NovaHills Mũi Né vinh dự 
nằm trong top Dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp. 
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THE GRAND MANHATTAN CHIẾN THẮNG
TẠI GIẢI THƯỞNG BEST OF THE BEST,
HẠNG MỤC "CONDO DESIGN OF THE YEAR"

Đầu năm 2019, The Grand Manhattan (trung tâm Q.1, TP.HCM) đã trở 
thành dự án BĐS nhà ở duy nhất giành chiến thắng tại giải thưởng 
Best of the Best 2018, hạng mục "Condo design of the year" do          
tạp chí danh tiếng Robb Report tổ chức. 

Lấy cảm hứng từ Manhattan, New York, thể hiện sự vượt trội với          
thiết kế đẳng cấp 5 sao, The Grand Manhattan đã hoàn toàn                
thuyết phục được ban tổ chức để trở thành dự án hạng sang có             
thiết kế xuất sắc của năm.

2

TOP 2 CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
UY TÍN NHẤT NĂM 2019
Trong khuôn khổ lễ Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản – Xây dựng – Vật liệu xây dựng năm 2019 
do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet – Bộ Thông tin 
và Truyền thông tổ chức, Tập đoàn Novaland hân hạnh nằm trong Top 2 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín năm 2019.

Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, có vị thế trong ngành,             
có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành với thương hiệu được nhiều người tin tưởng trên 
thị trường Việt Nam giai đoạn 2018-2019.

4

NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN 
VINH DANH NHỮNG
NO LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ
CỦA NOVALAND  

GIẢI THƯỞNG

NOVAHILLS MŨI NÉ VÀ THE GRAND MANHATTAN VINH DỰ ĐƯỢC 
XƯỚNG TÊN TRONG 36 DỰ ÁN DẪN ĐẦU XU THẾ DO ĐỘC GIẢ 
BÁO ĐẦU TƯ BÌNH CHỌN 
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NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC
CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH
TẠI DIỄN ĐÀN “BĐS DU LỊCH 2019”

Theo ông Kai Marcus Schroter, khó khăn của ngành 
du lịch nói chung, BĐS du lịch nói riêng là Việt Nam 
chưa đẩy mạnh được hoạt động marketing thương hiệu. 
Ngoài ra, quy hoạch tổng thể còn chưa phù hợp là 
rào cản lớn trong việc kêu gọi đầu tư. Tiêu chuẩn về 
xây dựng chưa đầy đủ, thiếu tính khác biệt và độc đáo. 
Đặc biệt, cái thiếu lớn nhất của BĐS du lịch Việt Nam    
là giải quyết vấn đề hạ tầng công và vấn đề bảo vệ          
môi trường sống.

Ở Việt Nam cần có hệ thống chia sẻ chi phí đầu tư hạ tầng 
công với các Nhà đầu tư tư nhân. Khi được cấp phép 
triển khai dự án, các Nhà đầu tư phải có hệ thống    
xử lý chất thải, chia sẻ gánh nặng với chính phủ về 
đầu tư hạ tầng công. Có như vậy mới thể hiện được 
trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ được môi trường sống.

Theo ông Hà Văn Siêu, đầu tư vào BĐS du lịch là tạo ra không gian gắn liền với 
ẩm thực, di sản văn hóa phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau ở 
nhiều quốc gia. Do đó, họ ở lại lâu hay ngắn với dự án của mình không phải là ở 
quy mô dự án mà là ở cái dịch vụ chúng ta đem đến cho họ. Khách du lịch hiện 
nay không chỉ đến biển, họ còn muốn đến nhiều nơi, những địa điểm còn 
hoang sơ, địa hình độc đáo… Chủ đầu tư BĐS phải tính toán được câu chuyện 
này, phải trên thực tế nhu cầu của khách hàng mà tạo ra những mô hình khác 
biệt, nhiều ý tưởng sáng tạo và đa dạng trong văn hóa, môi trường du lịch…

“Việt Nam có các thành phố lớn và có ít nhất 3 điểm 
du lịch hấp dẫn như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng 
nhưng tốc độ thu hút khách du lịch vẫn sau Thái Lan. 
Trở ngại lớn nhất là Visa đến Việt Nam khó, nhiều 
khách nước ngoài không muốn quay trở lại vì thủ tục 
xin visa mất nhiều thời gian của họ, chưa kể thời gian 
chờ đợi ở sân bay mất 1-1.5 tiếng. Điều này khó   
thu hút khách quốc tế quay trở lại, vô tình ảnh hưởng 
đến thị trường BĐS du lịch Việt Nam và cái nhìn 
của Nhà đầu tư quốc tế đến thị trường BĐS           
Việt Nam.” - Ông Adam Bury chia sẻ.

“CHƯA CÂN BẰNG GIỮA LỢI ÍCH ĐẦU TƯ 
TƯ NHÂN VỚI LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG”

“ VISA LÀ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHÁCH
DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM ”

“ĐA DẠNG NHU CẦU ĐỂ PHỤC VỤ NHIỀU ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH HÀNG KHÁC NHAU”

Ông Kai Marcus Schroter, CEO Hospitality Tourism Management

Ông Adam Bury, Phó Chủ tịch cấp cao JLL Hotel & Hospitality GroupÔng Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch

Theo ông Nam, thách thức đối với lĩnh vực BĐS du lịch hiện nay là 
thiếu phòng và thiếu đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, chất 
lượng. Thường 1 phòng khách sạn hiện nay có 1,5-2 nhân sự, nói 
đúng ra là thiếu cả về số lượng nhân sự và chất lượng đào tạo. 

Về giải pháp, ông Nam cho rằng các doanh nghiệp nên liên doanh 
liên kết với bộ phận nhân sự cấp cao, từng bước đào tạo trung, dài 
hạn của nhà nước với đào tạo ngắn hạn của doanh nghiệp. “Bên 
cạnh các lớp học đào tạo của Tổng cục du lịch thì doanh nghiệp và 
các hiệp hội nên tự đứng ra tổ chức trường lớp nhân sự chuẩn bị 
cho thị trường BĐS du lịch”, ông Nam cho hay.

“THIẾU HỤT CẢ CHẤT VÀ LƯỢNG NGUỒN
NHÂN LỰC ĐƯỢC ĐÀO TÀO BÀI BẢN”

Ông Nguyễn Trần Nam - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

“BẤT ĐỘNG SẢN (BĐS) DU LỊCH LÀ KÊNH ĐẦU TƯ HẤP DẪN, 
HỨA HẸN LỢI NHUẬN CAO NẾU CHỦ ĐẦU TƯ LỰA CHỌN ĐÚNG 
ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ CŨNG NHƯ TẠO RA NHỮNG LOẠI HÌNH            
PHÙ HỢP VỚI THẾ HỆ KHÁCH DU LỊCH MỚI, ĐẶC BIỆT TRONG 
THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP 4.0” - ĐÓ LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG 
NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH TẠI DIỄN ĐÀN 
“BẤT ĐỘNG SẢN  DU LỊCH 2019: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG & 
THÁCH THỨC NGUỒN NHÂN LỰC” DO TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THELEADER 
TỔ CHỨC 6/4/2019.

XU HƯỚNG BĐS
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Tại ĐHĐCĐ năm 2019, Tập đoàn Novaland đã trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 
kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt 15.290 tỷ đồng, tăng 31%      
so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2017.

Tập đoàn cũng công bố kế hoạch năm 2019 với doanh thu dự kiến là 18.000 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế dự kiến là 3.300 tỷ đồng, tăng lần lượt là 17,7% và 0,7% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Novaland cũng trình Đại hội kế hoạch bổ sung các ngành nghề 
liên quan đến dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật và      
đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

TÍNH ĐẾN NGÀY 31/03/2019,   
TẬP ĐOÀN GHI NHẬN MỨC TĂNG 
TRƯỞNG MẠNH VỀ DOANH THU 
VÀ LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ 
NĂM 2018.

DOANH THU THUẦN LŨY KẾ ĐẠT 
4.910 TỶ VND VÀ LỢI NHUẬN 
SAU THUẾ ĐẠT 282 TỶ VND. 
TỔNG TÀI SẢN ĐẠT 69.661 TỶ, 
TRONG ĐÓ TIỀN VÀ CÁC KHOẢN 
TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI 
ĐIỂM NGÀY 31/03/2019 ĐẠT 
8.616 TỶ VND.

VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2019 – 2023

NOVALAND THÔNG TIN
KẾ HOẠCH KINH DOANH

Trong khuôn khổ Đại hội, Đại diện Novaland 
cũng đã trình ĐHĐCĐ chiến lược phát triển 
giai đoạn 2019 – 2023. Theo đó, Novaland 
tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai 
đoạn 2, tập trung vào ngành nghề chủ lực 
là BĐS tại phân khúc trung cao, gồm BĐS 
nhà ở, đô thị vệ tinh và đại đô thị du lịch 
nghỉ dưỡng giải trí. Với quỹ đất hiện có là 
khoảng 2.700 ha, trong đó nhóm BĐS nhà ở 
chiếm khoảng 25%, nhóm BĐS du lịch nghỉ 
dưỡng chiếm khoảng 75%. Do đó, theo 
Novaland, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn 
giai đoạn tới cũng có thể được nắn chỉnh và 
mở rộng theo nguồn quỹ đất này cũng như 
nhu cầu của thị trường.

Với định hướng tập trung, chiến lược kinh 
doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, dòng tiền 
mạnh, quản trị rủi ro chặt chẽ, thượng tôn 
pháp luật, Novaland đã, đang và sẽ hoạt động 
hiệu quả và bền vững. Từ năm 2019, Tầm nhìn 
của Novaland có sự thay đổi theo hướng phát 
triển đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. “Novaland là 
Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực 
Bất động sản - Tài chính - Du lịch - Phát triển 
hạ tầng”. Trong một tương lai gần, Novaland 
tiếp tục phát triển mạnh các loại hình BĐS 
bên cạnh việc phát triển du lịch và hạ tầng để 
hỗ trợ cho việc phát triển BĐS. Tương lai xa, 
Novaland sẽ tiếp cận đầu tư tài chính và phát 
triển các loại hình tài chính.

Nguồn: Tập đoàn Novaland

BIÊN LỢI NHUẬN GỘP 
 21% so với cùng kỳ năm 2017

CAGR 24%
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VỐN CHỦ SỞ HỮU
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TỔNG TÀI SẢN

 

41% so với cùng kỳ năm 2017
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THÔNG TIN TẬP ĐOÀN



Ngày 07/03/2019, TẬP ĐOÀN NOVALAND TIẾN HÀNH KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; và KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI HẢI ÂU trong các dịch vụ bay trực thăng (bay tham quan, cứu hộ, vận chuyển…)

KÝ KẾT ĐỐI TÁC
CHIẾN LƯỢC

KÝ KẾT HỢP TÁC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “NƯỚC SẠCH HỌC ĐƯỜNG’’
TỪ SÁNG KIẾN CỦA NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Ngày 20/03/2019, TẬP ĐOÀN NOVALAND KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT trong việc đào tạo và 
cung ứng nguồn nhân lực tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của trường.

Nhân dịp này, Novaland đã trao gói học bổng trị giá 1 tỷ đồng đến các sinh viên có kết quả học tập tốt của trường năm 
học 2019-2020, đồng thời cam kết tạo cơ hội cho sinh viên trường, ngay sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các dự án do 
Novaland đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sáng 01/04/2019, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM và Trường Đại học Bách khoa TP. HCM ký kết thỏa thuận         
hợp tác về dự án "Nước sạch học đường". Đây là sáng kiến của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được nguyên 
Chủ tịch nước cùng ông Phạm Phú Ngọc Trai sáng lập. Dự án "Nước sạch học đường" là chương trình hoạt động           
cộng đồng hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong xã hội.

Năm 2018, chương trình triển khai tại 3 tỉnh Long An, Bến Tre và Quảng Nam. Tháng 08/2018, chương trình đã trao tặng 
346 máy lọc nước cho 27 trường học của huyện Tân trụ, tỉnh Long An; trao tặng 347 máy lọc nước và 334 bồn chứa 
nước cho 52 trường học tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình hơn 6,2 tỉ đồng do          
Tập đoàn Novaland tài trợ.

THÁNG 03/2019 THÁNG 04/2019
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Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Trường Đại học Bách khoa TP. HCM ký kết thỏa thuận hợp tác về dự án "Nước sạch học đường"

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN

Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Phan Thiết trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ cho chiến lược phát triển
sắp tới tại Bình Thuận

Tập đoàn Novaland ký kết đối tác chiến lược cùng công ty Hải Âu
trong các dịch vụ bay trực thăng

Tập đoàn Novaland ký kết cùng Trường Đại học Hoa Sen trong việc
đào tạo cung ứng nguồn nhân lực



ĐIỂM ĐẾN TUYỆT HẢO

ĐẠI ĐÔ THỊ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG GIẢI TRÍ & THỂ DỤC THỂ THAO

Dự án hội tụ chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp lần đầu 
tiên xuất hiện tại khu vực Phan Thiết như cụm sân golf 
36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế đủ điều kiện đăng ký tổ chức 
PGA Tour, cụm trung tâm huấn luyện thể thao theo 
tiêu chuẩn quốc tế 220ha; cụm công viên chủ đề, 
công viên nước; khu công viên biển (beach club) 16ha; 
khu phức hợp giải trí - trung tâm thương mại - trung tâm 
hội nghị - khách sạn; con đường di sản hội tụ các      
sản phẩm truyền thống và tinh hoa ấm thực…

XUẤT HIỆN BỪNG SÁNG TẠI PHAN THIẾT, ĐẠI ĐÔ THỊ DU LỊCH NGHỈ 
DƯỠNG GIẢI TRÍ & THỂ DỤC THỂ THAO – NOVAWORLD PHAN THIẾT 
(XÃ TIẾN THÀNH, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN) LÀ DỰ ÁN CÓ QUY MÔ 
NỔI BẬT VỚI GẦN 1.000 HA  VÀ HỘI TỤ NHIỀU TIỆN ÍCH NGHỈ DƯỠNG, 
GIẢI TRÍ, THỂ THAO ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, BĐS du lịch nghỉ dưỡng Phan Thiết sẽ sớm cất cánh nhờ vào thông tin từ hàng loạt dự án 
hạ tầng hàng chục nghìn tỷ được triển khai như sân bay, cao tốc... Cùng với đó là tiềm năng về du lịch phát triển bùng 
nổ và BĐS nghỉ dưỡng đang có sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có chiến lược dài hơi, bền vững. 
Theo đại diện UBND TP.Phan Thiết, trong tương lai không xa Phan Thiết sẽ trở thành đô thị du lịch biển độc đáo, là 
điểm đến hấp dẫn mang tầm quốc tế bởi những giá trị tiềm năng mà các nhà đầu tư nhận thấy được ở thị trường này.

DỰ ÁN MỚI

NovaWorld Phan Thiết có đa dạng các sản phẩm như 
nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng (second-home), nhà phố 
thương mại (shophouse),... với tầm nhìn hướng ra 
khung cảnh biển. Trong đó, phân kỳ 1, dự án sẽ giới thiệu 
khu The Florida – Thành phố đại dương với phong cách 
Mỹ ấn tượng. Các biệt thự, nhà phố có diện tích đa dạng 
100-144m2, mức giá dự kiến chỉ từ 3,3 tỷ đồng.

LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN
Hotline: 0938 221 226
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NOVAWORLD
PHAN THIET 

Phối cảnh mẫu nhà theo kiến trúc đặc trưng kiểu Mỹ



CAM RANH
NOVABEACH

NOVABEACH CAM RANH RESORT & VILLAS LÀ CÁI TÊN MỚI VỪA GIA NHẬP                   
THỊ TRƯỜNG BĐS DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG GIÀU TIỀM NĂNG CAM RANH – KHÁNH HÒA 
VỚI QUY MÔ KHOẢNG 23HA.

Tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, sở hữu 350m đường biển riêng 
tại Bãi Dài, cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 5 phút di chuyển, 
NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng               
bao gồm: 182 biệt thự và 26 bungalow, khu khách sạn 4 sao khoảng            
330 phòng, khu condotel 3 sao và 4 sao với khoảng 1.700 phòng. Dự án sẽ 
được vận hành bởi Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels – với các thương hiệu 
như AVANI, AVANI Residences, ...

Khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha phục hưng kết hợp 
cùng địa thế hồ, đồi, và ven biển tạo nên vẻ đẹp rất độc đáo, gồm: biệt thự 

Novaland Newsletter 13

Ý tưởng chủ đạo của NovaBeach Cam Ranh 
là tạo cảm giác kết nối và trải rộng tầm nhìn 
bất tận về hướng Bãi Dài – một trong những 
bãi biển đẹp nhất thế giới.

NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas có 
đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 
quốc tế như Hồ bơi trực diện biển, khu        
công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao 
(tennis, yoga…), bến thuyền kayaat; nổi bật 
là khu ẩm thực, dịch vụ sôi động ngay         
mặt tiền dự án – nơi mang đến những             
trải nghiệm thú vị không chỉ cho du khách 
mà còn người dân địa phương tại khu vực 
lân cận. 

KHÓ LÝ GIẢI
SỨC NÓNG 
TỪ BIỆT THỰ ĐỒI
HƯỚNG BIỂN
NOVAHILLS MŨI NÉ?!
Chị Thu Uyên hào hứng khi lựa chọn được những căn biệt 

thự ưng ý:  “Tôi là khách hàng đã đồng hành cùng Novaland 

nhiều năm qua từ các sản phẩm căn hộ, lô thương mại 

đến văn phòng và nay là biệt thự nghỉ dưỡng NovaHills. 

Cả gia đình rất thích biển nên đã chọn vài căn biệt thự 

biển với nhiều hướng khác nhau. Tôi đánh giá cao bài toán 

đầu tư hiện nay. Dự án chắc chắn sẽ gia tăng giá trị khi        

du lịch Phan Thiết đang càng ngày càng thu hút đông 

khách du lịch trong và ngoài nước”.

Nhiều khách hàng khá nuối tiếc khi đã quyết định chậm chân: 

“Lúc đầu khi nghe đến dự án tôi vẫn khá chần chừ.           

Nhưng sau khi tham gia chuyến trải nghiệm thực tế dự án 

tại Mũi Né, Tôi thấy địa thế dự án rất đẹp lại nằm ngay         

khu du lịch sầm uất nên đã quyết định sở hữu biệt thự       

tại đây và rất may khi tôi là một trong những khách hàng 

gần như cuối cùng” - Anh Quốc Huy (Q.7) hào hứng chia sẻ.

ẤN TƯỢNG VỚI BIỆT THỰ LAGOON PHONG CÁCH TÂY BAN NHA

ven hồ (lagoon), biệt thự trên đồi, biệt thự 
ven biển. Về công năng, dòng biệt thự nghỉ 
dưỡng của dự án sẽ có đa dạng sản phẩm 
như: loại hồ bơi riêng, loại 1 phòng 1 chìa khóa, 
loại 2 phòng 2 chìa khóa, loại 3 phòng 3      
chìa khóa… với diện tích từ 300 - 600m2. 

KHÔNG CÒN MỘT CHỖ TRỐNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẶC BIỆT - GIỚI THIỆU BIỆT THỰ ĐỒI HƯỚNG BIỂN 
NOVAHILLS MŨI NÉ RESORT & VILLAS VÀO CUỐI 
THÁNG 03/2019. NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỎ RA       
RẤT HÀO HỨNG KHI LỰA ĐƯỢC NHỮNG CĂN          
BIỆT THỰ ƯNG Ý, VÀ CŨNG KHÔNG ÍT KHÁCH HÀNG 
NUỐI TIẾC VÌ ĐÃ “CHẬM CHÂN”.

DỰ ÁN MỚI

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

LIÊN HỆ THAM QUAN NHÀ MẪU 
26 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP. HCM 
Hotline: 0938 221 226
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DỰ ÁN MỚI

TRONG QUÝ I/2019, CÁC CĂN HỘ MỚI TẠI THÁP PARKVIEW 
THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP CĂN HỘ HẠNG SANG THE GRAND 
MANHATTAN (CÔ BẮC - CÔ GIANG, Q.1, TP.HCM) ĐÃ RA MẮT 
THỊ TRƯỜNG VÀ TIẾP TỤC ĐƯỢC QUAN TÂM  ĐẶC BIỆT.

THE GRAND
MANHATTAN

LIÊN TỤC RA MẮT THÁP MỚI

Với sức mạnh của vị trí 'kim cương', The Grand Manhattan là tâm điểm kết nối của 
trục phố tài chính liền kề, cùng hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp ngay trung tâm 
thành phố. Dự án còn thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực trung tâm,       
đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa trong tương lai".

Giá trị của dự án còn thể hiện ở những tầm nhìn đắt giá như: chợ Bến Thành,           
bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp 
văn phòng hạng A và không gian xanh mát của công viên 23/9.

Anh Trần Quang Hải Long - khách hàng giữ chỗ căn hộ The Grand Manhattan     
cho biết, anh chọn dự án vì vị trí ngay trung tâm quận 1, tầm nhìn đẹp về phía bờ sông, 
công viên hoặc phía quận 1. "Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, 
không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng. 
Căn hộ có hệ thống smarthome nên tôi cũng rất ưa thích", anh Long chia sẻ.

LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN
Hotline: 0938 55 1919
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Dự án sắp ra mắt Tháp mới vào tháng 05/2019.



DỰ ÁN MỚI

DINH THỰ PHONG CÁCH
NGHỈ DƯỠNG
DINH THỰ PHONG CÁCH
NGHỈ DƯỠNG

PALM MARINAPALM MARINA

“Khi đến đây mình cảm thấy rất gần 
gũi với thiên nhiên, có sông nước 
mênh mông, những rặng cây xanh 
mát khiến bao mệt mỏi, áp lực công 
việc tan biến hết, cảm thấy rất là 
.thoải mái” - Chị Lê Thị Minh Huyền - 
Q.1, TP.HCM.

“Hôm nay là tôi được trải nghiệm     
đi Jetski trên chính quê hương của 
mình. Tôi không nghĩ gần trung tâm 

VỚI BA MẶT GIÁP SÔNG, DỰ ÁN PALM MARINA (Q.9, 
TP.HCM) HIỆN LÊN NHƯ MỘT ỐC ĐẢO XANH MƯỚT 
BÌNH YÊN GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ, VÀ SỞ HỮU KẾT NỐI 
GIAO THÔNG THUẬN TIỆN TỚI TRUNG TÂM BẰNG CẢ 
ĐƯỜNG THỦY VÀ ĐƯỜNG BỘ. 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM QUAN DỰ ÁN
Hotline: 0941 797979
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Qua chương trình “Trải nghiệm Palm 
Marina” bằng du thuyền trên sông         
Sài Gòn, rất nhiều khách hàng đã          
phản hồi tích cực về dự án mới này:

Phối cảnh mẫu nhà dự kiến

Sài Gòn như thế mà lại có một nơi 
yên bình, yên tĩnh và nhiều điều thú 
vị đến vậy.” - Chị Ngô Thị Thúy Liễu - 
Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Một nơi không khí trong lành, cảnh 
thiên nhiên xinh đẹp, nơi mình có 
thể nghỉ ngơi thư giãn rất tốt. Ngoài 
ra tôi cũng nghĩ đây là nơi mình có 
thể đầu tư tốt” - Chị Trịnh Thị Quỳnh 
Chi - Q.3, TP.HCM.

“Rất là bất ngờ khi sát bên Sài Gòn 
náo nhiệt lại có một Dự án ven sông 
xinh đẹp như vậy. Sau khi trải 
nghiệm thì mình thấy tiềm năng của 
Dự án rất lớn nên nhất định mình sẽ 
đầu tư” - Chị Nguyễn Thị Thu Uyên - 
Q.1, TP.HCM.



VỊ TRÍ DỰ ÁN
Mai Chí Thọ,P. An Phú, Q.2

TIẾN ĐỘ:
Bàn giao SAV1 ÷ SAV8

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Mặt tiền đường Đồng Văn Cống, 
P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

TIẾN ĐỘ:
Đang thi công  hoàn thiện

VỊ TRÍ DỰ ÁN
241,278 Hòa Bình,P. Hiệp Tân, 
Q. Tân Phú

TIẾN ĐỘ:
Đang bàn giao Zone 1+ Zone 2

VỊ TRÍ DỰ ÁN
108-112B-114 Hồng Hà, P.2 , 
Q.Tân Bình

TIẾN ĐỘ:
Đang bàn giao tháp A

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiếng, 
Nhà Bè

TIẾN ĐỘ:
Đang bàn giao G2

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Nguyễn Hữu Thọ, 
P. Tân Hưng, Q.7

TIẾN ĐỘ:
Đang bàn giao

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Bến Vân Đồn, P.12, Q.4

TIẾN ĐỘ:
Đang bàn giao
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ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM
VÀ SONG HÀNH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đồng hành cùng Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019” (Creative Idea Contest – CiC) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự hỗ trợ của 
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG-HCM và chuỗi QTSC, Tập đoàn Novaland đã tài trợ chương trình 1 tỷ đồng. Lễ Phát động CiC 2019          
vừa diễn ra tại Khu công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM với mục đích thu hút hơn 200 ý tưởng, dự án khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và       
khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên.

Liên tục đồng hành cùng chương trình học bổng STF - Phạm Phú Thứ của Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn trao học bổng đến học sinh hiếu học tỉnh Quảng Nam (Tháng 02/2019)

Năm 2019, Tập đoàn Novaland tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp vào các hoạt động vì cộng đồng, tập trung vào các         
chương trình trọng tâm: chăm lo sức khỏe học đường, đầu tư cho giáo dục, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã hội, … Các 
hoạt động mang tính bền vững, có tác động lâu dài cho sự phát triển đất nước sẽ được ưu tiên triển khai thông qua việc               
đồng hành với các đối tác uy tín trong và ngoài nước. 
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Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận trao nhà đại đoàn kết 
cho bà con dân tộc tại Bình Thuận (Tháng 03/2019)

Tập đoàn Novaland đang chiêu mộ hàng trăm vị trí lãnh đạo – quản lý cấp cao 
để nắm giữ các vị trí trọng yếu như điều hành quản lý dự án, đầu tư           
phát triển các nhóm ngành dịch vụ du lịch… Ước tính đến năm 2023,           
Novaland sẽ cần nguồn nhân lực lên đến 40.000 người.

Định hướng xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất” và phù hợp với Giá trị cốt lõi                  
“Hiệu quả - Chính trực – Chuyên nghiệp”, đội ngũ nhân tài làm việc tại Novaland 
có cơ hội khám phá đam mê trong các lĩnh vực mới mẻ, trải nghiệm môi trường 
chuẩn mực quốc tế cùng nhiều giá trị gia tăng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cán bộ nhân viên Novaland hướng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2019” 
tại quận 3 - TP.HCM (Tháng 03/2019)


