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Kính thưa Quý Khách hàng và Quý Cổ đông!

Quý III/2018 đánh dấu nhiều hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 
26 năm thành lập Tập đoàn Novaland.

Luôn tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn Novaland chính thức giới 
thiệu Tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ The Grand Manhattan – “viên kim cương” 
đắt giá sở hữu hai mặt tiền tại lõi trung tâm Q.1, TP.HCM. Bên cạnh đó, sản phẩm BĐS 
nghỉ dưỡng NovaHills Mũi Né Resort & Villas tại Mũi Né, Phan Thiết cũng đã hé lộ 
những thông tin đầu tiên và được khách hàng nhiệt tình đón nhận. 

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 nhiều năm liền, như: “Top 40 Thương 
hiệu công ty Việt Nam giá trị nhất” và “Thương hiệu nhà tuyển dụng tốt nhất châu Á”.

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 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
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ĐÒN BẨY NÀO CHO BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG MŨI NÉ - PHAN THIẾT?!

NOVAHILLS MŨI NÉ RESORT & VILLAS DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG “ĐỘC ĐÁO”
TẠI  PHAN THIẾT

NOVABEACH CAM RANH RESORT & VILLAS SẮP RA MẮT

THE GRAND MANHATTAN - CĂN HỘ HẠNG SANG NGAY TRUNG TÂM QUẬN 1

THE PALACE RESIDENCE - DỰ ÁN MỚI NHẤT TẠI Q.2 SẮP “TRÌNH LÀNG”

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU TRONG QUÝ III

TIẾN ĐỘ XẬY DỰNG, HOÀN THIỆN CỦA CÁC DỰ ÁN

TEAM BUILDING 2018 - MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN HƠN 1000 TRẺ EM KHÓ KHĂN

HÀNG CHỤC NGÀN GIÁO VIÊN, HỌC SINH TỈNH BẾN TRE, LONG AN ĐÃ CÓ 

NƯỚC UỐNG SẠCH ĐẠT CHUẨN

mục lục

NỖ LỰC CỦA TẬP ĐOÀN NOVALAND
LIÊN TỤC ĐƯỢC GHI NHẬN

nhân sự của khu vực, góp phần tôn vinh 
những nỗ lực và thành tựu của các doanh 
nghiệp và các cá nhân xuất sắc trong việc 
thu hút và phát triển nhân tài; cũng như 
ghi nhận các cá nhân xuất sắc trong quản 
lý nhân sự.
 
Với phương châm đầu tư vào nguồn nhân 
lực là ưu tiên hàng đầu, luôn cung cấp 
những chế độ phúc lợi tốt và cạnh tranh 
nhất trên thị trường, cùng những cơ hội 
phát triển năng lực chuyên môn cho tất cả 
CBNV, Thương hiệu tuyển dụng Novaland 
vinh dự nằm trong danh sách uy tín này 3 
năm liên tục 2016 – 2017 – 2018.

2 năm liên tục nằm trong “Top 40 Thương 
hiệu công ty Việt Nam giá trị nhất”

Giải thưởng được trao cho Novaland trong 
khuôn khổ sự kiện Forbes Talks với chủ đề 
“Xây dựng thương hiệu trong thời đại kỹ 
thuật số” do Forbes Việt Nam tổ chức. 

Đây là năm thứ ba Forbes Việt Nam xếp 
hạng những thương hiệu giá trị hàng đầu 
Việt Nam, với phương pháp đo lường giá 
trị của một thương hiệu thông qua các số 
liệu tài chính. Năm nay, Forbes Việt Nam 
ghi nhận tổng giá trị thương hiệu đạt gần 
8.1 tỷ USD, tăng khoảng 50% so với danh 
sách năm 2017.
 
Trong đó, tuy chỉ mới niêm yết được chưa 
đầy 2 năm, Novaland đã nằm trong danh 
sách uy tín này liên tiếp 2 năm 2017 và 2018.

3 năm liên tục là “Thương hiệu nhà 
tuyển dụng tốt nhất châu Á”

Giải thưởng “Thương hiệu nhà tuyển dụng 
tốt nhất châu Á” (Asia’s Best Employer 
Brand Awards) do Viện Nghiên cứu 
Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer 
Branding Institute), Hội nghị Nhân sự thế 
giới (World HRD Congress) và Tập đoàn 
Stars of the Industry Group tổ chức. 

Asia’s Best Employer Brand Awards được 
đánh giá một trong những giải thưởng 
danh giá và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực 

Trong quý III/2018, nỗ lực của 
Tập đoàn Novaland tiếp tục được 
ghi nhận tại nhiều giải thưởng 
uy tín, trong đó có những giải 
thưởng được trao cho Novaland 
nhiều năm liên tục.
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xu hướng bất động sản

ĐÒN BẨY NÀO CHO BẤT ĐỘNG SẢN 
NGHỈ DƯỠNG MŨI NÉ - PHAN THIẾT?!
Bất động sản nghỉ dưỡng Mũi Né - Phan Thiết được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn khi hưởng lợi từ 

tiềm năng lớn về du lịch cùng với cú hích về cơ sở hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện.

  Việt Nam hiện được xem là một địa   
  điểm du lịch và nghỉ dưỡng đầy 

tiềm năng với sự xuất hiện ngày càng 
nhiều các dự án bất động sản nghỉ dưỡng 
với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế. Một 
trong những yếu tố góp phần tạo nên sự 
thành công của các sản phẩm BĐS nghỉ 
dưỡng đó là uy tín và chất lượng dịch 
vụ của những đơn vị quản lý vận hành 
chuyên nghiệp. Thời gian gần đây số 
lượng các đơn vị quản lý khách sạn khu 
vực và quốc tế tham gia thị trường Việt 
Nam gia tăng đáng kể, đem lại các dịch 
vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm đặc 
biệt cho khách hàng. Và đây cũng là một 
trong những yếu tố mà nhà đầu tư cần 
cân nhắc khi mua sản phẩm BĐS nghỉ 
dưỡng, nhằm đảm bảo giá trị tài sản và 
tiềm năng về lợi nhuận trong dài hạn”.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills 
Hotels Châu Á Thái Bình Dương. 

  Việc vươn lên trở lại của khu vực   
 Mũi Né - Phan Thiết trước hết đến 

từ các thông tin tích cực về hạ tầng giao 
thông kết nối. Chẳng hạn, tuyến cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết khi đưa vào vận 
hành thì thời gian di chuyển TP.HCM – 
Phan Thiết chỉ còn khoảng 1,5 tiếng hay 
kế hoạch đẩy nhanh quá trình xây dựng 
sân bay Phan Thiết…  Nếu các hạ tầng 
này được thực thi sớm, sự trỗi dậy của các 
thị trường tiềm năng như Phan Thiết rõ 
ràng chỉ là một sớm một chiều”.

Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp 
cao CBRE Việt Nam.

Tiềm năng lớn về du lịch

ề tài nguyên du lịch, ai đã từng 
ghé thăm đều không thể phủ 
nhận Phan Thiết có khí hậu ấm 
áp quanh năm, sở hữu phong 

cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng với bãi 
biển dài gần 200km, ngoài Mũi Né - một 
trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á - Thái 
Bình Dương thì còn có những chuỗi bãi 
biển dài, đẹp bậc nhất Việt Nam như Đồi 
Dương, Hàm Tiến, Hòn Rơm, Thuận Quý, 
vịnh Hamu Bay…… cùng với hơn 50 điểm 
tham quan phong phú, chuỗi tháp Chàm 
cổ kính, di sản văn hóa Chămpa đặc sắc 
và cả nguồn tài nguyên sinh vật biển 
vô cùng đa dạng. Cũng vì thế mà từ lâu, 
Phan Thiết được nhiều du khách trong 
và ngoài nước bình chọn là điểm du lịch 
đáng đến. 
 
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng 
đầu năm 2018, khu vực này đón hơn 2,6 
triệu lượt khách (tăng 11,64% so với cùng 
kỳ 2017), khách quốc tế khoảng 334.929  
lượt (tăng 13,91% Doanh thu ngành ước đạt 
6.351 tỷ đồng, tăng 18,88% so với cùng kỳ 
năm 2017 và đạt 49,4% kế hoạch năm.

Dù lượng khách du lịch, nhất là khách 
quốc tế đến Việt Nam đang gia tăng 
nhưng nếu so sánh với các thị trường 
du lịch nghỉ dưỡng biển trong khu vực 
thì vẫn có khoảng cách khá xa. Đơn cử 
cùng tiềm năng du lịch, sở hữu bờ biển 
đẹp, nhưng năm 2017, theo nguồn từ 
CBRE, C9 Hotelworks, Bangkok Post thì 
Đà Nẵng mới thu hút được 2,3 triệu lượt 
khách quốc tế, trong khi Bali 5,6 triệu 
lượt, PhuKet 8,4 triệu lượt, Pattaya 17,7 
triệu lượt khách quốc tế.

Vậy đâu là nguyên nhân cho sự chênh 
lệch này? Theo bà Dương Thùy Dung – 
Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, thị 
trường du lịch biển Việt Nam đã hội đủ 
“điều kiện cần” như bờ biển dài đẹp, dịch 
vụ du lịch hay nhân sự du lịch đã có sẵn, 
nhưng còn thiếu chính là nguồn cung 
sản phẩm, sự đa dạng sản phẩm và sự 
khác biệt của sản phẩm. Nếu bổ sung 

V

Mũi Né- Phan Thiết sở hữu nhiều ưu thế để phát triển BĐS du lịch nghỉ dưỡng

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Mũi Né - Phan Thiết

Chẳng hạn như du lịch Khánh Hòa cất 
cánh nhờ đường bay quốc tế, còn Đà 
Nẵng thì thu hút mạnh mẽ trong khoảng 
3 năm gần đây và đột biến khách du lịch 
trong năm 2017 nhờ đường bay kết nối 
với nhiều thành phố trong nước cũng 
như trong khu vực và quốc tế. Chính vì 
vậy, bà Dung cho rằng, đây là cơ sở để kỳ 
vọng rằng những thành phố biển chưa 
kết nối đường bay sẽ phát triển nhanh 
chóng khi chính thức có đường bay. 

Thực tế cho thấy, thị trường bất động 
sản nghỉ dưỡng Mũi Né - Phan Thiết cũng 
đang sôi động trở lại và thu hút giới đầu 
tư chủ yếu nhờ hạ tầng giao thông đồng 
bộ và đa dạng. Nhiều dự án công trình 
giao thông nghìn tỷ đồng đã và sẽ đi vào 

đủ điều kiện này thì du lịch tại các thành 
phố biển đều sẽ cất cánh như các nước 
trong khu vực. Và đây cũng chính là cơ 
hội để bất động sản nghỉ dưỡng tại các 
thành phố biển Việt Nam cải thiện, phát 
triển và tiếp tục thu hút hơn nữa khách 
du lịch. 

Cơ sở hạ tầng thúc đẩy bất động sản 
nghỉ dưỡng Phan Thiết phát triển

heo bà Dung, bất động sản du 
lịch biển ở Việt Nam đều có tiềm 
năng phát triển như nhau nhưng 

có một số thị trường “đi trước” nhờ kết 
nối giao thông và có sân bay quốc tế nên 
nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng dồi 
dào hơn so với Phan Thiết. 

hoạt động như tuyến cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết hoàn thành dự kiến vào năm 
2020, giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM 
đến Bình Thuận còn 1,5 giờ. 

Chưa hết, việc nâng cấp mở rộng 
hoàn tất tuyến QL1A từ Nha Trang đi 
Phan Thiết và QL28 nối Phan Thiết và 
Đà Lạt,… giúp du khách thuận lợi hơn 
khi đến Bình Thuận. Vào năm 2017, 
ngành đường sắt đưa vào khai thác 
tàu cao tốc 5 sao Sài Gòn - Phan 
Thiết tạo kết nối cho du khách đi 
lại giữa 3 trung tâm du lịch TP.HCM 
- Phan Thiết - Nha Trang. Thêm 
nữa, tuyến cao tốc Phan Thiết - Mũi 
Né - Nha Trang khởi công từ quý 
II/2017 sẽ đưa Phan Thiết trở thành 

tâm điểm của tứ giác vàng du lịch 
TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt - Nha 
Trang. 

Đặc biệt, dự án sân bay Phan Thiết với 
diện tích được quy hoạch là 543 ha đã 
khởi công và mục tiêu đến năm 2020 đưa 
vào khai thác giai đoạn 1. Theo thống 
kê, lượt khách du lịch đi bằng đường 
hàng không các năm tại Việt Nam chiếm 
khoảng 78% so với các phương tiện khác. 
Nhiều dự báo cho rằng, khi sân bay Phan 
Thiết đi vào hoạt động sẽ giúp gia tăng 
hơn nữa lượng khách du lịch, nhất là du 
khách đến từ miền Bắc và khách quốc 
tế. Qua đó, kéo theo sự sôi động của thị 
trường bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. 
Hiện nay ở Phan Thiết, chủ yếu là các 

khu resort cũ, gần nhất chỉ có thêm 1-2 
dự án mới, còn các dự án tầm đẳng cấp 
quốc tế 4-5 sao thì còn khá ít ỏi. Có thể 
thấy, thị trường khách sạn và bất động 
sản nghỉ dưỡng để bán tại các thành 
phố biển tiềm năng như Mũi Né - Phan 
Thiết vẫn còn nhiều dư địa để phát triển; 
bởi nhu cầu lưu trú gia tăng, cộng thêm 
lượng khách du lịch tăng cao sẽ kéo theo 
nhu cầu mua bất động sản để ở và mua 
bất động sản để cho thuê lại cũng biến 
thiên cùng chiều. Không ít nhà phát triển 
bất động sản muốn đón đầu cơ hội đã 
nhanh chóng đầu tư và phát triển các dự 
án quy mô lớn trong thời gian tới tại đây, 
nổi bật là nhà phát triển Novaland. Điều 
này chắc chắn sẽ làm cho thị trường rất 
sôi động trong vài năm tới.

T
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DỰ Án MớI

NOVAHILLS MŨI NÉ RESORT & VILLAS 
DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG “ĐỘC ĐÁO” TẠI PHAN THIẾT

Kiến trúc ấn tượng tại NovaHills Mũi Né Resort & VillasGiai đoạn 1, dự án sẽ tập trung giới thiệu loại biệt thự đồi 2 phòng ngủ 2 chìa khóa và biệt thự hồ bơi “view” biển với diện tích từ 250 -300 m2 và có thiết kế theo kiến trúc Tây Ban Nha cổ điển.

rên thị trường BĐS du lịch nghỉ 
dưỡng gần đây, những căn biệt 
thự  trên đồi, mặt tiền hướng ra 
biển, nằm trong một khu quần thể 

nghỉ dưỡng sang trọng với đầy đủ các 
dịch vụ, tiện nghi… là một trong những 
loại hình được giới đầu tư săn đón. 
Nhưng, số lượng dự án này lại khá khan 
hiếm trên thị trường Việt Nam vì để phát 
triển loại hình này phải phụ thuộc rất 
lớn vào địa hình tự nhiên. Điều này tạo 
nên tiềm năng tăng giá đặc biệt cho chủ 
nhân sở hữu biệt thự đồi ven biển.

Với ưu thế tọa lạc tại vị trí có địa thế đồi 
núi tự nhiên, đường bờ biển trải dài liền 
kề, NovaHills Mũi Né Resort & Villas - dự 
án mới được giới thiệu của đơn vị phát 
triển dự án Novaland đang làm “dậy 
sóng” thị trường Mũi Né - Phan Thiết. 

T Biến ưu thế thành giá trị, dự án có hơn 
600 căn biệt thự “tựa sơn, hướng thủy” 
ấn tượng và được thiết kế theo kiến trúc 
Tây Ban Nha cổ điển với phân tầng độ 
cao từ 15 – 95m nhằm đảm bảo các căn 
biệt thự đều có tầm nhìn hướng biển và 
vịnh Mũi Né. Dự án cũng hội tụ nhiều tiện 
ích đẳng cấp quốc tế như hồ bơi 3 tầng, 
công viên nước, khu thương mại – ẩm 
thực quốc tế… 

Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ được 
thương hiệu đẳng cấp quốc tế quản lý 
vận hành, NovaHills Mũi Né Resort & 
Villas hứa hẹn sẽ mang đến những trải 
nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Phan 
Thiết, đặc biệt là nhóm du khách có yêu 
cầu cao về tính thẩm mỹ trong thiết kế 
và chất lượng dịch vụ.

 Tôi nhận được khá nhiều lời giới thiệu về các dự án BĐS     
 nghỉ dưỡng nhưng đây là lần đầu tiên tôi quyết định đầu 

tư BĐS nghỉ dưỡng vì tin tưởng vào uy tín của Novaland qua các 
sản phẩm nhà ở mà tôi đã sở hữu trước đây”
Cô Nguyễn Thị Bình (Q.3, TP.HCM):

  Đầu tư thành công dự án Lakeview City (Q.2) của   
 Novaland nên tôi rất mạnh dạn để tiếp tục đầu tư dự án 

NovaHills Mũi Né. Tôi thấy dự án có vị trí đẹp, thiết kế Tây Ban 
Nha khá lạ mắt và ấn tượng ngay khu vực nhiều tiềm năng như 
Mũi Né – Phan Thiết”
Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (Tiền Giang).

  Tôi đã sở hữu một số sản phẩm của Novaland và nhận thấy 
 đây là một thương hiệu rất uy tín và chất lượng. Hiện nay 

Tôi thấy lượng khách du khách quốc tế đến Việt Nam rất đông và 
sự xuất hiện thêm nhiều các khu resort, đặc biệt là các khu nghỉ 
dưỡng ven biển là một điều cần thiết. Tìm hiểu NovaHills Mũi Né 
Tôi ấn tượng về thiết kế của dự án và có lẽ đây là một sản phẩm 
nghỉ dưỡng biển tốt mà thị trường đang cần”
Ông Luigi Menghini (doanh nhân người Ý). 

  Hài lòng với chất lượng các sản phẩm cũng như các dịch 
  vụ hậu mãi của Novaland nên hai vợ chồng quyết định đến 

tìm hiểu về dự án NovaHills Mũi Né. Chúng tôi khá hào hứng về 
dự án này cho nhu cầu nghỉ dưỡng của hai vợ chồng cũng như 
nghiên cứu cho việc đầu tư”
Anh Jens Kayfhold và Chị Nguyễn Thị Thơ (TP.HCM).
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DỰ Án MớI

NOVABeACH CAM RANH
ReSORT & VILLAS SắP RA MắT

DỰ Án MớI

NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas sở hữu 300m đường bờ biển riêng tại Bãi dài, Khánh Hòa

Tại khu vực bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa), Tập đoàn Novaland 
sẽ giới thiệu các sản phẩm biệt thự biển thuộc dự án NovaBeach 

Cam Ranh Resort & Villas vào tháng 12 tới.

ự án sở hữu 300m đường biển 
riêng tại Bãi Dài (mặt tiền 
đường Nguyễn Tất Thành, 
huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), 

cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 10 
phút chạy xe. Quy mô khoảng 22 ha, dự 
án gồm khoảng 180 căn biệt thự đơn 
lập có diện tích từ 300 m2, mức giá dự 
kiến từ 12,9 tỷ/căn; và khu khách sạn. 
Theo chiến lược phát triển chung của 
Tập đoàn Novaland, NovaBeach cũng 
sẽ do một thương hiệu quốc tế quản lý 
vận hành.

Tài nguyên du lịch phong phú với những 
vịnh biển, biển đảo đẹp nhất thế giới; 

D đồng thời là đầu mối giao thông đường 
bộ, đường sắt, đường hàng không, đường 
biển trong nước và quốc tế…; Khánh Hòa 
hiện là một trong những Điểm đến trọng 
điểm của du lịch vùng duyên hải Nam 
Trung bộ. Trong đó, Cam Ranh – nơi sở 
hữu bãi biển Bãi Dài hoang sơ cùng hệ 
sinh thái với rừng nguyên sinh trùng 
điệp, thuận lợi để phát triển các dịch vụ 
sinh thái hay các môn thể thao trên mặt 
nước – đang trở thành một địa chỉ du 
lịch mới đầy hấp dẫn, mang sắc thái khác 
biệt với Nha Trang.

Theo ước tính của Sở Du lịch tỉnh Khánh 
Hòa, 8 tháng năm 2018, toàn tỉnh Khánh 

Hòa đón hơn 4,42 triệu lượt khách lưu 
trú, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017; 
trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc 
tế, tăng gần 42%. Đặc biệt, cuối tháng 6 
vừa qua Nhà ga T2 tại Cảng hàng không 
Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động trở 
thành động lực mới của du lịch Khánh 
Hòa trong những năm tới. Công trình 
được xây dựng với tổng diện tích hơn 
50.000m2, tổng vốn đầu tư gần 4.000 
tỷ đồng, dự kiến sẽ đón tiếp từ 2,4 – 4,8 
triệu lượt hành khách quốc tế/năm.



12 13Bản tin Novaland 2018 www.novaland.com.vn

DỰ Án MớI

Toàn cảnh dự án The Grand Manhattan The Grand Manhttan khẳng định sức hút mạnh mẽ với  đông đảo khách hàng trong sự kiện giới thiệu chính thức.

Theo nhiều báo cáo nghiên cứu thị trường, thị trường căn hộ hạng 
sang TP.HCM hầu như yên ắng suốt từ năm 2017 đến hết quý III/2018. 
Chính vì thế, sự xuất hiện của Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng 

sang The Grand Manhattan đầu quý IV/2018 đang tạo nên lực hút 
lớn trên thị trường. Dự án đem đến khoảng 1000 căn hộ sở hữu lâu dài 

ngay lõi trung tâm Q.1, TP.HCM.

ở hữu hai mặt tiền “siêu đắc địa” tại lõi trung 
tâm Q.1, The Grand Manhattan có quy mô lớn 
nổi bật với tổng diện tích khoảng 14.000 m2. 

Dự án có loại căn hộ 02 và 03 phòng ngủ, mức giá 
trung bình từ 6.000 USD/m2. Các sản phẩm căn hộ 
dự kiến bàn giao hoàn thiện cơ bản cùng thiết bị 
smarthome từ quý IV/2021.
 
Biểu tượng thịnh vượng
Đúng như tên gọi, The Grand Manhattan được lấy cảm 
hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận 
Manhattan, New York – trung tâm tài chính sầm uất nhất 
nước Mỹ và thế giới.

Vẻ tương đồng được thể hiện rõ trong thiết kế của dự 
án với các khối tháp mạnh mẽ, những gam màu sang 
trọng kết hợp hài hòa với những đường nét sông 
nước mềm mại, tinh tế. Tất cả làm nổi bật lên quyền 
lực, uy phong và hàm chứa dòng chảy thịnh vượng 
cho chủ nhân The Grand Manhattan.

Với ưu thế tuyệt đối về vị trí và kiến trúc, The Grand 
Manhattan đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống sang của 
nhóm khách hàng thượng lưu, doanh nhân thành đạt 
trong nước và quốc tế. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích nội 
khu đẳng cấp, tiện nghi, gồm khu mua sắm và công 
viên tầng trệt; khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư 
giãn lưng trời, … Đặc biệt, công viên và cảnh quan nội 
khu rộng đến 4.200 m2 được xem là điểm nhấn “xưa 
nay hiếm” tại khu vực “tấc đất tấc vàng” và chỉ dành 
riêng cho chủ nhân sở hữu The Grand Manhattan.

Tâm điểm phồn hoa
Đặt giữa lõi trung tâm Q.1, TP.HCM, giá trị của The 
Grand Manhattan càng được nâng tầm và khẳng định 
với những tầm nhìn “triệu đô” hướng đến những 
công trình ghi dấu ấn lịch sử - văn hóa của Sài Gòn 
như chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, quảng trường 
đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9; cùng sự kết nối 
cực ngắn đến chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn 
phòng hạng A, và “phố Wall Sài Gòn“ (khu trung tâm 
tài chính)…

Cùng giao hòa trong bức tranh Sài Gòn xưa và nay, 
The Grand Manhattan với phong cách hiện đại, sang 
trọng xứng tầm kỳ vọng góp thêm một “tâm điểm 
phồn hoa” mới tại Sài Gòn - trung tâm tài chính  kinh 
tế năng động nhất Việt Nam.

CĂN HỘ HẠNG SANG NGAY TRUNG TÂM QUẬN 1

Vị trí trung tâm của trung tâm Q.1, TP.HCM

S
Diễn viên – doanh nhân thành đạt Chi Bảo 
là một trong những khách hàng đầu tiên 
quyết định mạnh tay sở hữu căn hộ hạng 
sang The Grand Manhattan do nhìn thấy 
được tiềm năng rất lớn của dự án:

    Vì đã sống tại khu trung tâm 
Q.1, TP.HCM hơn 10 năm nay 

nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền 
vững của bất động sản trong khu vực 
này. Có thể thấy nhu cầu sống tại Q.1 
của các chuyên gia nước ngoài, doanh 
nhân rất cao. Các khu nhà dành cho 
giới CEO có giá thuê từ 2.500 - 2.700 
USD/căn và luôn ở trong tình trạng 
khan hiếm. Bên cạnh đó, sở hữu một 
chỗ đậu xe đảm bảo ngay giữa trung 
tâm quận 1 thực sự là ưu đãi rất khó 
kiếm trên thị trường.”

Trong khi đó, Á hậu Mâu Thủy thích thú 
với “không gian, thời gian, sức khỏe” mà 
The Grand Manhattan có thể mang lại:

   Với vị trí trung tâm trong trung 
tâm của The Grand Manhattan, 

Thủy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. 
Dự án có hơn 4000 m2 công viên và cảnh 
quan nội khu, cùng với nhiều cơ sở hạ 
tầng cao cấp có thể giúp Thủy “refresh” 
nhanh chóng. The Grand Manhattan 
đã không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua 
mức mong đợi của Thủy.”
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DỰ Án MớI

THE PALACE RESIDENCE
DỰ ÁN MỚI NHẤT TẠI Q.2 SẮP “TRÌNH LÀNG”

The Palace Residence sở hữu vị trí đẹp trên mặt 
tiền đường Song Hành, An Phú, Q.2, liền kề trục 
giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ. Từ đây chỉ 
mất 5 phút di chuyển để kết nối đến trung tâm 
Q.1 qua hầm Thủ Thiêm. Khu vực này hiện cũng là 
nơi có mật độ dày bậc nhất về các hệ thống dịch 
vụ đẳng cấp quốc tế của khu Đông Sài Gòn như: 
chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị, cùng hệ 
thống giáo dục quốc tế các cấp như trường quốc 
tế Anh (BIS), trường quốc tế Mỹ (AIS)…

Dự án có quy mô 8 tòa tháp, cao 35 tầng với đầy 
đủ các tiện ích như: hồ bơi tràn, phòng gym, khu 
vui chơi trẻ em…đảm bảo đáp ứng mọi tiêu chuẩn 
sống hiện đại, tiện nghi. Điểm nhấn kiến trúc của 
The Palace Residence là khu công viên xanh nằm 
ngay trung tâm dự án, giúp cư dân sở hữu trọn vẹn 
một không gian thiên nhiên rộng lớn và riêng tư 
ngay trong khu căn hộ của mình.

Hiện nay, nguồn cung sản phẩm căn hộ tại TP.HCM 
đang khá khan hiếm, sự xuất hiện của dự án mới 
như The Palace Residence ngay trung tâm khu 
Đông sôi động chắc chắn sẽ đáp ứng được kỳ vọng 
về một nơi an cư đẳng cấp cũng như một kênh đầu 
tư sinh lời hiệu quả. Đặc biệt, theo quy hoạch dự 
kiến đến năm 2025, khu vực này sẽ trở thành khu 
đô thị sáng tạo của TP.HCM và tập trung nhiều 
dự án giao thông lớn kết nối toàn bộ vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam. Do đó, The Palace Residence 
cũng đang sở hữu thêm trợ lực mạnh mẽ cho tiềm 
năng gia tăng giá trị đầu tư bền vững. 

Đồng thời, khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ cùng kết 
nối với chuỗi dự án hiện hữu liền kề của Novaland 
như Lexington Residence, The Sun Avenue để tạo 
nên một chuỗi biểu tượng kiến trúc ấn tượng trải 
dài trên trục đường Mai Chí Thọ.

Với ưu thế về vị trí, thiết kế và 
chuỗi tiện ích đẳng cấp, The Palace 
Residence – dự án sắp được giới thiệu 
của Nhà phát triển dự án Novaland 
hứa hẹn sẽ là “đích ngắm” của giới 
đầu tư dịp cuối năm.

Dự án The Palace Residence tọa lạc tại Trung tâm Quận 2, TP.HCM
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thÔng tIn tÀI ChÍnh

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ết thúc 9 tháng đầu năm tài 
chính 2018, Tập đoàn ghi nhận 
doanh thu thuần bán hàng và 
cung cấp dịch vụ đạt 6.733 tỷ 

VND, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. 
Lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng đầu năm 
2018 tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 2.071 
tỷ VND. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 
31% so với 29% cùng kỳ năm trước. Sau 
3 quý, Tập đoàn đã bàn giao 1,923 sản 
phẩm. Số lượng sản phẩm bàn giao năm 
2018 dự kiến đạt khoảng 6000 sản phẩm, 
giảm so với kế hoạch bàn giao đề ra từ 
đầu năm nhưng tăng hơn 66% so với số 
3.596 thực hiện của năm 2017. Một số dự 
án được bàn giao theo tiến độ trong kỳ 
gồm The Sun Avenue (Q.2), Wilton Tower 
(Q. Bình Thạnh), Golden Mansion, Orchard 

Parkview, Newton Residence (Q. Phú 
Nhuận); Saigon Royal Residence (Q.4), 
Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn). 

So với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm 
2017, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi 
nhuận của Công ty sau 9 tháng đầu năm 
2018 đã ghi nhận những tín hiệu tăng 
trưởng lành mạnh, theo đó phần lớn lợi 
nhuận trong kế hoạch năm sẽ được hoàn 
thành vào Quý 4/2018. Về kế hoạch xây 
dựng, Tập đoàn không những đạt mục 
tiêu mà còn vượt kỳ vọng từ đầu năm về 
chỉ tiêu số lượng được hoàn thành xây 
dựng. Tập đoàn đang nỗ lực để có thể 
bàn giao được tối đa những sản phẩm 
hoàn thiện này tới khách hàng vào dịp 
cuối năm

K
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Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý III năm 2018

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý III năm 2018Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý III năm 2018
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DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU NVL VÀ VN-INDEX 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

thÔng tIn tÀI ChÍnh

ThÔng TIn cỔ PhIẾU

Chỉ tiêu 10 Ngày 1 Tháng 6 Tháng 12 Tháng

Khối lượng giao dịch bình quân (triệu cổ phần) 0,92 0,66 1,71 2,02

Giá trị giao dịch bình quân (triệu VND) 57.960 41.939 99.661 114.738

Tổng khối lượng giao dịch (triệu cổ phần) 9,2 13,2 215,8 499,8 

% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1,0% 1,5% 23,8% 55,1%

% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tự do 3,3% 4,7% 76,5% 177,2%

Giá cổ phiếu 

Giá giao dịch cao nhất (VND) 68.000 69.300 78.800 78.800 

Giá giao dịch thấp nhất (VND) 60.000 60.000 49.300 45.038 

Chênh lệch (%) 1 2 -4 42

Tại ngày 28/9/2018

Giá đóng cửa (VND) 66.500

Vốn hóa thị trường (Tỷ VND) 60,3 

Vốn hóa thị trường (Tỷ USD) 2,7 

Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (triệu cổ phần) 907,5

Tỷ lệ cổ phần lưu hành tự do (%) 31,1
             

              Nguồn: Bloomberg

KẾ hOẠch hUY ĐỘng VỐn VÀ TĂng VỐn ĐIỀU lỆ nĂm 2018

Mục tiêu 9 tháng đầu năm 2018 3 tháng cuối năm 2018

Trái phiếu chuyển đổi                                                                      300 triệu USD 160 triệu USD

Phát hành riêng lẻ                                                                      100 triệu cổ phần 52,5 triệu cổ phần

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

TỔng hỢP KhUYẾn nghỊ cỔ PhIẾU nVl cỦA cÁc cÔng TY chỨng KhOÁn UY TÍn

CTCK Khuyến nghị Giá mục tiêu 1 năm (VNĐ) Ngày báo cáo

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Nắm giữ 86.000 14/09/2018

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Nắm giữ 68.700 15/08/2018

CTCP Chứng khoán Bản Việt Phù hợp thị trường 64.600 11/09/2018
            

lỊch hOẠT ĐỘng QUAn hỆ nhÀ ĐẦU Tư QUÝ III/2018

▪   Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2018;

▪   Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018;

▪   Sự kiện Analyst Meeting trao đổi về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
     và những cập nhật liên quan đến chiến lược phát triển;

▪   BCTC bán niên 2017 đã được soát xét;

▪   Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thu hồi ESOP;

▪   Tham dự sự kiện HOSE Daiwa Vietnam Corporate Day 2018 tại Tokyo Nhật Bản;

▪   Tham dự diễn đàn Kinh doanh 2018 do Forbes tổ chức;

▪   Tham dự Diễn đàn M&A Việt Nam do Báo đầu tư và AVM Việt Nam tổ chức.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018

T12/2017 T2/2018
Phát hành

ESOP

T3/2018
Cổ phần
thưởng

T4/2018
Phát hành

riêng lẻ

Quý 4/2018
CPUD thành

CPT

Quý 4/2018
Phát hành

ESOP

T12 /2018
Kế hoạch

ĐVT: Tỷ VNĐ
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HÀNG LOẠT CÔNG TRÌNH NOVALAND 
SÁNG ĐÈN

Dự án Sunrise Riverside đang bàn giao gây ấn tượng với 03 mặt sông tại Nam Sài Gòn

Dự án The Sun Avenue (Q.2) đang bàn giao, điểm nhấn kiến trúc nơi cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Khu đô thị Lakeview City (Q.2) nổi bật với hồ cảnh quan rộng 3,6ha

tIẾn độ DỰ Án

Thêm nhiều dự án dần hoàn thiện

Chính thức tham gia thị trường BĐS nhà ở 
với dự án Khu phức hợp cao cấp Sunrise 
City (Q.7) năm 2009, đến nay, Novaland đã 
cung cấp gần 26.000 sản phẩm nhà ở góp 
vào quỹ nhà ở TP.HCM. Sau thành công 
của Sunrise City, những công trình mang 
biểu tượng rubik xanh quen thuộc của 
Novaland như Tropic Garden, Lexington 
Residence, Lakeview City (Q.2); Galaxy 9 
Residence, Icon 56, The Tresor Residence 
(Q.4); Gardengate Residence, Orchard 
Garden (Q.Phú Nhuận),… tiếp tục được 
bàn giao đảm bảo chất lượng; qua đó, 

Hòa chung vào niềm vui của hàng ngàn 
khách hàng nhận bàn giao căn hộ mới 
trong Qúy IV/2018, gia đình chị Nguyễn Thị 
Hải, chủ sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ tại 
The Sun Avenue chia sẻ:

 The Sun Avenue có vị trí rất tốt, giao 
thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng đang 

phát triển nhanh và đồng bộ. Từ đây, chúng 
tôi tiết kiệm được nhiều thời gian đi làm, 
đưa đón con đi học và di chuyển đến các địa 
điểm khác của thành phố. Tôi rất vui với nơi 
an cư mới để gắn bó lâu dài.”

  Trước khi quyết định mua căn hộ của     
Novaland, tôi đã biết đến thương hiệu 

của Tập đoàn qua những ngôi nhà mà bạn 
bè tôi đã và đang sinh sống nhiều năm qua. 
Chúng tôi đều đồng ý rằng các công trình 
Novaland có chất lượng tốt, dịch vụ chuẩn, 
vị trí đẹp. Tôi đặc biệt hài lòng với cách đội 
ngũ tư vấn đã hỗ trợ tôi suốt quá trình giao 
dịch khi chúng tôi ở nước ngoài, để hôm nay 
chúng tôi đã có ngôi nhà mới khang trang.” 

Gia đình anh Hoàng Hải – cư dân khác của 
dự án The Sun Avenue chia sẻ.

Chị Ngọc Sương - chủ nhân căn hộ Sunrise 
Riverside cũng hào hứng nhận bàn giao 
nhà mới:  

 Tôi chọn Sunrise Riverside do không 
gian sống nơi đây xanh mát và trong 

lành, hệ thống tiện ích đã hiện hữu. Tôi thật 
vui mừng khi nhận bàn giao căn hộ hôm 
nay. Bên cạnh căn hộ Galaxy 9 tại Bến Vân 
Đồn, Q.4, đây là lần thứ hai tôi trở thành cư 
dân Novaland.”

ngày càng được củng cố và nâng cao uy 
tín thương hiệu Novaland trên thị trường. 
 
Năm 2018, Novaland tập trung vào việc 
hoàn thiện và bàn giao hàng loạt dự án 
như The Sun Avenue (Q.2); Wilton Tower 
(Q.Bình Thạnh); Golden Mansion, Orchard 
Parkview, Newton Residence (Q.Phú 
Nhuận); Botanica Premier (Q.Tân Bình), 
Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn)… Sự 
hoàn thiện của các dự án này đang góp 
phần làm bừng sáng không gian và làm 
đẹp cảnh quan đô thị, quy tụ cộng đồng 
cư dân hiện đại, văn minh. 
 
Hàng ngàn cư dân nhận nhà mới

Với quy mô hoành tráng và thiết kế nổi 
trội, những tòa nhà mang biểu tượng rubik 
xanh đang hoàn thiện của Novaland thu 
hút không ít ánh nhìn của người đi đường 
khi lưu thông trên các trục đường huyết 
mạch của thành phố, và mang đến niềm 
tự hào cho cộng đồng cư dân nơi đây.
   
Được biết, bên cạnh việc tập trung phần 
lớn nguồn lực cho các sản phẩm BĐS 
nhà ở, Novaland đang từng bước giới 
thiệu kế hoạch phát triển các sản phẩm 
du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có 
tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, 
Cam Ranh - Khánh Hòa ... nhằm tạo ra 
thật nhiều điểm đến hấp dẫn đạt chuẩn 
quốc tế. 

Chia sẻ của Khách hàng

Trong quý IV/2018, bên cạnh việc giới 
thiệu và triển khai dự án mới, Novaland 

đang tập trung vào việc hoàn thiện và 
bàn giao hàng loạt dự án tại các vị trí 

đắc địa trong thành phố.
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tIẾn độ DỰ Án

Vị trí dự án:
130 – 132 Hồng Hà, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận

Vị trí dự án:
Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. 

P.Tân Hưng, Q.7

DỰ ÁN ĐANG HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO NHÀ DỰ ÁN ĐANG HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO NHÀ

 Đã bàn giao Tháp 1- 6

 Đang bàn giao giai đoạn cuối

 Đang hoàn thiện dự án  Đang bàn giao Tháp G1 – G4

 Đang bàn giao Khu RS2 

 Đã bàn giao Tháp B - C

 Đang bàn giao từ 10/2018  Đang bàn giao 

Vị trí dự án:
1W Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh

Vị trí dự án:
108-112B-114 Hồng Hà, P2, Q.Tân Bình

Vị trí dự án:
28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2

Vị trí dự án:
241, 278 Hòa Bình, P.Hiệp Tân,

Q.Tân Phú

Vị trí dự án:
119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận

Vị trí dự án:
Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,

Nhà Bè
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Trong khuôn khổ Hội nghị “Cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh” được diễn ra tại 
tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Novaland đã 
trao tặng số tiền tài trợ 1 tỷ đồng đến Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận. Khoản tiền tài trợ này sẽ được ưu 
tiên thực hiện các chương trình an sinh 
xã hội của tỉnh như: Đền ơn đáp nghĩa, 
Xóa đói giảm nghèo và Tiếp bước cho em 
đến trường nhằm góp phần chăm lo và cải 
thiện cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng.

NOVALAND TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Tập đoàn Novaland trao tặng tài trợ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Tinh thần thiện nguyện là nét văn hóa 
truyền thống trong suốt nhiều năm qua 
của tập thể cán bộ nhân viên Novaland. 
Nhằm phát huy tinh thần nhân ái tốt đẹp 
này, Chương trình Novaland Team Building 
2018 tích hợp chuỗi hoạt động xã hội 
tại TP.Vũng Tàu và huyện Châu Đức (Bà 
Rịa - Vũng Tàu). Đặc biệt, chuyến hành 
trình thiện nguyện lần này được tổ chức 
từ nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện 
của tất cả thành viên Novaland với mong 
muốn đem đến cho các em thiếu nhi một 
mùa Trung thu ấm cúng và ngập tràn 
những nụ cười hạnh phúc. Gần 1.000 phần 
quà gồm bánh và lồng đèn Trung thu, sữa, 
tập vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm… 
kèm theo tiền mặt với tổng trị giá hàng 
trăm triệu đồng đã được trao trực tiếp 
đến các em.

TEAM BUILDING 2018 - MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN HƠN 1.000 TRẺ EM KHÓ KHĂN

CsR

NOVALAND CHUNG TAY MANG
NIỀM VUI TỚI HÀNG NGÀN TRẺ EM

NHÂN DỊP KHAI TRƯỜNG
Trong quý III/2018, nhân dịp mùa tựu trường, Tập đoàn Novaland đã dành nhiều hoạt động hỗ trợ 

cộng đồng hướng đến trẻ em khắp các tỉnh thành như: Chương trình “Nước sạch học đường”; “Học bổng 
STF - Phạm Phú Thứ”; “Tiếp bước cho em đến trường”; “Trung thu Yêu thương”… nhằm khích lệ thế hệ trẻ 
- những “mầm xanh” tương lai của đất nước học tập tốt hơn, phấn đấu vượt khó, nỗ lực chinh phục khát 

vọng và vươn lên đóng góp cho việc xây dựng và phát triển đất nước.
Tập đoàn Novaland tặng quà Trung thu cho học sinh hiếu học tại huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tình nguyện viên Novaland hướng dẫn các em tham gia các trò chơi cờ dân gian

Từ tháng 01/2018, Tập đoàn Novaland đã 
cam kết đồng hành cùng chương trình 
“Nước sạch học đường” của Hội Bảo trợ 
Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, 
với mong muốn mang nguồn nước sạch 
uống trực tiếp đạt chuẩn kiểm nghiệm 
của Viện Pasteur đến học sinh, giáo viên 
các trường học khó khăn tại các tỉnh 
thành đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình 
trạng biến đổi khí hậu.

Từ tháng 8/2018, chương trình “Nước sạch 
học đường” đã bàn giao tổng cộng 693 
máy lọc nước và 334 bồn chứa nước, với 
tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng đến các trường 
thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, phục vụ 
nước uống sạch cho gần 34.000 học sinh 
và giáo viên tại hai địa phương. Sắp tới 
đây, Chương trình “Nước sạch học đường” 
sẽ tiếp tục mở rộng đến huyện Ba Tri, tỉnh 
Bến Tre.
 
Cũng nhân dịp trao máy lọc nước thuộc 
chương trình “Nước sạch học đường”, 
thông qua Chương trình Học bổng STF-
Phạm Phú Thứ (thuộc Quỹ Thời báo Kinh 
tế Sài Gòn), Novaland trao 300 suất học 
bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh 
khó khăn tại hai tỉnh Long An và Bến Tre, 
tiếp thêm động lực cho các em phấn đấu 
vươn lên trong học tập.

“Nước sạch học đường” mang niềm vui lớn đến khoảng 34.000 học sinh và giáo viên tại Long An và Bến Tre

Các em học sinh vui mừng nhận học bổng trước thềm năm học mới

CHƯƠNG TRÌNH “NƯỚC SẠCH HỌC ĐƯỜNG” CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI TẠI LONG AN VÀ BẾN TRE


