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TẬP ĐOÀN NOVALAND
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TẦM NHÌN
Là một Tập đoàn Bất động sản đẳng cấp quốc tế, 
vị thế cao, phát triển vững mạnh, góp phần 
mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng 
cho cộng đồng.

SỨ MẠNG
Chúng tôi phát triển dự án, không chỉ ở những 
mét vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo 
cộng đồng nhân văn tiên tiến, có phong cách 
sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên 
giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho 
xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CHÍNH TRỰC
HIỆU QUẢ
CHUYÊN NGHIỆP

5+
DỰ ÁN BĐS

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

250.000+
KHÁCH HÀNG

40+
DỰ ÁN TẠI CÁC KHU VỰC

TRỌNG ĐIỂM

26.600+
SẢN PHẨM ĐÃ VÀ

ĐANG ĐI VÀO VẬN HÀNH
(Đến 30/09/2018)

Bằng niềm đam mê, sự kiên định với mục tiêu, Tập đoàn 
Novaland đã trở thành Nhà đầu tư - Phát triển Bất động 
sản uy tín với danh mục sản phẩm đa dạng; bao gồm 
căn hộ, nhà phố, biệt thự, lô thương mại, Office-tel,
khu đô thị và Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các
vị trí chiến lược trọng điểm của TP.HCM và những
tỉnh thành khác. 

Chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán từ tháng 
12/2016, đến nay Novaland luôn nhận được sự quan tâm 
tích cực từ các tổ chức tài chính quốc tế lớn. 

Tập đoàn Novaland 2018
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

0504

2017
Bàn giao các Dự án: Rivergate 
Residence, The Tresor Residence, 
Lakeview City, Lucky Palace, 
GardenGate Residence, Kingston 
Residence, Orchard Garden 

Công bố dự án mới: 
BĐS nhà ở: Victoria Village (Q.2, 
TP.HCM)

Phát triển BĐS nghỉ dưỡng: dự án 
Azerai Cần Thơ Resort đi vào hoạt 
động Giai đoạn 1

Tổng tài sản: 49.467 tỷ VND 
Vốn điều lệ: 6.497 tỷ VND

2014
Công bố 9 Dự án mới tại TP.HCM

Khu Trung tâm: Galaxy 9 
Residence, Icon 56, RiverGate 
Residence, The Tresor Residence

Khu Đông: Lexington Residence,
Lucky Dragon Residence

Khu Nam: Lucky Palace

Khu Tây: GardenGate Residence, 
Orchard Garden

2016
Công bố 5 Dự án mới tại TP.HCM:

Khu Trung tâm:   
Saigon Royal Residence, Madison**

Khu Đông: Lakeview City

Khu Tây: Newton Residence, 
Botanica Premier

Chính thức niêm yết trên
Sàn Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM

2018
Bàn giao các Dự án:
Wilton Tower, Golden Mansion 
(khu thấp tầng), Newton Riverside, 
Botanica Premier, Orchard 
Parkview, Sunrise Riverside

Chính thức khai trương:
Arezai Cần Thơ Resort

Công bố dự án mới: 
    BĐS nhà ở: The Grand 
Manhattan* (Q.1, TP.HCM),
The Palace Residence* (Q.2, 
TP.HCM). 
    BĐS du lịch nghỉ dưỡng: 
NovaHills Mũi Né Resort & Villas* 
(Phan Thiết, Bình Thuận)
Avani Cam Ranh Resort & Villas* 
(Khánh Hòa) 

Niêm yết trái phiếu chuyển đổi 
tại Sàn Giao dịch Chứng khoán 
Singapore

Tổng tài sản: 62.395 tỷ VND
Vốn điều lệ: 9.143 tỷ VND
(Đến tháng 9/2018)

2015
Bàn giao lũy tiến các Dự án: 
Galaxy 9 Residence, Icon 56, 
Lexington Residence, Tropic 
Garden Residence, Lucky 
Dragon Residence, Sunrise City, 
The Prince Residence

Công bố 11 dự án mới tại TP.HCM:

Khu Đông: The Sun Avenue 
Residence, Golf Park Residence, 
Wilton Tower

Khu Nam: Sunrise Cityview, 
Sunrise Riverside

Khu Tây: Golden Mansion, 
Kingston Residence, Orchard 
Parkview, The Botanica, Richstar,
The Park Avenue*

1992
Thành lập Công ty 
Trách nhiệm Hữu hạn 
Thương mại Thành Nhơn

1995
Hoàn thành nhiều
biệt thự cho thuê tại Q.2, 
TP.HCM & Liên doanh 
với Philippines đưa 
Công ty liên doanh sản 
xuất kinh doanh thuốc 
thú y Bio-Pharmachemie 
vào hoạt động, mở rộng 
hệ thống phân phối 
trong nước và xuất khẩu 
thuốc thú y đến nhiều 
quốc gia trên thế giới

2009
Công bố Dự án
Sunrise City
(Q.7, TP.HCM)

2013
Công bố Dự án
The Prince Residence 
(Q. Phú Nhuận,TP.HCM)

2012
Công bố Dự án
Tropic Garden Residence
(Q.2, TP.HCM)

2007
Tái cấu trúc và hợp nhất 
các Công ty thành
2 Tập đoàn: 

Tập đoàn ANOVA:
Thức ăn gia súc, Trại
chăn nuôi, Thuốc thú y,
Vaccine, Thực phẩm sạch 

Tập đoàn Novaland:
Lĩnh vực Bất động sản
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BẤT ĐỘNG SẢN
NHÀ Ở

06

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn 
định và hội nhập sâu rộng, dân số ở 
độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ chủ 
đạo với mức tăng nhanh ở tầng lớp 
trung lưu, cùng lượng chuyên gia 
quốc tế đến làm việc ngày càng 
đông đảo là những tiền đề vững 
vàng cho sự phát triển bình ổn lâu 
dài của thị trường BĐS nhà ở. Giữ 
vai trò trung tâm văn hóa - thương 
mại – tài chính của cả nước lẫn khu 
vực Đông Nam Á, TP.HCM không 
chỉ có tốc độ đô thị hóa nhanh trên 
nền tảng hạ tầng cơ sở đồng bộ; mà 
còn có thị trường BĐS phát triển 
nổi bật, thu hút sự chú ý của giới 
đầu tư trong nước và quốc tế.

TP.HCM SÔI ĐỘNG 
VÀ HẤP DẪN

NOVALAND
NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở 
UY TÍN HÀNG ĐẦU 
Tập đoàn Novaland tham gia thị 
trường BĐS nhà ở tập trung vào 
phân khúc trung và cao cấp, tọa 
lạc tại những khu vực trọng điểm 
của TP.HCM. Mỗi công trình BĐS 
nhà ở hội tụ đầy đủ 05 yếu tố 
chuẩn mực cần có của một sản 
phẩm BĐS: vị trí kết nối giao 
thông thuận lợi và có nhiều tiện 
ích; giá bán hợp lý; quy hoạch và 
thiết kế kiến trúc hợp lý; chất 
lượng và tiến độ thi công được 
kiểm soát chặt chẽ; đảm bảo tính 
thanh khoản và sinh lợi cao. 

DANH MỤC 40 DỰ ÁN 
ẤN TƯỢNG VỚI
SẢN PHẨM ĐA DẠNG

Trải qua hành trình hơn ¼ thế kỷ  hình 
thành và phát triển, Novaland hiện sở 
hữu danh mục hơn 40 dự án nhà ở  
với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng 
đang triển khai, đã đưa vào sử dụng 
như: căn hộ, biệt thự, nhà phố, lô 
thương mại, office-tel, khu đô thị …; 
đóng góp không chỉ hơn 26.600 ngôi 
nhà vào quỹ nhà ở TP.HCM mà còn 
cải thiện đáng kể chất lượng sống 
của cư dân lẫn vẻ đẹp đô thị.



Các dự án đã và đang bàn giao 09

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG BÀN GIAO

08

KHU TRUNG TÂM

ICON 56 
56 Bến Vân Đồn, P. 12, Q.4, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Thương mại

GALAXY 9
09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

THE TRESOR RESIDENCE          39 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM
                                                                                                  Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Officetel  - Thương mại

RIVERGATE RESIDENCE            151 - 155 Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, TP.HCM
                                                                                                      Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Officetel - Thương mại

KHU TRUNG TÂM

Tập đoàn Novaland 2018
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KHU ĐÔNG

GOLF PARK RESIDENCE
01 Đường số 2, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Nhà phố

LUCKY DRAGON RESIDENCE
359 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Nhà phố - Căn hộ

KHU ĐÔNG

TROPIC GARDEN
49 Đường 66, Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Thương mại

LEXINGTON RESIDENCE
67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

WILTON TOWER
1W Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại

THE SUN AVENUE RESIDENCE 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

LAKEVIEW CITY
P. An Phú, Q.2, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Khu đô thị thấp tầng



SUNRISE CITY
23-25-27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

LUCKY PALACE
50 Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Thương mại

Tập đoàn Novaland 2018 Các dự án đã và đang bàn giao 1312

KHU NAM KHU TÂY

SUNRISE CITYVIEW
Vị trí dự án: Mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Officetel - Thương mại

Vị trí dự án: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

SUNRISE RIVERSIDE

KINGSTON RESIDENCE
146 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại

GARDENGATE RESIDENCE
8 Hoàng Minh Giám, P.9,
Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: 
Căn hộ - Văn phòng - Officetel -
Thương mại

THE BOTANICA
104 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ
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NEWTON RESIDENCE
38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận,TP.HCM 
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại

BOTANICA PREMIER
108 - 112B -114 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Officetel -
Thương mại

278 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Thương mại

RICHSTAR

KHU TÂY KHU TÂY

THE PRINCE RESIDENCE
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại

ORCHARD GARDEN
128 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại

ORCHARD PARKVIEW
30-132 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại

GOLDEN MANSION
119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ  - Thương mại - Nhà phố
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KHU TÂY

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án
 (**) Novaland - Đơn vị hợp tác phát triển

THE GRAND MANHATTAN* Vị trí dự án:                    100 Cô Giang, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Loại hình sản phẩm:  Căn hộ - Thương mại
Bàn giao dự kiến:        Từ quý I/2022

CÁC DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN

KHU TRUNG TÂM

SAIGON ROYAL RESIDENCE
Vị trí dự án:      34-35 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Officetel - Thương mại
Bàn giao dự kiến:       Quý I/2019

MADISON**
Vị trí dự án:     15 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Khách sạn
Bàn giao dự kiến:       Từ quý I/2019

1716

Vị trí dự án:                    Góc đường 3/2 và Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM
Loại hình sản phẩm: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại
Bàn giao dự kiến:       Quý III/2020

THE PARK AVENUE*



Vị trí dự án:  Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM
Loại hình đầu tư:  Căn hộ - Biệt thự
Bàn giao dự kiến:   Thấp tầng - Quý II/2019        Cao tầng - Quý I/2021

VICTORIA VILLAGE*

Tập đoàn Novaland 2018 Các dự án đang phát triển 1918

THE WATER BAY Vị trí dự án: 26 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
Loại hình đầu tư: Căn hộ - Thương mại 

Vị trí dự án:  Mặt tiền đường Song Hành và Mai Chí Thọ, An Phú, Q.2, TP.HCM
Loại hình đầu tư:  Căn hộ - Văn phòng - Thương mại
Bàn giao dự kiến:   Quý I/2022

THE PALACE RESIDENCE*

KHU ĐÔNG

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án



BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH
NGHỈ DƯỠNG

CAM RANH - KHÁNH HÒA

BÌNH TIÊN -  NINH THUẬN

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỒ CHÍ MINH

ĐỒNG  NAI

CẦN THƠ

ĐÀ LẠT
LÂM ĐỒNG 

PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN 

21

Chính phủ, trong tầm nhìn đến năm 
2030, xác định du lịch Việt Nam 
thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, 
đóng góp trên 10% GDP cả nước. 
Trên nền tảng danh lam thắng 
cảnh phong phú và di sản văn hóa 
đặc sắc, thương hiệu và hình ảnh 
Du lịch Việt Nam đang ngày càng 
có vị thế cao trong khu vực. Lượng 
khách du lịch tăng đều hàng năm 
khiến cho thị trường khách sạn và 
nghỉ dưỡng ngày càng hấp dẫn 
nhiều nhà đầu tư trong khu vực. 

Không đứng ngoài xu thế của thị 
trường BĐS trong nước và thế 
giới, đồng thời nằm trong giai 
đoạn 2 của chiến lược kinh 
doanh, từ năm 2016, Tập đoàn 
Novaland bắt đầu đầu tư mở rộng 
sang phát triển các sản phẩm 
BĐS 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,... 
Novaland đã và đang thương 
lượng, hợp tác với các thương 
hiệu quản lý vận hành khách sạn 
hàng đầu thế giới như Azerai 
(Azula); Avani, Anatara (Minor); ...

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.

Tập đoàn Novaland 2018 Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng20

THỊ TRƯỜNG
DU LỊCH VIỆT NAM
CẤT CÁNH

NOVALAND
VỮNG TIẾN TRONG 
GIAI ĐOẠN
PHÁT TRIỂN MỚI

ĐIỂM ĐẾN TUYỆT HẢO 
– KHỞI NGUỒN CHO 
NHỮNG TRẢI NGHIỆM 
ĐẲNG CẤP
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AZERAI CẦN THƠ
RESORT

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

23

DỰ ÁN ĐÃ VẬN HÀNH

Toạ lạc giữa lòng sông Hậu thơ mộng, cách trung tâm 
Cần Thơ 5 phút di chuyển bằng đường sông, Azerai 
Cần Thơ là khu nghỉ dưỡng lý tưởng - hòa quyện giữa 
một địa điểm đẹp với giá trị di sản, văn hóa và lịch sử 
địa phương; kết hợp với dịch vụ chuyên nghiệp, đảm 
bảo sự yên bình và riêng tư cho nhóm khách hàng 
cao cấp trên thế giới.

Khu resort vừa hoàn thành giai đoạn 1, rộng gần 20 ha 
gồm 30 Bungalow 2 phòng và 45 căn biệt thự cao cấp 
timeshare theo lối kiến trúc Đông Dương đương đại. 
Đặc biệt, Azerai Cần Thơ được trang bị các tiện ích 
đẳng cấp như bãi đáp trực thăng, phòng tập gym và 
yoga hiện đại, khu spa... khu nghỉ dưỡng cũng tự hào 
đã bảo tồn nguyên vẹn nguồn “di sản xanh” – những 
gốc cổ thụ gần trăm tuổi trong quá trình xây dựng.

TP.Cần Thơ được mệnh danh là thủ phủ 
của vùng ĐBSCL, nơi có nhiều sông ngòi, 
kênh rạch, bạt ngàn cây trái, mênh mông 
ruộng đồng cùng vô vàn đặc sắc ẩm thực – 
văn hóa miền Tây Nam Bộ; nơi với những con 
người đôn hậu, chân thành và hiếu khách.
Với việc phát triển thêm các khu nghỉ 
dưỡng đẳng cấp cùng việc nâng cấp hệ 
thống kết nối giao thông và chất lượng 
dịch vụ, TP. Cần Thơ đang từng ngày trở 
thành điểm đến ấn tượng tại Việt Nam. 



IBIS STYLES *
VUNG TAU HOTEL

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng24 Tập đoàn Novaland 2018 25

AVANI VŨNG TÀU *
RESORT & HOTEL   

Là địa phương nằm trong vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có nhiều lợi thế du lịch biển 
nhờ đường bờ biển kéo dài hơn 
300km. Các khu bảo tồn thiên nhiên, 
các di tích lịch sử và các lễ hội dân 
gian của Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp để 
phát triển du lịch tâm linh, du lịch 
tham quan về nguồn.

Cách TP.HCM gần 100km, Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực 
thu hút đầu tư để phát huy thế mạnh du lịch. Với chỉ 
khoảng 4.000 phòng khách sạn 4 sao trở lên (10% so với 
tổng số phòng khách sạn tại đây), Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn 
đang thiếu nguồn cung phòng khách sạn nhằm phục vụ 
nhóm khách hàng cao cấp.

Lựa chọn những khu vực có vị trí đẹp ven biển cùng các 
đơn vị quản lý danh tiếng trên thế giới như Minor, Accor…, 
chuỗi dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng của Novaland tại 
Vũng Tàu sẽ đem đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng 
mới lạ, độc đáo và đẳng cấp. 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch của 
TP.Vũng Tàu, Ibis Styles Vũng Tàu Hotel bao 
gồm 250 phòng và đầy đủ các tiện ích đẳng 
cấp như hồ bơi, nhà hàng, bar tầng thượng, 
khu hôi nghị… 

Với thiết kế ấn tượng cùng chất lượng quản 
lý, dịch vụ đã được bảo chứng từ thương 
hiệu Ibis, dự án sẽ mang đến những trải 
nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt ở phân khúc 3 
sao tại thành phố biển Vũng Tàu. 

Trên cung đường ôm núi, dọc biển đẹp nhất 
Vũng Tàu – đường Hạ Long, Avani Vũng Tàu 
Resort & Hotel nằm giữa một khu vườn 
xanh mát và có bãi biển riêng. Dự án bao 
gồm khu resort dọc bãi biển và khu khách 
sạn trên đồi, cùng đầy đủ các tiện ích đẳng 
cấp như Nhà hàng, hồ bơi, khu vui chơi trẻ 
em, khu hội nghị…

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án

DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG
DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG 09.2019

DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG
DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN I - 06.2019
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PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN
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ANANTARA MŨI NÉ 
RESORT 

DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂNDỰ ÁN ĐÃ VẬN HÀNH

Tọa lạc tại số 12A Nguyễn Đình Chiểu, 
P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, 
chỉ cách trung tâm TP.Phan Thiết 15 phút, 
cách TP.HCM 4 giờ chạy xe, Anantara Mũi 
Né Resort là một điểm dừng chân miền 
nhiệt đới lý tưởng.  

Khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển hoang 
sơ hướng thẳng ra vịnh Phan Thiết với 90 
phòng, pha trộn hoàn hảo nét văn hóa 
Việt Nam với lối kiến trúc đương đại.

Quản lý vận hành bởi thương hiệu trứ 
danh Anantara - thành viên của Minor 
Hotels, Anantara Mũi Né Resort mang đến 
một ốc đảo thanh nhã và tiện nghi, cùng 
những trải nghiệm khó quên ở vùng ven 
biển phía Nam Việt Nam.

NOVAWORLD PHAN THIẾT *
TỔ HỢP ĐÔ THỊ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG
Đi theo hình thức Quần thể nghỉ dưỡng tích hợp - 
Integrated Resort (IR), NovaWorld hội tụ mọi hoạt 
động du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao 
cấp... kết hợp với không gian “đô thị” đáng sống. 
Đây sẽ là Điểm đến đẳng cấp, góp phần nâng cao 
giá trị cuộc sống cho du khách lẫn giá trị gia tăng 
cho khách hàng.

Với bờ biển dài gần 200 km, hội tụ nhiều bãi cát trắng hút tầm 
mắt và bãi tắm đẹp, cảnh quan nguyên sơ, khí hậu quanh 
năm ấm áp, Bình Thuận – Phan Thiết được định hướng phát 
triển thành đô thị du lịch biển, bao gồm du lịch sinh thái biển, 
trung tâm thể thao biển, văn hóa miền biển… gắn với du lịch 
sinh thái rừng, trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp. 
Tập đoàn Novaland đang phát triển loạt dự án Du lịch và BĐS 
du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Thuận với quy mô lớn. 

Vườn thú hoang dã Công viên sinh vật biển Công viên chủ đề Sân Gôn

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án

Công viên nước
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DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG

NOVAHILLS MŨI NÉ *
RESORT & VILLAS Sở hữu ưu điểm về địa thế đồi núi tự nhiên cùng cảnh 

quan vịnh biển liền kề, NovaHills Mũi Né Resort & Villas 
gồm hơn 600 biệt thự đơn lập “tựa sơn, hướng thủy” với 
phong cách kiến trúc Tây Ban Nha miền Địa Trung Hải và 
đầy đủ tiện ích nội khu đẳng cấp bao gồm: Hồ bơi nhiều 
tầng, đồi hoa và công viên lớn, CLB thể thao biển và 

chăm sóc sức khỏe, khu thương mại - ẩm thực quốc tế, tháp 
quan sát ở cao độ trên 100m… Dự án phù hợp với nhu cầu du 
lịch nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lợi lâu dài của nhiều nhóm 
khách hàng trong và ngoài nước.

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án



CAM RANH - KHÁNH HÒA
Tài nguyên du lịch phong phú với những vịnh biển, 
biển đảo đẹp nhất thế giới;  đồng thời là đầu mối giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, 
đường biển trong nước và quốc tế…; Khánh Hòa đang 
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. 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.
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AVANI
CAM RANH*
RESORT & VILLAS
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, Avani Cam 
Ranh Resort & Villas thuộc dự án NovaBeach 
Cam Ranh có quy mô khoảng 22ha.

NovaBeach Cam Ranh là tổ hợp bao gồm khu 
biệt thự và bungalow, khu khách sạn, condotel 
có đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

(*) Novaland - Nhà phát triển dự án



Với tầm nhìn “Là một Tập đoàn Bất động sản đẳng cấp 
quốc tế; vị thế cao; phát triển vững mạnh; góp phần 
mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng 
đồng”, Chúng tôi cam kết kinh doanh có trách nhiệm và 
thực hiện chiến lược phát triển bền vững phù hợp định 
hướng phát triển bền vững của thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng, cập nhật các thông lệ, xu thế quốc tế, và 
hiện đang hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của 
Liên Hợp Quốc. 

Chúng tôi cam kết gia tăng giá trị mang lại cho các bên 
liên quan bằng việc tăng trưởng kinh doanh vững chắc 
trong dài hạn; tạo lập môi trường làm việc an toàn,  

ổn định và chuyên nghiệp; cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
tốt cho xã hội; kết hợp với các hoạt động vì cộng đồng thiết 
thực, gắn liền với mục tiêu đóng góp lâu dài và bền vững 
trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Novaland ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự 
án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 
biến đổi khí hậu” với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc. Qua đó, Novaland vinh dự là một 
trong những đơn vị tiên phong góp phần phát triển bền 
vững du lịch ĐBSCL. Dự án có mục tiêu hoạch định và triển 
khai chiến lược kết nối và phát triển du lịch cho 13 tỉnh, 
thành khu vực ĐBSCL, trong đó TP.Cần Thơ đóng vai trò 
trung tâm. 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  - ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM
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PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Thành phố Cần Thơ - Tập đoàn Novaland - The Boston Consulting Group 
(Tập đoàn tư vấn BCG) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) vào ngày 27/3/2018 tại Cần Thơ.
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Novaland đồng hành cùng Chương trình “Cầu Nông thôn”, 
hỗ trợ kinh phí xây dựng 8 cây cầu mới tại huyện 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và huyện Vĩnh Hưng, tỉnh 
Long An nhằm giúp các địa phương thêm điều kiện 
phát triển kinh tế.

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thiện 
nguyện là một nét đẹp văn hóa được khai sáng từ những 
ngày đầu thành lập của đội ngũ Novaland.
 
Những năm gần đây, Tập đoàn Novaland đã dành gần 
255 tỷ đồng với hàng trăm chương trình/ hoạt động cộng 
đồng trên cả nước, với hàng trăm ngàn người thụ hưởng 

cũng như hàng ngàn lượt nhân viên tích cực tham gia 
hoạt động thiện nguyện, cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội 
với Tập đoàn.

Các hoạt động vì cộng đồng của Novaland tập trung vào 
04 lĩnh vực chính: an sinh xã hội, sức khỏe, giáo dục và 
phát triển cộng đồng. 

Phát triển bền vững 35

Tập đoàn Novaland cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội 
tại tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2020.

Liên tiếp 14 năm qua, chương trình học bổng Cô giáo Nhế 
đã chắp cánh ước mơ cho hơn 1.000 học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp vững bước đến trường.

Đồng sáng lập Trường Tiểu học Hiểu về Trái tim Đắk Nông, 
nơi dành cho các em học sinh sự hỗ trợ toàn phần về học 
tập, dinh dưỡng và y tế.

Hỗ trợ cộng đồng – Bền vững và thiết thực

Đồng hành cùng Chương trình “Nước Sạch Học Đường”, 
hỗ trợ kinh phí lắp đặt gần 700 máy lọc nước sạch uống 
trực tiếp và 344 bồn chứa nước tại 52 trường học ở 
huyện Thạnh Phú (Bến Tre) và 27 trường học ở huyện 
Tân Trụ (Long An), giúp bảo vệ sức khỏe cho gần 34.000 
học sinh và giáo viên địa phương. 

Novaland liên tục bảo trợ Vàng cho đêm tiệc gây quỹ của 
tổ chức Operation Smile Việt Nam, giúp mang lại nụ cười 
lành lặn cho hàng trăm trẻ em bị dị tật môi trên cả nước. 

Luôn quan tâm và chăm lo cho đồng bào khó khăn trong 
dịp Tết Nguyên đán, mang lại niềm vui cho hàng ngàn hộ 
gia đình cùng đón năm mới.

Thông qua UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận, Novaland đồng 
hành cùng các chương trình Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói 
giảm nghèo, Tiếp bước cho em đến trường.
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Cán bộ nhân viên Novaland tích cực tham gia hoạt động 
quyên góp và hăng hái đi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng 
thiên tai tại tỉnh Quảng Nam. 

Novaland đồng hành cùng Chương trình nghệ thuật 
“Tuổi Trẻ Việt Nam - Câu Chuyện Hòa Bình” do Báo Tuổi 
Trẻ và Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.



Những thành tựu của Tập đoàn Novaland được ghi nhận và vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín trong 
và ngoài nước, thể hiện nỗ lực không ngừng trong việc kiến tạo những sản phẩm có chất lượng tiêu chuẩn 
quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

37Tập đoàn Novaland 2017 Giải thưởng
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EUROMONEY REAL ESTATE AWARD - 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU EUROMONEY

Tập đoàn Novaland góp mặt trong Top 5 Chủ Đầu 
Tư BĐS và Top 2 nhà phát triển khu dân cư tốt nhất 

Việt Nam do tổ chức Euromoney bình chọn
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TOP 10 CHỦ ĐẦU TƯ BĐS TỐT NHẤT
VIỆT NAM - BCI ASIA AWARDS

Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất 
của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á

TOP 50 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT
VIỆT NAM 2017 - BRAND FINANCE

Novaland rất vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng ngay 
trong năm đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NHÓM VỐN HÓA LỚN

Tập đoàn Novaland được vinh danh 2 năm
liên tiếp 2017 - 2018 trong

Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
Top 10 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất

THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TỐT NHẤT
CHÂU Á 2017 - EMPLOYER BRANDING ATITUDE, WORLD HDR

3 năm liên tiếp được ghi nhận là Thương hiệu nhà tuyển dụng tốt 
nhất Châu Á - Giải thưởng nhằm mục đích vinh danh những 

doanh nghiệp châu Á có chiến lược nhân sự xuất sắc.

DOANH NGHIỆP CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG TỚI CỘNG ĐỒNG, 
DOANH NGHIỆP CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC XUẤT SẮC - ASIA  RESPONSIBLE 
ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 (AREA)

Tập đoàn Novaland là thương hiệu Việt đầu tiên trong lĩnh 
vực BĐS được xướng danh tại giải thưởng Asia Responsible 

Entrepreneurship Awards 

VIETNAM PROPERTY AWARD,
ASIA PROPERTY AWARD - GURU PROPERTY

Tập đoàn Novaland liên tiếp được vinh danh tại 
“Giải thưởng Bất động sản Việt Nam” với nhiều 

hạng mục quan trọng về trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp, dự án. 

TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM - 
FORBES VIỆT NAM

Novaland góp mặt trong bảng xếp hạng ngay khi 
chính thức niêm yết.

TOP 40 THƯƠNG HIỆU CÔNG TY
CÓ GIÁ TRỊ NHẤT VIỆT NAM - FORBES

Novaland liên tục được nằm trong Top 40
Thương hiệu giá trị nhất năm 2017, 2018

ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2017 -
INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS

Giải thưởng vinh danh Tập đoàn Novaland với 2 Dự án 
The Sun Avenue, Lakeview City (Q.2) tại những hạng mục 

quan trọng. 

GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT NAM 2018

Tập đoàn Novaland vinh dự được xướng tên 
trong hạng mục “Nhà phát triển bất động sản uy 

tín nhất”, đồng thời, Khu đô thị Lakeview City 
(Q.2) được trao giải “Khu đô thị tốt nhất” tại “Giải 
thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018”.

TOP 50 DOANH NGHIỆP KINH DOANH HIỆU 
QUẢ NHẤT VIỆT NAM

Giải thưởng vinh danh Novaland
2 năm liên tiếp 2017 -2018



EUROMONEY REAL ESTATE AWARD - 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU EUROMONEY

Tập đoàn Novaland góp mặt trong Top 5 Chủ Đầu 
Tư BĐS và Top 2 nhà phát triển khu dân cư tốt nhất 

Việt Nam do tổ chức Euromoney bình chọn

38 Tập đoàn Novaland 2018 Giải thưởng 39

TOP 10 CHỦ ĐẦU TƯ BĐS TỐT NHẤT
VIỆT NAM - BCI ASIA AWARDS

Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất 
của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á

TOP 50 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT
VIỆT NAM 2017 - BRAND FINANCE

Novaland rất vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng ngay 
trong năm đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NHÓM VỐN HÓA LỚN

Tập đoàn Novaland được vinh danh 2 năm
liên tiếp 2017 - 2018 trong

Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
Top 10 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất

THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TỐT NHẤT
CHÂU Á 2017 - EMPLOYER BRANDING ATITUDE, WORLD HDR
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FORBES VIỆT NAM
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CÓ GIÁ TRỊ NHẤT VIỆT NAM - FORBES
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Tập đoàn Novaland vinh dự được xướng tên 
trong hạng mục “Nhà phát triển bất động sản uy 

tín nhất”, đồng thời, Khu đô thị Lakeview City 
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