


Kính thưa Quý Khách hàng,

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế, thị trường BĐS 
Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng bình ổn trong quý I/2017. Ngay 
từ những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, hệ thống Sàn giao dịch BĐS 
Novaland đã hân hạnh chào đón rất đông đảo khách hàng đến tìm 
hiểu, giao dịch; hứa hẹn một năm “hồng phát” cho cả Novaland 
cùng Quý Khách hàng.

Khách hàng tin tưởng và “ưu ái” các sản phẩm Novaland còn vì sự 
hài lòng với loạt chương trình ưu đãi đầy sáng tạo và nhân văn nhân 
dịp năm mới như “Xuân trao lộc điền”, “Xuân Hạnh phúc”, thanh 
toán 1%, …

Để Quý Khách hàng có thêm thông tin về thị trường giai đoạn tới, 
Bản tin Novaland số tháng 4/2017 sẽ chuyển tải những xu hướng 
chọn nhà và đầu tư BĐS nổi bật, tập trung tại khu Đông và khu Nam 
TP.HCM – nơi có hệ thống hạ tầng phát triển và kết nối giao thông 
thuận tiện.

Trở thành Công ty Niêm yết từ cuối tháng 12/2016, Bản tin Novaland 
cũng vui mừng chia sẻ cùng bạn đọc những chỉ số tăng trưởng quan 
trọng của Tập đoàn Novaland (trích từ Báo cáo tài chính năm 2016). 
Cùng với đó là rất nhiều tín hiệu tích cực về cổ phiếu Novaland khi 
khi mã “NVL” lọt vào “tầm ngắm” của nhiều quỹ đầu tư danh giá 
như MSCI Global Standard Indexes, VanEck Vectors Vietnam ETF.

Với chủ đề “Khách hàng là số 1”, năm 2017 được định hướng là năm 
Novaland tăng cường các hoạt động tri ân khách hàng và nâng 
cấp toàn diện hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đêm nhạc  
“Novaland Concert” được giới thiệu trong Bản tin chính là khởi đầu 
cho loạt chương trình chăm sóc đặc biệt sẽ lần lượt được triển khai 
trong năm nay, theo hướng đem tới những trải nghiệm hài lòng 
“vượt mong đợi” nơi khách hàng.

Cùng với thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng của những dự án 
đang phát triển, mong rằng Bản tin này sẽ góp thêm sự an tâm và 
niềm tin mà Quý Khách hàng dành cho Novaland.

Xin tri ân tất cả sự ủng hộ từ toàn thể Quý Khách hàng và chúc Quý 
vị sức khỏe và thành công!

Trân trọng,

Ban Biên tập Bản tin Novaland
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NOVALAND - KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG 
SAU 01 QUÝ LÊN SÀN 

Tròn 3 tháng niêm yết, 
cổ phiếu Novaland 

đang có quy mô vốn 
hóa gần 2 tỷ USD, nằm 

trong top 10 cổ phiếu 
có vốn hóa lớn nhất thị 

trường chứng khoán 
và hiện được rất nhiều 
nhà đầu tư nước ngoài 

“săn lùng”.

ĐÁNH DẤU “CHẶNG ĐƯỜNG MỚI” BẰNG CON SỐ ẤN TƯỢNG 

Ngày 28/12/2016, hơn 589 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc 
No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM (HSX). Sự kiện này, như lời chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn: 
“đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới – chặng đường vươn xa của Tập 
đoàn Novaland. Chúng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một trong những công ty bất động 
sản (BĐS) hàng đầu, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững cùng với sự phát triển 
của quốc gia. Tập đoàn Novaland cam kết nỗ lực để trở thành nơi làm việc tốt nhất và là 
công ty niêm yết minh bạch nhất”.

 Tháng 12/2016, cổ phiếu NVL chính thức niêm yết trên sàn HSX

Dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, khả năng triển 
khai dự án, năng lực bán hàng cũng như thương hiệu của Tập đoàn 
Novaland trên thị trường, triển vọng phát triển của thị trường BĐS 

căn hộ tại khu vực TP.HCM; chúng tôi nhận thấy kế hoạch Lợi nhuận 
đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả 
cổ tức như kế hoạch nếu không có những biến động lớn ảnh hưởng 

đến hoạt động của Công ty.

Đánh giá về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Novaland, đại diện Tổ chức tư vấn SSI cho biết: 

Kết thúc năm 2016, căn cứ theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán, 
doanh thu thuần của Tập đoàn Novaland đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10% 
so với 2015. Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37% so 
với 2015. 

Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành BĐS, trong năm 2017, Tập đoàn 
Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận 
sau thuế 3.144 tỷ đồng. Từ đây đến hết 2020, hoạt động kinh doanh của 
Novaland sẽ rất ổn định và sẽ đạt kế hoạch đề ra vì kế hoạch lợi nhuận của 
năm 2017 và 2018 sẽ dựa vào những dự án đã bán trong năm 2014, 2015 
và 2016. 

Là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản 
TP.HCM, Tập đoàn Novaland sở hữu danh mục tới hơn 40 dự án với đa dạng 
loại hình sản phẩm (căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại đến Office-tel), 
cùng nhiều quỹ đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM và một số tỉnh thành lớn. Cho 
đến nay, đã có 9 công trình hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho khách 
hàng. Năm 2017, Novaland dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao 12 dự án.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland, với chiến lược M&A đúng đắn, hiện tích lũy 
được gần 10 triệu m2 diện tích sàn xây dựng; đủ để Công ty phát triển ổn định 
trong vòng 5 năm tới. 

 Năm 2016, doanh thu thuần của Novaland 
đạt mức cao kỷ lục, 7.359 tỷ đồng.

 Năm 2016, tổng tài sản của Novaland 
đạt 36.527 tỷ đồng.

TIỀM NĂNG CỔ PHIẾU NOVALAND 

Thành quả trong hoạt động kinh doanh BĐS 
đã tác động rất tích cực lên giá trị cổ phiếu 
Tập đoàn Novaland. Sau 01 quý niêm yết, 
khối lượng giao dịch bình quân của cổ phiếu 
NVL hiện ở mức 1,2 triệu cổ phiếu/phiên và 
đã tăng giá hơn 14.2%. Cổ phiếu NVL hiện là 
cái tên đang được nhiều tổ chức tài chính 
trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Từ 12/01/2017, mã cổ phiếu “NVL” chính 
thức được thêm vào danh mục MSCI Global 
Standard Indexes. Khối lượng thanh khoản 
luôn được duy trì ở mức khá cao trên thị 
trường là một trong những yếu tố quan 
trọng giúp NVL được thêm vào các rổ chỉ 
số của MSCI sau một thời gian ngắn ra mắt, 
bao gồm: MSCI Vietnam Index (NVL chiếm 
tỷ trọng 6.66%) và MSCI Investable Market 
Index (NVL chiếm tỷ trọng 5.20%). MSCI là tổ 
chức chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ 
nhà đầu tư có tổ chức trong việc ra quyết 
định đầu tư, chủ yếu là các quỹ hưu trí và 
các quỹ phòng ngừa rủi ro.

Tiếp tục tạo bất ngờ cho thị trường và giới 
đầu tư, theo thông báo từ MV Index Solutions 
(MVIS) vào ngày 11/03/2017, mã cổ phiếu 
“NVL” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 
Địa ốc No Va (Novaland) đã được thêm vào 
danh mục MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở 
của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M 
ETF); chiếm tỷ trọng 7%. 

Ngày 27/04/2017, Đại hội Cổ đông 
Thường niên năm 2017 của Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 
sẽ được diễn ra. 

Đây là hoạt động quan trọng của 
Tập đoàn Novaland sau khi chính thức 
niêm yết trên sàn chứng khoán.
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TỪ CÂU CHUYỆN NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI “MẠNH TAY” 
TẠI KHU ĐÔNG

Theo nhiều báo cáo thị trường năm 2016, giá trị bất động 
sản tại khu Đông gia tăng lũy tiến lên đến 40% và vẫn đang 
tiếp diễn trong những tháng đầu năm 2017. Tín hiệu này 
góp phần tăng thêm sức nóng cho làn sóng đầu tư vào khu 
Đông, nơi vốn chưa bao giờ “giảm nhiệt”. Đặc biệt, ghi nhận 
từ thực tế sàn giao dịch của Novaland, hiện tượng nhà đầu 
tư khu vực châu Á “mua sỉ” từ 5 – 6 căn tại đây khá đông, 
chủ yếu là sản phẩm Office-tel.

Lý giải về hiện tượng khối ngoại tập trung đầu tư tại khu vực 
Q.2 và Q.9, ông Wong Leung-Sing – một nhà đầu tư giàu kinh 
nghiệm cho biết: “Trong năm 2016, tuy giá bất động sản tại 
Singapore giảm so với năm trước, nhưng nhìn chung vẫn còn 
rất cao so với các nước trong khu vực. Ví dụ để sở hữu 1 văn 
phòng nhỏ chừng 40-50m2, tôi cần ít nhất 500.000 đô la Mỹ. 
Cùng với số tiền ấy, nếu đầu tư vào khu Q.2 tại Việt Nam thì tôi 
có thể sở hữu từ 5-6 căn Office-tel (chỉ tầm hơn 100.000 đô 
la Mỹ/1 căn). Các khu văn phòng chất lượng tại các trục giao 
thông chính tại Q.2 như đường Mai Chí Thọ hiện chỉ đếm trên 
đầu ngón tay. Tính khan hiếm của Office-tel giai đoạn này sẽ 
giúp khoản đầu tư sinh lời dài hạn, có thể đạt hơn 10%/ năm.”

Thực tế, trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, hiện chỉ có khu văn 
phòng thuộc công trình Lexington Residence là hoàn thành 
và đi vào sử dụng với tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối. Gần đó 
là khu Office-tel của dự án The Sun Avenue đang xây dựng 
đến khoảng tầng 8.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, với tốc độ phát triển hạ 
tầng giao thông nhanh, cùng quy hoạch trung tâm dịch vụ - 
tài chính - thương mại tầm vóc quốc tế tại Thủ Thiêm, các mô 
hình văn phòng hoạt động 24h sẽ vô cùng hút khách thuê.

ĐẾN CUỘC ĐUA GIỮ “SUẤT” OFFICE-TEL TẠI ĐÔNG 
SÀI GÒN CỦA KHÁCH VIỆT

“Nối gót” nhà đầu tư ngoại, nhìn ra khả năng thanh khoản lý 

tưởng nhất trên thị trường (dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê) của 
Office-tel khu Đông, nhiều khách trong nước cũng nhanh 
chóng tìm suất đầu tư đón đầu. 

Bà Thanh Hương – nữ doanh nhân trong ngành logistic 
chia sẻ: “lúc đầu gia đình chỉ định mua căn hộ The Sun 
Avenue (Mai Chí Thọ, Q,2) sống cho tiện đi lại trong tương 
lai, sau thấy khách nước ngoài đầu tư Office-tel quá dữ, 
mình cũng quyết mua thêm 1 căn Office-tel nữa”. Xu 
hướng “mua thêm” và “mua lẻ” Office-tel tại khu Đông 
của khách trong nước ngày một tăng, do khách hàng 
muốn đón đầu nhu cầu “văn phòng kết hợp nhà ở” của 
giới chuyên gia nước ngoài, hay các văn phòng đại diện 
muốn triển khai hoạt động tại đây… 

Cũng như nhà đầu tư ngoại, khách trong nước hiểu rất rõ 
lợi ích “kép” từ tiến độ hoàn thành của hạ tầng khu Đông 
TP.HCM và lẫn tiến độ của dự án có Office-tel mang lại, 
“bất động sản Q.2 luôn tăng giá tốt nhờ các hạng mục 
giao thông lớn như tuyến metro, cầu, hầm ngày càng 
hoàn thiện, mà The Sun Avenue đã lên phần thân, giá 
tăng từng ngày, Office-tel thì quá ít hàng ra nên tôi đang 
rất hài lòng với khoản đầu tư này”, bà Thanh Hương tiết 
lộ thêm.

The Sun Avenue có mặt tiền trải dài hơn 500m mặt tiền 
Mai Chí Thọ, kết nối chợ Bến Thành khoảng 10 phút qua 
hầm Thủ Thiêm. Sở hữu khu thương mại dưới khối đế dài 
hơn 2.000m, dự án với đầy đủ tiện ích cao cấp, gồm hồ 
bơi, phòng gym, quảng trường... đáp ứng nhu cầu “sống 
- làm việc - giải trí" liền kề nhau trong thời hội nhập. Khu 
Office-tel có sảnh lễ tân, thang máy riêng…, cùng nhiều 
dịch vụ hỗ trợ tối đa về mặt hình ảnh cho doanh nghiệp.

Hiện tại, dự án đang triển khai thi công kết cấu phần 
thân cho tất cả các tháp, hứa hẹn góp phần đẩy nhanh 
hơn nữa giá trị của sản phẩm khi chính thức bàn giao 
vào năm 2018.

(Nguồn:VTC News)

OFFICE-TEL Ở ĐÔNG SÀI GÒN:

NGOẠI SỈ, NỘI LẺ

Vị trí đẹp - ngay mặt tiền các tuyến giao 
thông huyết mạch, hệ thống tiện ích 
hiện đại, không gian đa năng, chi phí 
hợp lý… Office- tel khu Đông đang trở 
thành “tâm điểm” thu hút giới đầu tư 
nước ngoài “đổ vốn” mua sỉ. 

HẠ TẦNG ĐANG HOÀN THIỆN, DỊCH VỤ DÀY ĐẶC

Nhận định về diễn biến thị trường BĐS khu Nam, Giám 
đốc bộ phận khảo sát thị trường Công ty CBRE Việt Nam 
Dương Thùy Dung cho biết, hiện khu Nam TP.HCM chiếm 
gần 35% trong tổng thị phần nhà ở của toàn thành phố. 
“Nói về nguồn cung thì tôi thấy khu Nam hiện đang là một 
trong những khu rất sôi động. Trong năm 2015-2016, số 
lượng căn hộ chào bán ở khu Nam rất cao, dự kiến năm 
2017 này sẽ tiếp tục tăng mạnh”, bà Dung nhận xét.

Còn theo số liệu thống kê của JLL Việt Nam, trong năm 
2015, ước tính có khoảng 8% tổng nguồn cung trên toàn 
thị trường là tập trung vào khu vực quận 7. Năm  2016, 
con số này tăng  lên 15,6%. “Nhìn chung khu Nam TP.HCM 
đang có diễn biến rất tích cực về tất cả mọi phương 
diện”, đại diện JLL Việt Nam cho hay.

Hiện nay, khu Nam được xem là nơi có mật độ dày bậc 
nhất về các hệ thống dịch vụ đẳng cấp quốc tế như 
chuỗi trung tâm thương mại SC Vivo City, Parkson, siêu 
thị Lotte, hệ thống giáo dục với các trường học quốc 
tế từ cấp mầm non đến đại học, bệnh viện quốc tế FV. 
Khu vực này cũng được giới đầu tư đánh giá cao khi sở 
hữu không gian sống văn minh, tiện nghi, qua đó thu 
hút đông đảo tầng lớp doanh nhân, Việt kiều và người 
nước ngoài lưu trú, kéo theo thị trường nhà ở cho thuê 
trở nên hấp dẫn. 

Quan trọng hơn, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm 
đang được quy hoạch tập trung về khu Nam như hầm 
chui và cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ 
- Nguyễn Văn Linh; các đề án mở rộng đường Lê Văn 
Lương, Nguyễn Tất Thành; xây mới cầu Kênh Tẻ 2… kết 
nối quận 7 và quận 4 giúp giao thông khu vực thuận 
tiện hơn. “Trong tương lai khu Nam sẽ cải thiện đáng kể 
trong việc di chuyển nhờ hạ tầng hoàn thiện hơn. Điều 
này sẽ tác động rất lớn lên sự phát triển nhanh chóng 
của thị trường bất động sản nơi đây”, đại diện JLL Việt 
Nam nhận định.

ĐI TRƯỚC ĐÓN ĐẦU

Đi dọc về trục đường Nguyễn Hữu Thọ kéo dài từ quận 7 về 
Nhà Bè nhiều dự án lớn của các chủ đầu tư tên tuổi đang mọc 
lên. Chỉ tính riêng chủ đầu tư Novaland đã mở tới ba bốn dự 
án tại trục đường này. Sunrise City là dự án tiên phong trong 
chuỗi Sunrise của chủ đầu tư này, khi tận dụng được lợi thế 
lớn về vị trí. Từ dự án chỉ mất 5 phút di chuyển là đến khu trung 
tâm tài chính Q.1, hay vài bước là có thể đến được ngay khu đô 
thị phía Nam thành phố. Từ đây cũng dễ dàng kết nối đến Khu 
công nghiệp cảng Hiệp Phước, Khu chế xuất Tân Thuận cũng 
như các quận lân cận khác như Q.4, Q. 5, Q.8, Nhà Bè…

Sau nhiều “gặt hái” từ Sunrise City, Novaland đang tiếp tục 
tung ra các dự án lớn tạo dấu ấn mạnh ở khu Nam như dự án 
Sunrise Riverside cũng nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ. 
Dự án này hiện được nhiều nhà đầu tư đánh giá là lựa chọn “đi 
trước đón đầu” những giá trị gia tăng của khu Nam. Dự án được 
thiết kế thành 8 khối tháp, cao từ 20 - 25 tầng, mỗi căn hộ tại 
đây có diện tích từ 69 - 99m2. Chủ đầu tư tham vọng đưa khu 
phức hợp đa chức năng cao cấp Sunrise Riverside kết nối vào 
chuỗi “Sunrise” là Sunrise City, Sunrise Cityview để tạo thành 
một khu đô thị biểu tượng tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM. 

Theo khảo sát nhanh với nhóm khách hàng, việc lựa chọn đầu 
tư hoặc mua để ở được quyết định bởi các yếu tố quan trọng 
nhất là giá, khả năng sinh lời và uy tín của chủ đầu tư. 

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

KHÁCH CHUỘNG
ĐẦU TƯ “ĐÓN ĐẦU”
Ở KHU NAM SÀI GÒN

Theo đánh giá của các tổ chức tư vấn 
bất động sản trong khoảng thời gian 

đầu năm, thị trường khu Nam đang có 
nhiều diễn biến tích cực cả về nguồn 

cung, sức cầu và giá bán.

 Chị Nguyễn Thị Nhài (Q.7) quan tâm và tìm hiểu dự án Sunrise Riverside
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NHÀ Ở “XANH” LÊN NGÔI VỚI GIA ĐÌNH VIỆT

Nói về quyết định lựa chọn căn hộ “xanh”, Chị Hồng Nhung 
(Q.3) cho biết: “Vốn dĩ cứ nghĩ “xanh” nghĩa là có nhiều cây 
xanh, thảm cỏ… nhưng giờ mới hiểu rõ công trình còn phải 
sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, không 
ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ con; giúp giảm mức tiêu thụ 
năng lượng, tiết kiệm chi phí điện, nước… cho các hộ dân. ”   

Đồng quan điểm với Chị Nhung, gia đình Chị Thảo Anh (Q.Tân 
Bình) đã quyết định lựa chọn công trình Orchard Garden làm 
nơi an cư bởi những lợi ích “xanh” mà nó mang lại: “Nằm 
ngay vùng lõi trung tâm của 3 công viên lớn nhất thành phố, 
không gian sống tại đây thật sự rất trong lành, tốt cho sức 
khỏe. Đặc biệt, công trình còn đạt được chứng chỉ công trình 
xanh EDGE”. 

Tập đoàn Novaland là một trong số ít các doanh nghiệp BĐS 
đi đầu trong việc áp dụng hệ thống công trình Xanh EDGE 
của tổ chức IFC - World Bank trong thiết kế và thi công dự án. 
Năm 2016, Dự án Orchard Garden đã đạt mức sử dụng năng 
lượng giảm 21%, nước giảm 23% và tài nguyên giảm 33%. 
Thành quả này sẽ là cơ sở vững chắc để Tập đoàn Novaland 
tiếp tục triển khai các dự án quy mô trong tương lai, hướng 
tới mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 20% nguồn tài nguyên, năng 
lượng và nguồn nước.

DẤU ẤN KHU ĐÔ THỊ “XANH” TẠI ĐÔNG SÀI GÒN 

Với mục tiêu kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, đội ngũ 
Novaland tiếp tục phát triển các dự án đồng bộ về tiện ích, 
đi kèm với những giải pháp sáng tạo để mang tới một không 
gian sống hoàn hảo, đáp ứng xu hướng “sống xanh” của 
người dân thành phố.

Trong xu hướng này, Novaland đã giới thiệu và đặt nhiều 
kỳ vọng vào khu đô thị Lakeview City (P.An Phú, Q.2). Nằm ở 
mặt tiền đường song hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây, 
Lakeview City có diện tích lên đến 30ha; cung cấp dòng sản 
phẩm biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại được thiết kế 
độc đáo; đem tới không gian sống, nghỉ dưỡng và làm việc 
ngay giữa lòng thành phố. 

Ngoài lợi thế hạ tầng, Lakeview City còn được xây dựng theo 
hướng thân thiện với môi trường với các tiện ích xanh. Cụ 
thể, hồ cảnh quan rộng 3,6ha (hơn 10% toàn bộ dự án), đóng 
vai trò điều tiết nước mưa, triều cường để chống ngập lụt. 
Ngoài ra, hồ cảnh quan kết hợp với hệ thống cây xanh công 
viên để cải tạo vi khí hậu, tạo môi trường không khí trong 
lành cho toàn bộ khu dân cư. Dự án cũng được ứng dụng rất 
nhiều công nghệ xanh như: hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu 
chuẩn A (tái sử dụng nước thải để tưới cây), hệ thống chiếu 
sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời, …

HIỂU ĐÚNG YẾU TỐ “XANH”
KHI LỰA CHỌN NƠI AN CƯ

Khi mức sống và trình độ dân trí ngày càng một nâng 
cao, người dân càng quan tâm chất lượng sống và môi 
trường thiên nhiên và đều có xu hướng muốn chọn nơi 

an cư “xanh”. 

Tuy vậy, một số chuyên gia lưu ý rằng yếu tố “xanh” 
không chỉ đơn giản là có “mảng xanh thực vật” lớn, mà 
quan trọng, trong suốt vòng đời của công trình, từ giai 
đoạn lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế, thi công, chọn 
lựa vật liệu, cho đến vận hành, sửa chữa, nâng cấp…, 
đều phải đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm trong việc 

sử dụng năng lượng, tài nguyên. 

Với những ưu điểm nổi bật về vị trí, thiết kế, 
quy hoạch, dự án Lakeview City đã vinh dự 
nhận được những giải thưởng: “Southeast 
Asia’s Best of The Best Residences 2016” do 
Dot Property bình chọn và “Dự án bất động 
sản hấp dẫn nhất Việt Nam 2016” trên hệ 
thống Báo Điện tử dtck.vn và Baodautu.vn do 
Báo Đầu tư tổ chức.

 Đại diện Novaland vinh dự nhận giải thưởng “Dự án bất động sản hấp 
dẫn nhất Việt Nam 2016”.
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Các dự án luôn có vị trí kết nối giao thông 
thuận lợi, liền kề nhiều dịch vụ tiện ích đẳng 
cấp, thỏa mọi nhu cầu từ sinh hoạt, làm việc, 

học tập đền giải trí của cư dân.

Từ tháng 5/2017, Trung tâm chăm 
sóc khách hàng Novaland cùng số 

tổng đài riêng

Hotline: 19006668
sẽ chính thức đi vào hoạt động. 
Kênh thông tin mới này sẽ tiếp nhận 
và phản hồi mọi yêu cầu thông tin từ 
khách hàng một cách nhanh chóng, 

chuyên nghiệp.

Với chủ đề “Khách hàng là số 1”, 
năm 2017 được định hướng là năm 
Novaland tăng cường các hoạt động 
tri ân khách hàng và nâng cấp toàn 
diện hệ thống dịch vụ chăm sóc 
khách hàng. Đêm nhạc “Novaland 
Concert” diễn ra tại Nhà hát Hòa 
Bình vào ngày 7,8,9/4 sẽ như một 
lời tri ân gửi đến những khách hàng 
thân thiết của Novaland, đồng thời 
sẽ chính thức khởi đầu cho loạt 
chương trình chăm sóc đặc biệt sẽ 
lần lượt được triển khai trong năm 
nay, theo hướng đem tới những trải 
nghiệm hài lòng “vượt mong đợi” 

nơi khách hàng.

Nhiều bạn bè cũng như khán giả của tôi đều 
giới thiệu Novaland là một chủ đầu tư uy tín. 
Tôi đã mua một căn ở Tropic Garden Q.2 và 
đang cho thuê với giá khá tốt.

Ca sỹ Bằng Kiều

Trước đây, mình đi xa phải cần một quản gia 
để quản lý nhà cửa. Còn ở Lexington thì không 
phải lo gì hết. Quản lý tòa nhà đã giúp mình 
trông coi căn hộ, hàng tháng mình chỉ việc 
nhận tiền thuê nhà qua tài khoản ngân hàng. 
Nói chung mình có yêu cầu gì đều được hỗ trợ.

Cô Lâm Thị Hoa - Việt kiều Mỹ

Khi hệ thống giao thông Q.2 hoàn chỉnh, việc 
di chuyển từ Lakeview City đến nơi làm việc 
ở Lexington Residence chỉ mất 5 phút. Ở đó 
lại có hồ sinh thái, có đường đi bộ, không khí 
trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp,… Vợ chồng 
tôi đã quyết định mua một căn biệt thự tại dự 
án Lakeview City để tận hưởng cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giám đốc công ty Sáng Ban Mai (TP.HCM)

Tôi rất tâm đắc với lợi ích 2 trong 1 - vừa ở 
vừa kinh doanh của Office-tel, hơn nữa, vị trí 
Office-tel của Novaland rất thuận tiện đến khu 
trung tâm. Sắp tới, tôi sẽ đầu tư thêm vài căn 
Lakeview City để làm nơi lưu trú cho chuyên 
gia của Công ty khi sang Việt Nam công tác.

Ông Andrew Lim
TGĐ Công ty NCL, Singapore

Buôn bán gần dự án Lucky Palace nên hai chị 
em rủ nhau mua 2 lô thương mại để mở cửa 
hàng kinh doanh các mặt hàng cao cấp hơn. 
Rồi hai chị em cũng đồng lòng mua 2 căn hộ 
tại đây để sống gần nhau. Chúng tôi cũng vừa 
cùng nhau đầu tư thêm The Sun Avenue và 
Lakeview City (Q.2).

Chị Mai Hương và chị Thanh Hương
Tiểu thương tại chợ Bình Tây Q.6

Điều mà tôi cảm thấy thích và ấn tượng là 
Novaland luôn lắng nghe khách hàng. Họ lấy 
những lời góp ý để cải thiện dịch vụ của họ để 
càng ngày càng tốt hơn chứ không phải nghe 
cho qua chuyện. Đặc biệt, trong thời điểm thị 
trường khó khăn, họ vẫn bàn giao nhà đúng 
tiến độ và thực hiện đúng những gì đã cam 
kết với khách hàng. Chính vì vậy, khi Novaland 
phát triển những dự án mới tôi vẫn quyết định 
tiếp tục đầu tư.

Doanh nhân Nguyễn Thanh Bình

KHÁCH HÀNG
NHẬN ĐƯỢC GÌ
KHI SỞ HỮU NHÀ
NOVALAND?
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ORCHARD GARDEN

THE SUN AVENUE RESIDENCE

SUNRISE RIVERSIDE

THE PARK AVENUE

ORCHARD PARKVIEW

LUCKY PALACE GOLDEN MASION

LAKEVIEW CITY GARDENGATE

KINGSTON RESIDENCE

SAIGON ROYAL

GOLF PARK RESIDENCE BOTANICA

WILTON TOWER

MADISON

DỰ ÁN ĐANG HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG PHẦN THÂN

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG PHẦN THÂN

DỰ ÁN ĐANG TIẾN HÀNG THI CÔNG CỌC HẦM

• Đã bàn giao Tháng 1/2017

• Thi công xây dựng tầng 6. Tháp 
S1, S2, S6.

• Đổ bê tông sàn hầm B2 zone 
2A lô G1-G4;

• Gia công lắp đặt thép sàn 
hầm B2;

• Lắp đặt cốt thép, đài móng, đà 
kiềng cột hầm B2.

Thi công phần ngầm
• Thi công móng thang máy F27 

hầm B3, zone 8;
• Gia công lắp đặt cốt thép dầm 

sàn hầm B3, zone 7 & 10;
• Gia công lắp đặt cốp pha cột 

hầm B2, B3.

Phần ngầm & thân
• Thi công cốp pha dầm sàn tầng 

2-Block 1;
• Thi công thép dầm sàn tầng 

2-Block 1;
• Thi công cốp pha dầm sàn tầng 

2-Block 2;
• Thi công thép dầm sàn tầng 

2-Block 2.

• Đang hoàn thiện bàn giao nhà 
trong tháng 5

• Đã hoàn thiện và đang bàn giao

Thấp tầng:
• Gia công lắp đặt cốt thép, cốp pha căn 119F, 119G
• Đổ bê tông mái D2
• Gia công lắp đặt thép, cốp pha đổ bê tông đà kiềng căn D4
• Đổ bê tông, bể tự hoại

RIVERGATE

• Đã hoàn tất công tác cất nóc;
• Hoàn thiện Office-tel mẫu 

F8-Tháp B;
• Thi công bê tông dầm sàn 

F25-Tháp A;
• Thi công cốp pha, cốt thép, 

dầm sàn F31-ThápB.

LUCKY DRAGON

BOTANICA PREMIER

• Thi công cọc đại trà & phần 
hầm;

• Đổ bê tông đài móng , bê tông 
lót đài móng;

• Xây tường cốp pha đài mòng ;
• Lấp đất sàn hầm B2.

NEWTON RESIDENCE

Phần ngầm & thân
• Đổ bê tông sàn tầng 1 trục 

(3A-8)/(A-D);
• Thi công cốp pha dầm sàn tầng 

1 trục (3A-8)/(A-D);
• Thi công bê tông đáy sàn 

tầng 1;
• Thi công cột thép dầm sàn tầng 

1 trục (3A-8)/(A-D).

SUNRISE CITYVIEW

• Thi công cốp pha dầm sàn 
hầm 3;

• Thi công thép đài móng.

Khu 1: Thi công cọc & phần ngầm
• Thi công hệ sharing khu vực 

RS1;
• Thi công lắp dựng thép tháp 

RS3;
• Thi công công tác đất;
• Thi công bê tông sàn hầm tháp 

RS4.

THE TRESOR

• Công tác hoàn thiện căn mẫu 
tầng 3;

• Công tác tô tầng 6-Tháp S1;
• Công tác tô tầng 5-Tháp S2.

RICHSTAR

Khu 2: Thi công phần ngầm
• Bê tông móng tháp RS5, RS6 & RS7;
• Công tác đào đất bể xử lý nước thải.

• Đang hoàn thiện và chuẩn bị 
bàn giao

Phần thân
• Đổ bê tông giai đoạn 2 sàn mái 

zone 1;
• Đổ bê tông đà vòm hồ bơi 

tầng 2;
• Dọn mặt bằng, hoàn thiện 

tầng 19;
• Triển khai xây dựng tô hoàn 

thiện tầng 18.

Phần thân:
• Thi công cây chống cốp pha 

cột vách tầng 14 zone 1;
• Thi công bê tông tầng 15 

zone 1;
• Tiến hành công tác xây tường 

tầng 17.

• Thi công gia công lắp dựng 
thép sàn vành khăn;

• Thi công đổ bê tông sàn vành 
khăn zone 3.

• Đã hoàn thiện đang bàn       
giao nhà

Kết cấu - Hoàn thiện
• Khu vực thi công zone 2-Tầng 

13;
• Khu vực thi công zone 2-Tầng 

13;
• Khu vực thi công zone 1-Tầng 

13;
• Xây tô hoàn thiện căn hộ.

Cao tầng: Tầng hầm
• Gia công lắp đặt cốt thép cốp 

pha dầm sàng tầng 1-zone 6;
• Gia công lắp đặt cốt thép cốp 

pha dầm sàng tầng 1-zone 7;
• Gia công lắp đặt cốt thép hầm 

B2-zone 6;
• Gia công lắp đặt cốt thép hầm 

B2-zone 5.

• Đang thi công móng hầm giai 
đoạn 2, hoàn thành 70% khối 
lượng móng;

• Hoàn thành đào đất và Bắt 
đầu triển khai thi công phần 
cao tầng.

• Thi công cốp pha dầm sàn hầm 
B1 - Zone 1;

• Thi công bê tông lót sàn hầm 
B1 - Zone 1.
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NOVALAND – “BẾN ĐỖ LÝ TƯỞNG” CỦA NHÂN TÀI 
NGÀNH BĐS

Novaland hiện sở hữu nguồn lực trí tuệ dồi dào với đội ngũ hơn 
2.500 nhân viên và vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng năm. Là 
thương hiệu Việt được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, kết 
hợp giá trị cốt lõi: Chính trực – Hiệu quả - Chuyên nghiệp, 
Novaland đã tạo nên văn hóa doanh nghiệp với bản sắc rất 
riêng. Tại Novaland, nhân viên thực sự xem Công ty như 
“ngôi nhà thứ 2” nhờ những hành động “nhỏ” nhưng ý nghĩa 
“lớn” như: bữa trưa dinh dưỡng mỗi ngày, một cuốn sách 
hay cùng lời đề tặng từ đích thân Chủ tịch Tập đoàn vào mỗi 
dịp sinh nhật, các hoạt động gắn kết team building, ngày hội 
gia đình… Đặc biệt, văn hóa “cảm ơn” cùng tinh thần làm 
việc “chính trực” được lan tỏa trong tất cả các phòng ban 
chính là “chất keo” kết dính toàn thể thành viên Novaland.

Đáng chú ý, theo khảo sát khảo sát độc lập từ các tổ chức 

uy tín, nhân viên Novaland luôn thấy hài lòng với chính sách 
lương thưởng cạnh tranh so với mặt bằng chung trên thị 
trường, cùng chế độ phúc lợi thực sự công bằng và hấp dẫn.

“Có rất nhiều điểm đặc biệt về công ty của mình khiến tôi 
hãnh diện trước bạn bè mỗi khi nhắc tới. Ở đó, ban giám đốc 
luôn tạo điều kiện cho nhân viên được hưởng những tiện ích 
do chính mình tạo nên như hồ bơi, phòng gym, các khu nghỉ 
dưỡng của Novaland… Tùy theo các cấp bậc, cả nhân viên và 
gia đình còn được hưởng thêm nhiều phúc lợi như bảo hiểm 
sức khỏe, hoặc được cộng thêm ngày phép…”, chị Lê Thị 
Chiêu Oanh – Bộ phận Pháp Lý Novaland hào hứng chia sẻ. 
Đặc biệt, nắm bắt kỳ vọng được học hỏi liên tục và thăng 
tiến của nhân viên, Novaland phối hợp với GIBC, Dale 
Carnegie, Học viện FPT để thành lập Trung tâm Đào tạo Nova 
Leadership Centre nhằm hoàn thiện chuyên môn, kỹ năng 
mềm, giúp đội ngũ nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 
công việc.

DỰNG XÂY TỔ ẤM – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, bằng tâm huyết, sự say mê và 
nỗ lực không ngừng của những Con người đi xây dựng Tổ ấm, đến nay, Tập 
đoàn Novaland ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực Đầu tư – Phát triển BĐS 
tại TP.HCM. Hơn 40 dự án với các sản phẩm đa dạng, giá trị cao, trải dài khắp 
vị trí trọng điểm Thành phố; hơn 8.000 ”ngôi nhà” chất lượng được trao 
tới hàng ngàn cư dân đúng cam kết...; Novaland đã và đang từng ngày góp 
phần kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng và xã 
hội. Đó chính là nền tảng tạo dựng uy tín thương hiệu Novaland, đồng thời 
là bệ phóng phát triển sự nghiệp cho hơn 2.500 nhân sự đang làm việc tại 
công ty.

Sau hơn 2 năm gắn bó với phòng Kinh doanh, anh Minh Tú xúc động chia 
sẻ: “tôi thấy mình trưởng thành lên từng ngày, từ kiến thức chuyên môn tới 
tác phong làm việc, đặc biệt, điều khiến tôi cảm thấy hãnh diện khi lựa chọn 
nghề chuyên viên tư vấn BĐS là được làm việc tại một thương hiệu BĐS uy 
tín, nói được – làm được như Novaland.”

HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH
NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Nhờ chiến lược quản trị 
nhân sự hiệu quả và bền 

vững, Tập đoàn Novaland 
đang “giữ chân” được 

rất nhiều Con người tận 
tâm xây dựng “tổ ấm” 

cho cộng đồng, và liên tục 
được vinh danh qua nhiều 

giải thưởng nhân sự uy tín 
trong và ngoài nước:

Trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế mạnh mẽ, thu hút 

và giữ chân nguồn nhân 
lực chất lượng cao được 

xem là thách thức lớn đối 
với các doanh nghiệp Việt 

Nam. Tập đoàn Novaland 
với chiến lược nhân sự bền 

vững cùng giá trị văn hóa 
cốt lõi đặc sắc, đang được 

xem là “bến đỗ lý tưởng” 
của nhân tài ngành BĐS.

• Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2016 và quán quân trong top các nhà tuyển 
dụng được yêu thích nhất nghành Bất động sản (Theo khảo sát của Career Builder);

• Là công ty duy nhất của Việt Nam được trao Giải Thương hiệu Nhà tuyển dụng Tốt nhất 
Châu Á 2016 (Asia Best Employer Brand Awards 2016);

• 03 giải thưởng lớn về nhân sự tai Vietnam HR Arwards 2016: Giải hoạch định và tìm kiếm 
nguồn nhân lực xuất sắc; Chính sách lương thưởng và phúc lợi hiệu quả; Doanh nghiệp 
có môi trường làm việc xuất sắc;

• Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn lực hạnh phúc (2016) (theo khảo sát của Anphabe);
• Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016 và 2015 (Theo khảo sát của Anphabe).

 Novaland đạt vị trí Quán Quân trong top các nhà tuyển dụng được yêu thích Ngành Bất Động Sản
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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 cán bộ lãnh đạo và công 
nhân viên Tập đoàn Novaland. 

Riêng quý I/2017, Tập đoàn Novaland đã ủng hộ gần 9 tỷ đồng 
cho các hoạt động như thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia 
đình chính sách; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu 
học; cùng tham gia chương trình gây Quỹ khuyến học; sửa 
chữa tu bổ cầu nông thôn; tài trợ hội thao, giải tennis…Trong 
đó, hơn 6 tỷ đồng từ Novaland đồng hành cùng các chương 
trình hỗ trợ cộng đồng do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, 
Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tại TP.HCM, các Sở ban 
ngành và các Quận trên khắp địa bàn TP.HCM, (H. Cần Giờ, 
H. Củ Chi, H. Hóc Môn) và các tỉnh thành khác (Long An, Bến 
Tre, Đồng Tháp, Quảng Nam) tổ chức. Số tiền đóng góp này 
nhằm thực hiện công tác chăm lo cho bà con, các hộ gia 
đình nghèo và cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG
NỔI BẬT QUÝ I/2017

 Trao 60 suất học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt tại Quảng Nam trong Lễ ra mắt học bổng STF – Phạm Phú Thứ

 Tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại X.Long Khánh, 
H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

 Bàn giao 7 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo trong chương trình Kết nối 

trái tim tình nguyện 

 Tặng quà Tết cho hộ nghèo tại H.Hóc Môn 
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Từ đầu tháng 3/2017, Chủ đầu tư The Sunrise Bay (Đà Nẵng) đã công bố chọn lựa 02 
đơn vị kinh doanh bất động sản uy tín trên thị trường cùng tham gia vào việc phân phối 
dự án, cụ thể:

• Công ty TNHH Bất Động sản Đông Nam Á (Seareal) sẽ là đơn vị phân phối độc quyền 
dự án The Sunrise Bay tại thị trường miền Nam.

• Công ty TNHH phân phối VHG (VHG Land) sẽ là đơn vị phân phối độc quyền dự án 
The Sunrise Bay tại thị trường miền Trung và miền Bắc.

 
Với quy mô hơn 180ha, The Sunrise Bay sẽ là khu đô thị - thương mại – giải trí – nghỉ dưỡng 
nổi bật tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Novaland tham gia hợp tác phát triển dự án này.

216 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

TRỤ SỞ CHÍNH

Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Novaland
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

          CHI NHÁNH - SGD

1. Chi nhánh Công ty - SGD BĐS Novaland quận 7
23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

2. Chi nhánh Công ty - SGD BĐS Novaland quận 1
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

3. Chi nhánh Công ty - SGD BĐS Novaland quận Phú Nhuận
36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

1. SGD BĐS Novaland quận 1
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

2. SGD BĐS Novaland quận 1
79 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM

3. SGD BĐS Novaland quận 2
Tháp E, Lexington Residence,
67 Đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

4. SGD BĐS Novaland quận 7
Tháp V5 - Lầu 04, Sunrise City,
23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

5. SGD BĐS Novaland quận 10
52 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP.HCM

6. SGD BĐS Novaland quận 11
940 Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP.HCM

7. SGD BĐS Novaland quận Phú Nhuận
36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15,
quận Phú Nhuận, TP.HCM

8. SGD BĐS Novaland quận Tân Phú
239 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM

9. SGD BĐS Novaland huyện Nhà Bè
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

10. SGD BĐS Novaland quận 3
205 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM

11. SGD BĐS Novaland quận 3
216 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

205 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, TP.HCM

NOVALAND VỪA KHAI TRƯƠNG THÊM 02 SÀN GIAO DỊCH TRONG QUÝ 1/2017 

HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCHHỆ THỐNG VĂN PHÒNG
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NOVALAND ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

SEAREAL VÀ VHG ĐƯỢC 
CHỌN LÀ ĐƠN VỊ
PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 
DỰ ÁN
THE SUNRISE BAY

Tập đoàn Novaland đã đồng hành cùng Đài truyền hình 
quốc gia VTV để xây dựng một chương trình rất ý nghĩa 
cho sự phát triển kinh tế Việt Nam: “CEO – Chìa khóa thành 
công” – kênh tọa đàm, tư vấn giải quyết những vấn đề nan 
giải của các doanh nghiệp hiện nay. Chương trình phát sóng 
vào 10h00 sáng Chủ nhật hàng tuần và phát lại 8h00 sáng 
thứ 2 của tuần kế tiếp trên kênh VTV1.

Tập đoàn Novaland tiên phong phối hợp với Đài truyền hình 
TP.HCM - HTV kết nối những chuyên gia đầu ngành và mọi 
tầng lớp xã hội cùng kiến tạo một thành phố Hồ Chí Minh 
bừng sáng trong chương trình tọa đàm “Vì thành phố đáng 
sống”. Chương trình gồm các chủ đề giúp thay đổi nhận thức 
cộng đồng; khơi gợi tinh thần “khởi nghiệp” nơi giới trẻ”; cung 
cấp thông tin về hạ tầng đô thị, văn hóa, giáo dục, đầu tư…

CEO - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG VÌ MỘT THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG




