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Tháng 11/2003, thương hiệu Đất Xanh chính
thức có mặt trên thị trường bất động sản Việt
Nam. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành
và phát triển, Đất Xanh luôn vững vàng với
mục tiêu mang lại cho khách hàng những
sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng dịch
vụ chuyên nghiệp nhất.

có được nét văn hóa riêng, tạo được môi
trường lý tưởng cho mọi người phát triển
sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản,
đồng thời đề cao mục tiêu phát triển doanh
nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có
những hành động thiết thực chung tay vì một
cộng đồng bền vững và nhân văn.

Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về
kinh nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên
được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng
động, sáng tạo và làm việc hiệu quả, Đất
Xanh nỗ lực không ngừng trong mọi hoàn
cảnh để khẳng định và nâng cao vị thế của
mình trên thị trường bất động sản Việt Nam,
giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và
đối tác. Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn
là Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ, Đất Xanh đã
và đang khẳng định vị thế là nhà cung
cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm
tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng.
Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp

Với nội lực và vị thế sẵn có, cùng sự quyết tâm
không ngừng, Đất Xanh có đủ cơ sở để đạt
được những mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Đất Xanh chủ trương liên doanh, liên kết, hợp
tác với các tổ chức Tài chính, Ngân hàng,
Công nghệ, Nhân lực...nhằm tối ưu hóa lợi thế
cạnh tranh trên thị trường.
Mục tiêu năm 2030: Đất Xanh nằm trong
Top 10 Công ty phát triển bất động sản tốt
nhất Đông Nam Á. Với sứ mệnh cung cấp
sản phẩm và dịch vụ ưu việt, Đất Xanh cam
kết nâng cao giá trị cuộc sống cho hàng
triệu khách hàng Việt Nam và Đông Nam Á.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

LƯƠNG TRÍ THÌN
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TÂM NHÌN

SU MÊNH

GIÁ TRI CÔT LOI

TRIÊT LÝ KINH DOANH

Top 10 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất tại Việt Nam
Top 10 Công ty phát triển Bất động sản tốt nhất Đông Nam Á

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt
Nâng cao giá trị cuộc sống

Khát vọng
Chính trực
Chuyên nghiệp
Nhân văn

Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu
từ xây dựng ngôi nhà của bạn
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GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI, QUY MÔ (2008 – 2014)
Năm 2009 – 2010:
Thành lập liên tiếp nhiều công ty thành viên như:
• Công ty Cổ phần ĐT & PT Đất Xanh Tây Bắc.
• Công ty Cổ phần DV & XD Địa ốc Đất Xanh Tây Nam.
• Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á.
• Cty Cổ phần Đất Xanh Hoàn Cầu công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai.
• Công ty Cổ phần Đất Xanh Bình Dương.
• Công ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Bắc.
Năm 2011:
•
•

•

Đất Xanh chuyển sang mô hình tập đoàn, mở rộng phân phối tại Úc. Tiếp tục mở rộng qui mô, thành lập: Tổng
Công ty Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Tổng Công ty Xây
dựng Đất Xanh, Tổng Công ty Đầu tư Đất Xanh.
Triển khai đầu tư hàng loạt các dự án ở những vị trí chiến lược trên toàn quốc (Arisen Thủ Đức, Bình Dương
Riverside, Khu đô thị Paradise, Biên Hòa Tower...), mở rộng phạm vi địa bàn, hình thức đầu tư, liên kết với các
đối tác, cung cấp những sản phẩm bất động sản đa dạng có chất lượng cao cùng những tiện ích hiện đại...
nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.
Hoạt động đầu tư dần đóng vai trò chủ lực trong chiến lược kinh doanh của Đất Xanh

Năm 2012:
•
•
•
•
•

Thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát, khởi công xây dựng dự án Gold Hill với quy mô
26,5 ha tại Đồng Nai.
Thâm nhập, mở rộng thị trường Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Quốc, Khánh Hòa.
Tiên phong xây dựng mạng lưới công ty liên kết trong kinh doanh bất động sản, phát triển mô hình cộng tác
viên trực tuyến.
Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, các tập đoàn lớn nhằm hợp lực cùng
phát triển, tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.
Phát triển quy trình khép kín “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ” tạo lợi thế cạnh tranh và nền tảng vững chắc cho
sự phát triển vượt bậc của Đất Xanh về sau.

Năm 2013:

NHÌN LAI CHANG
DUONG PHÁT TRIÊN
GIAI ĐOẠN CÔNG TY TNHH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN VỀ DỊCH VỤ (2003 – 2006)
Từ những ngày đầu phát triển trong năm 2013, Công ty TNHH và Xây Dựng Đất Xanh với vốn điều lệ ban đầu 0.8
tỷ đồng và số lượng 10 nhân viên đã chính thức bước ra thị trường. Hoạt động chuyên về dịch vụ môi giới phân
phối (tìm kiếm, kết nối người bán và người muốn mua) các sản phẩm dự án bất động sản.
Từ 2003 – 2006: Đất Xanh không ngừng phát triển, mở rộng thị trường với việc thành lập các chi nhánh mới tại
Quận 7, Bình Dương.

GIAI ĐOẠN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA, MỞ RỘNG KINH DOANH (2007)
Năm 2007:
Đất Xanh chính thức cổ phần hóa với tên gọi Công ty CP Đầu tư Đất Xanh, mở rộng lĩnh vực hoạt động từ dịch vụ
môi giới sang lĩnh vực đầu tư, hợp tác với hàng loạt dự án quy mô lớn.
Các dự án nổi bật với diện tích hàng trăm hecta, số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng như: Khu đô thị Dịch vụ
- Du lịch – Sinh thái Giang Điền, Khu đô thị Thung Lũng Xanh, The Morning Star Plaza… được khách hàng đón nhận
nồng nhiệt bởi uy tín và chất lượng của sản phẩm. Vào cuối năm 2007, Đất Xanh chuyển từ Công ty TNHH thành
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
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•
•

Thành viên của Tập đoàn Đất Xanh (CTCP Đầu Tư và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam) tăng vốn điều lệ lên
10.000.000.000 đồng
Khởi công và mở bán dự án khu dân cư phức hợp thương mại Sunview Town tại Quận Thủ Đức.
Tái cấu trúc Tập đoàn theo mô hình quản trị hiệu quả với mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành “Đầu tư – Xây
dựng – Dịch vụ”, tăng trưởng đột phá và triển khai những dự án đô thị lớn.

Năm 2014:
•
•

Các công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh đều tăng vốn điều lệ: CTCP Địa ốc Long Điền (tăng vốn điều
lệ lên 750 tỷ đồng); CTCP Đất Xanh Miền Trung (tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng); CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất
Xanh Miền Bắc (tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng).
Ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án cùng: Công ty Cổ phần Đầu tư NNP, Công ty Cổ phần Kinh doanh
Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4, PPI.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÌNH, TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN NHẢY VỌT (2015- 2017)
Đây là giai đoạn chuyển mình phát triển vượt bậc của Đất Xanh. Sự thay đổi rõ nét về quy mô và số vốn, đã tạo tiền
đề tích cực cho sự nhảy vọt và ghi dấu ấn nổi bật của Đất Xanh trong thị trường bất động sản.
Năm 2015:
•
Tập đoàn Đất Xanh tăng vốn điều lệ từ 1,062 tỷ đồng lên 1,172 tỷ đồng.
•
Công bố dự án Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity, Quận 7.
Năm 2016:
•
Tập đoàn Đất Xanh tăng vốn điều lệ từ 1,172 tỷ đồng lên 2,530 tỷ đồng
•
Công bố nhiều dự án với quy mô lớn tại quận Thủ Đức: Khu căn hộ resort Opal Riverside,
Khu căn hộ cao cấp Opal Garden, Khu căn hộ cao cấp Opal Skyview.
Năm 2017:
•
Tăng vốn điều lệ từ 2,530 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng
•
Công bố nhiều dự án với quy mô lớn: dự án Luxgarden (Quận 7, Tp.HCM), dự án Opal Oceanview
(tỉnh Quảng Nam)
•
Giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500)
•
Giải thưởng Top 150 Doanh Nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast 500)
•
Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín
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NHUNG DÂU ÂN NÔI BÂT
MANG THUONG HIÊU
DÂT XANH
Năm 2004:
• Tiên phong khai sinh mô hình “siêu thị chung cư”.
Năm
• 2004:
• Giới thiệu phương thức bán hàng mới “Phương thức bán hàng tập trung” và được thị
trường áp dụng cho đến hiện nay.
• Tiên phong trong vấn đề minh bạch hóa thông tin sản phẩm bất động sản.
Năm 2009
•

Cổ phiếu (DXG) chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM,
Đất Xanh trở thành công ty đại chúng được nhiều cá nhân và tổ chức biết đến.

Năm 2010
• Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, kinh doanh bất động sản.
• Hệ thống phân phối mạnh nhất Việt Nam với gần 20 chi nhánh, công ty thành viên, công
ty liên kết, công ty liên doanh trên khắp cả nước và dẫn đầu cho đến hiện nay.
Năm 2012
• Đất Xanh đã thực hiện bàn giao căn hộ Phú Gia Hưng Apartment trong khi thị trường bất
động sản đang đóng băng và hàng loạt dự án bị ngưng trệ.
Năm 2013
• Sáng lập liên minh G5 (5 công ty bất động sản mạnh nhất thị trường phía Bắc) và dẫn đầu
trong liên minh này.
Năm 2014
• Được vinh danh Top 100 trong bảng xếp hạng “500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất
Việt Nam”.
• Được vinh danh Top 10 “Sao Đỏ Việt Nam” 2014.
• Nhận giải thưởng quốc tế “Sản phẩm chất lượng cao” (dự án Sunview Town) thuộc Top 3
Khu căn hộ tốt nhất Việt Nam (theo South East Asia Property Awards 2014).
• Được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (theo công bố của
Forbes Việt Nam).
Năm 2015
• Tăng vốn điều lệ, từ 1,062 tỷ đồng lên 1,172 tỷ đồng.
• Nhận giải thưởng “Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam” (theo BCI Asia
Awards).
• Bàn giao 1,603 căn hộ của khu căn hộ Sunview Town.
Năm 2016
• Tăng vốn điều lệ, từ 1,172 tỷ đồng lên 2,530 tỷ đồng.
• Bàn giao 432 căn hộ của khu căn hộ cao cấp Luxcity trước thời hạn 2 tháng so với cam kết.
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Năm 2017
• Tăng vốn điều lệ từ 2,530 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng
• Công bố nhiều dự án với quy mô lớn: dự án Luxgarden (Quận 7, Tp.HCM), dự án Opal
Oceanview (tỉnh Quảng Nam)
• Giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500)
• Giải thưởng Top 150 Doanh Nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast 500)
• Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín
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BAN TÔNG GIÁM DÔC
1

ÔNG LƯƠNG TRÍ THÌN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lương Trí Thìn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. Năm 2003, Ông sáng lập nên Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa
ốc Đất Xanh, tiền thân của Tập đoàn Đất Xanh ngày nay.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị cùng những quyết định táo bạo, tầm nhìn xa và nắm bắt cơ hội kinh doanh,
ông đã xây dựng nên thương hiệu Đất Xanh trở thành một thương hiệu bất động sản uy tín và lớn mạnh như ngày
nay. Suốt hơn thập kỷ qua, ông là người chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược cũng như
trực tiếp chỉ đạo, điều hành để đưa Tập đoàn Đất Xanh lần lượt vượt qua những sóng gió của thị trường và gặt
hái nhiều thành công.
Được đánh giá là chuyên gia am hiểu và nhạy bén với thị trường tài chính và bất động sản, ông Lương Trí Thìn
không chỉ là một nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn chiến lược, mà ông còn là biểu tượng của niềm đam mê công việc,
hoài bão lớn và ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ.
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ÔNG NGUYỄN KHÁNH HƯNG
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó
Tổng Giám đốc Khối Phát triển
Hệ thống

ÔNG BÙI NGỌC ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc Khối Phát
triển dự án

ÔNG TRẦN CÔNG LUẬN
Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu
tư Miền Nam

ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu
tư Miền Bắc, Miền Trung

BÀ ĐỖ THỊ THÁI
Phó Tổng Giám đốc Khối
Vận hành

ÔNG NGUYỄN MINH KHANG
Q. Phó Tổng Giám đốc
Khối triển khai Xây dựng

Ông Nguyễn Khánh Hưng đã có
kinh nghiệm trên 15 năm kinh
nghiệm hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực bất động sản và rất
am hiểu thị trường. Gắn bó với Đất
Xanh từ những ngày đầu thành
lập, ông là người có những đóng
góp quan trọng trong việc nghiên
cứu, xây dựng và hoàn thiện các
chiến lược phát triển Đất Xanh.

Ông Bùi Ngọc Đức hiện là Phó TGĐ
Khối Phát triển dự án, chịu trách
nhiệm quản lý hoạt động xây dựng,
phát triển dự án của Tập đoàn Đất
Xanh.Ông tốt nghiệp ngành kỹ sư
xây dựng của Trường Đại học Kiến
trúc TP.HCM, tốt nghiệp khóa đào
tạo về quản lý Master of Business
Administration (MBA) tại Trường
Đại học Mở Malaysia.

Ông Trần Công Luận tốt nghiệp Cử
nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc
sĩ ngành Kinh tế Kế hoạch Đầu
tư của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí
Minh. Ông đã được Bộ Tài chính
cấp thẻ Thẩm định viên về giá và
Bộ Tư pháp cấp thẻ Đấu giá viên.

Bà Đỗ Thị Thái gia nhập Công ty
từ năm 2004 và đảm nhiệm vị trí
Kế toán Trưởng, chịu trách nhiệm
quản lý toàn bộ hoạt động kế
toán của Công ty và các thành
viên trong Tập đoàn.

Ông Nguyễn Khánh Hưng là một
trong những thành viên ban điều
hành có nhiều kiến thức và kinh
nghiệm về thị trường, sản phẩm,
cùng mối quan hệ thân thiết với
các đối tác và đặc biệt là khả
năng nắm bắt xu hướng thị trường,
thấu hiểu tâm lý khách hàng.

Ông đã có hơn 20 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực quản lý,
xây dựng các dự án quy mô lớn.
Ông từng quản lý và tham gia
phát triển nhiều dự án có quy mô
lớn, được phát triển bởi các tập
đoàn quốc tế lớn tại Singapore,
Úc, Hàn Quốc, Indonesia. Trong
quá trình làm việc tại Tập đoàn
Đất Xanh, ông Bùi Ngọc Đức đã
có nhiều đóng góp quan trọng
cho Đất Xanh trong việc thiết kế
và triển khai các dự án, xây dựng
mối quan hệ với các đối tác chiến
lược, các nhà cung cấp, các nhà
tư vấn đồng hành cùng Đất Xanh.

Ông Nguyễn Trường Sơn tốt
nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh
trường Đại học Thương mại Hà
Nội và MBA trường Maastricht Hà
Lan. Ông đã có hơn 15 năm kinh
nghiệm thực tế về phân tích, thẩm
định và đầu tư phát triển dự án bất
động sản. Ông gia nhập Đất Xanh
từ năm 2011 và đã đảm nhiệm
nhiều vị trí quản lý khác nhau. Hiện
tại, ông Sơn đang đảm nhiệm vị trí
Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư
Miền Bắc, Miền Trung.

Ông Nguyễn Minh Khang hiện là
Q. Phó Tổng Giám đốc Khối Triển
Khai Xây Dựng, chịu trách nhiệm
quản lý hoạt động triển khai xây
dựng các dự án của Tập đoàn
Đất Xanh. Ông tốt nghiệp ngành
kỹ thuật xây dựng của Trường
Đại học Bách Khoa TP.HCM, tốt
nghiệp Thạc Sỹ tài chính (MBA) tại
Trường Đại học HELP – Malaysia.
Tốt nghiệp Tiến Sỹ Chuyên ngành
quản trị tổ chức tai Đại Học AIUUSA tại Malaysia
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Ông đã có gần 15 năm kinh
nghiệm thực tế trong việc thẩm
định giá, thẩm định dự án, thẩm
định giá trị doanh nghiệp, cấu trúc
thương vụ, đánh giá cơ hội đầu tư
các dự án bất động sản. Gia nhập
Đất Xanh từ năm 2010, ông đã trực
tiếp xúc tiến, đàm phán nhiều dự
án chiến lược và có nhiều đóng
góp quan trọng trong việc tạo ra
danh mục đầu tư chính yếu, tạo
ra sản phẩm liên tục cho hệ thống,
đặt biệt là các dự án khu vực TP.
Hồ Chí Minh.

Trong quá trình làm việc tại Đất
Xanh, với kinh nghiệm thực tế và tư
duy nhạy bén, ông đã đóng góp
quan trọng cho Đất Xanh trong
chiến lược đầu tư và phát triển
mở rộng thị trường Miền Bắc, Miền
Trung

6

2

Với trình độ chuyên môn cao, tinh
thần trách nhiệm và hơn 15 năm
kinh nghiệm thực tế trong lĩnh
vực kế toán, Bà đã tích cực cống
hiến không mệt mỏi góp phần
xây dựng bộ máy kế toán của
Tập đoàn ngày càng vững mạnh,
phục vụ tốt cho công tác quản trị,
công bố thông tin và báo cáo với
các cơ quan nhà nước. Hiện tại
bà Thái đang đảm nhiệm vị trí Phó
Tổng Giám đốc Khối Vận hành tại
Đất Xanh.

7

Ông đã có hơn 18 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực quản lý, xây
dựng các dự án quy mô lớn. như:
Tập đoàn VII của Úc, Tập đoàn
Daewon của Hàn Quốc, v.v. Trong
quá trình làm việc tại Tập đoàn Đất
Xanh, ông Nguyễn Minh Khang đã
có nhiều đóng góp quan trọng
cho Đất Xanh trong việc thiết kế
và triển khai xây dựng các dự án,
xây dựng mối quan hệ tốt với các
đối tác chiến lược, các nhà cung
cấp, đồng hành cùng Đất Xanh.
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NHÀ CUNG CÂP
GIAI PHÁP
BÂT DÔNG SAN TOÀN DIÊN
Đất Xanh kinh doanh 3 lĩnh vực chính: Bất động sản, Đầu tư và Xây dựng. Sau hơn
một thập kỷ hoạt động, Đất Xanh đã tiên phong trở thành “Nhà cung cấp giải pháp
bất động sản toàn diện” trên thị trường. Không chỉ nhờ vào các sản phẩm chất
lượng, dịch vụ hoàn hảo mà còn nhờ vào Ban lãnh đạo trẻ sáng tạo, đầy tâm huyết
và có tầm nhìn chiến lược. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp,
đáng tin cậy cũng góp phần tích cực trong việc đưa Đất Xanh đến gần hơn với
khách hàng.
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LINH VUC
KINH DOANH
•

Bất động sản

•

Đầu tư

•

Xây dựng
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NANG LUC
CANH TRANH

ĐẦU TƯ
BĐS

Đất Xanh phát triển và xây dựng theo
mô hình chiến lược chuỗi khép kín “Đầu
tư - Xây dựng - Dịch vụ”, tạo nên lợi thế
cạnh tranh và nền tảng vững chắc cho
sự phát triển vượt bậc. Mô hình chiến
lược này giúp Đất Xanh có thể tạo ra
các sản phẩm chất lượng cao, giá bán
hợp lý và dịch vụ tốt nhất trong ngành.

+
+

XÂY DỰNG
BĐS
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DỊCH VỤ
BĐS
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RÔNG MO CO HÔI,
CHIA SE THÀNH CÔNG

18
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DÂU TU HIÊU QUA
QUAN LÝ CHUYÊN NGHIÊP
Đầu tư

+

Với mong muốn tạo lập cuộc sống ưu việt và mang lại giá
trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập Đoàn Đất Xanh xem việc
đầu tư và phát triển các dự án bất động sản là mũi nhọn
quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Trải qua
hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Đất Xanh đã trở
thành một trong những nhà phát triển dự án để lại dấu ấn
tốt trên thị trường với những sản phẩm chất lượng vượt trội,
đáp ứng nhu cầu thị trường và được khách hàng đón nhận
nhiệt tình.
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CHÂT LUONG VUOT TRÔI,
NÂNG TÂM GIÁ TRI
Xây dựng
Tập đoàn Đất Xanh đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển các dự
án bất động sản với phong cách thiết kế hiện đại, chất lượng xây dựng đảm
bảo, tiện ích đầy đủ và vượt trội, nhằm mang đến giá trị sống hoàn hảo cho
khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
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Lĩnh vực xây dựng được Tập đoàn Đất Xanh đưa vào
chiến lược đảm bảo chuỗi hoạt động phát triển dự
án, như một trong những nhân tố mang tính hỗ trợ toàn
diện đối với các dịch vụ cung cấp cho đối tác.
Bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, Đất Xanh tự
hào sẽ đem đến giải pháp xây dựng phù hợp cho
các công trình, hạ tầng và đem lại giá trị tăng thêm cho
đối tác. Đất Xanh cung cấp đầy đủ các dịch vụ để triển
khai các dự án theo hợp đồng trọn gói Design & Build
cho từng dự án, bao gồm từ giai đoạn thiết kế, xây dựng
đến quản lý, vận hành. Bên cạnh đó, Đất Xanh còn sở
hữu thế mạnh về các giải pháp nâng cao giá trị, hài hòa
chức năng sử dụng, cũng như cung cấp các giải pháp
tiết kiệm năng lượng và hiệu quả đầu tư.
Hiểu được mong muốn và kỳ vọng của khách hàng khi
đầu tư vào một dự án, Tập đoàn Đất Xanh luôn chú trọng
vào tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao
động, bảo vệ môi trường, đem lại hiệu quả cao nhất cho
dự án, qua đó tạo dựng niềm tin cho khách hàng.
Đất Xanh tự hào sở hữu đội ngũ kỹ sư có chuyên môn,
lành nghề và tác phong chuyên nghiệp, đem lại cho
khách hàng những dịch vụ tốt nhất, góp phần thay đổi
diện mạo của đô thị và nâng cao đời sống cộng đồng.
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DONG DÂY NIÊM TIN,
VUNG BÊN CHU TÍN

Dịch vụ
Đội ngũ nhân viên: Chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh nghiệm đảm bảo mang
đến cho khách hàng sự an tâm, hài lòng khi đến với Đất Xanh. Đất Xanh hiện có
hàng ngàn nhân viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, luôn phục vụ khách
hàng một cách chu đáo và đưa ra những ý kiến tư vấn đầu tư hiệu quả.
Giải pháp: Sáng tạo, chuyên sâu, hướng đến phục vụ và giải quyết nhanh chóng
những vướng mắc và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
Công nghệ: Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh tiếp thị, nhanh gọn, hiện đại
và phù hợp với xu hướng thế giới.
Giá trị niềm tin: Đất Xanh cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm bất động
sản đơn thuần mà còn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin tưởng và tự hào
khi sở hữu sản phẩm của Đất Xanh.
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DOANH NGHIÊP
SÁNG TAO
Bằng tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, Đất Xanh đã tạo nên một qui trình bán hàng
hoàn toàn mới, phương pháp tiếp thị sáng tạo, đột phá. Các dự án do Đất Xanh
phân phối đều gây được tiếng vang lớn. Những buổi bán hàng tập trung của
công ty luôn thu hút hàng ngàn khách hàng tham gia, tạo hiệu ứng mạnh mẽ
trên thị trường. Đất Xanh dần chiếm lĩnh và thay thế vai trò tiếp thị, phân phối các
dự án bất động sản vốn là thế mạnh của các công ty nước ngoài.
Đất Xanh là một trong những Tập đoàn tiên phong trong vấn đề minh bạch hóa
thông tin các sản phẩm bất động sản. Toàn bộ quá trình triển khai dự án, qui trình
bán hàng đều được giám sát chặt chẽ. Nguồn nhân lực có kiến thức và tâm
huyết liên tục được nâng cao nghiệp vụ bằng các khóa huấn luyện đặc biệt. Mô
hình, phương thức kinh doanh khoa học sáng tạo, coi trọng chữ tín, sản phẩm
chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường, Đất Xanh đã
và đang được xã hội công nhận là một trong những đơn vị kinh doanh bất động
sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

CÔNG TY THÀNH VIÊN
Công ty TNHH Xây dựng TM DV Hà Thuận Hùng
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Công ty Cổ phần Xây dựng ECI
Công ty TNHH Đầu tư XDTM Xuân Định
Công ty Cổ phần In Nông Nghiệp
Công ty Cổ phần Vicco Sài Gòn
Công ty Sài Gòn Riverside
Long Điền Group
Công ty Vidoland
Công ty Dầu khí Thăng Long (Petroland)
Công ty Đất Xanh Mekong
Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An

HÊ THÔNG DAI LÝ
CÔNG TÁC VIÊN
Hiện nay, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu hơn 200 đại lý và đối tác rộng khắp đã
góp phần phân phối hàng ngàn sản phẩm đến với khách hàng trong cả nước.
Đặc biệt, với việc sáng lập liên minh G5 - Liên minh bất động sản mạnh nhất
Việt Nam - Đất Xanh đã phủ khắp cả nước và trở thành Tập đoàn phân phối
bất động sản lớn nhất Việt Nam.
Với số lượng hơn 10.000 cộng tác viên là các chuyên gia tư vấn bất động sản
chuyên nghiệp, Đất Xanh tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong
hoạt động kinh doanh để sẵn sàng hội nhập quốc tế và góp phần củng cố
sức mạnh trong lĩnh vực phân phối của Đất Xanh.
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+
NÊN TANG
VUNG MANH
TANG TRUONG
BÊN VUNG
28
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CHÍNH SÁCH
NHÂN SU
Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát
triển”, Đất Xanh luôn tạo ra môi trường làm việc năng
động, chuyên nghiệp và đầy thách thức; là nơi thật sự
tôn vinh những tài năng và giá trị con người, nơi để tất cả
nhân viên đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu chung và cùng
nhau tỏa sáng.
Tại Đất Xanh, mọi đóng góp dù là nhỏ nhất đều được ghi
nhận và tưởng thưởng xứng đáng, công bằng. Chúng tôi
đã xây dựng hệ thống chính sách đào tạo, phát triển và
chế độ phúc lợi đầy hấp dẫn để giúp mọi thành viên có
thể trưởng thành và phát triển sự nghiệp.
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DÀO TAO VÀ PHÁT TRIÊN
Đào tạo và phát triển là phương châm của Đất Xanh nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối
đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng
phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.
Hệ thống chương trình đào tạo bao gồm: Chương trình phát triển đội ngũ để xây dựng lực
lượng kế thừa; Chương trình nâng cấp liên tục kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo;
Chương trình đào tạo nhân viên kinh doanh theo các cấp độ từ nhân viên, chuyên viên, trưởng
nhóm và quản lý sàn.
Tại Đất Xanh công tác đào tạo là nhiệm vụ bắt buộc đối với các cấp quản lý. Mỗi vị trí lãnh
đạo phải có trách nhiệm xây dựng tài liệu, đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ nhân
viên và đào tạo người kế thừa.
Mỗi tháng, mỗi quý việc đào tạo được thực hiện thường xuyên và liên tục tạo thành văn hóa
học hỏi ngấm sâu vào tinh thần của người Đất Xanh, qua đó nâng cao chất lượng và năng
lực của lực lượng lao động hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

CHÍNH SÁCH PHÚC LOI
Đất Xanh là một trong những Công ty có hệ thống phúc lợi tốt nhất trên thị trường hiện nay.

•
•
•
•
•
•
•
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Chính sách mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24 cho cán
bộ nhân viên.
Chính sách khuyến học cho con em cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên
Chương trình du lịch cho cán bộ nhân viên và người thân
Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho cán bộ nhân viên
Chính sách chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: Quà sinh nhật, quà Tết Nguyên Đán,
Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, quà cưới, thăm hỏi…
Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho cán bộ nhân viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe.
Chính sách bán nhà ở ưu đãi cho cấp quản lý: Giảm giá đến 20%, cán bộ quản lý chỉ
phải trả trước 50% giá trị căn nhà theo tiến độ xây dựng, 50% còn lại trả góp trong vòng
5 năm không lãi suất.
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SO DÔ QUAN TRI
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Hội đồng Đầu tư

BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

ÚNG DUNG CÔNG NGHÊ
Ban Trợ lý - Thư Ký

Đất Xanh thường xuyên nâng cao, phát triển hệ thống, ứng dụng công
nghệ nhằm hỗ trợ quá trình vận hành và quản lý công việc một cách thuận
lợi và chuyên nghiệp. Một số phần mềm và tiêu chuẩn hiện đại đang được
triển trai và sử dụng trong toàn Tập đoàn:
• Phần mềm ERP trong quản trị doanh nghiệp
- Phân hệ Quản lý tiến độ dự án
- Phân hệ CRM
- Phân hệ Kế toán - Tài chinh
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các dự án BĐS tại VN
- Phân hệ Quản lý bàn giao sản phẩm
- Phân hệ Quản lý nhân sự
- Phân hệ Chăm sóc khách hàng – Support Call Center.
- Phân hệ Phê duyệt điện tử.
- Phân hệ Quản lý KPI
• Hạ tầng máy chủ được đảm bảo HA bằng các giải pháp Cluster, Mirror
• Xây dựng hệ thống tường lửa nhiều lớp
• Chuẩn hóa môi trường và các thiết bị chuyển mạch

Khối
Đầu tư

Khối
Phát triển
Dự án

Ban Kiểm soát Nội bộ

Khối
Triển khai
Xây dựng

Khối
Kinh doanh
Tiếp thị

Khối
Vận hành

Khối
Phát triển
hệ thống

Tài chính
Nhân sự
Thanh tra
Xây dựng
Chọn thầu
Cung ứng
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NGUÔN
NHÂN LUC

2000 nhaân vieân
22,2%

Cao đẳng

4,5%

Trung cấp

1,3%

17,4%

Phổ thông

Đất Xanh quy tụ hàng ngàn nhân viên tâm huyết, làm việc hiệu quả và được đào tạo bài bản
tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, cũng như được đào tạo chuyên sâu về
bất động sản, đầu tư, tài chính, xây dựng, quản lý dự án, ...
Cán bộ nhân viên của Đất Xanh là những người có chuyên môn cao, năng động, sáng tạo,
cầu tiến và tận tình với khách hàng, tác phong chuyên nghiệp, làm việc trong môi trường nhiều
cạnh tranh và đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Với chính sách thu hút nhân tài hiệu quả, đội ngũ nhân sự của Đất Xanh ngày càng gia tăng về
số lượng và chất lượng theo qui mô phát triển của Tập đoàn.
Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Đất Xanh luôn nêu cao ý thức phấn đấu, không ngừng học
hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn, cũng như kinh nghiệm từ các khóa
huấn luyện chuyên nghiệp do Tập đoàn tổ chức.

Trên Đại học

54,6%
Đại học
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Voán ñieàu leä
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PHÁT TRIÊN
KHÔNG NGÙNG

40

41

Vốn điều lệ tăng từ 0,8 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng trong hơn 13 năm qua.
Tổng giá trị tài sản cập nhật đến ngày 31/03/2017 của Tập đoàn Đất Xanh là 6,127
tỷ đồng.
Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Đất Xanh đã lớn mạnh và
trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu tại Việt Nam. Với quỹ đất sạch dồi dào,
năng lực tài chính mạnh cùng mạng lưới phân phối rộng khắp, Đất Xanh tạo ra
các sản phẩm chất lượng cao, giá bán hợp lý và dịch vụ tốt nên được khách hàng
tin yêu và đón nhận.

Định hướng quy mô phát triển qua từng giai đoạn:

•
•
•
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0,5 ha - 2 ha
Giai đoạn từ 2017- 2022: Phát triển các dự án từ 5 ha – 20 ha
Giai đoạn từ 2023 trở đi: Phát triển các khu đô thị > 100 ha.
Giai đoạn từ 2007 - 2017: Phát triển các dự án từ
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CHIÊN LUOC
TÀI CHÍNH
2017 - 2021

Tổng tài sản (*)

Giá trị vốn
hóa thị
trường (*)

Vốn điều lệ (*)
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37,877 tyû ñoàng
54,021 tyû ñoàng
12,000 tyû ñoàng
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CÁC DU ÁN DA VÀ
DANG TRIÊN KHAI

46
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DU ÁN DA VÀ DANG TRIÊN KHAI
STT

Tên dự án

DU ÁN DA VÀ DANG TRIÊN KHAI

Vị trí

Diện tích đất

Diện tích sàn
xây dựng

Quy mô dự án

Tổng vốn
đầu tư

1

Sunview 1-2

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

16,000 m2

47,768 m2

2 tháp, 15 tầng + trệt + 1 lửng +
hầm, 448 căn hộ

450 tỷ

2

Phú Gia Hưng

Quận Gò vấp,
TP.HCM

4,533.1 m

23,562.2 m2

1 tháp, 14 tầng + 1 lửng + 1 hầm,
234 căn hộ

130 tỷ

3

Sunview Town

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

36,697 m2

146,991.17 m2

4 tháp, 18 tầng, 1.603 căn

1,293 tỷ

Opal Riverside

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

4

5

Opal Garden

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

2

20,096.5 m

2

8,219.8 m

2

68,512 m

2

48.278 m

2

3 tháp, 19 tầng, 626 căn

4 tháp, 15 tầng, 470 căn

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

2,400 m2

20,280 m2

15 tầng 80 căn 1 block gồm
shop house, căn hộ 2PN, 3PN,
officetel và duplex

296 tỷ

7

Opal Tower

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

4,945 m2

37,085 m2

1 tháp, 20 tầng, 260 căn

625 tỷ

8

Opal Plaza

Quận 2, TP.HCM

11,497 m2

93,011 m2

4 tháp, 22 tầng, 575 căn

1,385 tỷ

9

Opal Riverview

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

13,219.5 m2

52,367 m2

Quận 7, TP.HCM

7,480.6 m2

11

12

13

14

15

Luxcity

Lux Garden

Lux Riverview

Lux Star

Cara Riverview

Auris City

Quận 7, TP.HCM

Quận 7, TP.HCM

Quận 7, TP HCM

Quận 8, TP.HCM

Quận 8, TP.HCM

9,121.2 m2

8,526 m2

11,5025 m2

56,870 m2

59,288 m2

75,472 m2

76,550 m2

3,415 m2

23,173 m2

8,770 m2

53,174 m2

911 tỷ

2 tháp, 27 tầng, 500 căn

730 tỷ

2 tháp, 25 tầng, 670 căn

1 tháp, 21 tầng, 238 căn

2 tháp, 22 tầng, 540 căn

Diện tích sàn
xây dựng

Quy mô dự án

Tổng vốn
đầu tư

Opal City

Quận 9,
TP HCM

62,629 m2

269,115 m2

8 tháp, 25 tầng, 2,150 căn

3.538 tỷ

19

The Palm City

Quận 9,
TP.HCM

73,400 m2

59,165 m2

• Khu nhà ở liên kế: 61 căn
• Khu biệt thự: 166 căn

812 tỷ

20

Marina

Sơn Trà, Đà Nẵng

20,130 m2

16,936 m2

73 nền đất

50 tỷ

21

Hòa Minh 5

Linh Chiểu,
Đà Nẵng

52,924 m2

42,340 m2

229 nền

130 tỷ

22

Gold Hill

Đồng Nai

271,100 m2

167,000 m2

1,264 nền gồm biệt thự song
lập, đơn lập, nhà liên kế vườn,
nhà liên kế

360 tỷ

23

The Viva City

Giang Điền,
Trảng Bom,
Đồng Nai

117 ha

56,6 ha

2,024 biệt thự và nhà liên kế,
được chia thành 9 khu (Garnet,
Olivine, Agate, Shappire, Pearl,
Beryl, Diamond, Topaz, Ruby)

1,093 tỷ

24

Sakura Valley

Giang Điền,
Trảng Bom,
Đồng Nai

376,355 m2

169,155 m2

752 nền đất liên kế và biệt thự

350 tỷ

25

Khu Biệt Thự
Sinh Thái
Giang Điền

Giang Điền,
Trảng Bom,
Đồng Nai

42 ha

192,501 m2

Khu Du lịch, Nhà hàng, Khách
sạn 4*

422 tỷ

26

Grand World

Bãi Dài,
Phú Quốc

851,096 m2

433,092 m2

• Villa: 182,355 m2
• Bungalow và Hotel: 68,575 m2

7,500 tỷ

27

Hội An Luxury
Village

Hội An

258,000 m2

103,200 m2

334 biệt thự và 1 khách sạn 5
sao

325 tỷ

28

Suối Mơ

Đồng Nai

306,000 m

150.000 m2 hồ nước, thác;
270.000 m2 cây xanh, khu lưu
trú, khu vui chơi

110 tỷ

29

Pear Island

Bến Cát,
Bình Dương

402,500 m2

161,000 m2

Biệt thự, nhà liên kế

580 tỷ

30

Moon River

Thuận An,
Bình Dương

10,655 m2

68,187 m2

1 tháp, 17 tầng

653 tỷ

31

Tân Thịnh

Đồng Nai

233,489 m2

124,823 m2

Biệt thự, nhà liên kề

214 tỷ

32

Phước Tân

Biên Hòa,
Đồng Nai

178,737 m2

110,717 m2

Biệt thự, nhà liên kề

200 tỷ

33

Sài Đồng
Hà Nội

Hà Nội

10,015 m2

48,201 m2

25 tầng, 21 căn

849,697 tỷ

34

Opal Ocean
View

Duy Xuyên,
Quảng Nam

1,850,000 m2

Khu dịch vụ thương mại, du lịch

4,600 tỷ

2

865 tỷ

938 tỷ

353 tỷ

697 tỷ

16

Gem Riverside

Quận 2, TP.HCM

67,142 m2

379,668 m2

11 tháp, 35 tầng, 3,110 căn

5,240 tỷ

17

Opal Premium

Quận Thủ Đức,
TP.HCM

67,221 m2

292,838 m2

10 tháp, 25 tầng, 2,630 căn

4,247 tỷ

48

Diện tích đất

18

1,227 tỷ

03 tháp, 19 tầng, 470 căn hộ, 96
căn officetel

3 tháp, 25 tầng, 690 căn

Vị trí

563 tỷ

Opal Skyview

10

Tên dự án

971,9 tỷ

6

3 tháp, 15 tầng, 546 căn

STT
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DU ÁN HOP TÁC PHÁT TRIÊN

DU ÁN HOP TÁC PHÁT TRIÊN

STT

Tên dự án

Vị trí

Diện tích đất

Diện tích sàn
xây dựng

Quy mô dự án

Tổng vốn
đầu tư

1

Topaz Garden

Tân Phú, TP HCM

1,915.8 m2

41,459.5 m2

416 căn

398 tỷ

20,434.6m2

8,176.07m2

2

3

Square Plaza

4

Saigonres
Nguyễn Xí

5

6

7

50

Topaz City

Quận 8, TP HCM

Quận 8, TP HCM

4,000 m2

23,000 m²

6 tháp, 26-22-18 tầng, 1,462 căn

245 căn

4,584m2

2 tháp, 20 tầng, 749 căn

463 tỷ

4s Linh Đông

Thủ Đức, TP HCM

29,000 m2

6,800 m2

1,116 căn

889 tỷ

Đạt Gia
Residence

Thủ Đức, TP HCM

27,823 m2

7,998.1 m2

646 căn

503 tỷ

8,777 m2

86,972 m2

816 căn

Mỹ Sơn Tower

Thanh Xuân,
Hà Nội

5,012 m2

65,000 m2

350 căn

535 tỷ

9

Hoàng Văn Thụ

Hoàng Mai,
Hà Nội

21,023 m

122,604 m

1350 căn

432 tỷ

2

Diện tích đất

Diện tích sàn
xây dựng

Quy mô dự án

Tổng vốn
đầu tư

10

Five Star

Thanh Xuân,
Hà Nội

12,530 m2

139,196 m2

1,200căn

458 tỷ

11

Green City

Điện Ngọc,
Quảng Nam

101,544 m2

81,243 m2

387 nền đất

20 tỷ

12

Hateco 6

Nam Tư Liêm,
Hà Nội

34,812 m2

148,578 m2

3 tháp, 25 tầng, 1,320 căn

458 tỷ

13

Hải Phát Plaza

Nam Tư Liêm,
Hà Nội

35,889 m2

93,571m2

28 tầng, 294 căn

713 tỷ

14

360 Giải
Phóng

Thanh Xuân,
Hà Nội

31,872 m2

219,000 m2

844 căn, 104 nền, biệt thự

1083 tỷ

15

Paragon

Cầu Giấy,
Hà Nội

8,200 m2

114,000 m2

504 căn

103 tỷ

16

Nghĩa Đô

Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

81,500 m2

105,560 m2

1 Block, 25 tầng,
22 căn Biệt thự, 328 căn hộ

705 tỷ

400 tỷ

8

2

Vị trí

250 tỷ

11,446 m2

Q. Thanh Xuân,
Hà Nội

Tên dự án

1141 tỷ

Bình Thạnh,
TP HCM

Golden West

STT
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SUNVIEW TOWN
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích đất: 36,692 m²
Diện tích sàn xây dựng: 146,991.17 m²
Quy mô dự án: 4 tháp
Số tầng: 18 tầng
Số căn hộ:1,603 căn hộ
Tổng số vốn đầu tư: 1,293 tỷ đồng

53

PHÚ GIA HUNG
•
•
•
•

•

54

Vị trí: Quận Gò Vấp, TP.HCM
Diện tích đất: 4,533.1 m²
Diện tích sàn xây dựng: 23,562.2 m²
Quy mô dự án: 1tháp
- Số tầng: 14 + 1 tầng lửng + 1 tầng hầm
- Số căn hộ: 234 căn hộ
Tổng số vốn đầu tư: 130 tỷ đồng

55

SUNVIEW 1 - 2
•
•
•
•

•

56

Vị trí: Quận Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích đất: 16,000 m²
Diện tích sàn xây dựng: 47,768 m2
Quy mô dự án: 2 tháp
- Số tầng: 15 + 1 trệt + 1 lửng + hầm
- Số căn hộ: 448 căn hộ
Tổng số vốn đầu tư: 450 tỷ đồng

57

OPAL RIVERSIDE
•
•
•
•

•

58

Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Diện tích đất: 20,096.5 m2
Diện tích sàn xây dựng: 68,512 m2
Quy mô dự án: 3 tháp
Số tầng: 20 tầng
Số căn hộ: 626 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 971,9 tỷ đồng

59

OPAL GARDEN
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Diện tích đất: 8,219.8 m2
Diện tích sàn xây dựng: 48,278 m2
Quy mô dự án: 4 tháp
- Số tầng: 15 tầng
- Số căn hộ: 373 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 563 tỷ đồng

61

OPAL SKYVIEW
•
•
•
•
•

62

Vị trí : Quận Thủ Đức, TP.HCM
Tổng diện tích đất: 2,400 m2
Diện tích sàn xây dựng : 20,280 m2
Quy mô dự án: Gồm 1 Block bao gồm shop house, 15 tầng
căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, duplex và officetel
Tổng vốn đầu tư: 296 tỷ đồng

63

OPAL TOWER
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Diện tích đất: 4,945 m2
Diện tích sàn xây dựng: 37,085 m2
Quy mô dự án: 2 tháp
- Số tầng: 20 tầng
- Số căn hộ: 329 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 625 tỷ đồng

65

OPAL PLAZA
•
•
•
•
•

66

Vị trí: Quận 2, TP.HCM
Diện tích đất: 11,497 m2
Diện tích sàn xây dựng: 93,011 m2
Quy mô dự án: 4 tháp, 22 tầng, 575 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 1,310 tỷ đồng

67

OPAL RIVERVIEW
•
•
•
•

•
68

Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Tổng diện tích đất: 13,219.5 m2
Diện tích sàn xây dựng: 52,367 m2
Quy mô dự án: 3 tháp
- Số tầng: 15 tầng
- Số căn hộ: 546 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 1.227 tỷ đồng
69

OPAL CITY
•
•
•
•
•

70

Vị trí: Quận 9, TP.HCM
Diện tích đất: 62,629 m2
Diện tích sàn xây dựng: 269,115 m2
Quy mô dự án: 8 tháp, 25 tầng, 2,150 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 3,538 tỷ đồng
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OPAL PREMIUM
•
•
•
•

•
72

Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Tổng diện tích đất: 67,221 m2
Diện tích sàn xây dựng: 292,838 m2
Quy mô dự án: 10 tháp
- Số tầng: 25 tầng
- Số căn hộ: 2,630 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 4,247 tỷ đồng
73

LUXCITY
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 7, Tp.HCM
Diện tích đất: 7,480.6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 54,393 m2
Quy mô dự án: 3 tháp
Số tầng: 19 tầng
Số căn hộ: 434 căn hộ
Số căn officetel: 96 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 911 tỷ đồng
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LUX GARDEN
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 7, Tp.HCM
Diện tích đất: 9,121.2 m2
Diện tích sàn xây dựng: 59,288 m2
Quy mô dự án: 2 tháp
- Số tầng: 27 tầng
- Số căn hộ: 500 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 730 tỷ đồng
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LUX RIVERVIEW
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 7, Tp.HCM
Diện tích đất: 8,526 m2
Diện tích sàn xây dựng: 75,472 m2
Quy mô dự án: 3 tháp
Số tầng: 25 tầng
Số căn hộ: 690 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 865 tỷ đồng
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LUX STAR
•
•
•
•
•
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Vị trí: Quận 7, TP.HCM
Diện tích đất: 11,5025 m2
Diện tích sàn xây dựng: 76,550 m2
Quy mô dự án: 2 tháp, 25 tầng, 670 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 938 tỷ đồng
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CARA RIVERVIEW
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 8, Tp.HCM
Diện tích đất: 3,415 m2
Diện tích sàn xây dựng: 23,173 m2
Quy mô dự án: 1 tháp
Số tầng: 21 tầng
Số căn hộ: 238 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 238 tỷ đồng
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AURIS CITY
84

•
•
•
•

•

Vị trí: Quận 8, Tp.HCM
Diện tích đất: 8,770 m2
Diện tích sàn xây dựng: 53,174 m2
Quy mô dự án: 2 tháp
Số tầng: 22 tầng
Số căn hộ: 540 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 697 tỷ đồng
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GEM RIVERSIDE
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 2, Tp.HCM
Diện tích đất: 67,142 m2
Diện tích sàn xây dựng: 379,668 m2
Quy mô dự án: 8 tháp
Số tầng: 35 tầng
Số căn hộ: 3,200 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 5,240 tỷ đồng
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THE PALM CITY
•
•
•
•

•
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Vị trí: Quận 9, Tp.HCM
Diện tích đất: 74,000 m2
Diện tích sàn xây dựng: 59,115 m2
Quy mô dự án:
- Khu nhà liên kế: 61 căn hộ
- Khu biệt thự: 166 căn hộ
Tổng vốn đầu tư: 812 tỷ đồng

89

GOLD HILL
•
•
•
•
•
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Vị trí: Đồng Nai
Diện tích đất: 271,100 m2
Diện tích đất xây dựng: 167,000 m2
Quy mô dự án: 1,264 nền gồm biệt thự song lập,
biệt thự đơn lập, nhà liên kế vườn, nhà liên kế.
Tổng vốn đầu tư: 360 tỷ đồng
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THE VIVA CITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Tổng diện tích: 117 ha
Diện tích đất xây dựng: 56,6 ha
Diện tích đất công trình dịch vụ đô thị: 8 ha
Diện tích cây xanh công trình thể thao: 15 ha
Diện tích đất giao thông nội bộ: 29 ha
Được chia thành 9 khu Garnet – Olivine – Agate – Sapphire –
Pearl – Beryl – Diamond – Topaz - Ruby
Quy mô dự án: 2,024 nhà liền kề và biệt thự
Tổng vốn đầu tư: 1,093 tỷ đồng
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SAKURA VALLEY
•
•
•
•
•
•
88
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Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Diện tích đất: 376,355 m2
Diện tích đất xây dựng: 169,155 m2
Diện tích đất công cộng: 207,199.1 m2
Quy mô: 752 nền đất liền kề và biệt thự
Tổng mức đầu tư: 350 tỷ đồng
89
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KHU BIÊT THU SINH THÁI
GIANG DIÊN
96

•
•
•
•
•
•
•

Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Tổng diện tích: 42ha
Diện tích cây xanh đô thị: 59,874.1 m2
Đất giao thông: 139,071.4 m2
Đất công trình công cộng: 21,901.4 m2
Đất khu thương mại trường học: 22,432.4 m2
Tổng vốn đầu tư: 422 tỷ đồng
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GRAND WORLD
•
•
•
•

•
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Vị trí: Bãi Dài, Phú Quốc
Diện tích đất: 851,096 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 433,092 m2
Quy mô dự án:
- Villa: 182,335 m2
- Bungalow & Hotel: 68,575 m2
Tổng vốn đầu tư: 7,500 tỷ đồng
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KHU DU LICH SINH THÁI SUÔI MO
•
•
•
•
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Vị trí: Đồng Nai
Diện tích đất: 306,000 m2
Quy mô dự án: 150,000 m2 hồ nước, thác; 270,000 m2 cây xanh,
khu lưu trú, khu vui chơi
Tổng vốn đầu tư: 110 tỷ đồng
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PEARL ISLAND
•
•
•
•
•
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Vị trí: Bến Cát, Bình Dương
Diện tích đất: 402,500 m2
Diện tích xây dựng: 161,000 m2
Quy mô dự án: Biệt thự, nhà liền kề
Tổng vốn đầu tư: 580 tỷ đồng
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MOON RIVER
•
•
•
•
•
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Vị trí: Thuận An, Bình Dương
Diện tích đất: 10,655 m2
Diện tích xây dựng: 68,187 m2
Quy mô dự án: 1 tháp căn hộ, 17 tầng
Tổng vốn đầu tư: 653 tỷ đồng
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TÂN THINH
•
•
•
•
•
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Vị trí: Đồng Nai
Diện tích đất: 233,489 m2
Diện tích xây dựng: 124,823 m2
Quy mô dự án: Biệt thự, nhà liền kề
Tổng vốn đầu tư: 214 tỷ đồng
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PHUOC TÂN
•
•
•
•
•
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Vị trí: Biên Hòa, Đồng Nai
Diện tích đất: 178,737 m2
Diện tích xây dựng: 110,717 m2
Quy mô dự án: Biệt thự, nhà liền kề
Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng
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OPAL OCEAN VIEW
•
•
•
•
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Vị trí: xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Tổng diện tích: 185 ha
Loại hình đầu tư: khu dịch vụ thương mại, du lịch
Tổng vốn đầu tư: 4,600 tỷ đồng
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DÔI TÁC
Là thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Đất
Xanh luôn được các đối tác đánh giá cao về năng lực và uy tín kinh doanh. Với
mục tiêu trở thành một Tập đoàn đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia,
Đất Xanh mong muốn liên doanh, liên kết với tất cả các đối tác có cùng chiến
lược phát triển trên cơ sở hợp tác bền vững và phát triển.
Tập đoàn Đất Xanh đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, Tập
đoàn hàng đầu hoạt động tại Việt Nam và toàn cầu, trong rất nhiều lĩnh vực
như: Chủ đầu tư dự án bất động sản; Công ty Tài chính; Xây dựng; Dịch vụ; Vật
liệu xây dựng; Quản lý; Công nghệ...
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Thăm và tặng quà tại trại mồ côi
chùa Bồ Đề - Bình Dương.

Thăm và tặng quà cho trẻ em
tại bệnh viện Nhi Đồng – Tp.HCM

Thăm và tặng quà Trung tâm
nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại quận
Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi
dưỡng người già Thành Lộc, Quận 12
- Tp.HCM

Thăm và tặng quà cho trẻ em mồ
côi Bình Dương

Thăm và tặng cho trẻ em tại bệnh
viện Ung Bướu Tp.HCM

Thăm và tặng quà cho trẻ em mồ
côi mái ấm Phan Sinh - Tp.HCM

Trung tâm hướng nghiệp từ thiện tại
quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trao tặng Nhà tình nghĩa tại
quận Thủ Đức - Tp.HCM

Quỹ khuyến học Sunview Town
- Tp.HCM

Trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ
khuyến học Sunview Town, quận Thủ
Đức - Tp.HCM

Tập đoàn Đất Xanh tham gia tặng quà
cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt 2016

Trao học bổng Hội Khuyến học tỉnh
Đồng Nai và Ủy ban MTTQ huyện
Trảng Bom - Đồng Nai

Trao học bổng quận Thủ Đức Tp.HCM

Cứu trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Kontum

Chương trình “Hướng Về Miền Trung Thân Yêu 2016”

HUÓNG VÊ CÔNG DÔNG,
GAN KÊT TRÁCH NHIÊM XA HÔI
Tập đoàn Đất Xanh luôn xem những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách
nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững
của xã hội Việt Nam.

Gắn kết và chia sẻ với cộng đồng, xã hội là tôn chỉ trong phương châm hoạt động của Đất Xanh từ
ngày đầu thành lập đến nay. Vì vậy, trong suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, song song
quá trình xây dựng một Đất Xanh vững mạnh, tạo được môi trường lý tưởng cho mọi người phát
triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, Đất Xanh luôn đề cao trách nhiệm với sự phát triển của
cộng đồng, chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Đây chính là nét đẹp văn hóa mà toàn thể
cán bộ, nhân viên Đất Xanh đều hướng đến và thực hiện với tất cả trái tim nhằm góp phần giảm
nhẹ khó khăn và đem đến nụ cười cho xã hội, cộng đồng.
Trách nhiệm xã hội của Đất Xanh còn được thể hiện qua hành động thực tế bằng việc quan tâm
đến từng CBNV của Tập đoàn, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh doanh bền vững, tạo môi trường
làm việc tốt nhất để nhân viên của mình có một cuộc sống ổn định, đầy đủ, sung túc, hạnh phúc
và cùng nhau phát triển. Đây cũng chính là trách nhiệm xã hội mà Tập đoàn luôn ưu tiên thực hiện.
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Đất Xanh đã nỗ lực không ngừng trong mọi hoàn cảnh để khẳng định, nâng cao
vị thế của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam và giữ vững niềm tin trong
tâm trí khách hàng, đối tác. Những giải thưởng và chứng nhận uy tín là minh
chứng cho sự nỗ lực không ngừng và phát triển bền vững của Đất Xanh.

GIAI THUONG
2017
Giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500)
Giải thưởng Top 150 Doanh Nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast 500)
Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín
Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM
Doanh Nghiệp Niêm Yết đạt chuẩn công bố thông tin
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2016
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016
Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Top 5 Công ty dịch vụ tư vấn, môi giới tốt nhất năm 2016 (do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam Vietnam Report bình chọn)
2015
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Chứng nhận “Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam”
Chứng nhận “Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương” - 2015
Chứng nhận “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp 2014”
2014
Giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014”
Giải thưởng “Tín nhiệm xanh”
Giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Forbes bình chọn
Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc 2014”
Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Đất Xanh được vinh danh Top 10 Sao Đỏ Việt Nam 2014
Bằng khen Thủ Tướng.
Dự án “Sunview Town” của Tập đoàn Đất Xanh được bình chọn “Top 3 khu căn hộ tốt nhất Việt Nam” (theo
công bố giải thưởng South East Asia Property Awards 2014) do tạp chí Property Report - Tạp chí Bất động sản
hàng đầu Châu Á bình chọn.
Fast 500 - “500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2013”.
2013
“Giải Sao Vàng Đất Việt – 2013” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
2012
“Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng 2012” - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam
Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM
Doanh nhân trẻ tài năng của giải thưởng Top 100 Phong cách doanh nhân
2011
“Cúp vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng – Bất động sản”
“Giải Sao Vàng Đất Việt – 2011” của Hội Doanh nhân trẻViệt Nam
Giải thưởng Gian hàng đẹp, quy mô, ấn tượng Vietbuild
Danh hiệu Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu do UBND TP.HCM trao tặng
2010
“Cúp vàng thương hiệu Ngành Xây dựng – Bất Động Sản”
“Giải Sao Vàng Đất Việt – 2010” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM
2009
“Giải Bán hàng Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu” của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
“Giải vàng Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu” của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
2008
“Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng” - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam
Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Tạp chí Thương hiệu Việt
2007
“Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín - Chất lượng ” - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn
“Cúp vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng – Bất động sản” - VietBuild 2007
“Cúp vàng Sản phẩm Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2007 - Thương hiệu Địa ốc Đất Xanh”.
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Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Doanh Nghiệp Niêm Yết đạt chuẩn công bố thông tin
Bằng khen Thủ Tướng 2014
Giải Top 100 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất theo Fast 500
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam theo công bố củaTạp chí Forbes Vietnam
Giải Top 10 Sao Đỏ Việt Nam 2014 theo công bố của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Giải thưởng quốc tế “Sản phẩm chất lượng cao” cho dự án Sunview Town thuộc Top 3 Khu căn hộ tốt nhất Việt Nam
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt nam
Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM 2011
Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014
“Giải vàng Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu năm 2009”
“Cúp vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng – Bất động sản”
“Cúp vàng Sản phẩm Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2007 - Thương hiệu Địa ốc Đất Xanh”
“Cúp vàng Chất lượng sản phẩm Ngành Xây dựng Việt Nam”
Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM 2012
Thương hiệu Việt uy tín 2012
Doanh nhân trẻ tài năng của giải thưởng Top 100 Phong cách doanh nhân 2012
Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu 2011
“Giải Sao Vàng Đất Việt – 2013” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
“Giải Sao Vàng Đất Việt – 2011” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
“Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng 2008”
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THÀNH VIÊN +
CÁC HIÊP HÔI
Hiệp hội các Nhà Đầu tư Tài Chính Việt Nam
Hiệp hội Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh
Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Câu Lạc Bộ Địa ốc Thành phố Hồ Chí Minh
Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Sài Gòn
Câu Lạc Bộ Doanh Nhân 2030
Hội viên Hội doanh nhân Nghệ Tĩnh
Hội viên Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Thành viên chính thức của Mạng Doanh Nghiệp Việt Nam
Hội viên Câu Lạc Bộ Fast 500
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HÊ THÔNG SÀN GIAO DICH
TÂP DOÀN DÂT XANH

HAØ NOÄI

Quảng Ninh

Hải Phòng
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH MIỀN BẮC

Trụ sở chính
27 Ðinh Bộ Lĩnh, P. 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 62525252 - Fax: (08) 6 2853 896

Sàn giao dịch hội sở
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Center Building,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6263 8181 – Hotline: 0936 909 191

Sàn giao dịch Trung tâm
27 Ðinh Bộ Lĩnh, P. 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0964.355.355 - Fax: (08) 6 2853 896
Sàn Đông Bắc
616 Phạm Văn Đồng, P. HBC, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Hotline: 0989 606 707
Sàn Nam Sài Gòn
542A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
Hotline: 097 888 3900

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ
Trụ sở chính
C1/17+18 Khu quy hoạch nhà ở, Khu phố 1, Phường Long Bình
Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 626 6288 - Fax: 061 882 6152
Chi nhánh Long Thành
A4 – 6 Khu đô thị mới Long Thành, Khu phố Cầu Xéo, Thị trấn
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
145 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3 5150 018

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH MIỀN NAM
Sàn Khu Nam
361 Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3 758 1157
Sàn 114
94 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0903 009 114
Sàn Quận 7
151 Nguyễn Thị Thập , P.Tân Phú , Quận 7 , TP.HCM
Điện thoại : (08) 3 7718 114
Sàn 105
105 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0903 009 114
Sàn Quận 9
Số 2, Đường D3, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Hotline: 0933 674 114
TTGD Chợ Lớn
162 Trần Hưng Đạo, P.7, Quận 5, TP.HCM
Hotline: 0903 001 770
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Nghệ An

Sàn giao dịch Cầu Giấy
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà AP, 58 Trần Thái Tông,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3724 6888 – Hotline: 0942 689 191
Sàn giao dịch Trung Kính
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam,
167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 7309 9191 – Hotline: 0943 669 191
Sàn giao dịch Vinhomes
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Tower 1 – Times City, 458 Minh
Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 7305 9191 – Hotline: 0946 809191
Sàn giao dịch Hai Bà Trưng
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 7306 9191 – Hotline: 0914 429 191
Sàn giao dịch Nghệ An
Địa chỉ: Phòng 904, Chung cư Vicentra, TP. Vinh,
Nghệ An
Điện thoại: 0387 300 888
Bộ phận thuê và cho thuê
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Center Building,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 7308 9191 – Hotline: 0948 369 191
Chi nhánh tại Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 1, Shophouse D203,
Hạ Long Marine Plaza, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (047) 3088 181 – Hotline 0916 987 711
Chi nhánh tại Hải Phòng
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà EG, 18 Trần Hưng Đạo,
P. Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 7300 668 – Hotline: 0913 813 030

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH MIỀN BẮC
Công ty Cổ phần nội thất DEFUCO
Địa chỉ: Số 40A/121 Ngõ Thịnh Quang,
Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6661 6655

Hoaøng Sa

HUEÁ
ÑAØ NAÜNG

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng
Địa chỉ: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6664 1518

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Trụ sở chính
Địa chỉ: 422 Ðuờng 2-9, P. Hòa Cuờng Bắc, Q. Hải Châu,
Tp. Ðà Nẵng
Điện thoại: (0511) 6266 266 - Fax: (0511) 6260 260
Chi nhánh trung tâm
Địa chỉ: 386 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Tp.
Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3522 055
Văn phòng Bắc Miền Trung
Địa chỉ: Lô A3 Số 5 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông,
Tp. Huế
Hotline: 0931 992 123

Phú Quốc

Trụ Sở

Nha Trang

Ñoàng Nai

TP. HOÀ CHÍ MINH

Tröôøng Sa

Chi nhánh tại Nha Trang
Địa chỉ: Tầng 08, Tòa nhà Sacombank,
76 Quang Trung, Nha Trang
Hotline: 0901 919 789 – Email: datxanhnhatrang@dxmb.vn
Công ty Cổ phần Địa ốc Viethomes
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Lô C1B cụm TTCN,
Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6282 6858 – Hotline: 0966 451 673
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Vinahomes
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3237 3833 – Hotline: 0948 125 151
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Bằng chiến lược kinh doanh nhạy bén, luôn kịp thời nắm bắt thời cơ và
khát vọng chinh phục mọi thách thức, Đất Xanh đã đứng vững và vượt
qua hàng loạt biến động của thị trường, trở thành một thương hiệu uy tín
hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Với chiến lược ”đa sở hữu, đa ngành nghề, đa quốc gia”, Đất Xanh đang
từng bước phát triển thành một Tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu
Việt Nam và vươn ra thế giới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng
phồn vinh, giàu mạnh, khẳng định khả năng, tầm vóc của người Việt
trong môi trường kinh doanh quốc tế.

