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Thành công thật sự  
khởi nguồn từ 
lòng chân thành 
và sự chia sẻ 
True success comes from sincerity 
and sharing

LÊ THỐNG NHẤT 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Chairman of the Board
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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD

Kiến tạo một không gian sống, làm việc và giải trí đáng mơ ước, xây dựng một tài sản có 
giá trị tăng trưởng ổn định, hình thành một môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến và 
hạnh phúc, cung cấp một danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận bền vững,.. là những điều 
toàn thể đội ngũ Danh Khôi nỗ lực thực hiện mỗi ngày, trong suốt 15 năm qua.

Tôi tin rằng, thành công thật sự khởi nguồn từ lòng chân thành và sự chia sẻ. Chúng tôi xem 
ngôi nhà của khách hàng hay một khoản đầu tư của đối tác như của chính bản thân mình. 
Điều đó giúp chúng tôi luôn nỗ lực mang lại hiệu quả trong mọi hoạt động, giữ chính trực và 
thực thi các cam kết với khách hàng và cổ đông. Đồng thời, chúng tôi chia sẻ giá trị lợi ích 
đạt được cho khách hàng, đối tác, đồng nghiệp để làm cho thành công của Danh Khôi trở 
nên có ý nghĩa hơn. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng, sự ủng hộ của cổ đông, 
sự nỗ lực của toàn thể nhân viên và sự đồng hành của các đối tác.

Sức mạnh từ sự đồng hành sẽ đưa Danh Khôi trở thành một tập đoàn bất động sản hàng 
đầu  khu vực, tạo ra những giá trị tối ưu cho cuộc sống, cho sự phát triển của xã hội, và 
cho một tương lai bền vững.

Xin trân trọng!

Over the past 15 years, Danh Khoi Group has been sparing every effort to achieve our goals 
of developing a desirable place to live, work and play; building an asset with a steady growth 
value; creating a comfortable working environment with career development opportunities 
and happiness, providing an investment portfolio for sustainable profits and more.

I believe that true success stems from sincerity and sharing. We consider any property 
of our clients or any investment of our partners as our responsibility to manage and help 
them thrive. That keeps us constantly striving to deliver the optimal performance in all 
activities, maintain integrity, and fulfill every commitment to our clients and shareholders. 
Concurrently, we share the value of achieved benefits with our clients, partners, and 
colleagues in order to replicate and make our success more significant to society.

We would like to deliver our sincere appreciation to our clients for the trust, the support of 
our shareholders, the efforts of all employees, and the companionship of our partners.

The companionship will empower Danh Khoi Group to become the leading real estate group 
in the region, offering the best values for life, social growth, and a sustainable future.

Yours sincerely!

LÊ THỐNG NHẤT 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Chairman of the Board

LÊ THỐNG NHẤT 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Chairman of the Board

Sức mạnh từ sự đồng hành sẽ đưa 
Danh Khôi trở thành một tập đoàn 
bất động sản hàng đầu khu vực, tạo 
ra những giá trị tối ưu cho cuộc sống, 
cho sự phát triển của xã hội, và cho một 
tương lai bền vững. 

The companionship will empower Danh Khoi Group to become the 
leading real estate group in the region, offering the best values for life, 
social growth, and a sustainable future.
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TẦM NHÌN VISION

SỨ MỆNH MISSION

TRIẾT LÝ PHILOSOPHY

Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu khu vực 
The leading Real Estate Development Group in the region

Làm giàu giá trị sống 
Enriching life values

Chân thành, chia sẻ để cùng thành công 
Sincerity and sharing to succeed

Hình thành và nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường 
bất động sản với các sản phẩm chất lượng, hiệu quả cùng 
các dịch vụ tư vấn, môi giới chuyên nghiệp. Danh Khôi đã 
không ngừng mở rộng, phát triển suốt hơn 15 năm, trở 
thành tập đoàn bất động sản tăng trưởng nhanh chóng 
hàng đầu Việt Nam, không ngừng kiến tạo nên giá trị tối 
ưu cho cuộc sống của con người, cho sự phát triển thịnh 
vượng của cộng đồng xã hội và cho sự phát triển bền vững 
của tương lai. 

Establishing and quickly making a mark on the real estate market with high quality 
products, and professional services, Danh Khoi has been constantly expanding and 
developing for more than 15 years, becoming the leading fast-growing Real Estate Group 
in Vietnam, constantly enriching values for the human life, for the prosperous growth of 
society and for the sustainable future.

Chúng tôi xem không gian sống của khách hàng hay 
một khoản đầu tư của cổ đông như của chính bản thân 
mình. Điều đó giúp chúng tôi luôn nỗ lực mang lại hiệu 
quả trong mọi hoạt động, giữ chính trực và thực thi các 
cam kết với khách hàng và cổ đông. Đồng thời, chúng 
tôi chia sẻ giá trị lợi ích đạt được cho khách hàng, đối 
tác, đồng nghiệp, cùng nhau để làm cho thành công trở 
nên có ý nghĩa hơn.

Danh Khôi sẽ kết nối và tối ưu hoá mọi nguồn lực, 
tạo sức mạnh phát triển vươn tầm khu vực. 

Chính là tối ưu giá trị cho mọi không gian sống và 
kinh doanh, tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc và 
thăng tiến cho nhân viên, lợi ích bền vững cho cổ đông 
và nhà đầu tư, giúp đối tác cùng thành công, đóng góp 
cho sự phát triển xã hội. 

We consider our customers’ living space or shareholders’ 
investments as our responsibility. That helps us to always 
strive to be effective in all operations with integrity and 
commitment. Concurrently, sharing the benefits achieved 
with our customers, partners, colleagues throughout the 
development journey makes our achievement and success 
more meaningful. 

Danh Khoi will connect and optimize all resources to 
enhance strength to soar and reach out of the region.

To enrich values for every living space and business, 
to create a happy working environment with career 
development opportunities for employees, to provide 
sustainable benefits for shareholders and investors 
and to help partners succeed, and contribute to social 
development.
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2006

2010

2011 2014 2017

2018

2019

2013 2016
2020

Thành lập Công ty 
CP BĐS Danh Khôi 
(DKR) hoạt động 
trong lĩnh vực tiếp thị 
và phân phối với 60 
nhân sự.

Established Danh 
Khoi Real Estate Joint 
Stock Company (DKR) 
operating in the field 
of marketing and 
distribution with 60 
employees.

• Tăng vốn của Netland lên 240 tỷ. 

• Trở thành đối tác đầu tư chiến 
lược với Annabuki – Nhật Bản. 

• Mở văn phòng đại diện ở 
Tokyo.

• Mở rộng ra thị trường Đà Nẵng, 
Cà Mau.

•  Increasing the scale of 
Netland’s capital to 240 billion.

• Becoming a strategic investment 
partner with Sanei Architecture 
Planning - Japan.

• Opening a representative office in 
Tokyo.

• Expanding to Da Nang and Ca 
Mau markets.

Thành lập công ty 
Danh Khôi Á Châu 
(DKRA) hoạt động 
trong lĩnh vực phân 
phối tiếp thị, với quy 
mô 160 nhân sự.

Established Danh 
Khoi Asia Company 
(currently DKRA), 
operating in the field 
of distribution and 
marketing, with 160 
employees.

• Thành lập Công ty DKRC 
hoạt động trong lĩnh vực 
phân phối tiếp thị.

• Established a company 
named DKRC, which 
currently operates in 
the field of marketing 
distribution.

• Thành lập Công ty CP 
Dịch vụ thông tin BĐS 
Netland.

• Established Netland Real 
Estate Information Service 
Joint Stock Company.

• Netland - thành viên 
nòng cốt trong Tập 
đoàn, trở thành 
công ty đại chúng.

• Trở thành đối tác 
đầu tư chiến lược với 
Sanei Architecture 
Planning – Tập đoàn 
đa ngành hàng đầu 
của Nhật Bản.

• Netland - The core 
member of the group 
became a public 
company.

• Becoming a 
strategic investment 
partner with Sanei 
Architecture Planning 
- Japan’s leading 
multidisciplinary 
corporation.

Công ty phát triển 
đạt quy mô 270 
nhân sự.

The company had 
grown to reach 270 
employees.

Thành lập Công ty CP Dịch vụ 
BĐS Danh Khôi Việt (DKRV) 
và Công Ty CP Dịch Vụ BĐS 
Danh Khôi (DKRS), hoạt động 
trong lĩnh vực phân phối tiếp 
thị với quy mô 270 nhân sự.

Established Danh Khoi Viet Real 
Estate Joint Stock Company 
(DKRV) and Danh Khoi Real 
Estate Service Joint Stock 
Company (DKRS), operating 
in the field of distribution and 
marketing with 270 employees.

• Thành lập Công ty Danh Khôi 
Holdings hoạt động trong lĩnh 
vực đầu tư bất động sản với 
quy mô 450 nhân sự.

• Hợp tác đầu tư phát triển dự 
án Haborizon Nha Trang và 
Queen Pearl Phan Thiết.

• Established Danh Khoi Holdings 
company operating in the field 
of real estate investment with a 
scale of 450 employees.

• Investment cooperation for 
Haborizon Nha Trang and Queen 
Pearl Phan Thiet project.

• Đẩy mạnh hoạt động đầu tư toàn diện với hai trụ cột 
chính là Netland và DKRH.

• Netland được chính thức niêm yết trên sàn HNX: 
Mã chứng khoán NRC.

• Mở rộng thị trường Khánh Hòa, Bà Rịa và Long An.

• Đầu tư phát triển dự án Barya Citi và Saigon Metro Mall.

• Hợp tác chiến lược với đối tác Nhật bản Anabuki 
Vietnam cho dự án Barya Citi.

• Sanei Architecture Planning và G-7 Holdings chính 
thức trở thành cổ đông lớn.

• Promoting comprehensive investment activities with 
two main pillars: Netland and DKRH.

• Netland is officially listed on the HNX: stock ticker 
NRC.

• Expanding market of Khanh Hoa, Ba Ria, and Long An.

• Investing and developing projects of Barya City and 
Saigon Metro Mall.

• Being a strategic partner with Japanese partner 
Anabuki Vietnam for the Barya City project.

• Sanei Architecture Planning and G-7 Holdings officially 
became a major shareholder.Q
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TỐI ƯU GIÁ TRỊ TẬP ĐOÀN
OPTIMIZATION VALUE OF GROUP

• Tái cấu trúc tập đoàn, đổi tên Netland thành Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Danh Khôi. Mã chứng khoán: NRC.

• Thành lập hàng loạt công ty DKRT, DKRP, DKRB, DKRD, DKRE 
và mở rộng quy mô phân phối.

• Thành lập DKPM cho dịch vụ quản lý vận hành.

• Hợp tác cùng Annabuki và Sanei Architecture Planning đầu tư 
dự án tại Đà Nẵng.

• Đưa ra thị trường 4 dự án với gần 10,000 sản phẩm. 

• Đạt quy mô 1550 nhân sự.

• Restructuring the entire corporation, renaming NetLand to Danh 
Khoi Group Joint Stock Company. Stock ticker: NRC.

• Establishing a series of companies DKRT, DKRP, DKRB, DKRD, and 
DKRA, and expanding marketing distribution.

• Establishing DKPM in the field of operation management.

• Co-operating with Annabuki and Sanei Architecture Planning on 
investing in projects in Danang.

• Announcing to the market 4 projects with nearly 
10,000 products.

• Reaching the scale of 1550 employees.



Thành lập từ năm 2006, trải qua 15 năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, 
Tập đoàn Danh Khôi đã mang đến những sản phẩm bất động sản đa dạng và 
dịch vụ chuẩn mực cho khách hàng qua hàng chục nghìn sản phẩm tại hơn 60 dự án 
dân dụng và nghỉ dưỡng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ nhân sự 
nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm của tập đoàn và 10 công ty thành viên, Danh Khôi hiện 
đang hoạt động xuyên suốt các công đoạn từ phát triển quỹ đất, đầu tư và  phát triển dự án, 
tiếp thị và phân phối cho đến quản lý vận hành dự án.

Theo đuổi sứ mệnh tối ưu và làm giàu giá trị sống, Tập đoàn Danh Khôi đã khẳng định được vị thế 
trong lĩnh vực bất động sản thông qua các dự án được đầu tư bài bản từ khâu nghiên cứu nhu cầu, 
phát triển ý tưởng, triển khai cùng các đối tác tư vấn quốc tế hàng đầu. Trong năm 2020, Danh Khôi đã 
cung cấp ra thị trường gần 10.000 sản phẩm tại các dự án tiêu biểu như Phân khu 4 - Khu đô thị mới 
Nhơn Hội, Kỳ Co Gateway Quy Nhơn, căn hộ cao cấp The Royal tại trung tâm TP. Đà Nẵng, căn hộ biển 
The Aston có vị trí đắc địa tại Nha Trang, Khu căn hộ cao cấp Astral City - Bình Dương,… 

Với triết lý “chân thành và chia sẻ để cùng thành công”, Tập đoàn Danh Khôi đã hội tụ được những 
nhân tài đam mê lĩnh vực BĐS, am hiểu nhu cầu an cư và đầu tư, có tư duy đổi mới, giữ cam kết và làm 
việc tốc độ, cùng mạng lưới các đối tác tư vấn, xây dựng là những tên tuổi hàng đầu đồng hành. 
Danh Khôi đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực tầm nhìn trở thành Tập đoàn Bất động sản 
hàng đầu khu vực với sản phẩm chất lượng, và dịch vụ chuẩn mực.

Established in 2006, with 15 years of operation and cumulative experience, Danh Khoi Group has delivered 
diversified real estate products and standard services to clients through tens of thousands of products at 60 
residential and resort projects with strong financial potential, enthusiastic and experienced personnel, and 10 
member companies, Danh Khoi Group is currently operating in all sectors ranging from land fund development, 
project investment, and development, marketing and distribution to project operation management.

Pursuing the mission to optimize and enrich life values, Danh Khoi Group has affirmed its position in the real 
estate sector through well-organized investment projects from the stages of researching, developing ideas, 
deploying with leading international consulting partners. In 2020, Danh Khoi Group has provided to the market 
nearly 10,000 products in typical projects such as Zone 4 - Nhon Hoi New City, Ky Co Gateway - Quy Nhon, 
The Royal luxury apartment in the center of Da Nang city, The Aston sea view apartment in Nha Trang, The 
Astral City luxury apartment in Binh Duong, etc. 

With the philosophy of “sincerity and sharing for mutual success”, Danh Khoi Group has gathered top talents 
with a great passion in real estate, who understand the needs of residence and investment, possess innovative 
thinking, catch up with their commitments as always and work effectively, along with a network of the top-
notch consulting and construction partners. Danh Khoi Group has been steadily integrating into a new era, 
realizing the vision of becoming the leading real estate group in the region with world-class quality products 
and standardized services.

TỔNG QUAN

15 Kinh nghiệm
năm

60 Dự án/ Projects
Số lượng dự án đã triển khai 
The number of projects has been implemented

50.000 Sản phẩm/ Projects
Số lượng sản phẩm bất động sản đã đến tay khách hàng 
The number of real estate products have been provided to our clients

7 Thị trường/ Markets
Những Địa bàn có sự tham gia của Danh Khôi 
Markets that Danh Khoi Group shows its presence and participation

12.000 Tỷ đồng/ Billion
Quy mô tổng tài sản Tập đoàn năm 2020
Total Group’s assets in 2020

~1500 Người/ Employees
Nhân sự của Tập Đoàn bao gồm cả các công ty con, công ty thành viên 
Total Group’s workforce, including its subsidiaries and member companies

Tập đoàn Danh Khôi đã không ngừng nỗ lực trong suốt hơn 15 năm 
để phát triển và trở thành một trong những tập đoàn bất động sản uy 
tín hàng đầu và gặt hái được những thành tựu của riêng mình thông 
qua những con số minh bạch đã được ghi nhận.

Over the past 15 years, Danh Khoi Group has been continuously striving to develop and 
become one of the leading prestigious real estate corporations, gaining its achievements 
through transparent recorded figures.

/ of experience
/ years
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SHAPING



Hiệu quả là thước đo mọi hoạt động. 
Mọi công việc của Danh Khôi phải 
mang lại hiệu quả cho khách hàng, 
nhân viên, cổ đông và nhà đầu tư.

Có đam mê, yêu thích việc mình làm, 
kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu, 
để đạt đến thành công.

Không ngừng nâng cao hiểu biết, 
luôn tư duy đổi mới, sáng tạo để 
tiên phong kiến tạo nên các giá trị 
khác biệt. 

Có tinh thần trách nhiệm, chính trực, 
giữ cam kết ở mức cao nhất với mọi 
người, trong mọi hoạt động để giữ 
uy tín và niềm tin.

Bám sát công việc, quyết đoán một 
cách có cơ sở, hành động nhanh chóng, 
thích ứng linh hoạt để mang lại hiệu quả 
tối ưu trong mọi hoạt động.

Constantly bringing efficiency 
to customers, employees, 
shareholders and investors.
Efficiency is the key to all activities.

Constantly enjoying what you do 
and being determined to pursue 
your goals, perfecting ourselves to 
achieve success.

Continuously enhancing understanding, 
developing innovative and creative 
thinking to be a pioneer in bringing 
about distinctive values.

Building a sense of responsibility, 
integrity, and fulfilling commitment at 
the highest level to the other, in all 
activities to establish credibility and trust.

Sticking to work, having solid 
assertiveness, quick action and 
flexible adaptation to bring optimal 
values and efficiency in all activities.
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Hệ giá trị cốt lõi của mọi thành viên 
cùng viết nên SỬ THI về sự phát triển 
vững mạnh cho Tập đoàn Danh Khôi

The core value system of all members 
has written an EPIC STORY about the 
strong development of Danh Khoi Group

EFFECTIVE PASSION INNOVATION COMMITMENT SPEED

HIỆU QUẢ ĐAM MÊ ĐỔI MỚI CAM KẾT TỐC ĐỘ
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
LAND FUND DEVELOPMENT

QUẢN LÝ VẬN HÀNH
OPERATION MANAGEMENT

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
PROJECT DEVELOPMENT  

TIẾP THỊ & PHÂN PHỐI
REAL ESTATE MARKETING 
AND DISTRIBUTION

Danh Khôi tập trung vào những tỉnh thành 
có quy hoạch tổng thể cân bằng, bền vững và 
hạ tầng giao thông đô thị đang phát triển để 
mở rộng quỹ đất. Với năng lực tài chính vững 
mạnh và kinh nghiệm phân tích đánh giá, 
tập đoàn nhanh chóng thành công trong các 
hoạt động M&A, hình thành quỹ đất cho các 
dự án dân dụng, nghỉ dưỡng, công nghiệp và 
thương mại. 

Danh Khoi Group focuses on provinces with a 
balanced, sustainable master plan and urban 
transport infrastructure under development 
in order to expand land fund. With a strong 
financial capacity and experience in analysis and 
evaluation, the Group rapidly prevails in M&A 
activities and generates land funds for the civil, 
resorts, industrial, and commercial projects.

Tập đoàn Danh Khôi đã sở hữu 
nền tảng vững chắc để triển khai 
hiệu quả xuyên suốt các công đoạn 
từ phát triển đến quản lý vận hành 
các dự án bất động sản.

Danh Khoi Group has a solid 
foundation to secure top-quality 
performance throughout all phases, 
from development to management 
and operation of real estate projects.

Tập đoàn sở hữu 30 công ty thành viên có gần 
6.200 chuyên viên tư vấn hoạt động trên cả 
nước. Đội ngũ có năng lực chuyên môn nhờ liên 
tục được tham gia các chương trình đào tạo cung 
cấp kiến thức ngành và kỹ năng tư vấn. Cùng với 
dữ liệu khách hàng phong phú và đa dạng, sản 
phẩm của tập đoàn nhanh chóng tiếp cận đến 
mọi phân khúc khách hàng phù hợp cho nhu cầu 
an cư hoặc đầu tư hiệu quả.

The Group owns 30 member companies and has 
nearly 6,200 consultants operating across the 
country. The team has high expertise, thanks 
to the continuous participation in training 
programs that provide industry knowledge and 
consulting skills. With rich and diversified client 
data, our products quickly reach every targeted 
market segment and are highly responsive to all 
residences and investment needs.

Danh Khôi sở hữu mạng lưới các đối tác tư vấn 
quy hoạch và thiết kế hàng đầu, kết hợp với đội 
ngũ chuyên gia am tường thị trường bất động 
sản và thị hiếu về không gian sống, cùng các 
chuyên viên nắm vững chính sách, quy trình 
hoàn thiện thủ tục pháp lý. Các dự án do Danh 
Khôi phát triển đều đáp ứng tốt nhu cầu thị 
trường, thời gian triển khai rất nhanh chóng, 
giảm thiểu chi phí tài chính để mang lại một sản 
phẩm tối ưu và mức giá hợp lý cho khách hàng.

Danh Khoi Group owns a network of leading 
planning and design consulting partners, 
accompanying a team of experts with profound 
knowledge of the real estate market and 
trends of living space, as well as professionals 
to provide understanding of policies and legal 
procedures. All projects managed by Danh Khoi 
Group adequately meet the market demands 
with quick deployment, lowest financial costs to 
deliver optimal products with reasonable prices 
to customers.

Để đảm bảo không gian sống văn minh tiện nghi 
và giá trị bất động sản không ngừng gia tăng, 
Danh Khôi tập trung các chuyên gia và công nghệ 
quản lý để cung cấp các giải pháp vận hành hiện 
đại và tối ưu hiệu quả. Đồng thời, Danh Khôi 
cũng hợp tác với các tập đoàn quản lý hàng đầu 
như CBRE, Savills,… nhằm mang lại chất lượng 
dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho các dự án. 

To ensure a comfortable and civilized living 
space, as well as a steady rise in real estate 
values, Danh Khoi Group gathers management 
experts and technology to provide modern and 
efficient operation solutions. At the same time, 
Danh Khoi Group also cooperates with top-notch 
management groups such as CBRE, Savills, etc., to 
provide world-class service quality in any projects 
we developed.
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CÁC ĐỐI TÁC CỦA DANH KHÔI

Danh Khôi mong muốn tạo dựng những mối quan hệ hợp tác 
chiến lược bền vững để cùng phát triển mạnh mẽ, mang đến 
các thành tựu chung có ý nghĩa. Chúng tôi sở hữu chuỗi giá trị 
bất động sản có năng lực toàn diện từ phát triển dự án, đầu tư, 
đánh giá dự án cho đến hoạt động tiếp thị phân phối và dịch vụ 
bên cạnh tiềm lực tài chính mạnh mẽ luôn sẵn sàng. 
Danh Khôi xây dựng cam kết mạnh mẽ về những giá trị tối ưu 
và niềm tin, luôn sẵn sàng kết nối.

Đối tác chiến lược Strategic partners

Đối tác tư vấn, quản lý, khai thác, vận hành Consulting, management, exploitation, and operation partners

Đối tác tiếp thị phân phối Distribution and marketing partners

Đối tác đầu tư phát triển dự án
Project development and investment partners

Đối tác quản lý dự án - thi công xây dựng
Project management and construction partners

Đối tác thiết kế - cung cấp vật liệu Material supply and design partners Đối tác ngân hàng Bank partners Đối tác chứng khoán Securities partners

LÝ DO HỢP TÁC CÙNG DANH KHÔI 
REASONS FOR COOPERATING WITH DANH KHOI GROUP

BUILD TRUST  CREATE VALUE

Member of AA

 

Corporation

Danh Khoi Group is aspired to establish a strategic and 
sustainable cooperation relationship for mutual strong 
development, and significant achievements. We possess 
a real estate value chain with comprehensive capabilities 
from project development and investment, assessment 
to marketing, distribution, and service activities, in 
addition to a strong financial capacity. Danh Khoi Group 
is committed to strongly building up the optimal values 
and beliefs, and always ready for connection.
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Những giải thưởng uy tín là sự vinh danh quý giá cho 
chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ,... nổi bật mà 
Danh Khôi đóng góp trong lĩnh vực bất động sản. Bên 
cạnh đó, sự công nhận của khách hàng, đối tác, cộng 
đồng và xã hội là động lực và cảm hứng mạnh mẽ để 
Danh Khôi không ngừng nỗ lực, kiến tạo nhiều giá trị 
tốt đẹp cho cuộc sống.

The prestigious awards are a valuable honor for the 
outstanding product quality and service standards, ... 
that Danh Khoi has contributed in the real estate sector. 
Additionally, the recognition of customers, partners, 
community and society is a strong motivation and 
inspiration for Danh Khoi to constantly strive and create 
many good values for the society.

GIÁ TRỊ DANH KHÔI

Công ty môi giới bất động sản
tốt nhất Việt Nam
Best Real Estate Agency in Vietnam

Dot Property Vietnam Awards 2018

Giải thưởng Awards

Nhà phát triển nổi bật của năm
Outstanding Developer of the year

Japan International Property Awards 2019

Giải thưởng Awards

Japan International Property Awards 2019

“Top 10” Nhà đầu tư và kinh doanh
bất động sản xuất sắc
“Top 10” Excellent Real Estate Investors 
And Traders

Giải thưởng Awards

IR Awards 2019

“Top 3 Small & Micro Cap được 
nhà đầu tư yêu thích nhất”
“Top 3 Favorite Small & Micro 
Cap of Investors”

Giải thưởng Awards

Doanh nghiệp có thương vụ đầu tư và 
M&A tiêu biểu Việt Nam 2019 - 2020
The most outstanding business with the significant 
investment deal and M&A in Vietnam 2019 - 2020

Diễn đàn M&A Việt Nam, Báo Đầu tư 
& AVM Vietnam
Vietnam M&A Forum, Investment 
Newspaper & AVM Vietnam

Giải thưởng Awards

2423

D
an

h 
K

ho
i C

om
pa

ny
 P

ro
fil

e

Tố
i Ư

u 
G

iá
 T

rị
TÌM KIẾM GIÁ TRỊ SEARCHING VALUE



BAN ĐIỀU HÀNH

Bà/Mrs. 
LÊ THỊ NGỌC HIỀN 
Phó Tổng Giám Đốc 

Deputy CEO

Ông/Mr. 
NGUYỄN QUỐC BẢO 

Phó Tổng Giám Đốc 
Deputy CEO

Bà/Mrs. 
NGUYỄN NGỌC TRÂM 

Phó Tổng Giám Đốc 
Deputy CEO

Ông/Mr. 
NGUYỄN HỮU QUANG 

Phó Tổng Giám Đốc 
Deputy CEO

Ông/Mr. 
NGUYỄN HUY CƯỜNG 

Tổng Giám Đốc 
CEO

Ông/Mr. 
TRẦN HỮU HIỆP 

Phó Tổng Giám Đốc 
Deputy CEO

2 31 4 5 6

TÀI SẢN LỚN NHẤT VÀ 
“XƯƠNG SỐNG” 
CỦA SỰ THÀNH CÔNG 
CHÍNH LÀ CON NGƯỜI

The largest property and “backbone” 
of success is human capital
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Ông Nguyễn Huy Cường tốt nghiệp Thạc 
sĩ Kinh tế học tại Học viện Tài chính và có 
hơn 15 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh 
vực Bất động sản. Trước khi giữ chức vụ 
hiện tại, ông từng nắm giữ vị trí Chánh Văn 
phòng Công ty Nguyễn Kim Holdings, Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư du lịch Hà 
Nội Non Nước, Phó Tổng Giám Đốc Công 
ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings và đảm 
nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các 
công ty Bất động sản khác trong hệ thống.

Mr. Nguyen Huy Cuong holds a Master’s 
degree in Economics from Academy of 
Finance and has more than 15 years of 
practical experience in the real estate 
industry. Before holding the current 
position, he held the position of Chief of 
Office in Nguyen Kim Holdings Company, 
Chairman of Hanoi Non Nuoc Tourism 
Investment Joint Stock Company, Deputy 
General Director of Danh Khoi Investment 
Joint Stock Company, and assumed many 
important leadership positions in other 
Real Estate companies in the system.

Trước khi gia nhập Tập đoàn Danh Khôi, 
bà Lê Thị Ngọc Hiền có kinh nghiệm 
hơn 10 năm công tác trong ngành Kế 
toán với vị trí Kế toán trưởng tại nhiều 
công ty như: Công ty TNHH Sàn giao 
dịch Bất động sản Nam Long, Công ty 
CP Bất động sản Thông Tâm, Công ty 
TNHH Toàn cầu Liên kết Việt, Công ty 
TNHH bao bì Thiên Ý.

Before joining Danh Khoi Group, Ms. Le 
Thi Ngoc Hien has more than 10 years 
of experience working in the accounting 
industry with the position of Chief 
Accountant in several companies such 
as: Nam Long Real Estate Trading Floor 
Company Limited, Thong Tam Real Estate 
Joint Stock Company, Link Viet Global 
Company Limited, Thien Y Packaging 
Company Limited.

Ông Nguyễn Quốc Bảo tốt nghiệp Cử 
nhân Kinh tế và đã có hơn 15 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản. 
Ông đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan 
trọng tại các công ty như: Giám đốc 
điều hành Công ty Bất động sản Danh 
Khôi, TGĐ Công ty CP Đầu tư Danh 
Khôi Sài Gòn, Phó Tổng Giám Đốc – Công 
ty CP Bất động sản Netland, Thành viên 
HĐQT Công ty D&D Engineering & 
Construction.

Mr. Nguyen Quoc Bao graduated with 
a Bachelor’s degree in Economics and 
he has over 15 years of experience in 
the Real Estate sector. He is holding 
several significant executive positions in 
companies such as: Chief Executive Officer 
of Danh Khoi Real Estate Company, 
General Director of Danh Khoi Saigon 
Investment Joint Stock Company, Deputy 
General Director - Netland Real Estate 
Joint Stock Company, Member of the 
Board of Directors of D&D Engineering & 
Construction Company.

Bà Nguyễn Ngọc Trâm tốt nghiệp Đại 
học chuyên ngành Tài chính – Ngân 
hàng tại Đại học Kinh tế - Luật trước khi 
tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Trường Edingburgh Business School. Bà 
đã có khoảng thời gian học tập và làm 
việc tại Singapore trước khi về nước 
công tác tại Tập đoàn Đất xanh, Công ty 
CP Đầu tư LDG, Công ty CP Kinh doanh 
nhà Khang Điền,…

Ms. Nguyen Ngoc Tram graduated from 
the University of Economics and Law 
majored in Finance - Banking before 
graduating with a Master of Business 
Administration from Edinburgh Business 
School. She used to study and work in 
Singapore prior to returning home to work 
at Green Land Group, LDG Investment 
Joint Stock Company, Khang Dien House 
Trading and Investment Joint Stock 
Company, etc.

Ông Trần Hữu Hiệp tốt nghiệp Cử nhân 
Kế toán – Tài chính và có kinh nghiệm 
nhiều năm công tác trong lĩnh vực này 
tại các công ty như: Công ty Liên doanh 
Dược phẩm Sinpoong Deawoo, Công 
ty CP Kỹ nghệ lạnh, Công ty CP Đầu tư 
& Phát triển Nguyễn Kim, Công ty CP 
Docimexco trước khi gia nhập vào Ban 
điều hành tại Tập đoàn Danh Khôi.

Mr. Tran Huu Hiep graduated with a 
Bachelor’s degree in Accounting - Finance 
and he has many years of experience 
working in this sector at companies such 
as: Shinpoong Daewoo Pharmaceutical 
Joint Venture Company, Refrigeration 
Industry Joint Stock Company, Nguyen 
Kim Investment & Development Joint 
Stock Company, Docimexco Joint Stock 
Company before joining the Board of 
Directors at Danh Khoi Group.

Ông/Mr. NGUYỄN HUY CƯỜNG
Tổng Giám Đốc
CEO

Bà/Mrs. LÊ THỊ NGỌC HIỀN
Phó Tổng Giám Đốc
Deputy CEO

Ông/Mr. NGUYỄN QUỐC BẢO
Phó Tổng Giám Đốc
Deputy CEO

Bà/Mrs. NGUYỄN NGỌC TRÂM
Phó Tổng Giám Đốc
Deputy CEO

Ông/Mr. TRẦN HỮU HIỆP
Phó Tổng Giám Đốc
Deputy CEO

Ông/Mr. NGUYỄN HỮU QUANG
Phó Tổng Giám Đốc
Deputy CEO

Ông Quang có 20 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Tài chính Kế toán sau khi 
tốt nghiệp trường Đại học kinh tế Quốc 
Dân chuyên ngành Kế toán và MBA của 
trường Open University Malaysia. Ông 
từng là Giám đốc Tài chính Tập đoàn Đất 
Xanh, Giám đốc Tài chính Bonia Việt Nam 
thuộc Tập đoàn Bonia (Malaysia). Ông đã 
kinh qua các vị trí quan trọng tại Công 
ty Xây dựng Cầu 75– Tổng Công ty Xây 
dựng Công trình Giao thông 8, quỹ Hỗ 
trợ Phát triển chi nhánh TP.HCM, Sở giao 
dịch 2 – Ngân hàng phát triển Việt Nam, 
Công ty CP Chứng khoán Đại Việt. 

After graduating from Accounting Faculty 
of National Economics University and 
gaining an MBA of Open University 
Malaysia, he has worked for 20 years in 
the field of Finance and Accounting. He 
used to serve as the Chief Financial Officer 
of Dat Xanh Group and Bonia Vietnam 
under Bonia Group (Malaysia). He has held 
important positions at Bridge Construction 
Joint Stock Company No.75 - Civil 
Engineering Construction Corporation 
8, Development Support Fund - Ho Chi 
Minh City Branch, Transaction Cente 2 - 
Vietnam Development Bank, and Dai Viet 
Securities Joint Stock Company. 
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CẤU TRÚC TỔ CHỨC

 FOREIGN AFFAIRS DEPARTMENT

BAN ĐỐI NGOẠI

 INTERNAL AUDIT COMMITTEE 

 CORPORATE OFFICE

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

VĂN PHÒNG CÔNG TY

CEO

DEPUTY CEO DEPUTY CEO DEPUTY CEODEPUTY CEO DEPUTY CEO
PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ PHÓ TGĐPHÓ TGĐ PHÓ TGĐ

BOARD OF DIRECTORS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

• P. ĐẦU TƯ 
TÀI CHÍNH

• P. QUẢN TRỊ  
TÀI CHÍNH

• FINANCIAL 
INVESTMENT 
DIVISION

• FINANCIAL 
MANAGEMENT 
DIVISION

• P. KẾ TOÁN 1

• P. KẾ TOÁN 2

• ACCOUNTING 
DIVISION 1

• ACCOUNTING 
DIVISION  2

• P. MARKETING

• P. PR

• P. CREATIVE

• P. BRANDING

• P. TỔNG HỢP

• P. PHÁT TRIỂN 
DỰ ÁN

• MARKETING 
DIVISION

• PR DIVISION

• CREATIVE 
DIVISION

• BRANDING 
DIVISION

• GENERAL 
DIVISION

• PROJECT 
DEVELOPMENT 
DIVISION

• P. CÔNG NỢ

• P. CHĂM SÓC 
KHÁCH HÀNG

• P. HỢP ĐỒNG

• P. KHÁCH HÀNG 
CHIẾN LƯỢC

• PROJECT DEBT 
DIVISION

• CUSTOMER 
SERVICE 
DIVISION

• CONTRACT 
DIVISION

• CUSTOMER 
STRATEGY 
DIVISION

• P. QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG

• P. QUẢN LÝ 
THIẾT KẾ

• CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
DIVISION

• DESIGNING 
MANAGEMENT 
DIVISION

• P. HÀNH CHÍNH

• P. NHÂN SỰ

• P. ĐÀO TẠO

• P. IT

• ADMINISTRATION 
DIVISION

• HUMAN RESOURCE 
DIVISION

• TRAINING DIVISION

• IT DIVISION

KHỐI
CÔNG NGHỆ

KHỐI
KINH DOANH

TIẾP THỊ

KHỐI
THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

BAN
TÀI CHÍNH

KHÁCH HÀNG

BAN
PHÁP CHẾ

KHỐI
PHÁT TRIỂN  

DỰ ÁN

KHỐI
XÂY DỰNG

KHỐI
VẬN HÀNH

KHỐI
TÀI CHÍNH

KHỐI
KẾ TOÁN

KHỐI
ĐẤU THẦU

CÔNG TY GÓP VỐN CÔNG TY
CÓ THAM GIA ĐIỀU HÀNH

TECHNOLOGY 
DEPARTMENT

 SALES & 
MARKETING 

DEPARTMENT

TRADE AND 
SERVICES 

DEPARTMENT

CUSTOMER 
FINANCE 

DEPARTMENT

LEGAL 
COMMITTEE

PROJECT 
DEVELOPMENT 

DEPARTMENT

CONSTRUCTION 
DEPARTMENT

OPERATION 
DEPARTMENT

FINANCE 
DEPARTMENT

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

BIDDING 
DEPARTMENT

CAPITAL 
CONTRIBUTION

COMPANY
 PARTICIPATING 

MANAGEMENT COMPANY

GENERAL MEETING OF 
SHAREHOLDERS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

SUBSIDIARY
CÔNG TY CON

• P. ĐẦU TƯ

• P. QUẢN LÝ 
DỰ ÁN

• P. PHÁP LÝ 
DỰ ÁN

• INVESTMENT 
DIVISION

• PROJECT 
MANAGEMENT 
DIVISION

• PROJECT LEGAL 
DIVISION
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Làm việc trong lĩnh vực bất động sản sẽ không thể tránh khỏi 
những thách thức và khó khăn. Nhận rõ tầm quan trọng 
cũng như tác động trực tiếp của nguồn nhân lực đến các 
hoạt động kinh doanh và phát triển, Danh Khôi vẫn luôn 
chú tâm trong vấn đề đào tạo. Đây được xem là chiến lược 
chủ chốt nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn, bên 
cạnh lợi ích về hiệu quả kinh doanh còn nuôi dưỡng giá trị 
văn hóa tốt đẹp và sự tự hào khi hoạt động tại Danh Khôi.

Working in real estate will inevitably be challenging and 
difficult. Recognizing the importance as well as the direct 
impact of human resources on business and development 
activities, Danh Khoi always focuses on training. This is 
considered a key strategy to increase competitiveness in 
the market. Regularly organizing training for professional 
skills improvement not only provides the benefits of business 
performance but also nurtures good cultural values   and pride 
when working at Danh Khoi.

Đề cao sức mạnh tập thể, Danh Khôi luôn khuyến khích 
mỗi cá nhân tạo kết nối, phát huy tiềm năng toàn diện, 
học hỏi điều mới và khám phá những cơ hội, thách thức đi 
kèm với sự phát triển. Mục đích hoạt động của Danh Khôi 
dựa trên sự đồng hành, chân thành và tôn trọng lẫn nhau 
để gia tăng giá trị của các nhân và tổ chức.

Mỗi cá nhân là một phần quan trọng đối với Danh Khôi. 
Chúng tôi cùng vui mừng khi làm tốt. Chúng tôi khuyến 
khích tạo dựng một môi trường tôn trọng lẫn nhau và 
hợp tác bền vững. Tại Danh Khôi, tất cả chúng ta là một 
tập thể gắn kết.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ HR POLICY 

Upholding collective strength, Danh Khoi always 
encourages each individual to maintain connection, 
promote their comprehensive potential, learn new things, 
and explore opportunities and challenges associated 
with development. Danh Khoi Group’s goal is to increase 
the values of individuals and organizations through 
companionship, sincerity, and mutual respect.

Each individual is an important entity of Danh Khoi 
Group. We’re delighted to be able to work execllently. We 
encourage to have an environment of mutual respect and 
sustainable cooperation. At Danh Khoi Group, all of us are 
a cohesive group.
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Tập đoàn Danh Khôi đã và đang 
đẩy mạnh quan hệ chiến lược với các 
Đối tác Nhật Bản trong nhiều năm 
qua. Được đánh giá là đối tác đáng 
tin cậy về tính an toàn, ổn định và 
hiệu quả trong đầu tư phát triển dự 
án, Danh Khôi đã hỗ trợ, đồng hành 
và là cầu nối cho các doanh nghiệp 
Nhật Bản trong việc nghiên cứu, 
chuẩn bị và triển khai kế hoạch đầu 
tư kinh doanh tại Việt Nam.

Danh Khoi Group has been promoting 
strategic relations with Japanese partners 
for many years. Rated as a reliable 
partner in terms of safety, stability and 
efficiency in project development, Danh 
Khoi has supported, accompanied 
and served as a bridge for Japanese 
businesses in research, preparation and 
implementation for business investment 
plans in Vietnam.

Anabuki Kosan Group có lịch sử phát 
triển lâu đời từ năm 1964 tại Nhật Bản 
với hàng loạt dự án bất động sản, cung 
cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng 
tạo vượt sự mong đợi và là một phần 
không thể thiếu trong các kế hoạch và 
ước mơ của khách hàng.

Sanei Architecture Planning Co., Ltd 
thuộc Tập đoàn Meldia Group, có trụ 
sở tại Nhật Bản chủ yếu hoạt động 
trong lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản nhà ở. Sanei là doanh nghiệp hàng 
đầu tại Tokyo, cung cấp những ngôi 
nhà nguyên bản và chất lượng cao ở 
các khu vực trung tâm Nhật Bản và cả 
thị trường nước ngoài.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

G-7 Holdings INC thành lập năm 1975 
có trụ sở chính tại Kobe, Nhật Bản, 
phát triển kinh doanh nhượng quyền 
mạnh mẽ trên thế giới với hai thương 
hiệu AUTOBACS và Gyomu Supers. 
Trong lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản, Tập đoàn phát triển các hoạt 
động môi giới và cung cấp dịch vụ tư 
vấn cho nhiều loại hình bất động sản...

Anabuki Kosan Group has a long 
history of development since 1964 
in Japan with a series of real estate 
projects, providing innovative 
products and services that exceed 
expectations and are an integral part 
of customers’ plans and dreams.

Sanei Architecture Planning Co., 
Ltd belongs to Meldia Group, 
headquartered in Japan, which mainly 
operates in the residential real estate 
business. Sanei is a leading enterprise 
in Tokyo, providing original and high-
quality houses in central Japan and 
foreign markets.

G-7 Holdings INC was established 
in 1975 and headquartered in Kobe, 
Japan, which has developed a strong 
franchise business in the world with 
two brands AUTOBACS and Gyomu 
Supers. In the real estate business, the 
Group develops brokerage activities 
and provides consulting services for a 
wide range of real estate …
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Thuộc chuỗi hoạt động quan trọng trong việc đào tạo và 
định hướng, Tập đoàn Danh Khôi thường xuyên tổ chức 
những sự kiện ra quân, lễ phát động quy mô, bài bản dành 
cho các chuyên viên tư vấn nhằm chuẩn bị cho việc giới 
thiệu đến khách hàng và nhà đầu tư các dự án bất động 
sản sắp được ra mắt. Đây còn là hoạt động giúp lan toả 
tinh thần, thể hiện ý chí, nỗ lực và khát khao chinh phục 
mục tiêu, khích lệ tinh thần và tạo động lực bán hàng.

Belonging to a chain of important activities in training and 
orientation, Danh Khoi Group regularly organizes large-scale 
and methodical launching events for consultants to prepare 
for the introduction to customers and investors of upcoming 
real estate projects. This is also an activity that helps spread 
the spirit, aspiration, effort and desire to conquer the goal 
and create sales motivation.

HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ 
VÀ MỞ BÁN
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DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

Bên cạnh khu vực trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh, 
Danh Khôi còn đặc biệt quan tâm mở rộng quỹ đất mới 
tại các tỉnh thành đang là điểm nóng phát triển kinh tế, 
văn hoá xã hội nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. 
Những vùng đất mới tiềm năng như Bình Dương, Đồng 
Nai, Long An, Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang,… và 
các tỉnh thành khác với kết nối hạ tầng giao thông đang 
phát triển mạnh là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược 
phát triển dự án của Danh Khôi.

In addition to the key area of   Ho Chi Minh City, Danh Khoi 
is also particularly interested in expanding new land funds in 
provinces that are focal points for socio-cultural development 
in order to create competitive advantages. Potential new 
lands such as Binh Duong, Dong Nai, Long An, Phan Thiet, 
Da Nang, Nha Trang,... and other provinces with thriving 
transport infrastructure connections are the top priority in 
the project development strategy by Danh Khoi.

60

9

Dự án/ Projects

Địa bàn/ Areas

Số lượng dự án đã triển khai 
Number of projects implemented

Có dự án 
With projects

50.000
Sản phẩm/ Projects
Số lượng sản phẩm bất động sản đã đến tay khách hàng 
Number of real estate products have been provided to our clients

TP. Hồ Chí Minh Đồng Nai
Bình Thuận

Khánh Hoà

Bình Định

Đà Nẵng

Bình Dương

Long An Bà Rịa - Vũng Tàu
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THE ROYAL
BOUTIQUE HOTEL & CONDO ĐÀ NẴNG

Trải nghiệm sống thượng lưu, đẳng cấp quốc tế trong 
không gian kiến trúc châu Âu sang trọng, nâng tầm thương 
hiệu cá nhân cùng với The Royal Boutique Hotel & Condo, 
biểu tượng thượng lưu bên sông Hàn. Tựa nét chấm 
phá vừa hoài cổ vừa hiện đại, tinh tế, dự án góp vào trải 
nghiệm thượng lưu bậc nhất ngay tại thành phố Đà Nẵng 
đáng sống nhất một tuyệt tác của không gian kiến trúc 
hoàn mỹ, tôn lên niềm kiêu hãnh và sự danh giá. 

Experiencing the high-class life in a luxurious European 
architectural space, elevating your personal brand 
with The Royal Boutique Hotel & Condo, the high-class 
symbol on the Han River. With its retro, modern, and 
sophisticated touch, the project contributes a masterpiece 
of flawless architectural space, exalts pride and honor to 
the most upmarket experience right in the most livable 
city, Da Nang.

3.125

286 125 3.109

Tổng diện tích Total areaLoại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

phòng khách sạn và khu thương mại dịch vụ
hotel rooms and shopping malls

căn hộ
apartments

Vị trí Location

Đường Bạch Đằng, KDC 2/9, Phường Bình Thuận,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Bach Dang Street, Residential Area 2/9, Binh Thuan Ward, 
Hai Chau District, Da Nang City

Chung cư m2
Condominium

tỷ đồng
billion VND
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KỲ CO GATEWAY

45,93

2.406 3.000

Tổng diện tích Total areaLoại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

sản phẩm
items

Vị trí Location

QL 19B, KĐT Sinh thái Nhơn Hội,
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
National Road 19B, Nhon Hoi Ecological Urban Area, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Khu đô thị ha
Urban area

tỷ đồng
billion VND

Nhận được ưu đãi về cảnh quan tựa sơn hướng thuỷ, 
Kỳ Co Gateway chào đón du khách với bản tình ca của 
sóng, cái ôm từ bãi cát dài và sự giao thoa hoà hợp đến 
ngỡ ngàng của kiến trúc hạ tầng hiện đại.

Trân trọng vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ của vịnh biển 
Quy Nhơn, Kỳ Co Gateway được xây dựng để trở thành 
điểm đến tốt nhất cho mọi trải nghiệm với nhiều tiện ích 
đa dạng, những dịch vụ chuẩn mực cho những kỳ nghỉ 
trọn vẹn.

Receiving incentives for the self-painted landscape of the 
waterfront, Ky Co Gateway welcomes visitors with the love 
song of the waves, a hug from the long sandy beach and the 
surprising harmony of modern infrastructure.

Appreciating the pristine beauty of Quy Nhon Bay, Ky 
Co Gateway is built to become the ideal place for every 
experience with a wide array of utilities, standard services 
for a perfect vacation.
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ARIA ĐÀ NẴNG HOTEL & RESORT

Là nút giao trên hai trục đường “kỳ quan”, một mặt 
hướng đường Trường Sa, tuyến giao thông huyết mạch 
của “hành trình di sản UNESCO” và một tầm nhìn đắt giá 
hướng biển Non Nước, một trong những bãi biển đẹp 
nhất hành tinh, Aria Đà Nẵng hội tụ đủ các yếu tố chiến 
lược để trở thành tuyệt phẩm nghỉ dưỡng, giải trí xa hoa 
với 6 tổ hợp tiện ích hiện đại và cảnh quan thiên nhiên 
tuyệt đẹp.

Located in an intersection on two “wonder” road axes, one 
side facing Truong Sa road, the artery road of “UNESCO 
heritage journey” and an expensive view towards Non Nuoc 
Beach, one of the most beautiful beaches in the world, 
Aria Da Nang brings all its strategic elements together to 
become a resort masterpiece, luxury entertainment with 6 
modern utility complexes and beautiful natural landscape.

70.000

838 28 204 3.000

Tổng diện tích Total areaLoại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

căn condotel biệt thự phòng khách sạn
condotels villas hotel rooms

Vị trí Location

Trường Sa, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, 
Da Nang City

Khách sạn, Resort m2
Hotel, Resort

tỷ đồng
billion VND
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ARIA VŨNG TÀU HOTEL & RESORT

Ngay từ khi hình thành ý tưởng, dự án Aria Vũng Tàu 
Hotel & Resorts không chỉ định hình là thiên đường nghỉ 
dưỡng cao cấp mà mong chờ được đón nhận như  “ngôi 
nhà thứ hai” của cư dân Sài Gòn khi thừa hưởng vị trí tại 
nút giao thông trọng điểm kết nối hai thành phố. Sở hữu 
bãi biển riêng xinh đẹp cùng ý tưởng quy hoạch thông 
minh, bài bản, tôn trọng tự nhiên, Aria Vũng Tàu Hotel 
& Resorts tạo dựng không gian nghỉ ngơi thư giãn cao 
cấp với cảnh quan xanh mát và tiện nghi vượt trội.

Vung Tau has a mild year-round climate and is a popular 
destination for sea travel in the Southeast. Since its inception, 
the Aria Vung Tau Hotel & Resorts project has been shaping 
itself to be not only a high-end resort paradise but also being 
welcomed as the “second home” of Saigon residents when 
inheriting the position at the node of traffic key route connecting 
the two cities. With a beautiful long-lasting private beach with 
smart planning, methodical, respectful nature, Aria Vung Tau 
Hotel & Resorts creates a luxurious relaxing space with a green 
landscape and outstanding amenities.

76.900

36 3.000 

Tổng diện tích Total areaLoại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

Vị trí Location

Đường 3/2, P.10, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Road 3/2, Ward 10, Vung Tau City, 
Ba Ria - Vung Tau Province.

m2

tỷ đồng
billion VND

Khách sạn, Resort
Hotel, Resort

biệt thự
villas 1.190 căn condotel

condotels
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NHƠN HỘI NEW CITY – PHÂN KHU 4
NHON HOI NEW CITY – ZONE 4

“Trái tim” của Nhơn Hội New City tọa lạc tại vị trí vàng 
duyên hải miền Trung, sở hữu tầm nhìn biển nổi bật 
nhất thành phố Quy Nhơn tương lai. Nhơn hội New 
City Phân khu 4 còn thừa hưởng các tiện ích đô thị trọn 
vẹn của khu đô thị Nhơn Hội và các tiện ích độc đáo 
từ những tên tuổi lớn xung quanh như Quần thể FLC: 
quảng trường biển lớn nhất Quy Nhơn cùng hệ thống 
giáo dục, chăm sóc y tế, mua sắm thương mại liền kề.

The “heart” of Nhon Hoi New City, the project is located 
at the golden location on the Central Coast. With a 
proactive advantage, Nhon Hoi New City Zone 4 offers 
the most outstanding sea view of the future Quy Nhon 
city. The project also inherits the complete urban facilities 
of Nhon Hoi urban area and unique facilities from big 
names around like FLC Complex; Quy Nhon’s largest sea 
square with adjacent commercial shopping, education, 
and healthcare system.

34 1.308 1.800
Tổng diện tích Total area

Loại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

Vị trí Location

Phân khu số 4, KĐT Sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

hatỷ đồng
billion VND

Khu đô thị
Urban area

sản phẩm
items
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ASTRAL CITY

5.123 10.700

Loại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

căn hộ
apartments

Vị trí Location

Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hoà, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province

Chung cư
Apartment

tỷ đồng
billion VND

“Thành phố của những vì sao” nhanh chóng trở thành 
tâm điểm của các Nhà Đầu tư bất động sản bởi ưu thế 
“tâm điểm kép” độc đáo, là trung tâm của đô thị tâm 
điểm Thuận An. “Thủ phủ công nghiệp” Bình Dương lần 
đầu tiên chào đón dự án có mô hình phức hợp cao cấp 
với hàng loạt tiện ích khu thương mại, công viên trung 
tâm, hồ bơi chân mây, vườn thư giãn, Suối nhiệt đới,... 
hiện thực giấc mơ an cư lý tưởng, đánh thức thị trường 
bất động sản Bình Dương.

The project “City of the Stars” has currently made waves in 
the real estate market of Binh Duong and Ho Chi Minh City.
Astral City quickly became the focus of real estate investors 
because of its unique “dual focal point”, the center of urban 
center Thuan An. “Industrial Capital” Binh Duong welcomes 
for the first time the project with a high-end complex model 
with a series of commercial facilities, central parks, rooftop 
infinity pool, relaxation gardens, tropical streams, etc. 
Astral City is realized as the dream of an ideal residence, 
make the real estate market in Binh Duong more lively.

37.343,8
Tổng diện tích Total area

m2
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THE ASTON

1.545 6.400

Loại hình Type

Tổng sản phẩm Total products Tổng đầu tư Total investment

căn hộ
apartments

Vị trí Location

Đường bờ kè Nam, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Bo Ke Nam Road, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Chung cư
Condominium

tỷ đồng
billion VND

Cùng với hạ tầng giao thông hoàn thiện, chính sách 
phát triển kinh tế đột phá, dự án The Aston Luxury 
Residence sở hữu vị trí kim cương độc tôn trên trục 
đường triệu đô Trần Phú mang đến tầm nhìn thượng 
định trên vịnh Nha Trang, là nét chấm phá nổi bật nhưng 
hài hoà với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và không 
gian đô thị phồn vinh. Kiến trúc châu Âu hiện đại, tinh tế 
kết hợp với tiện ích thông minh, sang trọng tỏa sáng vẻ 
đẹp kim cương của dự án.

Nha Trang sea paradise is always especially attractive to Investors. 
The Aston Luxury Residence project with a complete and quality 
transport infrastructure system, breakthrough economic, tourism 
and commercial development policies, since its inception, has 
owned a series of distinct advantages. On a primary location on 
the axis of million-dollar Tran Phu, The Aston Luxury Residence 
owns a top view on the green and peaceful Nha Trang Bay, 
which is a prominent highlight but in harmony with the wild 
natural landscape and prosperous urban space. Modern and 
sophisticated European architecture combined with smart and 
luxurious utilities highlight the beauty of the project.

11.115
Tổng diện tích Total area

m2
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NHƠN HỘI
NEW CITY
PHÂN KHU 2

CITIBELLA

LINH TÂY
TOWER

THE 
GOLDVIEW

Loại hình/ Type: 
Khu đô thị/ Urban area

Tổng mức đầu tư/ 
Total investment:  
2.871 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
Quốc lộ 19B, KĐT Sinh thái 
Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, 
Bình Định

National Road 19B, Nhon Hoi 
Ecological Urban Area, 
Quy Nhon City, Binh Dinh

Tiện ích/ Utilities:

Trường học, trung tâm thể 
thao đa năng, chuỗi công 
viên kỳ quan, hồ bơi bốn 
mùa, công viên thể thao 
dưới nước, trung tâm chăm 
sóc sức khoẻ cao cấp...

Schools, multi-purpose sports 
facilities, chain of parks, 
four-season swimming pools, 
water points parks, high-end 
health care centers, etc.

Tiện ích/ Utilities:

Hệ thống giáo dục các cấp, 
khu liên hợp TDTT, siêu thị...

Education system at all 
levels, sports complex, 
supermarket, etc. 

Tiện ích/ Utilities:

Trung tâm thương mại, văn 
phòng, khu liên hợp TDTT, 
khu vui chơi trẻ em, vườn 
treo, đài phun nước...

Shopping malls, offices, 
sports complex, children 
playgrounds, hanging 
gardens, fountains, etc.

Tiện ích/ Utilities: 
Trung tâm thể thao đa năng, 
chuỗi công viên, hồ bơi, 
3 trung tâm thương mại

Multi-purpose sports 
facilities, chain of parks, 
swimming pools, 
3 shopping malls

Tổng diện tích/ Total area: 
36 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
1.927 sản phẩm/ items

Loại hình/ Type: 
Chung cư/ Apartment

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
450 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
D1, KĐT Tân Hải Minh, 
Đào Linh Nhất, P. Linh Tây, 
Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

D1, Tan Hai Minh Urban Area, 
Dao Linh Nhat, Linh Tay Ward, 
District Thu Duc, HCM City

Tổng diện tích/ Total area: 
8.000 m2

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
420 căn/ apartments

Loại hình/ Type: 
Nhà ở, biệt thự liên kề/ 
House, semi-detached villa

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
450 tỷ đồng/ billion VND 

Loại hình/ Type: 
Căn hộ, Văn phòng, 
Thương mại/ Apartment - 
Office - Commercial

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
3.000 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
Phường Cát Lái, Quận 2, 
TP. Hồ Chí Minh

Cat Lai Ward, District 2, 
HCM City

Vị trí/ Location:  
346 Bến Vân Đồn, Phường 
1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

346 Ben Van Don, Ward 1, 
District 4, HCM City

Tổng diện tích/ Total area: 
1,4 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
420 sản phẩm/ items

Tổng diện tích/ Total area:  
2,3  ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
1.905 sản phẩm/ items

NHON HOI 
NEW CITY – ZONE 2

5453
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FIVE STAR
ECO CITY

RIVER CITY

BARYA CITI QUEEN PEARL

Loại hình/ Type: 
Nhà phố thương mại, nhà phố liên 
kế, biệt thự đơn lập.../  Commercial 
townhouse, semi-detached 
townhouse, detached villa, etc.

Tổng mức đầu tư/ Total investment:  
10.000 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
Đường Đinh Phước Thiện, 
Xã Phước Lý, Huyện Cần 
Giuộc, Long An

Dinh Phuoc Thien Street, 
Phuoc Ly Commune, Can Giuoc 
District, Long An Province

Tổng diện tích/ Total area: 
420 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
1.950 sản phẩm/ items

Tiện ích/ Utilities: 
Khu thể thao, khu vui chơi cho 
trẻ em, công viên cây xanh, 
vườn thư giãn, chuỗi Gym, 
Spa, Beauty Salon, trung tâm 
thương mại dịch vụ...

Sport fields, children 
playgrounds, green parks, 
relaxation gardens, Gym 
chains, spa, beauty salons, 
shopping malls, etc.

Tiện ích/ Utilities: 
Trung tâm tài chính - 
thương mại, trường học 
chuẩn, trung tâm thể dục 
thể thao, sân golf, bến du 
thuyền, trung tâm y tế, 
bệnh viện Quốc tế, quảng 
trường, hồ trung tâm...

Financial - shopping centers, 
standard schools, sports 
centers, golf courses, marinas, 
medical centers, international 
hospitals, squares, central 
lakes, etc.

Loại hình/ Type: 
Khu đô thị/ Urban area

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
660 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
750 Cách Mạng Tháng 8, 
phường Long Toàn, TP. 
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

750 Cach Mang Thang 8, 
Long Toan Ward, Ba Ria City, 
Ba Ria - Vung Tau Province

Tổng diện tích/ Total area: 
8.738 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
407 căn Shophouse/ 
Shophouse apartments

Tiện ích/ Utilities:

Hồ bơi, công viên giải trí 
trung tâm, đài phun nước.

Swimming pools, central 
theme parks, fountains.

Loại hình/ Type: 
Căn hộ cao cấp, officetel, 
shophouse/ Luxury apartment, 
officetel, shophouse

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
11.000 tỷ đồng/ billion VND 

Loại hình/ Type: 
Nhà phố, biệt thự hướng 
biển…/ Townhouses, sea view 
villas, etc.

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
452,21 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
Đường Đào Trí, Phường 
Phú Thuận, Quận 7, 
TP. Hồ Chí Minh

Dao Tri Street, Phu Thuan 
Ward, District 7, HCM City

Vị trí/ Location:  
Đường Nguyễn Thông, 
Phú Hải, TP. Phan Thiết

Nguyen Thong Street, Phu 
Hai, Phan Thiet City

Tổng diện tích/ Total area: 
11,25 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
4.800 căn/ apartments

Tổng diện tích/ Total area: 
27,2 ha

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
900 sản phẩm/ items

Tiện ích/ Utilities:

Biển đảo nhân tạo, thác nước 
2 tầng, quảng trường nước 
và ánh sáng, đường hoa đi bộ 
trên không...

Artificial island, 2-floor 
waterfall, water and light 
squares, flower skywalk, etc.
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QUEEN PEARL 2 PHAN THIẾT 
AA
27 HA

NHƠN HỘI
NEW CITY
PHÂN KHU 4
CAO TẦNG

Loại hình/ Type: 
Chung cư/ Condominium

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
850 tỷ đồng/ billion VND 

Loại hình/ Type: 
Khu đô thị/ Urban area

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
660 tỷ đồng/ billion VND

Vị trí/ Location:  
Đường Võ Nguyên Giáp, 
Phường Phú Hài, TP. Phan 
Thiết, Bình Thuận

Vo Nguyen Giap Street, Phu 
Hai Ward, Phan Thiet City, 
Binh Thuan Province

Vị trí/ Location:  
Phân khu số 4, 
KĐT Sinh thái Nhơn Hội, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định

Zone 4, Nhon Hoi Ecological 
Urban Area, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province

Tổng diện tích/ Total area: 
4.095 m2

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
410 căn/ apartments

Tổng diện tích/ Total area: 
84.490 m2 

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
18 block/ blocks, 
40 tầng cao/ floors

Tiện ích/ Utilities: 
Công viên trung tâm, 
khách sạn 5 sao, trung tâm 
thương mại, phố Tây, Gym, 
Spa, hồ bơi tràn bờ...

Central parks, 5-star hotels, 
shopping malls, Bui Vien 
walking street, Gyms, Spas, 
infinity swimming pools, etc.

Tiện ích/ Utilities: 
Trường học, trung tâm thể 
thao đa năng, chuỗi công 
viên kỳ quan, hồ bơi bốn 
mùa, công viên thể thao 
dưới nước, trung tâm chăm 
sóc sức khoẻ cao cấp...

Schools, multi-purpose sport 
facilities, chain of parks, four-
season swimming pools, water 
sport parks, high-end health 
care centers, etc.

Loại hình/ Type: 
Lô đất nền, chung cư/ ground project, 
condominium

Tổng mức đầu tư/ Total investment:  
1.370 tỷ đồng/ billion VND 

Vị trí/ Location:  
Đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Hài, 
TP. Phan Thiết,Bình Thuận

Vo Nguyen Giap Street, Phu Hai, 
Ward Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Tổng diện tích/ Total area: 259.376 m2

Tiện ích/ Utilities:

Trung tâm thương mại, 
công viên cây xanh, khu 
vui chơi trẻ em, dịch vụ 
Gym, Spa.

Shopping malls, 
green parks, children 
playgrounds, gyms and 
spa services.

SAI GON LAND 
BÌNH DƯƠNG

Loại hình/ Type: 
Nhà phố shophouse/ 
Shophouse

Tổng mức đầu tư/ Total 
investment:  
886 tỷ đồng/ billion VND

Vị trí/ Location:  
Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, 
Bình Dương.

Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, 
Binh Duong

Tổng diện tích/ Total area:  
4.413 m2 

Tổng sản phẩm/ Total 
products:  
550 sản phẩm/ items

Tiện ích/ Utilities: 
Công viên nước, Trung tâm 
thương mại, chợ, trường 
học, trung tâm y tế.

Water parks, shopping malls, 
markets, schools, medical 
centers.

HIGH-RISE NHON HOI 
NEW CITY- ZONE 4
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI 

Tập đoàn Danh Khôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác và các hoạt động M&A để phát triển 
quỹ đất theo hướng đa dạng hoá loại hình sản 
phẩm bất động sản. Mở rộng quy mô hoạt 
động ra toàn quốc, đồng thời từng bước quốc 
tế hoá hoạt động vận hành của tập đoàn.

Tiếp tục phát triển bền vững, mở rộng đối tác 
chiến lược với những công ty tư vấn, cung cấp 
dịch vụ và các nhà thầu uy tín hàng đầu thị trường 
nhằm tạo ra những sản phẩm tối ưu giá trị cho 
khách hàng, qua đó nâng cao uy tín thương hiệu 
Nhà Phát triển Bất động sản Danh Khôi. 

Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, đồng 
bộ và quản lý chặt chẽ dữ liệu trong toàn 
tập đoàn, nhằm tối ưu hoá và tăng tốc mọi 
hoạt động. Đồng thời nhanh chóng nắm bắt 
nhu cầu, mở rộng và tiếp cận các phân khúc 
khách hàng mới, đón đầu các cơ hội và thích 
ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. 

Xây dựng bản sắc văn hoá mạnh mẽ với các giá 
trị cốt lõi cho tập đoàn để tạo nền tảng phát 
triển trường tồn vững chắc. Xây dựng trung 
tâm đào tạo, cung cấp kiến thức của ngành bất 
động sản, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ chuyên 
viên kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng để đẩy mạnh chiến lược phát triển 
toàn diện trong tương lai.

MỞ RỘNG QUY MÔ

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

TỐI ƯU QUẢN TRỊ

XÂY DỰNG VĂN HÓA

EXPANDING THE SCALE

ENHANCE CO-OPERATION

OPTIMIZING ADMINISTRATION

BUILDING CULTURAL

1

2

3

4

Danh Khoi Group will continue to promote 
cooperation and M&A activities to develop land 
funds in the orientation of diversifying types of 
real estate products. We also strive to expand 
the scale nationwide while internationalizing 
our operation activities.

As a leading real estate developer, Danh Khoi 
Group will continue to develop sustainably, 
expand strategic partnerships with leading 
consulting companies, service providers and 
contractors in the market to create optimal 
values for products provided to all customers.

Besides, Danh Khoi Group is oriented to accelerate 
digital transformation and database management 
across the entire group in order to optimize and 
speed up all activities. Simultaneously, Danh Khoi 
Group aim at quickly grasping demands, expanding 
and approaching new customer-segments, 
anticipating opportunities, and adapting quickly to 
market changes.

Building a strong cultural identity with core values for 
the Group to create a solid foundation for long-term 
development is also our priority. Moreover, Danh 
Khoi Group will focus on building a training center to 
provide real estate knowledge, consulting skills for 
the sales team, and improving the quality of human 
resources to promote a comprehensive development 
strategy in the future.

CAM KẾT CHO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI
COMMITMENTS FOR A NEW ERA OF DEVELOPMENT

Với tầm nhìn là trở thành một Tập đoàn phát triển theo 
định hướng đa ngành, phát triển vững mạnh, mang lại 
cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. 
Tập đoàn Danh Khôi luôn cam kết kinh doanh có trách 
nhiệm, gia tăng giá trị mang lại cho các bên liên quan 
bằng việc tăng trưởng của hiện tại và tương lai.

Với Tập đoàn Danh Khôi, hành động thiết thực nhất là góp 
phần năng cao chất lượng cuộc sống và đầu tư có trách 
nhiệm. Phát triển bền vững chính là nền tảng vững chắc 
nhất cho mỗi sản phẩm của hiện tại và tương lai.

• Xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, 
chia sẻ và chuyên nghiệp.

• Mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị thật, 
chất lượng tốt cho cộng đồng.

• Coi các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện là 
nét đẹp văn hoá luôn song hành với việc phát triển 
kinh doanh.

The Group’s vision is to become a multi-disciplinary 
corporation with sustainable development and bring a 
happy and prosperous life to the community. Danh Khoi 
Group always commits to responsible business operation, 
and enhancing values to stakeholders by the growth at 
present and in the future.

For Danh Khoi Group, the most practical action is to 
contribute to improving the quality of life and responsible 
investment, especially sustainable development, which is 
the most solid foundation for each product at the present 
and in the future.

• Building a safe, stable, sharing, and professional working 
environment.

• Delivering products and services with real values and 
good quality to the community.

• Considering social security and charity activities as a 
cultural beauty, in parallel with business development.
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CHĂM SÓC CON NGƯỜI

HUMAN CARE

CHIA SẺ VỚI CỘNG ĐỒNG

SHARE WITH THE COMMUNITY

Tạo nên những không gian sống, làm việc, kinh doanh mang lại cảm hứng và 
hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

• Quy hoạch không gian công năng và tiện ích giúp cộng đồng cư dân có 
môi trường sống trong lành, tiện nghi và văn minh.

• Huấn luyện, bồi dưỡng tri thức và kỹ năng, tạo cơ hội thăng tiến cho mọi 
thành viên trong tập đoàn, để cùng đồng hành đến thành công.

• Xây dựng môi trường làm việc tạo cảm hứng cho nhân viên phát triển tài 
năng, chăm sóc tinh thần và thể chất, thu nhập xứng đáng giúp nhân viên 
có một cuộc sống hạnh phúc, mang lại năng lượng tạo ra những sản phẩm 
có giá trị cho khách hàng và xã hội.

To create spaces for living, working that brings inspiration and happiness for 
customers, employees and the community.

• Planning for functional space and utilities to help the residential community 
living in a clean, comfortable and civilized environment.

• Training, fostering knowledge and skills, creating promotion opportunities for 
every member of the corporation in order to accompany to succeed.

• Building a working environment that inspires employees to develop their 
talents; provides them with mental and physical care, as well as worthy 
income to help employees have a happy life and motivational energy to create 
valuable products for customers and society.

Với triết lý chân thành và chia sẻ, Danh Khôi thường xuyên tổ chức và đồng hành 
với các chương trình hoạt động xã hội.

• Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình và hoàn cảnh 
thiệt thòi, bị tổn thương, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo giúp an sinh xã hội.

• Thực hiện các hoạt động mang tính bền vững, có tác động lâu dài đến sự phát 
triển của địa phương như: cung cấp học bổng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

• Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư - du lịch địa phương.

• Tài trợ, đồng hành với những hoạt động văn hoá, tinh thần lành mạnh, cần thiết 
cho cộng đồng địa phương, nhất là các tỉnh thành Danh Khôi phát triển dự án.

With a sincere and sharing philosophy, Danh Khoi regularly organizes and accompanies 
social activity programs.

• Organizing volunteer activities, to support families with difficult circumstances, 
and poverty reduction, as well as social security.

• Carrying out sustainable activities that have a long-term impact on the local 
development such as providing scholarships, training human resources in place.

• Participating in investment promotion - local tourism.

• Sponsoring, accompanying with healthy cultural and mental activities that are 
necessary for local communities, especially provinces that have projects developed 
by Danh Khoi.

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phụ nữ Việt Nam 20.10     Vietnamese Women’s Day 20.10 Team buidling  Team buidling

CLB Bóng đá  Football Club
Quốc tế thiếu nhi   International Children’s Day

Hoạt động từ thiện Charity Activities
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TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT RESPONSIBILITY

Sự phát triển của Danh Khôi không ảnh hưởng đến 
môi trường tự nhiên.

• Bằng năng lực quy hoạch - thiết kế, Danh Khôi bảo 
vệ tối đa điều kiện tự nhiên, kiến trúc công trình hài 
hoà với cảnh quan.

• Đảm bảo tỷ lệ xây dựng/ không gian xanh ở mức lý tưởng.

• Ứng dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật giúp 
giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng và tài nguyên khi 
dự án được đưa vào khai thác sử dụng.

• Tiết kiệm nguyên vật liệu, quản lý ô nhiễm trong suốt 
quá trình xây dựng phát triển dự án

Danh Khoi’s development does not affect the natural 
environment.

• By planning - designing capacity, Danh Khoi maximizes 
protection for natural conditions and harmonizes the 
architecture with the landscape.

• Ensuring if the construction ratio / green space is ideal.

• Applying technologies and technical solutions to 
reduce energy consumption and resources when the 
project is put into exploitation and use.

• Saving materials, managing pollution during 
construction project development.
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LÀM GIÀU GIÁ TRỊ ENRICHING VALUE



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

89 Phan Đình Phùng, Phường 17, 
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

1900 599 933

www.danhkhoi.com.vn

NRC

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch: 

Địa chỉ: 
 

Số điện thoại:

Website:

Mã cổ phiếu: 

Sàn niêm yết:

Trade name:

Address: 
 

Hotline:

Website:

Stock ticker: 

Stock exchange:

Danh Khoi Group Joint Stock Company 

89 Phan Dinh Phung Street, 17 Ward, 
Phu Nhuan District, HCMC

 

Hanoi Stock Exchange
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