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Ông Linson Lim
Chủ tịch Keppel Land (Việt Nam)

Các bạn thân mến,

Thị trường Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi với các chỉ số kinh tế vĩ mô đáng khích lệ và sự phục hồi mạnh 
mẽ của thị trường chứng khoán. Niềm tin của người mua cũng được củng cố. Tỷ lệ tăng trưởng GDP đã lên đến 5.3% 
vào Quý 2 năm 2014 là một sự khởi sắc hơn so với Quý 1 và cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng thế giới vẫn tiếp tục 
giữ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 là 5.5%.

Trong bối cảnh của nền kinh tế có những dấu hiệu tích cực, chúng tôi vui mừng thông báo rằng doanh số bán nhà của 
Keppel Land rất đáng khích lệ. Chỉ trong năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã bán được hơn 350 ngôi 
nhà ở Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi trước sự thành công của chương trình “Thanh toán 50% nhận nhà ngay” tại 
dự án The Estella và Riviera Cove. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, phương thức thanh toán linh hoạt cũng 
được thực hiện tại dự án Riviera Point bắt đầu từ tháng 3 năm 2014, nhằm giúp cho người mua có thể sở hữu các căn 
hộ với 50% tổng giá trị và số tiền còn lại thanh toán trong vòng hai năm không tính lãi suất.

Dự án Saigon Centre giai đoạn 2 cũng được thực hiện đúng tiến độ với việc bổ nhiệm công ty Hòa Bình là nhà thầu 
chính. Khu bán lẻ dự kiến được hoàn thành trong Quý 2 năm 2016.

Trong tháng 5 năm 2014, dự án thư viện lưu động “Bánh xe tri thức” cũng được khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh 
(đọc thêm trang 18). Đây là lần hợp tác thứ hai của chúng tôi với Quỹ Quốc tế Singapore tại Việt Nam kể từ khi bắt 
đầu dự án thư viên lưu động tại Hà Nội năm 2011. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng đối với Keppel Land 
trong cuộc hành trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mang đến những ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của 
người dân Việt Nam.

Là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong tại Việt Nam, Keppel Land sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài và 
xây dựng các quan hệ đối tác mạnh mẽ để cùng phát triển với Việt Nam.

Trân trọng

Thông điệp từ chủ tịch
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Dear friends,

Vietnam is showing early signs of a recovery with improving macroeconomic indicators and a strong rebound in the 
stock market. Buyer confidence seems to be returning to the market. The country registered a higher GDP growth rate of 
about 5.3% in 2Q 2014, which is slightly higher than the growth rate in the last three years. The World Bank has also 
maintained Vietnam’s GDP growth outlook in 2014 at 5.5%.

Amid these positive signs, we are pleased to report that home sales for Keppel Land have been encouraging. We sold 
over 350 homes in Vietnam last year and in the first half of this year. We are heartened by the success of the “Move 
in with 50% payment” scheme at The Estella and Riviera Cove. To meet the demand for quality homes, the flexible 
payment scheme was also rolled out for Rivera Point in March 2014, where homebuyers can own a home with a 50% 
downpayment and the remaining amount to be paid over two years with no interest.
 
The construction for Saigon Centre Phase 2 is also progressing well with the appointment of Hoa Binh as the main 
contractor. The retail podium is expected to be ready by 2H 2016. 

In May 2014, we launched the Words on Wheels mobile library programme in Ho Chi Minh City (read story on
page 18). This is our second partnership with the Singapore International Foundation in Vietnam, since the launch of the 
mobile library programme in Hanoi in 2011. This marked another significant milestone for Keppel Land in our corporate 
social responsibility journey as we continue to positively impact the lives of the people in Vietnam.

As one of the first foreign developers to enter Vietnam, Keppel Land will continue to stay the course and build on the 
strong partnerships forged to grow with the country.

Yours sincerely

Linson Lim
President, Keppel Land (Vietnam)

Message from the President
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THẮT CHẶT QUAN HỆ

Nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ tốt đẹp tại Việt 
Nam, một trong những thị trường trọng điểm nơi Công ty đã đầu 
tư và phát triển trong một thời gian dài, Ông Ang Wee Gee, 
Tổng giám đốc điều hành của Keppel Land, đã có những buổi 
hội đàm với các vị lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính 
thức kéo dài năm ngày  từ 17 đến 21 tháng 3 năm 2014.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, ông Ang đã hội đàm cùng ông 
Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, và 
ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM.Các vị lãnh đạo 
đã được cập nhật về chiến lược phát triển cũng như việc triển khai
các dự án mới của Keppel Land. Công ty Keppel Land một lần nữa 
tái khẳng định sự cam kết mạnh mẽ phát triển cùng Việt Nam.

Trong lịch trình lần này, Ông Ang cũng đã hội kiến ngài
Ng Tech Hean, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước
Cộng Hòa Singapore tại Việt Nam và Bà Leow Siu Lin, Tổng 
lãnh sự Singapore tại TP.HCM, bên cạnh các buổi gặp gỡ khác 
với các đối tác Việt Nam nhiều tiềm năng.

Keppel Land là một trong những nhà đầu tư và phát triển bất 
động sản tiên phong và lớn nhất tại thị trường Việt Nam, với kế 
hoạch xây dựng hơn 22,000 căn nhà. Công ty sở hữu một danh 
mục đầu tư bất động sản đa dạng, bao gồm các cao ốc văn 
phòng hạng A, các khu dân cư ven sông, khu đô thị phức hợp 
và các khu căn hộ dịch vụ đoạt giải thưởng.

To foster stronger relations with Vietnam where Keppel Land has 
a significant presence, Mr Ang Wee Gee, CEO of Keppel Land, 
called on government officials during a five-day visit to Hanoi 
and Ho Chi Minh City (HCMC) from 17 to 21 March 2014.

Among the officials that Mr Ang met were Vice Chairman of 
Hanoi’s People Committee Mr Nguyen Van Suu and Chairman 
of HCMC People’s Committee Mr Le Hoang Quan. They were 
updated on Keppel Land’s latest developments and plans in 
Vietnam, and the Company also reaffirmed its commitment to 
grow with the country.

During his visit, Mr Ang also called on Mr Ng Teck Hean, 
Ambassador of Singapore to Vietnam, Ms Leow Siu Lin, 
the Singapore Consul-General in HCMC, as well as valued 
Vietnamese partners.

Keppel Land is one of the pioneers and largest real estate 
investors in Vietnam with a pipeline of about 22,000 homes. 
It has a diverse portfolio of properties ranging from offices, 
waterfront homes and integrated townships to award-winning 
serviced residences.

Bolstering ties

Ông Ang Wee Gee - Tổng giám đốc điều hành của Keppel Land (ngoài cùng, bên trái), hội đàm cùng Ông Lê Hoàng Quân - 
Chủ tịch UBND TP.HCM (ngoài cùng, bên phải)
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THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN SỐNG XANH
Green honours
Keppel Land tiếp tục nhận giải thưởng “Top 10 Nhà phát triển 
BĐS châu Á” của BCI tại Singapore và Việt Nam năm 2014. 

Giải thưởng này vinh danh các công ty kiến trúc, các nhà phát 
triển bất động sản hàng đầu trong khu vực và có ảnh hướng 
tích cực nhất đối với môi trường xây dựng tại Đông Nam Á. 
Các công ty này được đánh giá dựa trên tổng giá trị lớn nhất 
của các dự án đang được xây dựng trong một năm so với quy 
mô phát triển bền vững của công ty.

Với những phương pháp tiên tiến chủ động trong việc bảo vệ 
môi trường, Keppel Land cũng vinh dự được trao giải thưởng 
cao quý nhất “Quán quân tiêu chuẩn xanh” của Cơ quan Quản 
lý Xây dựng Singapore vào tháng 5 năm 2014.

Keppel Land has once again been listed among BCI Asia Top 
10 Developers in Singapore and Vietnam in 2014. 

The awards recognise top architectural firms and developers 
in the region that had made the greatest impact on the built 
environment in Southeast Asia. Architectural and development 
firms were evaluated based on the greatest aggregate value 
of projects under construction during the last full calendar year 
weighted by the extent of their sustainability efforts. 

For its proactive approach towards environmental protection, 
Keppel Land was also awarded the highest honour of BCA 
Green Mark Champion by the Building and Construction 
Authority of Singapore in May 2014.

Với việc chỉ định Công ty xây dựng Hòa Bình là nhà thầu chính, 
giai đoạn 2 và 3 của dự án Saigon Centre đã chính thức được 
thi công vào tháng 4 năm 2014.

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc nổi tiếng NBBJ đến từ New 
York, tòa nhà 43 tầng sẽ bao gồm bảy tầng bản lẻ và khu ẩm 
thực với diện tích 50,000m2, 40,000m2 văn phòng loại A và 
hơn 200 căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp, hứa hẹn sẽ là một 
điểm đến hấp dẫn cho nhu cầu sinh sống, làm việc và vui chơi.

Dự kiến được hoàn thành vào năm 2016, khu bán lẻ mới sẽ 
mang đến một khái niệm mới đầy thú vị để thoả mãn nhu cầu 
ngày càng lớn mạnh của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh (TP.HCM). Đây sẽ là tổ hợp các cửa hàng bán lẻ với 
phong cách riêng bao gồm trung tâm thương mại của Nhật 
Bản Takashimaya, các thương hiệu đồng hồ và trang sức cao 
cấp, các thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế, các dịch 
vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, các cửa hàng điện máy, và 
cũng là địa điểm ẩm thực được lựa chọn với nhiều món ăn địa 
phương và quốc tế được yêu thích.

Với vị trí chiến lược nằm dọc theo Đại lô Lê Lợi, trung tâm của 
TP.HCM, giai đoạn 1 của dự án Saigon Centre được hoàn 
thành vào năm 1996 và đã khẳng định được tên tuổi khi trở 
thành điểm đến mua sắm yêu thích cũng như địa chỉ nơi các tổ 
chức ngoại giao, các công ty đa quốc gia, các ngân hàng và 
tổ chức tài chính đặt trụ sở.

Construction for Saigon Centre Phases 2 and 3 has commenced 
with Hoa Binh Corporation appointed as the main contractor in 
April 2014.

Designed by internationally renowned architect NBBJ based 
in New York, the 43-storey tower will comprise seven levels of 
retail and dining spaces spread across 50,000 sm, 40,000 
sm of premium Grade A office space and over 200 units of 
luxury serviced apartments, offering for residents and working 
professionals an integrated live-work-play lifestyle.

Upon completion in 2016, the new retail mall will bring 
an exciting new concept to satisfy the needs of the growing 
number of consumers in Ho Chi Minh City (HCMC). The vibrant 
mix of retail and lifestyle shops will include leading Japanese 
department store Takashimaya, luxury brands for jewellery and 
timepieces, local and  international fashion labels, beauty and 
wellness services, home electronics, lifestyle stores as well as 
a host of dining options, which range from local favourites to 
international cuisines. 

Strategically located along Le Loi Boulevard in the heart of 
HCMC’s central business district, Phase 1 of Saigon Centre was 
completed in 1996 and has established itself as the preferred 
shopping destination and a business address for diplomatic 
corps, multinational companies, as well as banking and 
financial institutions.

Lễ ký kết hợp đồng với nhà thầu Hòa Bình

HÀNH TRÌNH
VỮNG BƯỚC CỦA
SAIGON CENTRE

Onward progress for
Saigon Centre
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Riviera Point, khu căn hộ cao cấp ven sông được hợp tác phát 
triển bởi Keppel Land và Tấn Trường, đã góp phần tạo nên một 
diện mạo mới cho khu vực Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh sau khi giai 
đoạn 1A của dự án bao gồm 549 căn hộ thuộc ba tòa tháp 3, 
4 và 5 được cất nóc vào tháng 12 năm 2013.

Tọa lạc giữa không gian thanh bình bên rạch Cả Cấm, 
Riviera Point được phát triển theo từng giai đoạn, gồm 2,099 
căn hộ với 12 tòa tháp. Giai đoạn 1A của dự án hiện đang 
theo đúng tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Ông Đoàn Anh Hùng, Tổng Giám Đốc của Keppel Land tại Việt 
Nam, phát biểu: "Mặc dù thị trường còn nhiều thách thức, chúng 
tôi Keppel Land và Tấn Trường cam kết sẽ hoàn tất Giai đoạn 1A 
của Riviera Point an toàn và đúng tiến độ. Chúng tôi tự tin rằng 
Riviera Point với chất lượng và thiết kế hiện đại, cung cấp đầy 
đủ các tiện nghi và tiện ích phục vụ cuộc sống, sẽ đáp ứng được 
nhu cầu an cư của khách hàng, khi mà họ mong muốn tìm đến 
các dự án cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa.

"Thị trường Việt Nam đang có những dấu hiệu phục hồi với niềm 
tin của khách hàng ngày càng được củng cố. Chúng tôi tin tưởng 
vào tiềm năng đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Là một trong những 
nhà đầu tư bất động sản hàng đầu đến từ Singapore, chúng tôi 
sẽ tiếp tục phát triển những dự án nhà ở và văn phòng chất lượng 
cao, cũng như không ngừng cải tiến và sáng tạo để mang đến 
những trải nghiệm tinh tế nhất cho cộng đồng."

Bắt đầu từ tháng 03 năm 2014, khách hàng mua nhà tại khu căn 
hộ cao cấp Riviera Point có thể nhận nhà ngay, sau khi thanh 
toán chỉ 50% giá trị căn hộ. Phần còn lại khách hàng được ưu 
đãi thanh toán trong vòng 2 năm, không lãi suất.

Chương trình thanh toán linh hoạt "Thanh toán 50%, nhận 
nhà" là bước tiếp nối từ sự thành công của khu căn hộ cao cấp 
The Estella (Quận 2), được hợp tác phát triển bởi Keppel Land 
và Tiến Phước, và khu biệt thự cao cấp ven sông Riviera Cove
(Quận 9) – một liên doanh giữa Keppel Land với Hưng Phú.

Riviera Point chỉ cách Quận 1 khoảng 15 phút lái xe và và kết 
nối dễ dàng đến các quận nội thành khác thông qua cầu Phú 
Mỹ. Cư dân sẽ được trải nghiệm các tiện ích thú vị phục vụ nhu 
cầu mọi mặt của cuộc sống bao gồm vườn treo, hồ bơi thư giãn, 
sân chơi trẻ em, khu tiệc nướng BBQ, góc thể thao cũng như 
phòng tập thể dục và sân tennis. Ngoài ra, cư dân cũng được 
tận hưởng những tiện ích từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chỉ cách 
dự án 5 phút lái xe.

Riviera Point được trao tặng Giải Vàng Tiêu chuẩn Xanh của Cơ 
quan Quản Lý Xây Dựng Singapore năm 2012. Là một nhà phát 
triển bất động sản xanh có trách nhiệm với môi trường, Keppel 
Land không ngừng ứng dụng các thiết kế sâu sắc và các công 
nghệ thân thiện với môi trường vào phát triển dự án, bao gồm 
kính bức xạ thấp để giảm nhiệt và tấm quang điện mặt trời như 
một nguồn năng lượng tái tạo.

LỘNG LẪY RIVIERA
Spendidly Riviera

Ảnh thực tế  Riviera Point tháng 7/2014
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Riviera Point, a condominium jointly developed by Keppel Land 
and established Vietnamese partner Tan Truong in Ho Chi Minh 
City (HCMC), is set to redefine the city’s skyline with the topping 
up of three residential towers under Phase 1A in December 2013. 

Set amid a tranquil haven along the Ca Cam River, Riviera Point 
will feature 2,099 units spread across 12 residential towers.
The project is progressing on track with the expected completion 
of Phase 1A in 2015. 

Mr Doan Anh Hung, GM of Keppel Land (Vietnam), said, 
“Despite the challenging market conditions, both Keppel Land 
and Tan Truong are committed to complete Phase 1A of Riviera 
Point on time and safely. We are confident that Riviera Point, 
with its quality fittings and finishes, and well-served by a wide 
range of facilities and amenities, will continue to see demand 
from homebuyers seeking well-located quality residences.
 
“Vietnam is showing early signs of a recovery with buyer 
confidence slowly returning into the market. We remain confident 
of the long-term investment potential in Vietnam. We will continue 
to leverage our reputation as one of Singapore’s leading property 
developers and continue to deliver quality homes and offices that 
feature thoughtful innovations for thoughtful experiences.”

A new flexible payment scheme was rolled out for Riviera Point 
in March 2014, where homebuyers can own a home with a 50% 
downpayment and the remaining amount to be paid over two 
years with no interest.

This “Move in with 50%” flexible payment scheme follows the 
success of similar campaigns at The Estella, Keppel Land’s 
condominium project with Tien Phuoc, as well as Riviera Cove, a 
waterfront villa development with Hung Phu. 

Riviera Point is a 15-minute drive to District 1 and is well-
connected to other districts via Phu My Bridge. Residents can 
look forward to family-friendly facilities including a sky garden, 
leisure pool, children’s playground, barbeque pits, fitness corner 
as well as a gymnasium and tennis court. Residents can also 
enjoy the amenities at the Phu My Hung Township, which is just 
five minutes away. 

Riviera Point was conferred the Green Mark Gold Award by the 
Building and Construction Authority of Singapore in 2012. As a 
responsible and sustainable green developer, Keppel Land has 
incorporated eco-friendly technologies into the development, 
including low-emissivity glass for solar heat reduction and 
photovoltaic panels as a renewable energy source.

Khách hàng mua nhà Riviera Point
chỉ cần thanh toán 50%
có thể nhận nhà ngay,

phần còn lại trả chậm từ 69 triệu
mỗi tháng không lãi suất

Phối cảnh dự án

Phối cảnh dự án
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The Estella đã bán hết 99% số căn hộ.

Chỉ còn lại 8 căn penthouse với ưu đãi đặc biệt.

Hãy cùng chào đón giai đoạn 2!

The Estella is 99% sold.

Only eight penthouses remain for sale.

Phase 2 development coming soon!

Tiêu điểm | Focus10
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SẴN SÀNG TỎA SÁNG
Trong thời gian vừa qua, Keppel Land đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích 
lệ với dự án nhà ở dân cư The Estella tại quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1 
của dự án với 719 căn hộ đã được bán hết và bàn giao cho người mua, chỉ trừ 8 căn biệt 
thự trên không cuối cùng mới được mở bán gần đây. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến được 
chào bán đầu năm 2015, sẽ cung cấp cho thị trường hơn 500 căn hộ. 

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam phát biểu “Chúng tôi tin tưởng vào tiềm 
năng phát triển dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam. Đây là thị truờng với dân 
số trẻ và năng động, tầng lớp trung lưu tăng nhanh với nhu cầu về sở hữu nhà ở. Tốc độ 
đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện và lãi suất ngân hàng giảm cũng sẽ 
hỗ trợ cho nhu cầu về nhà ở”

“Chúng tôi cũng tin tưởng rằng những giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tiếp tục đón nhận 
được những phản hồi tích cực từ người mua và các nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản có 
chất lượng cao với các giá trị gia tăng.”
 
Đón nhận sự quan tâm của thị trường, Keppel Land và Tiến Phước đã tổ chức một buổi 
đấu giá đặc biệt hai căn hộ mẫu tại The Estella giai đoạn 1 vào ngày 26 tháng 4 vừa 
qua. Các căn hộ được trang bị nội thất cao cấp hoàn chỉnh đã được bán với giá 5,84 
tỷ đồng và 7,73 tỷ đồng. Nằm trên tầng 11, với góc nhìn xuống hồ bơi và khu vườn cảnh 
quan, căn hộ cũng sẽ mang đến cho các chủ nhân mới một tầm nhìn tuyệt đẹp khung 
cảnh toàn thành phố.

Một buổi tham quan căn hộ mẫu Penthouse của The Estella giai đoạn 1 dành riêng cho 
khách mời đặc biệt cũng được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Các quan khách 
đã có dịp hòa mình vào không gian sống sang trọng đỉnh cao tại căn biệt thự trên không 
hai tầng rộng rãi với diện tích từ 222 đến 306 m2.

Căn hộ Estella tọa lạc tại vị trí đắc địa, cách trung tâm thành phố 15 phút lái xe qua Xa 
lộ Hà Nội và hầm Thủ Thiêm. Các gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học sẽ rất hài lòng 
với danh sách các trường quốc tế xung quanh dự án như Trường quốc tế Anh (BIS), Trường 
quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC), Trường quốc tế Châu Âu (EIS) và Trường quốc 
tế Úc (AIS).

Ngoài ra, The Estella nằm trên trục phát triển tương lai của thành phố, liền kề bến tàu điện 
kết nối quận 1 và quận 9, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Ảnh thực tế Penthouse mẫu tại The Estella

11Tiêu điểm | Focus
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Keppel Land has achieved strong take-up for its 
residential development, The Estella, in Ho Chi Minh City.
Phase 1, comprising 719 units, has been fully sold and handed 
over to homebuyers, except for the final batch of eight penthouse 
units which was recently released for sale. Phase 2, targeted for 
launch in early 2015, is expected to yield more than 500 homes.

Mr Linson Lim, President (Vietnam), Keppel Land, said, “We remain
confident in the long-term growth potential of Vietnam's property 
market. It has a young and dynamic population and a growing 
middle-class with strong aspirations for home ownership. The 
city's high urbanisation rate, improving infrastructure and 
declining interest rates will also support demand for housing. 

“We are confident that the subsequent phases of the development 
will enjoy the same positive demand from homebuyers and 
investors seeking quality properties with strong attributes and 
value offerings.”

With continued interest in the property, Keppel Land and Tien 
Phuoc held an exclusive auction of its two show units at The Estella 
Phase 1 over the weekend of 26 April 2014. The luxuriously 

furnished show units were sold at 5.84 billion VND and
7.73 billion VND. Located on the eleventh floor, the apartments 
overlook the swimming pool and landscaped gardens, offering 
residents a panoramic view of the city’s skyline.  

An exclusive preview of The Estella Phase 1 penthouse show unit 
was also held separately on 28 June 2014. Residents can look 
forward to living in style and indulging in the luxury of space 
with the double volume ceiling sky villas that range from 222 sm 
to 306 sm.

The Estella is a 15-minute drive to Ho Chi Minh City's central 
business district via the East-West Highway and Thu Thiem Tunnel. 
Families with school-going children will appreciate the site’s close 
proximity to reputable international schools such as the British 
International School, International School of HCMC-American 
Academy, European International School and Australian 
International School. 

The Estella is also located close to the future metro station which 
will open in 2018 and which will connect residents seamlessly 
from the central business district to District 9 of the city.

Stellar homes

Khách hàng tham quan penthouse mẫu

Tiêu điểm | Focus12



13Tiêu điểm | Focus

Ảnh trên: Khách hàng tìm hiểu thông tin trong Buổi tham quan penthouse The Estella dành 
cho khách hàng đặc biệt.
Ảnh trái: Phòng sinh hoạt chung và khu vực phòng ăn

13Tiêu điểm | Focus
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ĐỐI THOẠI CÙNG TIẾN BƯỚC
Meeting of minds
Hơn 530 nhân viên Keppel Land từ các bộ phận kinh doanh 
ở nước ngoài đã hội tụ tại Singapore cho Hội nghị Nhân viên 
thường niên (ASC) từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 năm 2014. 
Hội nghị thường niên này là một cơ hội tốt cho các nhân viên 
gặp gỡ giao lưu và trao đổi kinh nghiệm.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Ang Wee Gee,
CEO Keppel Land đã biểu dương khen ngợi nhân viên
công ty cho những kết quả tài chính tích cực cũng như
những giải thưởng và thành tựu mà công ty đã đạt được
trong năm vừa qua. Ông cũng nhắc lại tầm nhìn
của ông về một văn hóa doanh nghiệp mở, hợp tác, làm chủ 
và sáng tạo trong công ty. 

Ông nói “Chúng ta sẽ tiếp tục mang đến và hỗ trợ một môi 
trường thuận lợi để thu hút, duy trì và khuyến khích những người 
giỏi để họ có thể làm việc hết sức mình cũng như nuôi dưỡng 
một văn hóa mà họ có thể tương tác, chia sẻ ý tưởng, tính toán 
rủi ro và không ngừng đổi mới để cùng giải quyết vấn đề. 

Tâm điểm của hội nghị là cuộc thi WOW! (Work of a 
Winner) với 6 đội tham gia trình bày về các phương pháp
giải quyết vấn đề sáng tạo với một ban giám khảo
bao gồm các quản lý cấp cao của Keppel Land. Cuộc thi nhằm 
mục đích vinh danh những thành tích làm việc xuất sắc và
khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm làm việc hoặc các

phương pháp tiếp cận kiểu mẫu để có thể được nhân rộng một 
cách hiệu quả.

Hai đội đã được trao giải vàng của WOW! năm nay. Trong đó 
đội Marketing của dự án Estella đã trình bày về chiến lược bán 
hàng hiệu quả với chương trình thanh toán linh hoạt để thúc 
đẩy doanh số bán hàng giai đoạn 1 của dự án. Gồm 719 căn 
hộ, dự án đã gần được bán hết, chỉ trừ 8 căn penthouse mới 
được mở bán gần đây (xem tiếp trang 10).

Trong hội nghị kéo dài một tuần lễ này, nhân viên cũng tham 
gia vào hàng loạt các hội thảo, các khóa đào tạo với các chủ 
đề khác nhau, từ sự nhạy bén trong kinh doanh, an toàn sức 
khỏe nơi làm việc, đến các hệ thống hiệu quả của kiểm soát 
nội bộ và quản lý rủi ro. 

Tôn Trọng Minh, Phó trưởng phòng An toàn tại Keppel Land 
Việt Nam chia sẻ, “Tôi mong muốn được tham dự Hội nghị 
Nhân viên hàng năm. Hội nghị cho phép tôi được gặp gỡ và 
kết nối với các đồng nghiệp từ những bộ phận kinh doanh ở 
nước ngoài và cũng cho chúng tôi cơ hội tốt để trao đổi những 
hiểu biết và kinh nghiệm để cải thiện quy trình làm việc."

ASC kết thúc với cao trào là bữa tiệc Dinner & Dance truyền 
thống vào tối ngày 30 tháng 5 năm 2014 với chủ đề “Trở lại 
mái trường”.

Các cấp lãnh đạo Keppel Land chia sẻ về định hướng chiến lược tại "Hội nghị nhân viên thường niền 2014"
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Over 530 employees from Keppel Land’s overseas business 
units gathered in Singapore for the Company’s Annual Staff 
Conference (ASC) held from 27 to 30 May 2014. The annual 
event serves as a good platform for staff to gather to network and 
exchange learning experiences.

In his opening speech, Keppel Land CEO Mr Ang Wee Gee
commended employees for the Company’s creditable 
financial performance as well as awards and achievements
garnered over the last year. He also reiterated his vision for an 
open, collaborative, entrepreneurial and innovative culture within 
the Company.

He said, “We will continue to create and support an environment 
that is conducive to attract, retain and motivate good people who 
will put in their best, as well as foster a culture for them to interact, 
share ideas, take calculated risks and innovate to solve problems 
together.” 
 
A highlight of the conference was the WoW! (Work of a Winner) 
competition which saw six teams presenting theircase studies on 
innovative problem-solving methods to a panel of judges made 
up of Keppel Land senior management. The competition aims 
to recognise outstanding work achievements and encourage 
sharing of exemplary work practices or approaches that could be 
replicated for improved efficiency and effectiveness. 

Two teams walked away with the WoW! Gold Award this year. 
This includes The Estella marketing team which presented on their 
winning strategy of introducing the attractive flexible payment 
scheme to drive sales for Phase 1 of the development. Comprising 
719 units, the project is fully sold, with the exception of eight 
penthouse units which were recently released for sale (read more 
on page 10).

During the week-long conference, staff also participated in a 
series of workshops and training sessions, with topics ranging 
from business acumen, workplace safety and health, effective 
systems of internal controls and risk management.  

Ton Trong Minh, Assistant Safety Manager at Keppel Land in 
Vietnam, shared, “I look forward to attending the ASC every 
year. The conference allows me to meet and network with 
colleagues from overseas business units and gives us a good 
chance to exchange insights and experiences to improve our 
work processes.” 

The ASC ended with on a high note with management and staff 
letting their hair down at the annual Dinner & Dance on 30 May 
2014, which was themed ‘Back to School’.

Ảnh trên: Các nhân viên đã tham dự các hội thảo và đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc
Ảnh dưới: Đội marketing Estella đã giành giải vàng trong cuộc thi WoW!
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The annual Children’s Day on 1 June is one of the biggest 
festival in Keppel Land Vietnam. It is an opportunity for staff 
and their families to connect and share joy and is also a part 
of a wider effort to strengthen family ties.

Over 100 staff from Keppel Land’s offices in Ho Chi 
Minh City (HCMC) enjoyed a day out with their families 
at Dam Sen Water Park on 25 May 2014. Keppelites 
took the opportunity to bond with their families at the 
water park oasis as they participated in a range of games
and activities.

Over at The Estella, Keppel Land’s condominium development 
in HCMC’s District 2, the junior residents played traditional 
Vietnamese games and learnt how to make traditional toys 

such as tò he (sticky rice toy figurine) and locusts out of 
bamboo leaves. 

Resident Pham Anh Nguyet shared, “It was indeed a 
memorable Children’s Day as we relived our childhood 
days. Our daughter also had so much fun playing the 
traditional games while at the same time making new friends 
with fellow residents of The Estella” 

Separately in Hanoi, a picnic was organised for children of 
Keppelites at Khoang Xanh Ecological Area, located at the 
foot of the legendary Tan Vien Mountain, on 14 June 2014. 
Many friendships were formed as the children enjoyed the 
picnic while immersing in the beauty of nature. 

Hơn 100 nhân viên của Keppel Land tại TP.HCM đã hào hứng 
tham gia “Ngày hội gia đình” tại công viên nước Đầm Sen vào 
ngày 25 tháng 5 vừa qua. Các thành viên đại gia đình Keppel 
Land Việt Nam đã hòa mình vào không khí vui tươi kỷ niệm ngày 
quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 hàng năm. “Ngày hội gia đình” góp 
phần gắn kết các gia đình với nhau thông qua các trò chơi vận 
động dưới nước cũng như chuỗi hoạt động hấp dẫn khác tại sân 
khấu trung tâm.

Tại căn hộ cao cấp The Estella Quận 2, TP.HCM đã diễn ra 
chương trình dành cho các cư dân nhỏ tuổi. Các em có cơ hội 
vui chơi và học hỏi từ các trò chơi dân gian Việt Nam như tò he, 
cào cào lá tre và tô tượng.

Chị Phạm Ánh Nguyệt chia sẻ “Chương trình này thật ý nghĩa 
trong ngày quốc tế thiếu nhi năm nay. Con gái tôi đã có 
thời gian vui chơi cũng như học hỏi từ những trò chơi truyền 
thống của Việt Nam và gặp gỡ các bạn cùng trang lứa ở
The Estella”.

Đồng thời tại Hà Nội, buổi dã ngoại dành cho nhân viên và 
gia đình cũng đã diễn ra trong không khí vui tươi với nhiều hoạt 
động ý nghĩa tại khu du lịch sinh thái Khoảng Xanh, dưới chân 
núi Tản Viên huyền thoại vào ngày 14 tháng 6. Các gia đình đã 
có cơ hội tận hưởng không gian tuyệt vời của cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ cũng như thúc đẩy tình đoàn kết thông qua các 
trò chơi tập thể.

NGÀY HỘI THIẾU NHI
Celebrating Children's Day

Ảnh: Các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
được tổ chức bởi Keppel Land Việt Nam 
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Over 70 Keppelites from across the region gathered in 
Singapore for the Inspiring Leadership Summit held from 19 to
28 May 2014. 

Over the course of eight days, participants immersed 
themselves in a series of workshops and team bonding activities 
to hone their skills in leadership and management. This 
annual summit, organised by the Group Human Resources at 
Keppel Corporation, forms an integral part of Keppel’s talent 
management programme. It aims to empower Keppelites to 
become more effective and inspiring leaders. 

During a lunch time sharing session on 21 May 2014,
Mr Loh Chin Hua, CEO of Keppel Corporation and Chairman
of Keppel Land, shared on the challenges and
opportunities that each business unit faced while urging 
participants to adopt an open mindset and to tap on the synergy 
of the Group. Mr Loh also reminded everyone not to rest on their 

laurels in order to stay ahead of the game and bring Keppel to 
greater heights.

The highlight of the summit was a two-day immersion program 
that was held at four of Keppel’s business units. Keppelites 
had the opportunity to meet with management and acquire 
valuable insights on their operations. This came in useful during 
their case study discussions which were later presented to the 
Keppel Group Board of Directors and senior management on
28 May 2014. 

Nguyen Thi Thu Ha, Assistant Marketing Manager with Keppel 
Land (Vietnam), shared, “The Inspiring Leadership Summit has 
broadened my knowledge about the Group’s businesses and 
I have indeed gained a lot from the sharing of experiences by 
senior management as well as workshops and teambuilding 
activities conducted. I look forward to participate in more of such 
training programmes.”

Các cấp quản lý Tập đoàn Keppel giao lưu cùng các nhân viên tham dự hội nghị

Hơn 70 nhân viên Keppel trong khu vực đã tham dự Hội nghị nhà 
lãnh đạo từ ngày 19 đến 28 tháng 5 tại Singapore.

Trong suốt 8 ngày diễn ra hội nghị, các thành viên đã tham gia 
một loạt các hội thảo và các hoạt động tập thể nhằm nâng cao 
kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Hội nghị thường niên này được 
tổ chức bởi phòng nhân sự thuộc tập đoàn Keppel, là một phần 
trong chương trình nuôi dưỡng và phát triển tài năng lãnh đạo. 

Tại buổi ăn trưa vào ngày 21 tháng 5, ông Loh Chin Hua, Chủ 
tịch kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn Keppel đã chia sẻ về 
những cơ hội và thách thức mà mỗi đơn vị kinh doanh phải đối 
mặt. Đồng thời, ông cũng đã thúc đẩy các nhân viên tham gia 
với một tư duy cởi mở và tận dụng sức mạnh tập thể của Tập 
đoàn. Ông Loh cũng nhắc nhở mọi người không nên ngủ quên 
trên chiến thắng để luôn là người dẫn đầu trong các cuộc chơi 
và đưa Keppel lên tầm cao mới.

Điểm nhấn của hội nghị chính là chương trình hai ngày làm việc 
tại bốn công ty thành viên thuộc Tập đoàn Keppel. Nhân viên 
ưu tú của Keppel đã có cơ hội gặp gỡ các lãnh đạo và được 
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực của họ. Kinh 
nghiệm này càng trở nên hữu ích hơn trong các hoạt động thảo 
luận phân tích các trường hợp điển hình trong bài trình bày với 
ban giám đốc và quản lý cấp cao của Tập đoàn Keppel vào 
ngày 28 tháng 5. 

Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Marketing của Keppel 
Land Việt Nam chia sẻ “Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo 
đã giúp tôi mở rộng hiểu biết về các hoạt động kinh doanh của 
tập đoàn và tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các 
quản lý cấp cao cũng như các hội thảo chuyên đề và hoạt động 
tập thể. Tôi hy vọng sẽ được tham dự nhiều chương trình đào tạo 
tương tự trong tương lai”.

TRUYỀN LỬA LÃNH ĐẠO
Inspiring leadership
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CỬA SỔ
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tiếp nối thành công của dự án Bánh xe Tri thức (Words on 
Wheels) tại Hà Nôi, Keppel Land lại một lần nữa hợp tác với 
Quỹ Quốc Tế Singapore (SIF) mang dự án thư viện lưu động 
của mình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được khởi động vào ngày 15 tháng 5 năm 2014. Buổi 
lễ có sự chứng kiến của các đại diện phía Singapore và
Việt Nam, trong đó có Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám Đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh 
Sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Elim Chew,
chủ tịch Quỹ SIF; Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc thư viên khoa 
học tổng hợp (GLS) và Ông Đoàn Anh Hùng, Tổng Giám Đốc
Keppel Land (Việt Nam)

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land (Việt Nam) phát biểu
“Là một công dân toàn cầu, chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng 
có thịnh vượng thì chúng tôi mới thịnh vượng được. Những hoạt 
động của chúng tôi đã để lại dấu ấn trong trái tim nhiều cộng 
đồng địa phương và ở Việt Nam, nơi chúng tôi đã hoạt động 
trên hai thập kỷ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến 

những ảnh hưởng tích cực và cải thiện cuộc sống người dân 
nơi đây”

“Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, chúng tôi còn rất vui khi các 
nhân viên của tập đoàn Keppel Land cũng dành thời gian
tình nguyện cho các chuyến đi của dự án tới các huyện ngoại 
thành của TP.HCM. Với sự hỗ trợ lâu dài, chúng tôi hy vọng dự 
án Bánh xe Tri thức sẽ mở cánh cửa ra thế giới cho các em nhỏ”.

Bà Leow cũng phát biểu “Bánh Xe Tri Thức là một ví dụ điển 
hình cho tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore. Dự 
án thúc đẩy sự gắn kết giữa công dân hai nước đã có mối quan 
hệ thân thiết kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao cách 
đây 41 năm”.

Được hỗ trợ bởi Thư viện khoa học Tổng hợp và các đối tác của 
Keppel Land là Công ty Tấn Trường và Công ty Tiến Phước, dự 
án Bánh xe Tri thức sẽ mang tới cho hơn 3,000 em nhỏ trường 
tiểu học và trung học huyện Bình Chánh các tài liệu giáo dục, 
các nguồn lực công nghệ thông tin và phương tiện học tập.

Thư viện lưu động "Bánh xe tri thức" được ra mắt trong buổi lễ khởi động vào ngày 15 tháng 5 năm 2014 dưới sự chứng kiến của các đại biểu 
Việt Nam và Singapore (Ảnh: Singapore International Foundation)
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Em rất cảm ơn các thầy 
cô người Singapore 
và người Việt Nam đã 
giúp chúng em có được 
lớp học tiếng Anh rất 
vui và hữu ích.
EM MINH HUY
HỌC SINH TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM

Ảnh trên: Học sinh Trường THCS Đa Phước trong lớp học tiếng Anh
Ảnh dưới: Các học sinh Trường THCS Lê Minh Xuân thích thú đọc sách tại "Thư viện lưu động"



Nuôi dưỡng cộng đồng | Nurturing communities20

Following the successful Words on 
Wheels project in Hanoi, Keppel Land 
has once again partnered the Singapore 
International Foundation (SIF) to bring their 
mobile library programme to Ho Chi Minh 
City (HCMC). 

The mobile library project was unveiled at 
a ceremony on 15 May 2014. The event 
was witnessed by both Singaporean 
and Vietnamese partners, including Mr 
Le Ton Thanh, Vice Director, Department 
of Culture, Sports and Tourism; Ms Leow 
Siu Lin, Consul–General of the Republic 
of Singapore in HCMC; Ms Elim Chew, 
Governor, SIF; Mr Bui Xuan Duc, Director, 
General Sciences Library (GLS) and Mr 
Doan Anh Hung, GM of Keppel Land 
(Vietnam).

Mr Linson Lim, President of Keppel Land 
(Vietnam), said, "Our operations often 
take us into the heart of many local 
communities and in Vietnam, where we 
have been operating for over two decades. 
We want to continue to positively impact 
the lives of the people here.

“Beyond monetary contributions, we 
are pleased that our employees across 
the Keppel Group have also lent their 
time as volunteers during the visits to the 
outer provinces of HCMC. Through our 
continued support, we hope the Words on 
Wheels project will open a window to the 
world for these children.”

Ms Leow added, “Words on Wheels 
is a strong example of the longstanding 
friendship between the people of 
Singapore and Vietnam. It serves to foster 
stronger people-to-people ties between 
our two countries which have enjoyed 
excellent relations since the establishment 
of diplomatic relations 41 years ago.”

Supported by GSL and Keppel Land’s 
Vietnamese joint venture partners Tan 
Truong and Tien Phuoc, the Words on 
Wheels project aims to provide over 3,000 
primary and secondary school students 
in the Binh Chanh district with access to 
educational materials, IT resources and 
learning facilities.

Window to the world
   We believe that as 
communities thrive, we 
thrive.
MR LINSON LIM, PRESIDENT
KEPPEL LAND (VIETNAM)
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Chương trình "Bánh xe tri thức" sẽ mở rộng cửa sổ nhìn ra thế giới cho hơn 3.000 học sinh tiểu học và THCS huyện Bình Chánh
trong vòng ba năm




