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CÙNG DOLCE PENISOLA QUẢNG BÌNH
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Tiếp bước thành công của Lễ hội khinh khí cầu Quảng Bình và 

Triển lãm đầu tư tại Hải Phòng, Tổ hợp căn hộ khách sạn Dát 

vàng Dolce Penisola đã chính thức ra mắt tại thị trường Hà Nội 

cùng “cơn mưa lộc vàng” giá trị trước thềm dịp Tết Trung Thu.

Sự kiện được tổ chức vào 8h30 Chủ Nhật ngày 28/08/2022 tại 

khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

“Rước vàng trung thu cùng Dolce Penisola Quảng Bình” đã 

mang tới làn sóng đầu tư hấp dẫn, sự kiện quy tụ hơn 300 

khách hàng có mặt tại sự kiện, 48 giao dịch thành công - một 

con số ấn tượng chứng minh sức hút của viên kim cương đa sắc 

“Dolce Penisola Quảng Bình”.

“Rước vàng Trung thu”“Rước vàng Trung thu”



Thân gửi, Đại gia �ình Vha Holding
“Trung Thu ấm áp sum vầy

Nhà nhà nô nức đong đầy yêu thương”

Chắc hẳn giờ đây ai cũng đang rất háo hức, mong chờ khoảnh khắc đoàn 

viên bên gia đình thân yêu khi Trung Thu đang đến rất gần rồi.

Nhân dịp này, xin dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả chúng ta, 

những thành viên trong đại gia đình VHA, một mùa trung thu đoàn viên, 

hạnh phúc bên người thân yêu!

 

Hẹn một ngày thật gần, đại gia đình VHA sẽ quây quần, gần gũi nhau hơn, 

cùng sẻ chia bên nhau giống như ở bên gia đình nhỏ của mình vậy!

Muôn ngàn mến thương, ấm áp.

Thân ái,

Vy Minh Phương 
Tổng giám đốc VHA Holding.
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Thời gian vừa qua, Phòng HC - NS 
đã kiện toàn và ban hành hàng loạt 
quy định mới về thời gian làm việc, 
chấm công và vệ sinh môi trường 
làm việc.

VHA-er đừng quên chấp hành các quy 
định trên vì một ngôi nhà chung VHA 
văn minh và xinh đẹp nhé! 

VHA TRENDVHA TREND
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“CUỘC ĐUA”
VHA-ER CHUẨN 3 TỐT

Ngay sau khi những quy định mới 
được ban hành, anh chị em VHA 
đã “đầu tắt mặt tối” “đi sớm về khuya” 
để chạy đua với “máy chấm công”, 
đồng thời, thi thố khả năng ngăn 
nắp sạch sẽ cùng cô lao công.

Chắc chắn Bản tin nội bộ sắp tới sẽ 
vinh danh nhiều VHA-er 3 Tốt: 
“GIỜ GIẤC TỐT”
“CHẤM CÔNG TỐT”
“HÀNH XỬ TỐT”
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THAY ĐỔI DIỆN MẠO

MẠNH MẼ TIẾN BƯỚC
ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI

Tiếp bước với những thành công 
sau hơn 7 năm phát triển và đáp 
ứng kịp thời kế hoạch tăng trưởng 
mạnh mẽ của công ty, phục vụ cho 
định hướng chiến lược đẩy mạnh 
hơn nữa dịch vụ tư vấn phát triển 
BĐS, đặt chân vững chắc trong lĩnh 
vực tư vấn đầu tư và đầu tư một phần.

BLĐ VHA quyết định đầu tư không gian 
làm việc mới chuyên nghiệp hơn, sang 
trọng hơn, sẵn sàng tiếp đón đối tác, 
khách hàng. Đặc biệt, đây cũng là một 
trong những yếu tố để VHA thu hút và 
giữ chân nhân tài.

Việc thay đổi, làm mới không gian làm 
việc cũng là một trong những bước đi 
quan trọng nằm trong chiến lược 
“Luôn thay đổi, cải tiến để tốt hơn” của 
BLĐ VHA. 
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HUMAN
OF VHA

“GẤU MẸ VĨ ĐẠI”
Minh Hồng
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“NHÂN DUYÊN”
Cùng VHACùng VHA

“Mình bắt đầu được làm việc tại VHA từ 
năm 2016, với vị trí Admin thủ tục. Sau một 
thời gian gắn bó, do một số lý do cá nhân 
nên mình phải tạm dừng công việc tại công ty. 

Chắc cũng vì mối ”Duyên” với VHA “sâu đậm” 
quá, nên năm 2020 mình được anh Điệp mời 
về làm việc. Khi nhận được lời mời, Hồng đã 
không do dự mà đồng ý.  Gắn bó với VHA tới thời điểm hiện tại, 
Hồng chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình.

Tại VHA, mình được cống hiến hết mình và phát huy khả năng tối đa.
Môi trường làm việc tại công ty rất năng động. Hồng đã tích lũy được 
rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.”

Minh Hồng
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Được mệnh danh
là “GẤU MẸ” 

Nhưng...

Chúng ta vẫn thường thấy một Minh Hồng 
vừa mạnh mẽ, vừa cá tính. Dường như, 
không có khó khăn nào có để làm chị thấy
yếu lòng. Nhưng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó.
là một thế giới nội tâm khiến nhiều người 
đồng cảm.

Chị Hồng chia sẻ: “Nhiều lúc mạnh mẽ 
''khẩu khí'' ở công ty nhưng đi đường về 
vẫn khóc tu tu như trẻ con, về đến cửa 
nhà lại thôi vì mình nghĩ khi về nhà mọi 
bão giông nên dừng lại sau cánh cửa.

Những lúc con ốm, mẹ ốm đúng là cũng 
vất vả cực kỳ, ở công ty mình cũng đóng 
khá nhiều "vai" nên có những lúc áp lực 
không biết xoay sở như thế nào. Nhiều lúc, 
mình cũng muốn buông xuôi hết.

Nhưng bằng bản năng của một người mẹ,
mình không cho phép mình bỏ cuộc hay 
dừng lại, rồi mọi chuyện cũng qua. 

Mình nhận thấy mình cũng thật mạnh mẽ!” 

Thật ra có những lúc khó khăn áp lực cả 
công việc lẫn gia đình mình không cân đối 
được. Ở gia đình mình vừa “Làm bố vừa 
làm mẹ” vì do đặc thù công việc của ông 
xã mình thường xuyên phải xa nhà.

Phía sau một cô gái mạnh mẽ là một nội tâm chất chứa nhiều nỗi niềm!
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“Động lực để mình cố gắng
là con trai mình”

“Min là động lực mạnh mẽ nhất để mình 
cố gắng làm việc, kiếm tiền. Ước mong lớn 
nhất của mình là có thể lo cho con được một 
cuộc sống không thiếu thốn trong khả năng
có thể làm được. 

Nếu mình dừng lại,  có nghĩa là mình không
có trách nhiệm với công việc. Với mình,
không hoàn thành công việc yêu thích thì 
cũng đồng nghĩa với việc mình đang bỏ cuộc, 
và đang từ bỏ trách nhiệm lo cho con rồi. 

Mình quan niệm rằng gia đình và công việc 
luôn luôn song hành, cái nào cũng quan trọng!”

.
“Nơi nào có ý chí - Nơi đó có con đường”
“Đây chính là câu nói mà mình thấy tâm đắc và 
truyền được cảm hứng mạnh mẽ nhất cho bản thân
những lúc khó khăn. 

VHA của chúng ta đã, đang và sẽ có nhiều bước ngoặt 
mới. Chúng ta không thể tránh khỏi những chông gai,
thử thách.  Mỗi cá nhân sẽ cần phải nỗ lực thật nhiều để
làm nên một tập thể vững mạnh.

Chúc mọi người luôn đồng lòng, đoàn kết và tin tưởng 
vào "thuyền trưởng" của VHA. Chúng ta sẽ cùng nhau 
" Lên Đỉnh” Hoa Hồng” và đạt được những thành tựu
to lớn”. 
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Minh Hồng

Cuối tháng 9 này, chị Hồng và gia đình chính thức chào đón thêm một thành viên mới.
Đại gia đình VHA kính chúc chị: “Vượt cạn thành công” - “Mẹ tròn con vuông” 
Mong cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị. Đại gia đình VHA luôn sẵn sàng chờ đón 
ngày “Comback” của “Gấu mẹ” vĩ đại!



CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI
Gia nhập “Đại gia đình VHA”Gia nhập “Đại gia đình VHA”

Anh, Lê Cảnh Thuận
Chức vụ: Quản lý phát triển sản 
phẩm, Phòng Dự Án.

“ Mình thấy ấn tượng về không gian văn phòng 
đẹp, đội ngũ nhân sự trẻ, làm việc nhiệt tình.”

Ngoài kỹ năng chuyên môn cao, anh Thuận
còn có rất nhiều tài lẻ như: Hát, nhảy, chơi 
thể thao.

Chị, Nguyễn Hồng Thoa
Chức vụ: Chuyên viên HCNS, 
Phòng HCNS.
“Ấn tượng đầu tiên của mình tại VHA là mọi người 
ở công ty rất vui vẻ, cởi mở. Là thành viên mới còn 
nhiều cái chưa biết mình được chỉ bảo rất nhiều.”

Hồng Thoa

Chị, Ngô Hương Mơ
Chức vụ: Chuyên viên Marketing, 
Phòng Marketing.
“Mình rất ấn tượng với môi trường và văn hóa làm
việc tại công ty. Các thành viên tại VHA rất trẻ và
tràn đầy năng lượng”

Hương Mơ
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KHỞI GIÁ TRỊ, TẠO THÀNH CÔNG

Tạp chí nội bộ VHA sẽ được lên sóng đều đặn vào ngày 05 
và 20 hàng tháng. Các VHA-er hãy cùng chờ đón nhé!
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