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BẢN TIN

Theo �ó, khách hàng khi sở hữu các sản phẩm thuộc Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ �ược 
hưởng chiết khấu lên tới 14,5%, thanh toán �ợt 1 chỉ từ 700 triệu, �ược hỗ trợ lãi suất 0% 
lên tới 18 tháng, ưu �ãi phí QLVH �ến hết 2027, �ược tặng thẻ golf �ịnh danh thời hạn sử 
dụng 12 tháng cho 50 buổi. Thêm vào �ó, khách hàng sẽ �ược tham gia chương trình 
bốc thăm 
"Nhà sang - Vàng ký" 1kg vàng và 10 cây vàng với tổng giá trị lên tới 2 tỷ 100 triệu �ồng.

Điểm sáng của thị trường BĐS cuối năm 
gọi tên Dragon Ocean Đồ Sơn

Đặc biệt, Tháng 12 này sẽ là sự kiện �ược mong chờ nhất, khách sạn quốc tế 5 sao 
Dream Grandeur Resort sẽ �ược vận hành thử nghiệm, như một lời khẳng �ịnh cho tiến 
�ộ mà CĐT �ã �ề ra.

Với CBSH tốt nhất trên thị trường: "Đón mùa rực rỡ- Khai mở tiềm năng"
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VIÊN KIM CƯƠNG ĐA SẮC
Dolce Penisola Quảng Bình

vẫn tỏa sáng trên bán �ảo Bảo Ninh
Trong giai �oạn thị trường Bất Động Sản “Sớm nắng chiều mưa” như hiện tại, dự án 
Dolce Penisola Quảng Bình vẫn �ang “nổ số” �ều với sự cam kết và tinh thần chiến 
�ấu của những VHA-er. Chính sách mới cam kết lợi nhuận 10% �ang dần nhận �ược 
sự �ón nhận từ thị trường. 

Dự án vẫn �ang có tiến �ộ thi công rất �ều, khoảng 1-2 tầng/tháng �ến từ Nhà thầu 
Coteccons, khách sạn 5+ sao Dolce Penisola Quảng Bình sẽ sớm �i vào khai thác vận 
hành �ể �em lại dòng tiền bền vững cho khách hàng. 
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VHA TREND
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VHA “THAY ÁO” MỚI

Trong lúc thị trường bất �ộng sản có sự sàng lọc mạnh mẽ, VHA �ã có những �ổi mới 
lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Với phương châm "Luôn thay �ổi �ể tốt hơn", 
VHA quyết tâm thay �ổi, cải tiến �ể khẳng �ịnh vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

TÁI THIẾT ĐỊNH VỊ, VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN

Dù �ối với khách hàng cá nhân, các �ối tác hay chính những người lao �ộng, VHA 
Holding cho biết vẫn giữ vững phương châm "Luôn thay �ổi �ể tốt hơn" với tâm thế 

phụng sự cộng �ồng, bồi �ắp, phát huy giá trị cốt lõi:

"Tín - Tâm - Tường - Kiến - Vinh" 
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Cùng với �ó, VHA Holding �ã có bộ nhận diện thương hiệu mới, văn phòng làm việc 
mới phù hợp �ịnh hướng phát triển mới. Đọc sách, chăm sóc cây, thưởng thức trà 
hay cafe… là cách mà "những con người VHA" (VHA-er) giải trí hàng ngày. 
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Một góc ưa thích mà VHA-er ngồi "tám chuyện" 
thị trường bất �ộng sản

Ngoài những sự kiện, buổi training thì �ây cũng là nơi các VHA-er thỉnh thoảng 
"sắm vai" ca sĩ �ể hát cho nhau nghe.
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Bàn trà là góc �ể nhà VHA cùng nhau tham gia "Happy Time" hàng ngày. Mỗi sáng, 
cả 3 �ầu cầu - chi nhánh của công ty tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Bình sẽ cùng 
kết nối và chia sẻ về những chủ �ề cuộc sống �ể nạp thêm năng lượng cho ngày mới.
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Team dự án của VHA cung cấp những tin tức thị trường vĩ mô cho 
�ến phân tích chi tiết vào từng dự án, �óng gói sản phẩm, tư vấn 

phát triển kinh doanh… 
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Team marketing năng �ộng, sáng tạo. Không gian làm việc của bộ phận này cũng 
linh hoạt �ể có thể cung cấp những ý tưởng mới hữu ích, hiệu quả trong các chiến 
dịch truyền thông bán hàng, tổ chức sự kiện… 
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Một trong những sự kiện lớn mà VHA tham gia tổ chức là Fesival khinh khí cầu ra mắt 
dự án Dolce Penisola Quảng Bình vào tháng 7/2022
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Để trở thành một thành viên của VHA, ngoài kỹ năng chuyên môn, VHA-er thường 
xuyên �ược �ào tạo các kỹ năng, khóa học liên quan về thị trường bất �ộng sản, 
pháp lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình… 
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HUMANS OF VHA
GỢI Ý NHÂN VẬT

TUẦN NÀY

MỘT GEN Z Ở CHI NHÁNH VHA HÀ NỘI
THẦN SỐ HỌC SỐ 8:

Độc lập - Tự chủ
Mạnh mẽ - Quyết �oán
Khó thể hiện cảm xúc

Cá tính mạnh
Kiên cường

Giờ hãy dành ra một phút để đoán
nhân vật này nhé! 
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CÔ NÀNG ADMIN
CỦA VHA

 ĐẶNG VÂN ANH

T�A� Ô�Xanh

Năm sinh:   2001
Công việc hiện tại:  Admin của dự án Dolce Penisola Quảng Bình
Học vấn:   Tốt nghiệp Khoa Quản lý Kinh tế của Đại học Thương Mại
Tình trạng “File �ính kèm”: Chưa mảnh tình vắt vai

NEWS
VHA



VOL.6 | 25 NOV 2022 15

Bạn có �oán �úng nhân vật �ược
“réo tên”

tại Chuyên mục Humans of VHA không?

Vẻ ngoài xinh xắn, ngây thơ và “búng ra sữa”, nhưng ít ai biết �ược rằng trong Vân 
Anh lại có rất nhiều phần “Thực dụng” và Tư bản!

Lí do �ể cô nàng chọn ngành Quản lý Kinh Tế của Đại học Thương Mại rất �ơn 
giản: Do ngành học có chữ Quản Lý (thích làm sếp) và Có niềm �am mê mạnh mẽ 

với TIỀN!

Lí do tại sao Vân Anh lại là Trái Ổi Xanh và Những câu 
chuyện dở khóc dở cười của Gen Z khi mới �i làm,... 

Mời các VHA-er tìm hiểu ngay sau �ây nhé!
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TÍNH CÁCH BÊN NGOÀI NHẸ NHÀNG 
BÊN TRONG CỨNG RẮN

*Thích những người giỏi hơn mình �ể �ược học hỏi 
*Jungkook
*Xem phim (tuy nhiên chỉ xem �ến tập gần cuối, tập cuối 
gần như không bao giờ xem)

*Ghét những người vũ phu - ưa dùng bạo lực
*Ghét hình xăm (nhưng gần �ây lại hơi hơi thay �ổi vì 
Jungkook)

SỞ THÍCH

SỞ GHÉT

Vân Anh tự cảm nhận mình giống một ly Nước Ép Ổi. Ở �ộ tuổi mới ra trường, những va 
chạm với xã hội chưa nhiều, Vân Anh cảm nhận bản thân vẫn còn rất Non & Xanh: “Ở 
nhà �ược bố mẹ khá cưng chiều, mẹ em còn hay trêu là Nhà giàu dẫm gai mồng tơi, 

thậm chí hồi mới thi Đại học xong còn bảo em quá nhát �ể lên Hà Nội học”

Tuy vậy, trải qua 2 công việc: Trợ giảng tại trung tâm Tiếng Anh & Admin tại VHA, 
“Trái ổi xanh” �ã có nhiều phần “chín” hơn và dạn dĩ hơn.

Công việc “Thợ �ụng” tại Trung tâm Tiếng Anh: Ngoài trợ giảng tại Trung tâm, Vân 
Anh còn kiêm thêm rất nhiều vị trí: Sale, Người giữ lửa, Marketing,...Đã có những thời 
gian ngày nào cũng phải dậy từ 5h sáng �ể �ánh thức học sinh dậy học bài. Nhiều 

bạn �ã bật lại bằng cách “bật chế �ộ máy bay”. Cũng có trường hợp dở khóc dở cười 
khi Học sinh còn hỏi ý kiến Vân Anh vì thua cược 20 triệu bóng �á,... Mọi chuyện �ược 

giải quyết ổn thỏa và Trái ổi �ã “chín hơn”.
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ADMIN TẠI VHA - “CÚ SỐC” 
ĐẦU ĐỜI CỦA CÔ BÉ SINH VIÊN
Giai �oạn sinh viên bị gián �oạn bởi dịch Covid, học online nên Vân Anh dành 
phần lớn thời gian ở quê. Đến với VHA như một cái duyên, VHA là lí do �ể Vân 
Anh khăn gói quay trở lại mảnh �ất Hà Nội. Giai �oạn Vừa học vừa làm �ã tạo 
nên một Vân Anh �ầy bản lĩnh.

“Hồi mới �i làm, em còn tưởng anh chị 
dọa em nên �ôi khi cũng hơi mất tinh 

thần”

Trong lĩnh vực BĐS có nhiều phần 
thực dụng, việc phát sinh vấn �ề và 
trao �ổi, thậm chí tranh luận là không 
thể tránh khỏi. Đã có nhiều lần chỉ vì 
một câu nói “hơi lên tông giọng” �ã 
khiến Vân Anh mất tinh thần và suy 
nghĩ trong thời gian dài. 

Ngoài áp lực công việc, có thời �iểm “Trái ổi” �ã phải �ối mặt với nhiều vấn �ề 
khác: Biến cố sức khỏe, Ông chủ trọ �ầu gấu, Bạn bè,...: “Em may mắn vì có mấy 
�ứa bạn cùng phòng. Hôm nào về thấy sắc mặt em không �ược ổn, chúng nó 
tự ăn cơm xong tự giác dọn luôn, sau �ó hỏi han an ủi em. Em nhớ có một lần 
em và bạn không nói câu nào, chỉ lên giường nằm nhìn nhau rồi khóc”
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“BỐ MẸ CHƯA BAO GIỜ LÀM 
CON THẤT VỌNG ĐIỀU GÌ,

NÊN CON CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ 
LÀM BỐ MẸ THẤT VỌNG”

Kì vọng của bố mẹ càng lớn, áp lực càng cao. Luôn là một con ngoan trò giỏi, 
thậm chí Vân Anh còn �ỏ mặt ngượng ngùng khi lần �ầu �i in phao thi �ại học. 
Tuy bố mẹ không nói ra, nhưng “Trái ổi” luôn cảm nhận �ược rất nhiều kì vọng và 
niềm tin của bố mẹ vào mình: “Có những lần em gọi về cho bố mẹ chỉ �ể nghe 
giọng, lấy �ộng lực. Tự nhủ không �ược khóc, nhưng chỉ cần nghe Alo, nước mắt 
cứ rơm rớm chảy ra”

Xuyên suốt buổi trò chuyện, mỗi khi nhắc �ến gia �ình, �ôi mắt của Vân Anh luôn 
sáng lên và tràn �ầy sự tự hào. 

SỰ KHÁC BIỆT LỚN NHẤT KHI CÒN LÀ SINH VIÊN VÀ MỘT NGƯỜI ĐI LÀM

Đó chính là thói quen gọi về cho gia �ình. Hồi còn là sinh viên Vân Anh coi �ó 
như là nghĩa vụ, chẳng có việc gì vẫn cần gọi về �ể báo cáo. Tuy nhiên sau một 
thời gian “va vấp với �ời”, lúc nào cô Admin cũng muốn gọi về �ể nghe giọng 
bố mẹ, thậm chí sợ gọi nhiều bố mẹ không làm �ược việc.

Như bao Gen Z khác, Vân Anh cũng có những mục tiêu riêng của mình. Động lực 
của “Trái ổi” chỉ �ơn giản là câu nói của mẹ: “Khi nào Vân Anh có tiền thì Vân 
Anh mua cho mẹ thứ này, thứ kia nhé!”
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 RẤT KHÁC
TẠI GIA ĐÌNH VHA

CÓ MỘT

VÂN ANH 
“VHA thực sự là một trải nghiệm �ầu �ời mà có lẽ em không bao giờ quên. VHA cho 
em những người bạn, anh chị mới. VHA cho em những trải nghiệm chưa bao giờ em 
có �ược. VHA cho em cơ hội �ược sai, �ược sửa và trở thành phiên bản tốt hơn của 
chính mính!”

Giữa thời �iểm Thị trường Bất Động Sản “sớm nắng chiều mưa” như hiện tại, 
“Trái ổi xanh” cũng có có những sự hoang mang, lo lắng nhất �ịnh. Tuy nhiên 
sự cam kết, trách nhiệm và năng lượng tích cực lúc nào cũng thường trực bên 
trong cô nàng 21 tuổi. 

Đã ít �i những giọt nước mắt, �ã vơi dần những cảm giác sợ hãi, rối bời. Giờ 
�ây là những giải pháp, những công việc �ược xử lý một cách trôi chảy từ vị trí 
của “Trái ổi sắp chín” - Vân Anh.

Chúc Vân Anh và tất cả
Vha-er sẽ luôn vững tin!
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TRÁI ỔI GIAN GIAN 
Díu Díu Mập Mờ

Điểm qua những lần rung �ộng và cảm nắng với những người bạn khác giới, Vân 
Anh cũng mất kha kha thời gian �ể nhớ lại và �ếm. Đào hoa là vậy, nhưng cho �ến 

hiện tại tất cả những mối quan hệ �ó chỉ dừng lại ở mức “trên tình bạn”. 

“Trái ổi” vẫn �ang trên kệ và chờ một người thật phù hợp! Một chút bật mí về gu 
của Cô nàng Admin này:

*Thích những người tinh tế. “Hơn mình một cái �ầu” theo cả nghĩa bóng và 
nghĩa �en
*Say NO với những người Vũ Phu
*Cô nàng có Deadline “chống lầy” khá giãn - Ngoài 27 tuổi! Các anh lưu ý!
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LUÔN THAY ĐỔI ĐỂ TỐT HƠN


