




From
GOOD

Thông Điệp Chủ Tịch

Kết Nối Giá Trị Phát Triển Cùng Sự Tiến Bộ 
Xã Hội Ngay Từ Những Ngày Đầu 
 
Hành Trình 15 Năm Lan Toả Nhân Văn

Hành Trình Phát Triển Đồng Hành Cùng 
Những Giá Trị Sẻ Chia 

KẾ T NỐI GIÁ TRỊ, 
L AN TOẢ NHÂN VĂN

4 KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE



BEYOND

Chiến Lược Phát Triển Bền Vững

CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯ Ợ NG, 
KIẾN TẠO TƯ Ơ NG L AI

And

Thông Điệp Chủ Tịch

Kết Nối Giá Trị Phát Triển Cùng Sự Tiến Bộ 
Xã Hội Ngay Từ Những Ngày Đầu 
 
Hành Trình 15 Năm Lan Toả Nhân Văn

Hành Trình Phát Triển Đồng Hành Cùng 
Những Giá Trị Sẻ Chia 

Đổi Mới Toàn Diện Để Vươn Tầm Khu Vực

Những Con Số Nổi Bật

Hệ Giá Trị Cốt Lõi

Tập Thể Ban Lãnh Đạo

Hội Đồng Quản Trị

Văn Hoá Doanh Nghiệp

Thành Quả Từ Nỗ Lực Kiến Tạo  
Giá Trị Sẻ Chia

Khát Vọng Chạm Đỉnh Cao Vươn Tầm Xa

Quỹ Đất Sạch

Danh Mục Dự Án Đang Phát Triển

Danh Mục Dự Án Đã Phát Triển

KẾ T NỐI GIÁ TRỊ, 
L AN TOẢ NHÂN VĂN

LỚ N MẠNH VƯ Ơ N CAO, 
NÂNG TẦM CUỘC SỐNG

GOOD GREAT
From To
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KẾT NỐI  
GIÁ TRỊ, 
LAN TỎA  
NHÂN VĂN

Hành trình 15 năm bền bỉ kiến tạo chuẩn 

sống, khai mở tiềm năng tại những miền 

đất đang bước vào thời kỳ phát triển cũng 

là ngần ấy năm tận tâm phụng sự, chung 

tay giải quyết các vấn đề an sinh cho cộng 

đồng, Tập đoàn Kim Oanh đã gắn liền từng 

bước trưởng thành của doanh nghiệp với 

mỗi bước sẻ chia cùng xã hội, từ đó ghi dấu 

hành trình vươn mình của một thương hiệu 

đầu tư, phát triển bất động sản nhân văn.
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Thông Điệp 
Chủ Tịch

Định hướng là một nhà phát triển bất động sản có trách 

nhiệm ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Kim 

Oanh đã không ngừng kiến tạo nên các giá trị sẻ chia, hài 

hòa lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng. 

Mỗi sản phẩm, dịch vụ mà Tập đoàn Kim Oanh cung cấp 

không chỉ mang chất lượng thật, giá trị thật, mà còn góp 

phần thúc đẩy sự phát triển, nâng cao đời sống của cộng 

đồng với các hoạt động xã hội toàn diện và rộng khắp. 

Trải qua gần 15 năm phát triển, bằng nội lực mạnh mẽ 

cùng triết lý kinh doanh bền vững, Tập đoàn Kim Oanh đã 

vươn mình lớn mạnh, sở hữu một hệ sinh thái bất động 

sản khép kín được đông đảo khách hàng tin yêu lựa chọn. 

Bên cạnh đó, với hoạt động xã hội chuyên nghiệp và rộng 

khắp, Tập đoàn Kim Oanh đã được ghi nhận bởi những giải 

thưởng danh giá cho hành trình lan toả giá trị nhân văn, 

đồng hành cùng địa phương và quốc gia hiện thực hoá 

các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xã hội. 

Thành công của Tập đoàn Kim Oanh ghi dấu ấn sâu đậm 

của đội ngũ nhân sự 1.500 nhân viên giàu chuyên môn, 

kinh nghiệm và gắn bó cùng nhau dưới một mái nhà chung. 

Đây là tài sản quý giá nhất mà Tập đoàn Kim Oanh đang 

sở hữu trong hành trình phát triển của mình. Với Tập đoàn 

Kim Oanh, đội ngũ nhân sự cũng chính là những người chủ 

của doanh nghiệp với các chính sách tưởng thưởng minh 

bạch, rõ ràng, cùng làm cùng hưởng. Mọi nhân viên dù ở vị 

trí khiêm tốn nhất cũng đều được chăm lo chu đáo không 

chỉ cho cá nhân mà cả gia đình như tài trợ học bổng, mua 

bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, du lịch… 

Trong giai đoạn phát triển sắp tới, Tập đoàn Kim Oanh 

không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ theo các chuẩn mực quốc tế mà còn hướng đến mở 

rộng quy mô, đa dạng lĩnh vực nhằm đáp ứng toàn diện 

hơn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, với hoạt động 

cộng đồng được vận hành theo mô hình doanh nghiệp xã 

hội tiên tiến cùng các bước tiến đầu tiên sang lĩnh vực y 

tế và giáo dục,...Tập đoàn Kim Oanh không chỉ hướng đến 

chinh phục các mục tiêu tăng trưởng mới để khẳng định vị 

thế của một tập đoàn bất động sản chuyên nghiệp, nhân 

văn và bền vững, mà còn chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu 

phát triển xa hơn: trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành 

vươn tầm khu vực. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi trân trọng gửi đến Quý 

khách hàng, Quý đối tác lời cảm ơn chân thành nhất và 

mong rằng sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành 

của quý vị trong suốt hành trình kiến tạo cộng đồng, nâng 

tầm giá trị của Tập đoàn Kim Oanh.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

ĐẶNG THỊ KIM OANH

Trong giai đoạn phát triển mới, 
Tập đoàn Kim Oanh sẽ chung sức 

đồng lòng, tạo nên các kỳ tích 
trong kinh doanh, đồng thời  
kiên định gắn liền mục tiêu  

phát triển doanh nghiệp  
với sự tiến bộ của xã hội.
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Sau 5 năm phát triển vượt trội, Kim Oanh 

chuyển mình lớn mạnh mang tầm vóc của 

một tập đoàn phát triển bất động sản, sở hữu 

hệ sinh thái khép kín với các doanh nghiệp 

chuyên môn hoá, cộng hưởng tối ưu giá trị. 

Thương hiệu nhà ở vừa túi tiền Richhome và 

quỹ từ thiện Kim Oanh – một tổ chức phi lợi 

nhuận hoạt động chuyên nghiệp được giới 

thiệu chính thức với thị trường đã thay cho 

tuyên ngôn tiên phong, tích cực lan toả các 

giá trị nhân văn, khẳng định mục tiêu không 

chỉ hướng đến nâng tầm chất lượng sống mà 

còn thúc đẩy phát triển chung của xã hội của 

Tập đoàn Kim Oanh.

Hơn 1 thập kỷ trôi qua, Tập Đoàn Kim Oanh đã thành 

công mở rộng quy mô tổ chức, kiến tạo nên các dự 

án tiềm năng, cung cấp hơn 48 sản phẩm với hạ tầng 

chuẩn mực và tiện nghi, hiện đại tại những vị trí trọng 

điểm tại các tỉnh Bình Dương, Biên Hoà, Đồng Nai 

cùng các hoạt động xã hội rộng khắp trải dài cả nước. 

Tất cả đã tạo nên tiền đề vững chắc cho một hành 

trình phát triển và đổi mới toàn diện, để chinh phục 

những tầm cao  mới và  vươn tầm khu vực.

Hình thành từ năm 2009 

là cầu nối uy tín mang các 

sản phẩm bất động sản chất 

lượ ng thật đến vớ i cộng 

đồng, Kim Oanh đã gắn liền 

mục tiêu phát triển vớ i sự 

tiến bộ của xã hội. Vớ i các 

hoạt động thiện nguyện quy 

mô, Công ty hướ ng đến hỗ 

trợ, góp phần giải quyết các 

vấn đề an sinh xã hội, xây 

dựng đời sống đủ đầy và 

hạnh phúc. 

Kết Nối Giá Trị 
Phát Triển 
Cùng Sự  
Tiến Bộ Xã Hội  
Ngay Từ Những  
Ngày Đầu
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Hành Trình Gần 15 Năm 
Lan Tỏa Nhân Văn
Với tôn chỉ “Khởi sự từ tâm”, ngay từ khi thương hiệu Kim Oanh 

ra đời năm 2009, các chương trình thiện nguyện đã được 

thường xuyên tổ chức. Đến năm 2016, với kỳ vọng đưa các hoạt 

động thiện nguyện trở thành các dự án lâu dài, được thực hiện 

chuyên nghiệp để mang tới những đổi thay căn cơ cho các đối 

tượng thụ hưởng, 

Quỹ từ thiện Kim Oanh chính thức được ra mắt. 

Mang sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn vì một Việt 

Nam bình đẳng và phát triển bền vững, tới nay Quỹ 

đã chung tay hỗ trợ cộng đồng và chia sẻ cùng các 

cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt tại khắp 47 tỉnh 

thành trên toàn quốc. 

Tầm vóc mới là nguồn lực cũng là động 

lực để của thương hiệu Kim Oanh đóng 

góp tích cực hơn nữa nhằm chung tay xây 

dựng các giá trị bền vững của cộng đồng, 

góp phần hoàn thiện các mục tiêu quốc 

gia về phát triển kinh tế, xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 làm chao đảo nền 

kinh tế, khiến toàn thị trường bất động sản tê liệt và chính hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn Kim Oanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, giá trị nhân 

văn lại càng tỏa sáng. Công tác thiện nguyện đã được thực hiện quyết liệt, 

quy mô và chuyên nghiệp hơn để khẩn trương đồng hành toàn diện cùng 

người bệnh, người lao động khó khăn và các lực lượng y tế tuyến đầu.

Suất học bổng
Giá trị từ 1.000.000đ 
đến 65.000.000đ6.941

Tỷ 
đồng

Tổng
kinh
phí 350Phần quà

Trao tặng những hoàn cảnh khó khăn 
vào các dịp lễ, Tết54.621Căn nhà

Tặng những 
hoàn cảnh khó khăn547

Phòng khám
Khám chữa bệnh phối hợp cùng với 
các bệnh viện, trung tâm y tế1

Trường hợp
mổ tim6Địa phương

được hỗ trợ47
Chương trình
Trong đó có 8 chương trình
hỗ trợ phòng chống COVID-19840Trường học

Được xây dựng trong 
nước và tỉnh Mondulkiri - 
Vương quốc Campuchia

12
Công trình dân sinh
Gồm cầu, đường, nhà văn hoá 
TP. Thừa Thiên - Huế, Bến 
Tre, TP.HCM, Đồng Nai

26

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT - TỪ 2015 ĐẾN 2021
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2009

2016 2022

2010

2015

2017

2018

2019

2020

2021

Là đơn vị tư vấn, phân phối BĐS 

tại Khu vực Bình Dương.

KIM OANH REAL ESTATE 
ĐƯỢC THÀNH L ẬP

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜ NG VÀO TP.HCM

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH 
TẬP ĐOÀN

Hợp tác với các đối tác Becamex, Tín Nghĩa, 

Giang Điền, Thanh Lễ...

Mang tên The East Gate tại thành 

phố Dĩ An, Bình Dương.

Hợp tác chiến lược với Ngân hàng 

TMCP Phương Đông (OCB). Phát 

triển dự án căn hộ hiện đại Legacy 

Central tại Thuận An, Bình Dương.

Với quy mô hơn 84ha tại Nhơn 

Trạch, Đồng Nai.

Trở thành nhà phát triển bất động 

sản với 3 công ty thành viên.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 2.882 với 04 công 
ty thành viên; 09 sàn giao dịch; Tăng quỹ 

đất lên 650 ha và phát triển dự án Khu công 
nghiệp tại Bình Dương, khu đô thị Century 

City 49,8 ha tại Long Thành, Đồng Nai.

PHÁT TRIỂN DÒNG 

SẢN PHẨM CAO CẤP

Khu đô thị Golden Center City,  

Mega City 1 tại Bến Cát,  

Bình Dương.

Lên 100 tỷ đồng với 06 chi nhánh 

và 900 nhân sự.

MỞ RỘNG QUY MÔ, 
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ  
MEGA CITY 2

TRIỂN KHAI DỰ ÁN CĂN 
HỘ ĐẦU TIÊN

PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC 
MẠNH MẼ. 

MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC. 

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, TĂNG CƯỜNG  

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chuyển trụ sở về TP.HCM Hoàn thiện chuỗi giá 

trị bất động sản, đổi mới chiến lược thương hiệu 

Mở rộng hợp tác với Frasers Property (Singapore), 

Sumitomo Forestry (Nhật Bản). 

Hành trình 
phát triển 
đồng hành 
cùng những 
giá trị sẻ chia HÀNH TRÌNH 

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI 
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Vì một Việt Nam bình đẳng và 

phát triển bền vững.

Với đa dạng hoạt động chăm lo 

an sinh xã hội, nhân đạo trẻ em.

Với các hoạt động hỗ trợ nhịp thở, nhu yếu phẩm, thuốc an sinh 

và suất ăn dinh dưỡng với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng.

Và vinh dự Nhận Huân chương 

lao động hạng Nhì do Chủ tịch 

nước trao tặng.

Cho thành tích công tác xã hội từ 

thiện từ năm 2010 - 2014.

Chính thức đại diện tập đoàn Kim Oanh 

lan tỏa giá trị nhân văn theo định  hướng 

chuyên nghiệp và vinh dự nhận Huân 

chương lao động hạng ba do Chủ tịch 

nước trao tặng.

Gồm các hoạt động nhân đạo trẻ em, đồng 

hành cùng nông dân phát triển kinh tế, hỗ trợ 

nhà ở, phát triển giáo dục, chăm lo cho các 

gia đình chính sách, gia đình có công với 

Cách mạng.

Kim Oanh Foundation - tổ chức xã hội phi lợi nhuận chuyên nghiệp theo 

tiêu chuẩn quốc tế, uy tín, minh bạch nhằm chia sẻ những giá trị nhân văn 

và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.  

Vinh dự nhận giải thưởng - Nhà phát triển bất động sản thể hiện trách 

nhiệm xã hội và có đóng góp cho cộng đồng – Winner of Special 

Recognition for CSR của giải thưởng danh giá Property Guru 2022.

Hành trình 
phát triển 
đồng hành 
cùng những 
giá trị sẻ chia HÀNH TRÌNH 

LAN TOẢ NHÂN VĂN

RA MẮT CHUỖI HOẠT ĐỘNG 

THIỆN NGUYỆN VỚI TRIẾT LÝ 

KHỞI SỰ TỪ TÂM

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THIỆN 
NGUYỆN TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ 
CÁC TỈNH THÀNH LÂN CẬN

TỔ CHỨC HÀNG LOẠT HOẠT 
ĐỘNG NHÂN ĐẠO

TỔNG KINH PHÍ CHO HOẠT 
ĐỘNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN  

2010 – 2018 ĐẠT 106 TỈ ĐỒNG 

ĐỒNG HÀNH CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID

NHẬN BẰNG KHEN 
CHÍNH PHỦ

RA MẮT CHÍNH THỨC  

QUỸ TỪ THIỆN KIM OANH

TÁI CƠ CẤU , CHUYỂN ĐỔI THÀNH  KIM OANH FOUNDATION

2009

2016 2022

2010

2015

2017

2018

2019

2020

2021
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Một con người, một 

tâm nguyện  kiên 

định sứ mệnh phụng 

sự xã hội, san sẻ yêu 

thương là khởi đầu 

cho hành trình hơn 

một thập kỷ không 

ngừng phát triển cộng 

đồng, nâng tầm trải 

nghiệm sống. 

Khởi sự
từ tâm
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Cộng đồng 
nhân ái
Thành quả của hành trình thắp 

sáng và lan tỏa yêu thương trên 

cả nước của một doanh nghiệp 

bất động sản có trách nhiệm 

là những cộng đồng chia sẻ, 

luôn đồng hành cùng các hoạt 

động xã hội như một thói quen 

tích cực, chung tay dựng xây 

một tương lai phồn vinh và 

hạnh phúc.

Doanh nghiệp 
nhân văn 
Giá trị nhân văn lan toả trong 

toàn thể đội ngũ đã tạo nên 

một doanh nghiệp với văn 

hóa đặc trưng và bền vững, 

nơi mỗi con người toàn tâm 

cống hiến hết mình, nỗ lực 

kiến tạo nên các sản phẩm bất 

động sản và các hoạt động ý 

nghĩa, mang các giá giá trị chân 

- thiện - mỹ đến với cộng đồng.

Khởi sự
từ tâm
Một con người, một 

tâm nguyện  kiên 

định sứ mệnh phụng 

sự xã hội, san sẻ yêu 

thương là khởi đầu 

cho hành trình hơn 

một thập kỷ không 

ngừng phát triển cộng 

đồng, nâng tầm trải 

nghiệm sống. 
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Phát triển địa phương, nâng tầm 

chuẩn sống cho cộng đồng sẽ 

luôn là động lực cho những đổi 

mới mỗi ngày của Tập đoàn Kim 

Oanh nhằm kiến tạo nên những 

công trình không ngừng vươn 

cao, góp phần tạo nên diện mạo 

của những đô thị hiện đại cùng 

những giá trị sống mới, tiện nghi, 

an toàn và bền vững. 

LỚN MẠNH 
VƯƠN CAO, 
NÂNG TẦM 
CUỘC SỐNG
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TRIẾT LÝ

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ SẺ CHIA LÀ NỀN TẢNG 
CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
VÀ LÀ Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA 
THÀNH CÔNG

KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG, 
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ 

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU 
BIỂU KIẾN TẠO GIÁ TRỊ HIỆN ĐẠI, 
NHÂN VĂN  VÀ BỀN VỮNG

Năm 2022, Tập đoàn Kim Oanh 
chính thức bước vào giai đoạn khẳng 
định vị thế của một tập đoàn bất 
động sản chuyên nghiệp, nhân văn 
và bền vững. Vị thế mới được xác lập 
từ việc tái cấu trúc hệ thống quản trị 
tập đoàn; chuẩn hoá hệ sinh thái tạo 
lập chuỗi giá trị bất động sản khép 
kín; công bố các định hướng chiến 
lược đa dạng hóa sản phẩm và mở 
rộng địa bàn kinh doanh, ra mắt trụ 
sở mới tại TP.HCM cùng hệ thống 
nhận diện thương hiệu hiện đại, đại 
diện cho triết lý phát triển, sứ mệnh 
và tầm nhìn của một hành trình phát 
triển nhanh và đột phá. 

Đổi Mới 
Toàn Diện Để 
Vươn Tầm 
Khu Vực

27Fro m GOO D     -      To GRE AT      -     A n d B E YO N D26 KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE



Tổng quỹ
từ thiện Tỷ đồng

Nhân sự

350
1500

Sàn
giao dịch

Chi
nhánh

9 9

Những Con Số Nổi Bật
Số liệu được cập nhật năm 2020

Quỹ đất tích luỹ
ha

Sản phẩm

500
Dự án
phát triển

+48

Cung cấp ra 
thị trường mỗi năm6000

Sở hữu quỹ đất tích luỹ  lên đến hơn 350 héc ta tọa lạc ở những vị trí 

đắc địa tại nhiều thị trường trọng điểm như: Đồng Nai, Bình Dương, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc… cùng hơn 5000 sản phẩm đa dạng 

loại hình, phân khúc và hệ thống 12 sàn giao dịch với hơn 1500 nhân 

sự được đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp hoá, Tập đoàn Kim 

Oanh đã sẵn sàng mọi nguồn lực cho sự phát triển, mở rộng hợp tác 

đầu tư với các đối tác uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, 

mang thương hiệu Kim Oanh lên nấc thang mới ngang tầm các tập 

đoàn hàng đầu cả nước và vươn tầm khu vực.  

Luôn kiên định với lý tưởng tạo lập các giá trị sẻ 

chia, Quỹ Từ thiện Kim Oanh cũng đã tổng kết 14 

năm hành trình thiện nguyện Kim Oanh với nhiều 

thành tựu ý nghĩa, đồng thời mở ra một chặng 

đường với tên gọi Kim Oanh Foundation hướng 

đến hoạt động phi lợi nhuận một cách chuyên 

nghiệp, chuẩn mực quốc tế vì mục tiêu phát triển 

cộng đồng và các thế hệ tương lai với tầm nhìn xa 

hơn, bền vững hơn.
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Cam kết các chuẩn mực 
đạo đức, chuẩn mực nghề 
nghiệp, hướng đến các tiêu 
chuẩn quốc tế trong quá 
trình hoạt động.

Lấy con người làm trọng tâm 
cho mọi hoạt động và là nền 
tảng xây dựng mối quan hệ lâu 
dài và bền vững.

Đề cao và duy trì tinh thần 
trách nhiệm trong mọi hoạt 
động  nhằm giữ vững cam 
kết với khách hàng, đối tác…

Tôn trọng khách hàng, đối tác, 
đồng nghiệp như tôn trọng 
chính mình để luôn hành động 
phù hợp, sẵn sàng lắng nghe 
với tinh thần cầu thị.

Nỗ lực hết mình cho mục 
tiêu đề ra, hướng đến kết 
quả cao nhất trong mọi 
hoạt động.

STANDARDIZATION 
CHUẨN MỰC

ACCOUNTABILITY 
TRÁCH NHIỆM

HUMANITY  
NHÂN VĂN

RESPECT 
TÔN TRỌNG

EFFICIENCY  
HIỆU QUẢ

Hệ Giá Trị Cốt Lõi

Kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động, đồng thời 
gắn kết toàn thể đội ngũ 
ban lãnh đạo, các cấp 
quản lý và nhân viên 
tập đoàn Kim Oanh là 
các hệ giá trị cốt lõi 
mang tên SHARE - đại 
diện cho các niềm tin, 
nguyên tắc hành xử vì 
mục tiêu tạo dựng nên 
các giá trị sẻ chia của 
một tập đoàn bất động 
sản chuyên nghiệp, 
nhân văn và bền vững.  
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Nắm giữ mảng hoạt động cốt 

lõi của Tập đoàn Kim Oanh, Kim 

Oanh Land chú trọng đầu tư phát 

triển quỹ đất sạch tại các khu 

vực thị trường trọng điểm, có hệ 

thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, 

tạo tiền đề vững chắc cho việc 

hình thành các dự án đa dạng 

loại hình sản phẩm.

TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI 
BẤT ĐỘNG SẢN  

Với hệ thống chi nhánh, sàn giao 

dịch rộng khắp cùng với đội ngũ 

chuyên viên giàu kinh nghiệm, luôn 

đặt khách hàng là trọng tâm, Kim 

Oanh Realty không chỉ mang sản 

phẩm của Tập đoàn Kim Oanh nhanh 

chóng tiếp cận khách hàng mà còn 

trở thành người đồng hành tin cậy 

cho mọi quyết định đầu tư và an cư.

Thông qua các giải pháp, dịch vụ 

xây dựng chất lượng cao, hiệu quả 

tối ưu cùng cam kết đồng hành, Kim 

Oanh Construction cam kết mang 

lại niềm tin và giá trị cộng hưởng 

cho khách hàng, đối tác, góp phần 

kiến tạo các công trình bền vững 

vì sự phát triển của cộng đồng văn 

minh, thịnh vượng.

Với tôn chỉ “Khởi sự từ tâm”, Kim Oanh 

Foundation là tổ chức xã hội hoạt động 

theo định hướng bền vững và chuyên 

nghiệp. Với các hoạt động đa dạng và rộng 

khắp, Kim Oanh Foundation mang đến các 

điều kiện cho sự phát triển bình đẳng của 

con người, nâng cao đời sống cộng đồng 

góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát 

triển bền vững của quốc gia.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN

THI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG 
VÀ NHÀ Ở

PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG

Theo đuổi triết lý tạo lập nên các giá trị 

sẻ chia, Tập đoàn Kim Oanh đã nghiên 

cứu và phát triển hệ sinh thái đồng bộ 

với các tiêu chí: đa dạng, chuyên môn 

hoá, tối ưu và hiệu quả nhằm mang lại  

lợi ích hài hoà cho khách hàng, đối tác, 

cổ đông và cộng đồng. 

Hệ Sinh Thái 
Tối Ưu Giá Trị
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Tập Thể Ban Lãnh Đạo
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Bà NGUYỄN NGỌC ÁNH (DOR A)
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tăng cường hợp tác với các đối tác 

quốc tế là con đường hiệu quả nhất 

để Tập đoàn Kim Oanh nhanh chóng 

hoàn thiện và khẳng định năng lực.

Ông NGUYỄN THUẬN 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kế thừa trọn vẹn những giá trị tốt đẹp mà Tập đoàn Kim Oanh 

đã tạo dựng trong hành trình gần 15 năm qua, theo đuổi các 

chuẩn mực quốc tế sẽ đưa Tập đoàn Kim Oanh trở thành một 

doanh nghiệp có tâm, có tầm trên thị trường bất động sản.

Bà ĐẶNG THỊ KIM OANH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc

Trong giai đoạn phát triển mới, Tập 

đoàn Kim Oanh sẽ chung sức đồng 

lòng, tạo nên các kỳ tích trong kinh 

doanh, đồng thời kiên định gắn liền 

mục tiêu phát triển doanh nghiệp 

sự tiến bộ của xã hội.

Hội Đồng 
Quản Trị
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Bà NGUYỄN THỊ NHUNG

Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Ông NGUYỄN PHÚ ĐỨC

Ông NGUYỄN ĐỨC THẬT 

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị
kiêm Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án

Thành viên Hội đồng quản trị  
kiêm Giám đốc Kim Oanh Foundation

Thành viên Hội đồng quản trị 

Hiệu quả và minh bạch tài chính là chìa khoá giúp 

Tập đoàn Kim Oanh tiếp cận các nguồn vốn đầu tư 

đa dạng và cơ hội hợp tác cùng các thương hiệu 

quốc tế danh tiếng.
Không chỉ chú trọng đa dạng hoá các sản phẩm thế 

mạnh, Tập đoàn Kim Oanh đồng thời hướng đến phát 

triển các sản phẩm bất động sản quy mô lớn, các 

khu đô thị tích hợp và bền vững.

Tiếp nối hành trình lan tỏa nhân văn trong 15 năm 

qua, Tập đoàn Kim Oanh sẽ không ngừng tiên 

phong, nỗ lực sáng tạo để phụng sự cộng đồng, 

đóng góp vào các mục tiêu bền vững của quốc gia.
Số lượng khách hàng tin yêu, đồng hành cùng những 

sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Kim 

Oanh chính là thước đo quan trọng nhất của hiệu 

quả kinh doanh bền vững.
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Ông NGUYỄN LƯƠ NG THỌ

Ông NGUYỄN VĂN TRIỂN

Ông TÔ DUY CHINH

Ông HOÀNG CHÂU TUẤN

Phó Tổng Giám đốc Vận hành Tập đoàn

Giám đốc khối Tài chính Tập đoàn

Giám đốc khối Bán hàng

Giám đốc khối Quản lý thiết kế

Tuân thủ các chuẩn mực quản trị tiên tiến, học hỏi 

kinh nghiệm quản trị của các tập đoàn hàng đầu 

trong lĩnh vực bất động sản giúp Kim Oanh phát 

triển ổn định và vững chắc.
Kim Oanh Group luôn xem kỷ luật & cam kết là yếu 

tố quan trọng đến thành công. Linh hoạt & chuyên 

nghiệp giúp tiếp cận được chuẩn mực của các tổ 

chức, định chế & các mô hình kinh tế, tài chính. Sự 

chuẩn xác & tốc độ giúp Kim Oanh Group quyết 

đoán trong các quyết định quan trọng & vững vàng 

trong mọi tình huống.

Tại Kim Oanh Group, chúng tôi rất nghiêm túc 

trong việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng và thị 

trường. Bằng sự kiên định, nỗ lực không ngừng và 

tổng hòa sức mạnh nội tại, hệ thống bán hàng Kim 

Oanh group phát triển ngày càng lớn mạnh, tạo 

dựng vị thế vững chắc trên thị trường bất động sản 

trong suốt hành trình gần 15 năm qua.

Thiết kế thông minh và ngôn ngữ kiến trúc luôn bắt 

kịp xu hướng và mang đậm nét đặc trưng theo định 

hướng phát triển của Kim Oanh Group là mục tiêu 

sắp tới nhằm mang đến cho từng gia chủ không 

gian sống đầy tính thẫm mỹ và thật sự hoàn hảo.
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HỢ P TÁC VÀ CHIA SẺ

PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN

Tinh thần hợp tác, đồng hành, chia 
sẻ trong công việc cũng như trong 
đời sống xuyên suốt từ ban lãnh 
đạo đến đội ngũ nhân viên đã tạo 
dựng nên một đại gia đình Kim 
Oanh gắn kết, đồng hành cho một 
mục tiêu phát triển vững mạnh và 
bền vững.

Mỗi thành viên tại Tập đoàn Kim 
Oanh luôn ý thức được sự phát 
triển của mỗi cá nhân có ý nghĩa 
quan trọng, đóng góp cho sự phát 
triển chung của tập đoàn. Từ đó 
không ngừng chủ động học hỏi, 
thể nghiệm, khám phá và chinh 
phục những cơ hội, thử thách mới. 

NHIỆT THÀNH VÀ CHUẨN MỰC 

Tập đoàn Kim Oanh tự hào với đội ngũ hơn 1500 nhân 
sự là những con người trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, 
luôn đề cao các chuẩn mực chuyên nghiệp, luôn dùng 
sự quan tâm, chu đáo làm phong cách đặc trưng, làm 
việc một cách tận tụy, luôn lấy sự hài lòng của khách 
hàng làm thước đo hiệu quả trong mọi hoạt động.

Văn Hoá
Doanh Nghiệp
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Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, những cống hiến của Tập đoàn Kim Oanh cho 
thị trường bất động sản, cho cộng đồng và khách hàng đã được ghi nhận và tưởng thưởng 
xứng đáng qua hàng trăm huân chương, bằng khen, giải thưởng của Trung ương và các 
cơ quan, ban ngành. Trong đó nổi bật là Huân chương Lao động Hạng II, Huân chương 
Lao động Hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận TQVN các tỉnh, thành...

Thành Quả Từ Nỗ Lực 
Kiến Tạo Giá Trị Sẻ Chia 

Những Người Đồng Hành 
Tin Cậy
Giữ vững cam kết và hài hòa lợi ích là dấu ấn riêng giúp Kim Oanh nhận được 
tín nhiệm từ đối tác trên nhiều lĩnh vực, đặt nền móng vững chắc cho hoạt 
động liên doanh, liên kết với các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước có 
chung tầm nhìn phát triển bền vững.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC XÂY DỰNG

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

ĐỐI TÁC QUẢN LÝ - VẬN HÀNH ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

ĐỐI TÁC TIẾP THỊ, PHÂN PHỐI

ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

LEGACY CENTRAL 
(BINH DUONG)

by KIM OANH GROUP

BEST CONDO 
DEVELOPMENT
(BINH DUONG)

HIGHLY
COMMENDED

45Fro m GOO D     -      To GRE AT      -     A n d B E YO N D44 KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE



2022
2050Mở rộng hợp tác chiến lược 

với các doanh nghiệp uy 
tín trong và ngoài nước để 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hướng đến các tiêu 
chuẩn quốc tế, góp phần đưa 
thương hiệu Kim Oanh lên 
một tầm cao mới.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
QUỐC TẾ 

MỞ RỘNG TIỀM LỰC 
TOÀN DIỆN 

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

ĐA DẠNG HOÁ 
SẢN PHẨM 

PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC 

Cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm gồm: 
chung cư, nhà phố, biệt thự, đất nền, nhà ở xã 
hội. Tập trung phát triển phân khúc trung - cao 
cấp với các tiêu chí: không gian sống đẳng 
cấp, tiện ích vượt trội, đảm bảo an ninh, hướng 
đến môi trường sống xanh, phát triển các khu 
đô thị quy mô lớn với hệ thống hạ tầng chuẩn 
mực và đầy đủ tiện ích cùng các dự án du lịch 
nghỉ dưỡng tại các khu vực trọng điểm.

Tập đoàn Kim Oanh đồng thời 
đẩy mạnh học hỏi, nghiên cứu 
ứng dụng chuyển đổi số trong 
hoạt động quản lý, kinh doanh 
bất động sản để mang lại trải 
nghiệm tốt hơn cho khách hàng, 
tối ưu hiệu quả hoạt động đồng 
thời thúc đẩy tiến trình đổi mới 
và hội nhập quốc tế. 

Tăng cường tuyển dụng nhân sự, đặc biệt chiêu mộ nhân tài ở những vị trí 
quản lý là những người trẻ, giỏi chuyên môn, năng động, nhiều ước mơ hoài 
bão. Chú trọng hoạt động đào tạo, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi 
cá nhân bên cạnh các hoạt động gắn kết và chia sẻ nội bộ, hướng đến một 
môi trường làm việc văn minh để người lao động gửi gắm niềm tin.

Không ngừng đổi mới và hoàn 
thiện chuỗi giá trị bất động 
sản khép kín với các hoạt 
động M&A, mở rộng quỹ đất, 
nâng cao hiệu quả tài chính, 
đảm bảo nguồn lực cho hoạt 
động bền vững và ổn định.

Khát Vọng Chạm Đỉnh Cao 
Vươn Tầm Xa 
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Quỹ Đất Sạch

Bà Rịa
Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu

Phú Quốc - Kiên Giang

Các tỉnh thành khác

Bình Dương

Đồng Nai

Đồng Nai

Bình 
Dương

Phú 
Quốc

haQuỹ  
đất 
sạch

Và những dự án 
trọng điểm ở các tỉnh500

Dự án Khu đô thị 
thương mại 

Dự án Khu du lịch 
nghỉ dưỡng

4ha

 
3ha

11ha

55ha 

43ha 

9ha 

 

7ha

35ha 

56ha 

69ha 

 

20ha

11ha

15ha

Dự án Khu đô thị 
thương mại và nghỉ 
dưỡng phức hợp

Khu dân cư Hoà Lân  

Khu đô thị Tân Phú  

Dự án tại Dĩ An  

Dự án tại Bến Cát  

Dự án tại Hoà Lợi 

Phước An 

Minh Thành 

Thống Nhất 

Biên Hoà 

Long An 

ha

ha

ha

ha

ha

7

11

150

125

195

Là một trong các 
trọng tâm phát triển, 
Tập đoàn Kim Oanh 
đầu tư phát triển 
quỹ đất sạch tại các 
thành phố trọng điểm, 
sở hữu hệ thống cơ 
sở hạ tầng hoàn thiện, 
tạo tiền đề vững chắc 
cho việc hình thành 
các dự án mang đến 
các trải nghiệm hiện 
đại, tiện nghi và bền 
vững trong tương lai. 
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Danh Mục 
Dự Án Đang Phát Triển
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DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN

Tuyệt tác căn hộ 
hiện đại tại “trái tim”  
Bình Dương

Legacy Central được đánh giá là 

tuyệt tác căn hộ hiện đại ngay trung 

tâm thành phố trẻ Thuận An - Bình 

Dương. Với thiết kế thông minh, tối ưu 

công năng, tiện ích đa dạng và chất 

lượng hạ tầng chuẩn mực, Legacy 

Central hiện thực hóa giấc mơ an 

cư cho hàng ngàn gia đình trẻ tại 

Bình Dương và khu vực lân cận. Dự 

án vinh dự đạt giải Best Mid-Market 

Condo Development Vietnam 2021 

tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam 

Awards 2021 và Giải đề cử Phát 

triển căn hộ tốt nhất tại Bình Dương 

- Highly Commended Best Condo 

Development (Binh Duong) của giải 

thưởng danh giá PropertyGuru 2022.

Thuận Giao 25,  
P. Thuận Giao,  
TP. Thuận An, Bình Dương

1.000 tỷ đồng

1.802 căn hộ

Hơn 

Quy Mô 10.089,9 m²
gồm 2 tháp Legacy Plus 
và Legacy Prime

Tổ Hợp Căn Hộ 
Legacy Central

Vị Trí

Điểm 
Nổi Bật

Tổng 
Đầu Tư

Sản Phẩm
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Sở hữu vị trí đắc địa khi vừa nằm ngay trung tâm công nghiệp – đô thị Bến 

Cát, vừa nằm ngay khu vực giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, Richland 

Residence sở hữu hạ tầng chất lượng cùng hệ tiện ích phong phú mang đến cuộc 

sống chất lượng cho cư dân và cơ hội kinh doanh sinh lời vượt trội.

Vị Trí Quy MôPhân Khu

Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Lợi, 
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dươn

15,46 haPhân khu thương mại, nhà ở 
liên kế, nhà ở xã hội 

RichHome 3 là dự án thứ ba thuộc dòng sản phẩm nhà ở bình dân của Tập đoàn 

Kim Oanh đầu tư tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Với những ưu thế vượt trội về 

không gian sống và tiềm năng phát triển, RichHome 3 không chỉ tạo điều kiện an 

cư tốt nhất cho người lao động mà còn có cơ hội tích lũy tài sản tuyệt vời.

Diện Tích Vị TríSản Phẩm

60-70m2/căn hộ Đường Hùng Vương,  
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

276 nhà ở xã hội

DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN

Khu Đô Thị Thương Mại 
Richland Residence

Nhà Ở Xã Hội 
Richhome 3

54 55KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE Fro m GOO D     -      To GRE AT      -     A n d B E YO N D



Danh Mục 
Dự Án Đã Phát Triển
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Đại đô thị thương mại, 
biểu tượng phồn vinh 
của thành phố mới 
Nhơn Trạch

Sở hữu vị trí đắc địa giữa bốn tuyến 

đường chiến lược của huyện Nhơn 

Trạch, Mega City 2 được quy hoạch 

bài bản với hạ tầng hiện đại, tiện ích 

phong phú, không gian xanh mát... 

với định hướng trở thành “đô thị hạt 

nhân” của thành phố Nhơn Trạch 

tương lai.

Tọa lạc giữa 4 tuyến đường:  
25C, 319, Tôn Đức Thắng 
và Nguyễn Hữu Cảnh, 
Nhơn Trạch, Đồng Nai

Nhà phố liền kề,  
biệt thự 

Quy Mô

Vị Trí

Phân Khu

Điểm 
Nổi Bật

84 Ha

DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN
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Khu Đô Thị 
Mega City 2

58 KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE



Fro m GOO D           To G R E AT     -      And BE YOND

Bản giao hưởng trọn vẹn 
giữa thiên nhiên và con 
người, ôm trọn vào lòng 
mạch sống phồn hoa

Là dự án khu đô thị quy mô lớn 

nhất tại trung tâm thị xã Bến Cát, 

Mega City không chỉ sở hữu lợi 

thế lớn về hệ thống hạ tầng kết nối 

liên vùng, mà còn mang đến môi 

trường sống khác biệt nhờ được 

ôm trọn bởi dòng sông Thị Tính 

xanh mát và tích hợp nhiều tiện 

ích đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu 

cầu của các thế hệ cư dân.

Đường Hùng Vương, 
Thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Thương mại, 
nhà liên kế vườn, biệt thự

Quy Mô

Vị Trí

Phân Khu

Điểm 
Nổi Bật

Hơn 50 Ha

DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN
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Khu Đô Thị 
Mega City

60 KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE



Biểu tượng sôi động 
giữa tâm điểm  
"Thành phố sân bay"

Tọa lạc ngay trung tâm đô thị 

sân bay Long Thành, cảng trung 

chuyển quốc tế tầm cỡ châu Á với 

công suất 100 triệu lượt khách và 

5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, mở 

ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của 

Long Thành - Đồng Nai, Century 

City được quy hoạch chuẩn mực 

trở thành một đô thị sân bay kiểu 

mẫu nắm giữ những chức năng 

quan trọng về thương mại - dịch 

vụ và logistics như một biểu 

tượng  sôi động của "Thành phố 

Sân bay" trong tương lai.

Xã Bình Sơn,  
Huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai

Thương mại,  
nhà liên kế vườn, biệt thự 
và khu căn hộ cao tầng

Quy Mô

Vị Trí

Phân Khu

Điểm 
Nổi Bật

49,8 Ha

DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Khu Đô Thị 
Century City
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Biểu tượng sôi động 
trung tâm “Thành 
phố sân bay”

The East Gate là dự án căn hộ đầu 

tay của Tập đoàn Kim Oanh, đánh 

dấu bước ngoặt phát triển mạnh 

mẽ của Tập đoàn từ năm 2019. 

Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông 

của TP.HCM, The East Gate nhanh 

chóng tạo sóng thị trường, thu hút 

sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư 

nhờ sở hữu thiết kế ưu việt, thông 

minh cùng mức giá hợp lý với số 

đông người dân.

Đường Tân Lập,  
phường Đông Hòa,  
TP. Dĩ An,  tỉnh Bình Dương

721 căn hộ

Quy Mô

Vị Trí

Sản Phẩm

Điểm 
Nổi Bật

6.500 m²
gồm 2 block

DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Tổ Hợp Căn Hộ 
The Eastgate
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Vị TríQuy Mô Sản Phẩm

Đường Ngô Quyền, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

26,4 ha Đất nền nhà phố

Khu Đô Thị 
Golden Center City 2

Tọa lạc giữa đầu mối giao thông với các trục đường huyết mạch kết nối toàn 

diện và nhanh chóng đến mọi trung trung tâm kinh tế, công nghiệp, giao thương 

và các tỉnh thành lân cận, Golden Center City 2 mang đến sự thuận tiện tối đa 

cho cư dân cùng không gian sống trong lành với thiết kế hiện đại, tối ưu ánh 

sáng và gió trời tự nhiên.

Vị Trí Quy Mô Sản Phẩm

Quốc lộ 13, thị xã Bến Cát,  
tỉnh Bình Dương

14 Ha Đất nền nhà phố 

Toạ lạc giữa khu vực trung tâm Bến Cát phát triển sầm uất và kết nối trực tiếp với 

thành phố mới Bình Dương, Golden Center City không chỉ nắm giữ lợi thế tuyệt vời 

về khả năng khai thác kinh doanh thương mại – dịch vụ cao cấp, phục vụ nhu cầu 

đang ngày càng gia tăng của người dân địa phương lẫn các chuyên gia, doanh 

nhân đang kinh doanh, làm việc tại Bình Dương mà còn được quy hoạch đồng bộ, 

chỉnh chu, nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại và xanh mát. 

Khu Đô Thị 
Golden Center City
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Khu Đô Thị 
Golden Center City 3

Vị Trí Quy MôSản Phẩm

Mặt Tiền Đại Lộ Bắc Sơn - Long Thành,  
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hơn 19 haĐất nền nhà phố

Sở hữu hệ thống giao thông kết nối thông suốt và lợi thế nằm gần sân bay quốc 

tế Long Thành, đồng thời được bao quanh bởi các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn 

và hệ sinh thái tiện ích toàn diện, Golden Center City 3 được quy hoạch trở thành 

tâm điểm sống hiện đại, đầu tư thông minh giữa trái tim “thành phố sân bay” hiện 

đại bậc nhất khu vực châu Á.

Vị TríQuy Mô Sản Phẩm

Đường Điểu Xiển, Phường Tân Hòa, 
Thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2,8 Ha Đất nền nhà phố

Khu Đô Thị 
Golden Center City 4

Chỉ cách vài phút di chuyển đến hệ thống tiện ích ngoại khu toàn diện cùng các 

các trục đường liên kết vùng trọng yếu, Golden Center City 4 được quy hoạch 

trở thành tâm điểm cuộc sống mới tại thành phố Biên Hoà và là nơi mà mọi nhu 

cầu giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí, phát triển sự nghiệp 

được đáp ứng một cách trọn vẹn nhất. 
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Với mong muốn mang đến cho cộng đồng một không gian sống hiện đại, tiện nghi, Singa City 

được Tập đoàn Kim Oanh xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp với các tuyến đường nội bộ rộng 

thoáng, tiện ích nội khu hoàn chỉnh, sản phẩm thiết kế thông minh. Không chỉ thừa hưởng hệ sinh 

thái tiện ích ngoại khu toàn diện mang lại sự thuận tiện  tối đa, các sản phẩm tại Singa City còn 

tối ưu diện tích sử dụng, tạo sự thông thoáng và phù hợp để an cư kết hợp kinh doanh, giúp chủ 

nhân tăng thêm lợi nhuận ngay chính ngôi nhà của mình.

Giữa trung tâm thị xã Bến Cát - trái tim của thủ phủ công nghiệp, nơi quy tụ hàng 

trăm doanh nghiệp cùng hàng ngàn chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm 

việc, Bến Cát Center City 2 hình thành mang tầm vóc của một đô thị hiện đại, với 

quy hoạch đồng bộ, hạ tầng chất lượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cuộc sống của 

cộng đồng cư dân và là điểm sáng đầu tư mang lại giá trị gia tăng vượt trội.

Quy MôVị Trí Sản Phẩm

9,1 haNgay Giao Lộ Trường Lưu - Nguyễn Duy Trinh, 
P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Nhà phố, 
căn hộ cao tầng

Khu Đô Thị 
Singa City

Vị TríQuy Mô Sản Phẩm

Ngã 4 Đường Hùng Vương Và Đường Mỹ Phước - xã 
An Điền - An Tây, Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

8,6 Ha Đất nền đô thị 

Khu Đô Thị 
Bến Cát Center City 2
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Vị TríQuy Mô Sản Phẩm

Phường Hòa Lợi, Thị Xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương

5,5 Ha Nhà phố

Vị Trí Sản Phẩm Quy Mô

Quốc lộ 13, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Nhà phố 4,7ha

Khu Đô Thị 
Richhome

Khu Đô Thị 
Richhome 2

Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, lân cận với hàng loạt các khu công nghiệp 

và công nghệ cao cùng đầy đủ tiện ích cho cuộc sống, RichHome được quy 

hoạch để đáp ứng hoàn hảo cho cộng đồng cư dân thu nhập thấp và trung 

bình về một cuộc sống phồn thịnh, sung túc, tạo lập nền tảng bền vững để 

phát triển tương lai.

Được bao quanh bởi thành phố mới Bình Dương, tổ hợp khu công nghiệp hơn 3.000 héc 

ta cùng thiết kế kiến trúc đa dạng nhưng hòa quyện với thiên nhiên, RichHome 2 hướng 

đến kiến tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, gắn kết thuận hoà mang bản sắc 

riêng. Tại đây, cư dân không chỉ được thấu hiểu, sẻ chia vui buồn mà còn luôn thương 

yêu, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển thịnh vượng và sung túc. 
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Vị Trí Sản Phẩm Quy Mô

Mặt Tiền Đường Hoàng Minh Chánh, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đất nền đô thị 4,1 Ha

DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Phố Thương mại New Land tọa lạc ngay tâm điểm giao thông và thương mại giữa 

Bến Cát và Bàu Bàng - trục động lực phát triển kinh tế quan trọng khi trung tâm công 

nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương) và Chơn Thành (Bình Phước) phát triển. Với pháp lý 

đảm bảo, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đầy đủ, New Land đã trở 

thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy cho các lựa chọn đầu tư và an cư.

Quy Mô Vị Trí

5,46 ha Mặt tiền ĐT 750, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng,  
tỉnh Bình Dương

Khu Đô Thị 
Biên Hoà New Town

Phố Thương Mại 
New Land

Với vị trí liền kề đô thị sinh thái ven sông với các công trình trọng điểm cùng 

các tiện ích, dịch vụ khu vực vượt trội, Biên Hoà New Town hội tụ đủ yếu tố 

cho một bất động sản chất lượng, là bảo chứng cho hiệu quả đầu tư và tiềm 

năng tăng trưởng vượt trội và bền vững.
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN

Vị Trí Quy MôSản Phẩm

Sản Phẩm

Đường Nguyễn Thị Khắp,  
Dĩ An, Bình Dương

10.286 m2Nhà phố 
thương mại 

Nhà phố  
thương mại 

Vị TríQuy Mô

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

107 ha

Toạ lạc tại “tam giác vàng” được phát triển đồng bộ hóa về cơ sở hạ tầng và 

tiện ích xã hội tại Bình Dương cùng kiến trúc Pháp hoa lệ, Royal Town là nơi tận 

hưởng trọn vẹn nhịp sống hiện đại giữa trái tim đô thị trẻ - một thủ phủ công 

nghiệp đang trên đà bứt phá.

Nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương, khu công nghiệp 

Nam Kim được đầu tư, phát triển theo mô hình khu công nghiệp kiểu mới với cơ sở hạ 

tầng hiện đại, hệ thống dịch vụ hỗ trợ phong phú, mang đến nền tảng phát triển lâu dài, 

ổn định và bền vững cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phố Thương Mại 
Royal Town

Khu Công Nghiệp 
Nam Kim
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Sản phẩm thật, giá trị thật cùng cam 

kết mang lại lợi ích tối ưu nhất cho 

khách hàng là nền tảng cho sự ra 

đời, phát triển và thành công của một 

doanh nghiệp uy tín và tận tâm. 

Một doanh nghiệp 
uy tín, tận tâm  
vì khách hàng

Một doanh nghiệp 
uy tín, tận tâm  
vì khách hàng
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Một hệ sinh thái khép kín là thành quả 

của nỗ lực không ngừng mở rộng đổi 

mới để mang lại các giá trị tối ưu cho 

các sản phẩm bất động sản, nhằm 

nâng tầm chuẩn sống, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển chung của cộng 

đồng xã hội.

Hệ sinh thái bất 
động sản  
tối ưu giá trị

Tập đoàn bất động sản 
chuyên nghiệp,  
nhân văn, bền vững
Kế thừa trọn vẹn giá trị nhân văn, 

song hành với các xu thế xã hội 

cùng tác phong chuyên nghiệp 

là trụ cột vững chắc cho sự lớn 

mạnh bền vững của một tập đoàn 

bất động sản có vị thế cùng tầm 

nhìn xa - phát triển trường tồn 

cùng cuộc sống.

Một doanh nghiệp 
uy tín, tận tâm  
vì khách hàng
Sản phẩm thật, giá trị thật cùng cam 

kết mang lại lợi ích tối ưu nhất cho 

khách hàng là nền tảng cho sự ra 

đời, phát triển và thành công của một 

doanh nghiệp uy tín và tận tâm. 
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Bằng tầm nhìn phát triển trường tồn 

cùng những nỗ lực không mệt mỏi, 

dựng xây nên những cộng đồng cư dân 

phồn vinh, những công trình vững bền 

cho cuộc sống và những trải nghiệm 

mới mang hơi thở thời đại, Tập đoàn 

Kim oanh đang từng bước góp phần to 

lớn tạo nên diện mạo của một đô thị 

hiện đại, một xã hội văn minh và một 

quốc gia thịnh vượng  

CỘNG ĐỒNG 
THỊNH VƯỢNG, 
KIẾN TẠO 
TƯƠNG LAI
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Bền vững là yếu tố cốt lõi trong chiến 
lược phát triển của Tập đoàn Kim Oanh, 
xuyên suốt từ hoạch định tầm nhìn, lập 
kế hoạch cho tới các bước triển khai, tập 
trung ở 4 cam kết:

Chiến Lược 
Phát Triển Bền Vững 
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Luôn đề cao triết lý “khách hàng là trọng tâm”, mọi sản 

phẩm và dịch vụ đều được Tập đoàn Kim Oanh kiến tạo 

từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và kì vọng của mọi phân 

khúc khách hàng, cam kết pháp lý minh bạch, theo đuổi 

các chuẩn mực quốc tế trong quy hoạch và xây dựng, đồng 

thời ứng dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến. 

Qua đó đảm bảo tính thân thiện với môi trường, hài hoà với 

sự phát triển của tự nhiên và cộng đồng địa phương trong 

từng dự án, đồng thời nâng cao chất lượng an cư, mang lại 

hiệu quả đầu tư bền vững và sự hài lòng tuyệt đối với các 

chính sách hậu mãi, tri ân, đồng hành cùng khách hàng 

trong suốt tiến trình phát triển dự án.

Công tác quản trị được Tập đoàn Kim 

Oanh xây dựng và từng bước hoàn 

thiện dựa trên những thông lệ quản 

trị tiên tiến trên thế giới với sự tư vấn 

từ các công ty hàng đầu về quản trị 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động 

quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ 

cũng được Tập đoàn chú trọng, tạo 

nên một cơ chế quản trị thống nhất và 

xuyên suốt, nhằm giám sát, điều chỉnh 

hoạt động của doanh nghiệp một cách 

chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. 

Định hướng phát triển sản phẩm và quản trị 
doanh nghiệp hiệu quả, đáp ứng xu thế phát 
triển của thị trường là nền móng đảm bảo hiệu 
quả kinh doanh bền vững 
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Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Kim Oanh thấu 

hiểu, trân trọng và thiết thực chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần của bản thân nhân 

viên cùng cả gia đình thông qua các chính 

sách phúc lợi như bảo hiểm sức khoẻ, nghỉ 

mát hàng năm dành cho cả gia đình, chính 

sách phụng dưỡng cha mẹ hàng tháng. Đãi 

ngộ xứng đáng và đậm tính nhân văn rất 

riêng ấy đã giúp người lao động toàn tâm 

gắn bó phát triển sự nghiệp qua từng gian 

khó và mỗi bước đi lên của cả tập đoàn.

Tiếp nối hành trình lan toả những giá trị 

nhân văn, Kim Oanh Foundation kiên định 

theo đuổi sứ mệnh góp phần thực hiện các 

mục tiêu bền vững quốc gia. Với tầm nhìn 

dài hạn, ứng dụng công nghệ, quy chuẩn 

quốc tế trong huy động nguồn lực và thực 

hiện các dự án thiện nguyện Kim Oanh 

Foundation thúc đẩy sự thay đổi nhận thức 

– thái độ - hành vi của cộng đồng và các 

nhóm đối tượng thụ hưởng. Mang tới nền 

tảng và cơ hội bình đẳng để mỗi cá nhân 

tự thân kiến tạo một cuộc sống đủ đầy và 

hạnh phúc là cách làm từ gốc đóng góp 

cho đời sống an sinh xã hội.

Với quan điểm đặt con người là trung 

tâm của chiến lược phát triển bền 

vững, Tập đoàn Kim Oanh luôn chú 

trọng thu hút, đào tạo và tạo mọi 

điều kiện để mỗi cá nhân khai phá, 

rèn luyện và phát triển tối đa tiềm 

năng. Chế độ lương thưởng thực 

chất, cạnh tranh và minh bạch, áp 

dụng chia sẻ lợi nhuận từ kết quả 

công việc cùng nhiều ưu đãi như hỗ 

trợ mua nhà, xe... 

Với quan điểm luôn xem con người là nhân tố 
tiên quyết thúc đẩy sự phát triển không chỉ của 
riêng doanh nghiệp mà còn là của xã hội và 
quốc gia, Kim Oanh Group chú trọng kiến tạo 
môi trường làm việc lành mạnh, tạo môi trường 
hoàn thiện của mỗi cá nhân song hành cùng các 
hoạt động cộng đồng, tạo cơ hội phát triển bình 
đẳng cho tất cả mọi người. 

88 89KIM OA N H G ROU P    |     COM PA N Y PROFILE Fro m GOO D     -      To G R E AT     -      And BE YOND



HƠN CẢ QUY MÔ VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG,  

SỰ VĨ ĐẠI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ  

NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP MANG LẠI CHO CUỘC SỐNG 
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Tel: (0274) 730 3968 - Fax: (0274) 3567 960

Email: info@kimoanhgroup.vn

Hotline: 1900.633.968 - 0988.12.12.12

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


