
Spaces 1  

S PAC ES
by GAMUDA LAND VIET NAM

SEVENTH ISSUE AUG - 2020

T.12
ẤN TƯỢNG “QUA LĂNG KÍNH 2020: NÉT ĐẸP 
CELADON CITY”
IMPRESSIVE “THROUGH YOUR LENS 2020: THE BEAUTY 
OF CELADON CITY”

T.22 
THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI TRONG THỜI ĐẠI 
“BÌNH THƯỜNG MỚI”
TRANSFORM TO ADAPT WITH THE “NEW NORMAL” ERA



2  Spaces

S PAC ES
by GAMUDA LAND VIET NAM

Ấn phẩm nội bộ của Gamuda Land Việt Nam, lưu hành nội bộ.
Liên hệ thông tin, gửi về:
Văn phòng Gamuda Land (HCMC) 
Địa chỉ: Số 02 Đường D2 – KĐT Celadon City, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM
ĐT: (+84) 28 6252 9999 – Ext.: 219 
Email: triet.leminh@gamudaland.com.my

“Là nhà kiến tạo khu đô thị, 
 chúng tôi tạo dựng nên 
những không gian sống lý tưởng, 
nơi bạn gọi là nhà, khát khao được 
thuộc về, cùng trưởng thành và 
gắn bó trọn đời”.

Quý độc giả thân mến,

Từ một vùng đất tưởng chừng 
như bị lãng quên, Celadon City 
của ngày hôm nay đã thành hình 
như một “viên ngọc quý”, một 
hình mẫu đô thị lý tưởng, chuẩn 
mực. Đó không chỉ là lời đánh 
bóng hoa mỹ, hiện thực này được 
phản ánh một cách sống động 
và thuyết phục thông qua những 
khung ảnh mãn nhãn, ấn tượng 
trong cuộc thi nhiếp ảnh “Qua 
lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon 
City” vừa qua. 

Celadon City giờ đây đã bước 
vào giai đoạn hoàn thiện với việc 
ra mắt “viên kim cương thế kỷ” 
Diamond Centery. Là mảnh ghép 
cuối cùng của “bộ sưu tập trân 
bảo”, siêu phẩm “Chuẩn resort 
sống tinh hoa” này là minh chứng 
cho hành trình của Gamuda Land 
trong việc tạo dựng nên những 
khu đô thị đẳng cấp quốc tế tiên 
phong. 

Trong thời điểm nhiều thử thách 
do đại dịch COVID-19 gây ra, tập 
thể Gamuda Land càng nỗ lực 
mạnh mẽ và bền bỉ hơn nữa, tự 
thay đổi và kiện toàn bản thân 
để thích nghi với trạng thái “bình 
thường mới”, giữ vững nền tảng 
phát triển bền vững của mình để 
ngày càng mang đến những lợi 
ích tốt nhất cho khách hàng và 
cộng đồng.

BAN BIÊN TẬP

Lời ngỏLời ngỏ

“As a town-maker, 
 we create places that people 
will call home, want to be a part of, 
grow up and grow old in”.

Dear readers, 

From a forgotten fallow in HCMC, 
Celadon City nowadays has 
been turned into a benchmark 
township in Vietnam. This is not 
a superficial praise but a proven 
fact, which is well reflected by 
the spectacular and impressive 
artworks in “Through your lens 
2020: The beauty of Celadon 
City” contest. 

Celadon City these days has come 
to the final stage with the newly 
introduced Diamond Centery, 
the last piece of the “treasures 
collection”. This “Living a blissful 
life in a home resort” masterpiece 
is the beginning of a new chapter 
in Gamuda Land’s journey of 
creating pioneering world-class 
townships in Vietnam.

In the situation of COVID-19 
pandemic, Gamuda Land team 
keeps paying stronger effort to 
continuously grow and transform 
in the “New normal” era, to hold 
firmly our sustainable developing 
foundation and to bring the 
best benefits to customers and 
communities. 

CỐ VẤN
Dennis Ng Teck Yow

Angus Liew Bing Fooi

TỔNG BIÊN TẬP
Hoàng Lan Anh

THƯ KÝ TÒA SOẠN
Lê Minh Triết

BIÊN TẬP VIÊN
Thảo Ly
Thái Tài

Thùy Trang
Diệu Hương
Quỳnh Liên
Lệ Nguyễn
Thảo Trang
Xuân Duy

PHỤ TRÁCH THIẾT KẾ
Thảo Vy Trần

HỘI ĐỒNG 
BIÊN TẬP
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4 TIN GAMUDA LAND 
Gamuda Land tích cực chủ động trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

8 TỎA SÁNG NGÀN TRI ÂN
Buổi tiệc tri ân ấm cúng của Gamuda Land dành tặng những người bạn thân 
thiết GL Friends.

10 “CẢM ƠN VIỆT NAM TÔI”- LỜI TRI ÂN THIẾT THỰC TỪ NHÀ 
KIẾN TẠO ĐÔ THỊ MALAYSIA
Gamuda Land đóng góp trên 1 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy 
ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phân bổ cho các công tác chống dịch.

12 ẤN TƯỢNG “QUA LĂNG KÍNH 2020: NÉT ĐẸP CELADON CITY”
Hơn 1.400 bức ảnh gửi về là kết quả ấn tượng của cuộc thi nhiếp ảnh quy mô 
nhất hè 2020 ở khu vực phía Nam do Gamuda Land phối hợp cùng HOPA tổ 
chức.

20 KHÔNG GIAN NGHỈ DƯỠNG TÍCH HỢP TIỆN ÍCH 5 SAO 
TRONG TẦM TAY
Trải nghiệm kỳ nghỉ bất tận ngay tại tổ ấm của bạn mỗi ngày khi lựa chọn an cư 
tại Diamond Centery.

22 THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI TRONG THỜI ĐẠI “BÌNH 
THƯỜNG MỚI"
SPACES xin gửi đến quý độc giả cuộc trò chuyện ngắn thú vị cùng ông Aw Soon 
Heng – Giám đốc bộ phận PCMD của Gamuda Land (HCMC) về các giải pháp 
để thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.

24 “KHU RỪNG” RỢP BÓNG TỪ VÒNG TAY ƯƠM
Được ví von một cách mỹ miều là “lá phổi xanh” phía Tây Sài Gòn bởi Celadon 
City sở hữu mảng xanh bao la có thể xem như một khu rừng đúng nghĩa tràn 
đầy sức sống và phong phú chủng loài.

26 NHẬT KÝ CỦA MẸ VỀ “KHU VƯỜN” CỦA TUỔI THƠ CON
Tâm sự ấm áp và thân thương của một người mẹ sống bên gia đình nhỏ hạnh 
phúc của mình tại Celadon City.

28 NƠI ĐÂY, CHÚNG TÔI GỌI LÀ “GIA ĐÌNH THỨ HAI”
Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020” là một niềm vinh dự lớn lao, 
đồng thời cũng là sự nhìn nhận xác đáng, phản ánh đúng đắn về ngôi nhà chung 
của các “Gamudian”.

32 SÔI ĐỘNG GIẢI CẦU LÔNG TRANH CÚP Y VŨ LẦN III
Vào ngày 18 -19/07 vừa qua, tại CSRC đã diễn ra Giải cầu lông CSRC mở rộng 
tranh cúp Y Vũ lần III năm 2020.
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Gamuda land việt nam
Tích cực hỗ trợ cộng đồng cùng 

Vào đợt cao điểm 
phòng chống đại 
dịch COVID-19 

vừa qua, Gamuda Land Việt 
Nam đã tích cực, chủ động 
phát huy tinh thần trách 
nhiệm xã hội  của mình thông 
qua hàng loạt hoạt động tài trợ, 
đóng góp cho công tác chống 
dịch trên cả nước.

Cụ thể, vào ngày 11/05, 
đoàn đại diện công ty đã đến 
thăm Tổng Lãnh sự quán 
Malaysia tại TP.HCM, trao 
tặng 2.000 chiếc khẩu trang 
vải kháng khuẩn để cung cấp 
cho các nhân viên Tổng Lãnh 
sự quán và kiều dân Malaysia 
đang sinh sống tại Việt Nam sử 
dụng. 

Tiếp theo, trong ngày 
26/05, Gamuda Land cùng đối 
tác VinaCapital Foundation 
cũng đã đến thăm hỏi Bệnh 
viện Nhi đồng 1, Bệnh viện 
Nhi đồng 2, Bệnh viện Đại học 
Y dược TP.HCM và trao tặng 
tổng cộng 30.000 khẩu trang y 
tế và 900 bình dung dịch khử 
trùng cho 3 bệnh viện. Số vật 
tư y tế này nhằm hỗ trợ các y 
bác sĩ trong hoạt động khám 
chữa bệnh hằng ngày, đồng 
thời, đoàn cũng đã đi thăm các 
phòng bệnh và dành ra hàng 

nghìn khẩu trang vải kháng 
khuẩn để tặng cho các bệnh 
nhân.

Song song đó, trong suốt 
thời gian diễn biến căng thẳng 
của dịch, nhà kiến tạo đô thị 
trách nhiệm đến từ Malayasia 
cũng không quên trang bị 
những vật tư thiết yếu này cho 
cư dân đang sinh sống tại dự 
án. Đồng thời, sau một tháng 
tích cực vận động với chiến 
dịch truyền cảm hứng đầy ý 
nghĩa “Cảm ơn Việt Nam tôi”, 
Gamuda Land đã đóng góp 
khoản ủng hộ trị giá trên 1 tỷ 
đồng vào Quỹ phòng chống 
COVID-19 của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam để phân bổ cho các lực 
lượng nơi tuyến đầu chống 
dịch. 

Tất cả những hoạt động này 
đều xuất phát từ tâm nguyện 
chân thành muốn cùng Việt 
Nam vững vàng vượt qua đại 
dịch. Gamuda Land luôn tâm 
niệm rằng sự phát triển bền 
vững của cộng đồng là tiền đề 
để đất nước và doanh nghiệp 
phát triển lớn mạnh. Vì thế, 
việc cống hiến cho lợi ích của 
cộng đồng luôn là một trong 
những ưu tiên lớn được đặt 
lên hàng đầu của công ty.

chống dịch Covid-19
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GAMUDA LAND HỖ TRỢ QUẬN TÂN PHÚ 
TÔN TẠO ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHƯỜNG SƠN KỲ

Trong tháng 06 vừa qua, Gamuda Land đã tích 
cực hỗ trợ, phối hợp cùng chính quyền phường 
Sơn Kỳ, quận Tân Phú thực hiện dự án tôn tạo 
cảnh quan cây xanh cho tuyến đường D2 nối 
dài thuộc địa bàn phường Sơn Kỳ dẫn vào “lá 
phổi xanh” khu Tây Sài Gòn Celadon City.

Đây là tuyến đường nhánh chính nối với trục 
giao thông “xương sống” Tân Kỳ Tân Quý của 
quận, giúp việc di chuyển ra các tuyến đại lộ 
liên quận của cư dân xung quanh khu vực được 
nhanh chóng, thuận tiện hơn. Con đường này 
chỉ vừa mới được duy tu, nâng cấp trong những 
năm gần đây. Vào những ngày xa xưa hơn nữa, 
khi nơi này hãy còn là một “vùng đất bị lãng 
quên”, những tuyến đường giao thông trong 
khu vực thường không được quan tâm, chăm 
chút chu đáo. 

Chỉ từ khi phường Sơn Kỳ nổi lên như một 
trung tâm vệ tinh mới của thành phố với sự 
hình thành của Trung tâm thương mại lớn nhất 
TP.HCM Aeon Mall cùng khu đô thị tiêu chuẩn 
quốc tế Celadon City, thì mạng lưới đường giao 
thông nơi đây mới được lưu ý, đầu tư chỉn chu, 
đúng mực. Nay được khoác lên mình màu xanh 
tươi mát của hoa cỏ, càng làm tăng thêm sức 
sống, sự sôi động cho không gian nơi đây.

Vào ngày 24/05 vừa qua, lần đầu tiên trên thị trường bất 
động sản Việt Nam, một sản phẩm căn hộ cao cấp đã 
được giới thiệu trực tuyến đến công chúng thông qua 
mạng xã hội Facebook. Đó là màn ra mắt ấn tượng của 
siêu phẩm Diamond Centery.

Là độc bản sáng tạo của nhà kiến tạo đô thị hàng đầu 
đến từ Malaysia Gamuda Land, Diamond Centery đã 
thiết lập một chuẩn mực mới về đẳng cấp sống cho thị 
trường bất động sản TP.HCM, bởi được thừa hưởng toàn 
bộ những tinh hoa từ các dự án mà Gamuda Land đã 
và đang phát triển trên toàn cầu. Dù là mảnh ghép cuối 
cùng của “bộ sưu tập trân bảo” Celadon City, siêu phẩm 
“Chuẩn resort, sống tinh hoa” này lại là khởi đầu cho một 
chương mới trong chuyến hành trình của Gamuda Land 
tạo dựng những khu đô thị đẳng cấp quốc tế tiên phong 
tại Việt Nam.

MÀN RA MẮT ẤN TƯỢNG 
“VIÊN KIM CƯƠNG THẾ KỶ” 

DIAMOND CENTERY

TIN GAMUDA LAND
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GAMUDA LAND VIỆT NAM VÀO TOP 
“NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á 2020”

Thành lập tại Malaysia, 
HR Asia là một trong những 
tạp chí chuyên ngành hàng 
đầu về lĩnh vực nhân sự tại 
Châu Á, có số lượng ấn phẩm 
vô cùng lớn, phát hành ở khắp 
các nước trong khu vực. Giải 
thưởng Nhân sự Châu Á – HR 
Asia Awards là giải thưởng 
uy tín   được HR Asia tổ chức 
hằng năm dựa trên các tiêu 
chí đánh giá khắt khe về môi 
trường làm việc, chính sách 
nhân sự, mức độ hài lòng của 
nhân viên để chọn ra những 
doanh nghiệp xuất sắc có môi 

trường làm việc lý tưởng. Cơ 
cấu bình chọn vừa bao gồm 
các hạng mục theo từng quốc 
gia, và hạng mục toàn khu vực.

Với việc đạt được giải 
thưởng trên bình diện khu vực, 
Gamuda Land một lần nữa 
chứng minh sự thực chất với 
những tôn chỉ, giá trị cốt lõi 
đã thiết lập. Đối với lĩnh vực 
nhân sự, Gamuda Land luôn 
tâm niệm rằng sự tiến bộ của 
mỗi cá nhân sẽ tạo nên động 
lực bứt phá cho cả tập thể và 
là tiền đề cho sự phát triển bền 
vững cho doanh nghiệp.

G L  C R E AT I O N S 
CHÍNH THỨC RA MẮT TẠI TP.HCM

Vào sáng ngày 06/06, Gamuda Land 
đã chính thức ra mắt dịch vụ thiết 
kế nội thất cao cấp GL Creations tại 
TP.HCM, sau một thời gian triển khai 
thử nghiệm thành công và nhận được 
sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo 
khách hàng tại Hà Nội. 

Gamuda Land đã chính thức ra mắt dịch vụ trang trí 
nội thất cao cấp GL Creations tại TP.HCM

GL Creations là dịch vụ thiết kế 
nội thất cao cấp trọn gói từ tư 
vấn, thiết kế đến thi công hoàn 
chỉnh, mang lại không gian sống 
hoàn hảo cho khách hàng. Đây 
vốn dĩ là dịch vụ tiêu chuẩn đã 
được Gamuda Land triển khai 
cho các dự án của mình trên toàn 
cầu, nay chính thức được nhà 
kiến tạo đô thị hàng đầu đến từ 
Malaysia mang đến Việt Nam. Với 
việc ra mắt dịch vụ GL Creations, 
Gamuda Land là nhà phát triển 

bất động sản tiên phong trên thị 
trường Việt Nam cung cấp giải 
pháp nhà ở toàn diện cho khách 
hàng từ hạ tầng đến những bước 
nội thất cuối cùng.   
Đến với GL Creations, khách hàng 
sẽ được trải nghiệm dịch vụ thiết 
kế nội thất đẳng cấp quốc tế, với 
những dịch vụ ưu việt hàng đầu, 
cùng chương trình khuyến mãi 
đặc biệt chỉ dành riêng cho khách 
hàng GL Friends.

Vào ngày 01/07 vừa qua, Gamuda Land Việt 
Nam đã vinh dự được công nhận là một trong 

những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020” do 
tạp chí nhân sự quốc tế HR Asia bình chọn.
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CƠ HỘI & THÁCH THỨC
Đầu tư Bất động sản:

CƠ HỘI & THÁCH THỨC

Đ ó là chủ đề của hội thảo 
kinh doanh do Hiệp hội 
Doanh nghiệp Malaysia 

(MBC) tại Việt Nam tổ chức vào ngày 
22/07 vừa qua ở TP.HCM. Hội thảo 
đã thu hút sự tham dự của rất nhiều 
chuyên gia, nhân vật quan trọng có 
tầm ảnh hưởng đáng kể đến chuyển 
động thương mại trong nước như 
Tổng Lãnh sự, Tham tán thương mại 
các nước ASEAN đang thường trú 
tại TP.HCM, đại diện những hiệp hội 

doanh nghiệp các nước trong khối, 
các doanh nghiệp bất động sản, phân 
tích thị trường, các hãng luật.

Là một trong những doanh 
nghiệp Malaysia tiêu biểu đang hoạt 
động hiệu quả tại Việt Nam, Gamuda 
Land với đại diện là Tổng giám đốc 
Gamuda Land (HCMC) Dennis Ng 
Teck Yow đã được mời tham dự hội 
thảo trong vai trò diễn giả của phiên 
thảo luận. Ông Denns Ng đã chia 
sẻ với người tham dự những kinh 

nghiệm thực tiễn vô cùng hữu ích 
về quá trình phát triển của Gamuda 
Land, cũng như trả lời các thắc mắc 
liên quan đến chủ đề thảo luận được 
người tham dự hội thảo đưa ra. 

Hội thảo đã diễn ra trong bầu 
không khí vô cùng sôi nổi với rất 
nhiều câu hỏi và ý kiến tranh luận từ 
người tham gia.

L à diễn đàn uy tín được tổ 
chức thường niên bởi Phòng 
Thương mại & Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI), sự kiện đã quy tụ 
các chuyên gia đầu ngành bất động 
sản, công trình, vật liệu xây xựng, đại 
diện các cơ quan Chính phủ hữu trách 
cùng các doanh nghiệp, doanh nhân 
trong ngành. Chương trình bình chọn 

"Những dự án đáng sống" là một phần 
trong khuôn khổ diễn đàn, các dự án 

được công nhận đều đã phải trải qua 
nhiều vòng đánh giá gắt gao bởi Hội 
đồng bình chọn gồm các chuyên gia 
đầu ngành.

Là một trong những đại biểu tham 
luận, ông Dennis Ng Teck Yow, Tổng 
giám đốc Gamuda Land (HCMC) đã 
chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích 
về kinh doanh bất động sản ở các thị 
trường quốc tế đến người tham dự, 
đồng thời đưa ra các khuyến nghị, đề 
xuất chính sách táo bạo dưới góc độ 
nhà đầu tư nước ngoài.

 Tọa lạc tại trung tâm quận Tân 
Phú với tổng diện tích 82 ha, Celadon 
City là khu đô thị kiểu mẫu nổi bật 
nhất khu Tây Sài Gòn, sở hữu công 
viên tư nhân lớn nhất thành phố (16 
ha, chiếm 1/5 tổng diện tích quỹ đất). 
Dự án được hợp thành bởi 6 phân 
khu căn hộ cao cấp Ruby, Emerald, 

Diamond Alnata, Diamond Alnata  
Plus, Diamond Brilliant và Diamond 
Centery. Bên cạnh các khu nhà ở, nhà 
kiến tạo đô thị quốc tế Gamuda Land 
còn quy hoạch và xây dựng trên 100 
tiện ích nội khu phục vụ đầy đủ các 
nhu cầu sinh hoạt thường nhật của 
cư dân ở mọi lứa tuổi.

CELADON CITY ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
“KHU ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG 2020”

Ngày 09/07 vừa qua, khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế Celadon City do Gamuda Land 
Việt Nam phát triển đã được công nhận là một trong "Những dự án đáng sống nhất 
2020" tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2020.

TIN GAMUDA LAND
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Vào tối ngày 25/07 vừa qua, Gamuda Land 
đã tổ chức buổi tiệc tri ân ấm cúng nhưng 
không kém phần long trọng cùng những 

người bạn thân thiết GL Friends.
Trong bối cảnh một năm 2020 đầy biến 
động với những sự kiện, diễn biến đời 
sống xã hội thách thức, khó lường, nhưng 
Gamuda Land vẫn trụ vững và tiếp tục 
tiến bước mạnh mẽ trên hành trình kiến 
tạo những khu đô thị đẳng cấp quốc tế tại 
Việt Nam. Những thành tựu đó không thể 
dễ dàng đạt được nếu không có sự ủng 
hộ nhiệt thành của những đối tác trân quý, 

những người bạn tuyệt vời GL Friends.

Gamuda Land không xem khách hàng chỉ đơn 
thuần là người mua nhà, mà là những người 

đồng hành lý tưởng, những nhà tiên phong 
trong việc thiết lập nên tầm cao mới về tiêu 

chuẩn sống cho thị trường.
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Buổi tiệc đã diễn ra trong bầu không khí vô 
cùng sôi động với những màn trình diễn tuyệt 
vời cùng khí thế tưng bừng khi những người 
cộng sự cùng nhau quyết tâm đạt những bước 
tiến vượt trội hơn nữa trong thời gian tới.
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“CẢM ƠN VIỆT NAM TÔI” -
LỜI TRI ÂN THIẾT THỰC TỪ 
NHÀ KIẾN TẠO ĐÔ THỊ MALAYSIA
Trong bối cảnh đại dịch đang gây nên cuộc khủng hoảng toàn cầu, việc gắn kết 
trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. 
Nhưng thật không dễ dàng cho doanh nghiệp, khi vừa căng mình để duy trì hoạt 
động kinh doanh, vừa ra sức thực hiện trách nhiệm xã hội, sát cánh cùng cộng 
đồng ứng phó với dịch bệnh. 

Đoàn kết vì một Việt Nam không còn “Cô Vy”
Dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng mà còn ảnh hưởng mạnh đến “sức khỏe” kinh tế thế 
giới. Đời sống bị cách ly, mọi hoạt động xã hội đình lại, sự 
thay đổi đột ngột đã gây nên cảnh hỗn loạn và làm xáo 
trộn đời sống người dân trên toàn thế giới. Để có thể thích 
nghi và tồn tại, người dân bắt đầu phải thay đổi thói quen 
sinh hoạt và hành vi tiêu dùng.

Dù Việt Nam được đánh giá làm tốt trong công tác kiểm 
soát dịch, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự tác động tiêu cực 
của dịch bệnh lên nhiều mặt kinh tế - xã hội. Có thể thấy 
rõ nhất sự lao dốc theo chiều thẳng đứng của các ngành 
dịch vụ và bán lẻ. Hay các ngành công nghiệp, sản xuất, 
giáo dục đang bị đình trệ cũng gặp khó khăn không kém. 
Theo thống kê từ Bộ LĐ-TB-XH, chỉ tính đến hết tháng 
02/2020, có tới 322 doanh nghiệp dừng hoạt động; 533 
doanh nghiệp giảm quy mô kinh doanh; 1.027 người rơi 
vào cảnh thất nghiệp.

Thế nhưng, mặc cho sự khó khăn hiện tại đang bủa vây, 
hàng loạt doanh nghiệp và người dân vẫn đoàn kết cùng 
nhau ủng hộ bằng sức người, sức của chung tay cùng 
chính phủ phòng chống dịch. Sự đồng lòng đó đã tạo nên 
những "ATM gạo" xuất hiện khắp cả nước, “siêu thị 0 đồng” 
dành cho người nghèo, tài trợ vật tư y tế cho tuyến đầu an 
toàn chiến đấu với dịch, hay phát cơm miễn phí cho người 

yếu thế… Tất cả những hoạt động đó đã làm tỏa 
sáng lên một Việt Nam tử tế, đoàn kết một lòng 
trong “cuộc chiến” chống  COVID-19.

“Cảm ơn Việt Nam tôi” chính là một trong những 
điểm sáng như thế, đã góp phần mang lại sự ấm áp, 
phấn chấn cho bầu không khí xã hội trong những 

ngày qua. Với mục đích tốt đẹp gây quỹ đồng hành cùng 
Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch, chương 
trình là lời tri ân sâu sắc và thiết thực mà Gamuda Land 
Việt Nam mong muốn gửi đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, 
tình nguyện viên,… những người đang ở tuyến đầu ngày 
đêm chiến đấu với dịch.

Phương thức quyên góp của nhà kiến tạo đô thị hàng 
đầu đến từ Malaysia này vô cùng tinh tế và truyền cảm 
hứng. Thay vì chỉ ủng hộ một khoản tài trợ đơn thuần, với 
mong muốn chung tay lan tỏa tinh thần phòng chống dịch 
bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng, 
Gamuda Land Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng mạng cùng 
tạo nên một “làn sóng” chia sẻ hình ảnh tích cực thể hiện 
tinh thần phòng chống dịch bệnh của mình hoặc người 
thân thay cho lời tri ân gửi đến các “chiến sĩ tiền tuyến”. 
Với mỗi hình ảnh như vậy, đơn vị sẽ đóng góp 100.000 
đồng vào Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bằng thông điệp đầy tính nhân văn, chỉ sau 30 ngày phát 
động, chiến dịch “Cảm ơn Việt Nam tôi” đã dễ dàng nhận 
được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng với hơn 10 
ngàn bức ảnh được chia sẻ. Kết quả của chiến dịch không 
chỉ là con số hơn 1 tỷ đồng được Gamuda Land đóng góp 
vào quỹ, mà còn là tinh thần đoàn kết, chung sức đồng 
lòng, sự lạc quan và niềm tin của xã hội vào những ngày 
tươi đẹp sẽ sớm đến với đất nước. 

Ngày 15/05 vừa qua, Gamuda Land 
Việt Nam đã đến trao tặng số tiền ủng 
hộ cho Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tại trụ sở cơ quan 
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của doanh nghiệp này tại Việt Nam lại trở thành những tụ 
điểm hấp dẫn, thu hút vô số người dân đến chơi lễ, vui hội 
trong những năm gần đây.  

Chính những hoạt động hướng đến cộng đồng đã góp 
thêm dấu ấn đẹp cho “nhà kiến tạo đô thị xanh hàng đầu 
đến từ Malaysia”. Với những thành tựu đã đạt được trong 
hơn một thập kỷ qua, Gamuda Land vừa được công nhận 
là một trong Top 5 nhà phát triển BĐS nước ngoài hàng 
đầu tại Việt Nam.

Ông Dennis Ng Teck Yow – Tổng giám đốc Gamuda Land 
(HCMC) chia sẻ: “Chúng tôi tâm niệm rằng sự phát triển 
bền vững của cộng đồng là tiền đề để đất nước và doanh 
nghiệp phát triển lớn mạnh. Vì thế, việc cống hiến cho lợi 
ích của cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên lớn 
được đặt lên hàng đầu tại Gamuda Land. Hành trình đóng 
góp vì cộng đồng của Gamuda Land sẽ  không bao giờ có 
hồi kết, vì chúng tôi tin rằng đây chính là một trong những 
cách để đảm bảo nền tảng cho sự phát triển vững bền 
của mình.” 

Gắn kết trách nhiệm xã hội – vì nền tảng của 
sự phát triển vững bền

Từ khi đặt chân đến Việt Nam vào năm 2007, ngoài việc 
là một “tay chơi lớn” đầy tiềm lực trên thị trường bất động 
sản, Gamuda Land còn là một tên tuổi nổi bật trong các 
hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR). Hoạt động nhân 
ái mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp là “Chạy vì trái tim” 
phối hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, chương trình chạy 
bộ từ thiện thường niên để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị 
bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Qua 7 năm 
tổ chức, tổng số tiền gây quỹ của “Chạy vì trái tim” đã vượt  
mức 30 tỷ đồng, mang lại cuộc sống bình thường, khỏe 
mạnh và tương lai tươi sáng cho trên 1.000 bệnh nhi tim 
bẩm sinh. 

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Gamuda Land còn 
là một trong những nhà phát triển bất động sản hiếm hoi 
vẫn thường xuyên tổ chức các sự kiện cộng đồng cho cư 
dân tại các dự án của mình và vùng phụ cận, dù đã hoàn 
thiện và bàn giao. Những dịp Lễ Tết, Giáng Sinh,... Celadon 
City ở TP.HCM và Gamuda City ở Hà Nội, hai dự án nổi bật 

Thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản trực thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia). Với 20 năm 
kinh nghiệm phát triển khu đô thị mới, cho đến nay Gamuda Land đã phát triển hàng loạt dự án với tổng diện tích quỹ đất khoảng 3.360 
ha trên toàn cầu, có giá trị đầu tư lên đến hàng tỷ USD.
Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land hiện đang đầu tư hai khu đô thị đẳng cấp là Gamuda City quy mô 274 ha 
tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City rộng 82 ha tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Với định hướng là “Nhà kiến tạo khu 
đô thị xanh hàng đầu” bằng quy hoạch tổng thể thông minh hài hòa giữa không gian xanh và các tiện ích tích hợp, các dự án của Gamuda 
Land luôn được đánh giá cao khi mang đến một không gian sống trọn vẹn cho mọi thế hệ cư dân cùng đồng hành phát triển, gắn kết bền lâu.
Tìm hiểu thêm về Gamuda Land Việt Nam tại: https://gamudaland.com.vn/

“Cảm ơn 
Việt Nam 

tôi”, lời tri 
ân sâu sắc 

và thiết thực 
gửi đến các 

“chiến sĩ” 
chống dịch 
tuyến đầu

Gamuda Land 
thường xuyên tổ 
chức các sự kiện 

cộng đồng cho 
cư dân dự án và 

vùng phụ cận

Qua 7 lần tổ chức, 
tổng số tiền gây 
quỹ của “Chạy vì 
trái tim” đã vượt  
mức 30 tỷ đồng, 
mang lại cuộc sống 
bình thường, khỏe 
mạnh và tương 
lai tươi sáng cho 
trên 1.000 bệnh 
nhi tim bẩm sinh
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Hấp dẫn sân chơi nhiếp ảnh 
độc đáo
Theo chia sẻ từ Ban Tổ chức, “Qua 
lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City” 
được tổ chức với mục đích tạo ra một 
sân chơi thú vị cho các tín đồ nhiếp 
ảnh thử sức với mảng nhiếp ảnh kiến 
trúc, đời sống phố thị. Đây tuy không 
phải là thể loại gì quá mới mẻ nhưng 
vẫn chưa mấy thịnh hành tại Việt 
Nam, nơi các tay máy vẫn thường ưa 
chuộng đề tài phong cảnh nhiều hơn. 
Việc lựa chọn một thể thức thi mới 
lạ đã mang lại sự hứng thú rất lớn từ 
người tham dự dành cho cuộc thi. 

Hơn thế nữa, với quy chế rộng rãi, 
khuyến khích tất cả những người 
yêu nhiếp ảnh cả chuyên lẫn không 
chuyên đến tham dự, “Qua lăng kính 
2020: Nép đẹp Celadon City” đã thực 
sự trở thành cuộc thi nóng nhất mùa 
hè năm nay ở khu vực phía Nam khi 
thu hút đông đảo không chỉ cộng 
đồng nhiếp ảnh ở TP.HCM mà còn từ 
các tỉnh lận cận đổ về.

Hơn  1.400 bức ảnh gửi về là kết quả ấn tượng 
của cuộc thi nhiếp ảnh quy mô nhất hè này ở khu 
vực phía Nam, “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp 
Celadon City” do nhà phát triển đô thi quốc tế đến 
từ Malaysia Gamuda Land phối hợp cùng Hội 
Nhiếp ảnh TP. HCM (HOPA) tổ chức. Cuộc thi đã 
kết thúc bằng buổi Lễ trao giải cho 21 tác phẩm 
xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng lên đến 
124 triệu đồng vào ngày 31/7 vừa qua.

Qua lăng kính 2020
Nét đẹp Celadon City

ẤN TƯỢ N G

Sự thành công của cuộc thi đến từ 
khâu tổ chức được tiến hành rất bài 
bản, chuyên nghiệp, đồng thời các 
hoạt động hỗ trợ nhiệt tình nhằm tạo 
điều kiện cho thí sinh tác nghiệp dễ 
dàng từ chủ đầu tư Gamuda Land 
càng làm tăng thêm sự hào hứng 
cho người tham gia. Cuộc thi đã 
quy tụ về dàn giám khảo chuyên 
môn bao gồm những tên tuổi hàng 
đầu trong làng nhiếp ảnh Việt Nam 
hiện nay như NSNA Lý Hoàng 
Long – Chủ tịch Hội đồng Nghệ 
thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt 
Nam, NSNA Hoàng Thạch Vân – 
Phó Chủ tịch thường trực HOPA, 
NSNA Bùi Minh Sơn – Chủ tịch 
Hội đồng Nghệ thuật HOPA. 
Hai thành viên còn lại trong Hội 
đồng Giám khảo (HĐGK) là các 
lãnh đạo của Gamuda Land gồm 
ông Dennis Ng Teck Yow – Tổng 
giám đốc Gamuda Land (HCMC) 
và ông Angus Liew Bing Fooi 

– Phó Tổng giám đốc Gamuda 
Land (HCMC).
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Đại diện Hội đồng, giám khảo Bùi 
Minh Sơn chia sẻ: “Cuộc thi đã tập 
hợp được rất nhiều ảnh có chất lượng 
với nhiều góc nhìn đa dạng, kỹ thuật 
chuyên môn hầu hết là tốt hoặc rất 
tốt. Các thí sinh đã khai thác triệt để 
cảnh quan với nhiều thời khắc trong 
ngày, từ bình minh đến hoàng hôn 
và cả khi khu đô thị lên đèn. Bộ giải 
được sự đồng thuận cao của HĐGK 
là bức tranh toàn cảnh Celadon City 
giới thiệu đến người xem một không 
gian sống, sinh hoạt, vui chơi giải trí 
của một đô thị thời 4.0 chuẩn mực”.

Cảm hứng thú vị từ khu đô thị 
xanh dẫn đầu xu thế 
Tọa lạc tại trung tâm quận Tân Phú 
trên tổng diện tích 82ha, Celadon 
City, nơi được ví như “lá phổi xanh” 
phía Tây Sài Gòn,  không chỉ là khu 
đô thị kiểu mẫu hiện đại đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, mà còn là một hệ sinh 
thái vô cùng dồi dào và tràn đầy sức 
sống. Là công viên tư nhân lớn nhất 
TP.HCM với tổng diện tích 16ha, công 
viên trung tâm nội khu Celadon City 
là một quần thể sinh học vô cùng đa 
dạng với trên 7.000 cá thể cây xanh 
thuộc 70 loài thực vật đặc trưng 
miền nhiệt đới, đồng thời đây cũng là 
nơi cư ngụ của hơn 60 loài động vật 
phong phú chủng loài. 

Bằng quy hoạch tổng thể đột phá và 
khoa học,chủ đầu tư đã phối hợp hài 
hòa các hạng mục công trình dân 
sinh với thiên nhiên để tạo nên một 
không gian sống tiện nghi, lý tưởng 
nhưng cũng vô cùng thơ mộng. Khu 
đô thị này hội tụ rất nhiều yếu tố để 
tạo nên những bức ảnh tuyệt vời,  
không chỉ cảnh đường phố, nhà xe 
mà nếu muốn chụp phong cảnh thiên 

nhiên cũng có vô số góc độ đa dạng 
để khai thác.

Bởi vì lẽ đó nên tuy là lần đầu tiên 
tổ chức, nhưng “Qua lăng kính 2020: 
Nét đẹp Celadon City” đã trở thành 
một ngày hội lớn của cộng đồng 
nhiếp ảnh phía Nam khi thu hút đến 
hơn 1.400 bài thi (cả ảnh đơn và bộ) 
gửi về. Nhiếp ảnh kiến trúc đô thị đòi 
hỏi người sáng tác phải có được một 
sự cảm nhận tinh tế, nhạy cảm với 
chuyển động cuộc sống xung quanh, 
để có thể bắt trọn những khoảnh 
khắc nhịp sống độc đáo chỉ xuất hiện 
bất chợt và diễn ra duy 
nhất một lần. 

Chủ đề “Nét đẹp Celadon 
City” của cuộc thi được 
các thí sinh thể hiện vô 
cùng sống động và đa 
dạng qua nhiều lăng 
kính khác nhau như môi 
trường sống, công viên, 
cảnh quan, khu phố, cơ 
sở hạ tầng, kiến trúc, tiện 
ích, sinh hoạt, đời sống 
dân cư,… Từ đó, khắc họa 
rõ nét nên Celadon City là 
một khu đô thị hiện đại với 
các tiện ích dân cư tiêu chuẩn hàng 
đầu, nhưng đồng thời cũng là một hệ 
sinh thái hoàn chỉnh, hài hòa lý tưởng 
với thiên nhiên.

Bằng những đánh giá chuyên sâu, 
công tâm, HĐGK đã chọn ra 21  bài 
thi xuất sắc nhất, đáp ứng đầy đủ tiêu 
chí kỹ thuật và chủ đề để trao tặng 
các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá 
trị lên đến 124 triệu đồng.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Dennis Ng 
Teck Yow, Tổng giám đốc Gamuda 
Land (HCMC), đồng thời cũng là 
thành viên HĐGK bày tỏ: “Trong vai 
trò là nhà kiến tạo đã phát triển nên 

khu đô thị này, tôi vô cùng hãnh diện 
và hạnh phúc bởi những tác phẩm dự 
thi đã phản ánh rõ nét Celadon City 
là một minh chứng sống động cho 
tôn chỉ xuyên suốt mà chúng tôi luôn 
tuân thủ khi phát triển dự án, đó là  

“thiên nhiên vẫn có thể bảo tồn ở ngay 
trong lòng phố”. Tại Gamuda Land, 
chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình 
không phải đi xây nhà mà là xây tổ 
ấm, nơi mọi cư dân đều luôn muốn là 
một phần trong đó, khao khát được 
trở về, được sinh sống, trưởng thành 
và già đi cùng nhau”.

Lễ trao giải đồng thời cũng là buổi 
khai mạc Triển lãm các tác phẩm 
xuất sắc đạt giải, đã diễn ra từ ngày 
31/07 đến 06/08/2020. Độc giả yêu 
thích, muốn thưởng lãm những tác 
phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc 
này có thể truy cập trang Facebook 
của Gamuda Land Việt Nam để xem 
ảnh online.
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Hoàng hôn Gamuda Land
DƯƠNG CÔNG SƠN
Giải Nhất Ảnh đơn

Sky view
TRƯƠNG NGỌC ÂN
Giải Nhì Ảnh đơn

Không gian sống và tiện ích
HUỲNH PHẠM ANH DŨNG
Giải Nhì Ảnh đơn

Bình yên cùng Gamuda Land
TRẦN MINH HOÀNG
Giải Ba Ảnh đơn

Vui hè cùng bé
NGUYỄN THẾ HUY
Giải Ba Ảnh đơn

Ước mơ tuổi thơ tôi
NGUYỄN MINH TÂN
Giải Ba Ảnh đơn
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Đấu sức
NGUYỄN QUỐC HÂN
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Nét đẹp về đêm
PHẠM HIỆP
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Sân chơi thiếu nhi
NGUYỄN THẾ HUY
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Vào mùa mưa
TRẦN ĐẮC HƯNG
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Chiều về trên Gamuda Land
LÊ TUỆ
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Vươn tầm
LÒ VĂN HỢP
Giải Khuyến khích Ảnh đơn
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Quê nhà ngay đây
NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Giải Nhiếp ảnh gia cộng đồng

Dạo chơi chiều chủ nhật
NGUYỄN NGỌC HẢI
Giải Nhiếp ảnh gia cộng đồng

Giờ tập bơi
DƯƠNG CÔNG SƠN
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Đêm về Gamuda Land không gian phủ xanh
TRẦN VŨ QUANG DUY
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Yên bình
LÊ MINH NHỰT
Giải Khuyến khích Ảnh đơn

Niềm vui trẻ thơ 
THIỀU THỊ MỸ CHÂU
Giải Khuyến khích Ảnh đơn
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Celadon City - Màu xanh cuộc sống
NGUYỄN QUỐC HÂN
Giải Nhất Ảnh bộ

Một ngày tại Celadon City
TRẦN THẾ PHONG
Giải Nhì Ảnh bộ

Nhịp sống cư dân - Ở chung cư Emerald Gamuda Land
VÕ VĂN HOÀNG
Giải Ba Ảnh bộ

Để xem hình ảnh rõ nét, sống động hơn, độc giả vui 
lòng truy cập Facebook Gamuda Land VN tại đây:



18  Spaces



Spaces 19  



20  Spaces

Sống là tận hưởng những tháng ngày trọn vẹn và ý nghĩa, là khi công việc được 
dung hòa một cách khéo léo với cuộc sống riêng để cơ thể luôn ở trạng thái cân 
bằng và tràn đầy năng lượng. Khát khao ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi cuộc 
sống bận rộn và áp lực, góp phần khiến nhu cầu tìm kiếm một chốn an cư mang lại 
cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày trở thành một xu hướng mới.

Không gian nghỉ dưỡng 
tích hợp tiện ích 5 sao 
trong tầm tay

Những kỳ nghỉ bất tận sau ngày dài làm việc
Ai trong chúng ta cũng đều mong 
muốn có được thành công trong sự 
nghiệp cùng những phút giây bình 
yên trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi 
khi vẫn tồn tại một nghịch lý là ta 
càng nỗ lực làm việc để tìm kiếm 
hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp 
thì lại càng khiến nguồn năng lượng 
dần cạn kiệt và cơ thể dần mất đi sự 
cân bằng vốn có. Và dù luôn cố gắng 
lên những kế hoạch nghỉ ngơi cho 
bản thân và gia đình, chúng ta cũng 
khó có thể sắp xếp được lịch trình 

hợp lý. Mọi thứ bị cuốn vào guồng 
quay vội vã của nhịp sống thị thành 
để rồi ta chợt nhận ra sự cân bằng 
và nghỉ ngơi thường nhật là vô cùng 
thiết yếu. 
Chỉ cần dành ra một ngày thư giãn 
toàn diện giữa thiên nhiên trong 
không gian xanh mát đầy đủ tiện 
nghi của một resort cao cấp, tinh 
thần và thể chất của chúng ta sẽ ít 
nhiều được hồi phục, nguồn năng 
lượng sẽ được tái tạo, cảm hứng 
sống và làm việc nhờ thế mà cũng 

dạt dào hơn. Tuy nhiên, những khu 
du lịch nghỉ dưỡng thường toạ lạc 
ở những nơi xa trung tâm thành 
phố, trong khi cuộc sống với hàng 
loạt "deadline" và lịch trình bận rộn 
không cho phép ta tự do di chuyển 
để vui chơi và tận hưởng. Phương án 
khả dĩ nhất có lẽ là mang những trải 
nghiệm ấy về chính ngôi nhà thân 
yêu của mình để mỗi ngày trôi qua 
đều là kì nghỉ bất tận. 

Tận hưởng cảnh quan của một miền biển nhiệt đới độc đáo ngay tại chính tổ ấm ở Diamond Centery
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Đi từ những khát khao thực tế đó, 
mỗi người sẽ đặt ra những tiêu chuẩn 
riêng nhằm lựa chọn một nơi an trú 
hoàn hảo. Dù giữa trung tâm phố thị 
hay vùng ven thì tổ ấm đó phải là 
nơi đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu 
tận hưởng của cả gia đình. Tách biệt 
khỏi cái ồn ào tấp nập của Sài thành, 
nhưng thuận tiện kết nối trung tâm 

- Diamond Centery sở hữu hàng loạt 
tiện ích và dịch vụ như thiên đường 
nghỉ dưỡng với một “vùng biển” xanh 
tươi và bình yên, đủ sự riêng tư cần 
có cho tâm hồn và đủ sự tiện nghi để 
sống trọn vẹn mỗi ngày.
Dù nằm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt 
nhưng với thiết kế đặc sắc mang âm 
hưởng của miền biển nhiệt đới nên 
khi bước vào “thế giới” của Diamond 
Centery, bạn sẽ có cảm giác như 
đang dạo bước trong khuôn viên 
của một resort xinh đẹp, thong dong 
thả mình trong nắng và gió, hít thở 
hương vị của biển xanh, cát trắng. 
Cảnh tượng đẹp mắt và lãng mạn 
với những thảm cỏ xanh mướt được 
bài trí một cách khéo léo xen kẽ với 
hàng dừa xanh, những vườn cọ 4 
mùa đủ để bất kì ai cũng phải xiêu 
lòng. Chưa dừng lại ở đây, cảm xúc 
của bạn sẽ tiếp tục được dẫn dắt để 
lạc bước và chạm vào sự mê mẩn 
trước vẻ đẹp tinh tế khác biệt, với sự 
sang trọng, rộng thoáng nhưng vẫn 
ấm cúng, mang đậm phong cách 
Neo Classic kết hợp Indochine với 
trần cao đến những khung cửa tràn 

ngập ánh sáng, đến những chi tiết tỉ 
mỉ của các vách ngăn, cột gỗ trong 
các không gian chung như sảnh đón, 
phòng tiện ích...
Những ngày cuối tuần thay vì phải 
vội vã di chuyển xa khỏi thành phố để 
tìm về với biển vắng, chúng ta có thể 
thả mình trên những chiếc ghế xinh 
xắn ở khu nghỉ dưỡng ven hồ, 

nhâm nhi  ly rượu vang và ngắm 
hoàng hôn buông lơi cuối chân trời. 
Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh 
đèn giăng sáng khắp muôn nơi cũng 
là lúc những bữa tiệc BBQ được bắt 
đầu để bạn bè gia đình cùng nhau 
thưởng thức và nối dài những câu 
chuyện của cảm xúc sum vầy yêu 

thương. Chọn một khu nhẹ nhàng, 
lãng mạn hơn, bạn và người thương 
của mình có thể vừa thưởng trà vừa 
ngắm những vì sao, thủ thỉ với nhau 
những câu chuyện của ngày mai, của 
tương lai hạnh phúc.
Cứ thế Diamond Centery mang cả 
một không gian nghỉ dưỡng bất tận 
về ngay chính căn hộ thân yêu của

bạn. Đây chính là môi trường sống lý 
tưởng giúp chúng ta có thể tìm được 
sự cân bằng giữa công việc và tận 
hưởng, để cuộc sống mỗi ngày đều 
trở nên trọn vẹn, ý nghĩa.

Trải nghiệm kỳ 
nghỉ bất tận tại 
Diamond Centery 
mỗi ngày

Để tìm hiểu thêm về Diamond Centery, độc giả có thể đến tham quan các khu nhà mẫu 
hoặc liên hệ số Hotline tư vấn: 
Địa chỉ: 
        •  Khu nhà mẫu Celadon City: Số 68 Đường N1, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM
        •  Nhà mẫu Gamuda Land: 199A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM
Hotline: 090.334.0888

Tăng thêm gắn kết với các thành viên trong gia đình bằng buổi xem phim 
ngoài trời tại Diamond Centery

Thả hồn vào không gian nghỉ dưỡng ngay tại chính căn hộ của mình 
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Do tác động của đại dịch COVID-19, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển 
đổi số mạnh mẽ ở tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tồn tại trước 

thực trạng giãn cách xã hội bắt buộc nhằm mục tiêu dập dịch. Tuy nhiên, không 
phải tất cả các ngành nghề đều có thể áp dụng các phương thức chuyển đổi này 

hay “work from home”, đặc biệt là các công việc liên quan đến công trình xây 
dựng, thi công, duy trì cơ sở hạ tầng. SPACES xin gửi đến quý độc giả cuộc trò 
chuyện ngắn thú vị cùng ông Aw Soon Heng – Giám đốc khối Quản lý Dự án, 

Xây dựng, Khu đô thị và Bất động sản thương mại (“PCMD”) của Gamuda Land 
(HCMC) về các giải pháp để thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.

Chào ông! Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của Covid-19 
lên các hạng mục công việc, quá trình hoạt động thường 
nhật? 
Đại dịch lần này là một cuộc khủng 
hoảng mang tính toàn cầu. COVID-19 
đã tấn công các quốc gia, châu lục, sẽ 
còn tiếp diễn và sớm nhất là cho đến khi 
vắc-xin được phổ biến rộng rãi. Trong 
thời gian qua, Việt Nam đã kiểm soát 
tốt và thành công vượt qua làn sóng thứ 
nhất nhờ vào các biện pháp ngăn chặn 
quyết liệt và hiệu quả được thực hiện bởi 
Chính phủ Việt Nam, thành công này đã 
được thế giới hoan nghênh. Tuy nhiên, 
làn sóng thứ hai đã quay trở lại, dù vẫn 
đang trong tầm kiểm soát nhưng diễn 
biến của nó ngày càng trở nên phức tạp, 
khó lường. 

Rõ ràng là trong tình hình như thế, 
các hoạt động kinh tế, thương mại nói 
chung, và quá trình vận hành thường 
ngày của doanh nghiệp nói riêng sẽ bị 
ảnh hưởng nhất định. Cụ thể tại Việt 

Nam, như chúng ta đang chứng kiến 
đã có vô số công ty tuyên bố phá sản 
trong giai đoạn COVID-19 vừa qua. Tại 
TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước 
nơi chiếm tới 50% tổng số doanh nghiệp 
và 10% hộ kinh doanh của Việt Nam đặt 
trụ sở, sẽ càng dễ bị tác động hơn so với 
các địa phương khác. 

Là một trong những doanh nghiệp đóng 
tại TP. HCM, hiển nhiên Gamuda Land 
(HCMC) cũng không thể thoát khoải 
vòng xoáy đó, chúng tôi phải chịu một số 
ảnh hưởng nhất định cả về kinh doanh 
cũng như hệ thống vận hành. Điều đó 
đặt ra yêu cầu cấp bách là công ty cần 
phải tìm cách thích nghi nhanh chóng 
cùng trạng thái “bình thường mới”.

Trạng thái “bình thường mới” đã buộc chúng 
tôi phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 
trong công ty để các quy trình trở nên linh 

hoạt hơn, vượt trội hơn so với tiêu chuẩn mà 
chúng tôi đang áp dụng hiện thời

AW SOON HENG
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Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những biện pháp này? 

Thực tế không thể phủ nhận là khó khăn 
thì vẫn còn đó. Tuy nhiên, tôi vẫn rất tin 
tưởng vào sự phát triển bền vững của 
Gamuda Land. 

Nhìn lại quãng thời gian vận hành trong 
giai đoạn COVID-19, chúng tôi nhận 
thấy rằng chúng ta phải luôn thay đổi, 
cải tiến nhanh chóng để thích nghi. Ban 
Giám đốc đã phải cải tiến hệ thống, quy 
trình để vận hành liên tục, không gián 
đoạn các hoạt động hàng ngày, duy trì 
hiệu suất kinh doanh với tiêu chí an toàn 
cao cho nhân viên cũng như cộng đồng.

Và chính việc làm quen với trạng thái 
“bình thường mới” này đã buộc chúng 
tôi phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
số trong công ty để các quy trình trở nên 
linh hoạt hơn, vượt trội hơn so với tiêu 
chuẩn mà chúng tôi đang áp dụng hiện 
thời. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, 

   Triển khai các biện pháp kiểm soát dịch
   nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe dân cư

         Phun xịt thuốc khử trùng các khu nhà

Về tổng quan, Gamuda Land (HCMC) đã 
tuân thủ nghiêm túc những chỉ thị giãn 
cách xã hội do Chính phủ Việt Nam đưa 
ra, thường xuyên cập nhật và phối hợp 
cùng các cơ quan hữu quan triển khai các 
biện pháp ngăn ngừa phòng dịch áp dụng 
linh hoạt với từng phòng ban khác nhau.

Ví dụ như tại bộ phận PCMD, do đặc 
thù công việc không thể thực hiện giãn 
cách hoàn toàn, chúng tôi đã phải sắp 
xếp lại các nguồn lực, quy trình làm việc 
để đảm bảo các hoạt động vẫn diễn ra 
bình thường. Các nhân viên vận hành, 
bảo dưỡng hạ tầng khu đô thị, công viên 
được yêu cầu tuân thủ tuyệt đối những 
nguyên tắc phòng dịch khi đến khu vực 
làm việc. Quy định tương tự cũng được 
đặt ra cho các nhà thầu thi công, họ phải 

đảm bảo công nhân xây dựng làm việc 
trong những điều kiện an toàn, phòng 
chống lây lan hiệu quả. Giám sát công 
trình từ phía chúng tôi thường xuyên 
kiểm tra công tác phòng ngừa dịch này.  

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên 
áp dụng các biện pháp tương tự để bảo 
đảm an toàn cho cư dân. Công ty đã cho 
lắp đặt buồng khử khuẩn ở cổng vào các 
phân khu căn hộ, tiến hành đo thân nhiệt 
cho toàn bộ nhân sự cũng như cư dân, 
trang bị dung dịch rửa tay diệt khuẩn tại 
các sảnh ra vào, trong thang máy ở tất 
cả các khu căn hộ, đồng thời tặng khẩu 
trang vải kháng khuẩn cho cư dân, v.v… 
Vô số nỗ lực đã được thực hiện nhằm 
duy trì một không gian sống thật an toàn 
tại Celadon City.  

trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy các 
hoạt động đào tạo, hội nghị hoặc hội 
thảo được tổ chức và chia sẻ theo hình 
thức trực tuyến trở nên vô cùng phổ 
biến. Các quy trình làm việc và phê duyệt 
cũng sẽ được tiến hành trên hệ thống 
trực tuyến, theo đó việc phê duyệt có thể 
được thực hiện bất kỳ lúc nào và bất cứ 
nơi đâu. Những điều này giờ đây không 
chỉ là trào lưu nữa mà là phương thức 
vận hành cả thế giới đều phải hướng tới.

Tôi cho rằng Gamuda Land đang hướng 
tới cuộc chuyển đổi số với tư duy đúng 
đắn cùng kỹ năng của từng nhân sự, khả 
năng tổ chức và cách làm việc đều rất 
hiệu quả, thích ứng tốt trong kỷ nguyên 
"bình thường mới". Trên đà đó, chúng tôi 
sẽ tiếp tục đổi mới liên tục, tái thiết kế 
và phát triển những giải pháp mới để giữ 
vững vị thế dẫn đầu trên thị trường. 

Ông đánh giá thế nào về triển vọng phục hồi và phát triển của công ty mình 
trong tương lai gần cũng như dài hạn trong thời đại “bình thường mới”?

Dựa vào nền tảng vững chắc mà công ty đã 
thiết lập cũng như đội ngũ nhân sự tuyệt 
vời của Gamuda Land Việt Nam, chúng tôi 
chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu này.

Xin cảm ơn ông!

    Phong tỏa tạm thời công viên trung tâm để 
    thực hiện chặt chẽ quy định giãn cách xã hội

Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng công ty chúng tôi đang hướng tới 
cuộc chuyển đổi số với tư duy đúng đắn và kỹ năng con người, 
khả năng tổ chức, cách làm việc hiệu quả, thích ứng tốt trong 

kỷ nguyên bình thường mới này.

“
,,
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“KHU RỪNG” RỢP BÓNG 
TỪ VÒNG TAY ƯƠM

Tất cả các dự án của Gamuda Land đều có một điểm 
nhấn đặc trưng là những “khu rừng nằm trong lòng phố”, 
hàm ý phản ánh một tỉ lệ mảng xanh, cảnh sắc thiên 
nhiên chiếm ưu thế trong quy hoạch kiến trúc cảnh quan 
ở những khu đô thị này. Và Celadon City chính là tạo tác 
tiếp theo kế thừa trọn vẹn những tinh hoa của nhà kiến 
tạo đô thi hàng đầu Malaysia khi nổi lên như một điểm 
sáng, được nhìn nhận là khu đô thị xanh dẫn đầu xu thế 
tại TP.HCM hiện nay. 

Công viên trung tâm chiếm 1/5 tổng quỹ đất dự án nơi 
đây cũng đồng thời là công viên tư nhân lớn nhất Sài Gòn 
hoa lệ. Mảng xanh bát ngát này không chỉ nhằm để tôn 
tạo cảnh quan, mà còn có công dụng điều tiết nước và 
giảm nhiệt độ khu vực đến 2°C thấp hơn nền nhiệt, do 
đó góp phần ngăn ngừa hiệu ứng đảo nhiệt cho cư dân. 
Hàng hàng lớp lớp cỏ cây đang vươn mình trong nắng 
này không chỉ là những “vật trang trí”, vừa qua, Gamuda 
Land đã cho mời một tổ chức chuyên môn về sinh vật 
học để tiến hành một nghiên cứu công phu và quy mô về 
độ đa dạng chủng loài tại Celadon City. Kết quả cho thấy 
nơi đây là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, dồi dào sức sống 
một cách đáng kinh ngạc, điều này thể hiện qua những 
con số khảo sát ấn tượng. 

Theo đó, về thực vật, Celadon City đang sở hữu tổng số 
170 loài thực vật bao gồm 36 loài cây gỗ, 110 loài cây 
bụi và 24 loài thực vật hoang dã. Chỉ cần đi dạo 1 vòng, 
chúng ta đã có thể nhìn thấy những cây gỗ quý như Gõ 
Đỏ, Giáng Hương và những loài cây kết hoa thật đẹp 
như Muồng Hoàng Yến, Muồng Đen, Muồng Hoa Vàng, 
Phượng Vỹ, Lim Xẹt,... Tổng số lượng cây gỗ lớn trong 
Công viên trung tâm lên đến trên 3.000 cây tạo cảm giác 
cho cư dân như đang thực sự thám hiểm một khu rừng. 
Chính những “nan phổi” này đã lọc bụi và hỗ trợ giảm 
tiếng ồn, giảm khí thải nhà kính và khí độc ô nhiễm môi 
trường cho cư dân. 

Điều đặc biệt ấn tượng, như đã đề cập, đây không phải 
là màu xanh tự nhiên vốn có, mà đó là thành quả từ 
một quá trình chăm bẵm, chắt chiu kỹ lưỡng từ những 
vòng tay thấu hiểu và nâng niu thiên nhiên. Hàng nghìn 
cá thể cây tạo nên mảng xanh tuyệt diệu cho Celadon 
City đều có cùng tuổi đời với khu đô thị, đã được ươm 
trồng ngay trong khuôn viên từ khi khu vực này hãy còn 
là một bãi đất trống. Đây là dự án tiên phong mà Gamuda 
Land thử nghiệm áp dụng phương pháp “Ươm cây”. Mục 
đích của việc này là nhằm đảm bảo cư dân có thể lập tức 
tận hưởng cảnh quan ngay khi vừa dọn đến. Đồng thời 
đó cũng là biện pháp để  hạn chế phát tán khí thải bằng 
cách bỏ qua quá trình vận chuyển và sắp đặt cây cảnh. 
Phương thức này đã chứng minh tính hiệu quả tuyệt vời, 
và đang được tiếp tục phát triển để ứng dụng cho các dự 
án tương lai.

Được ví von một cách mỹ miều là “lá phổi xanh” phía Tây Sài Gòn, bởi Celadon City sở hữu mảng xanh bao 
la có thể xem như một khu rừng đúng nghĩa tràn đầy sức sống và phong phú chủng loài. Điều thú vị, “khu 
rừng” này không phải tự nhiên vốn có, mà đó là câu chuyện của nhưng người đi vun đắp mầm xanh.
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Nơi nào “đất lành thì chim đậu”, vốn là một định lý muôn 
thuở. Cũng trong cùng cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu 
đã tìm ra tổng cộng 39 loài côn trùng, 7 loài cá, 8 loài 
ếch, 10 loài bò sát, 4 loài động vật có vú và 29 loại chim 
khác nhau đang cư trú tại Celadon City. Điều này là minh 
chứng sống động cho thấy môi trường nơi đây là một hệ 
sinh thái trong lành và dồi dào sinh khí, hàm dưỡng sự 
sống nên đã thu hút vô số chim muôn đến trú ngụ. Thực 
tế thú vị là tại TP.HCM, dựa trên một khảo sát khác trước 
đây, có tổng số 51 loài chim sinh sống phổ biến, mà trong 
số đó, có 29 loài đang hiện diện tại công viên trung tâm 
Celadon City, một tỷ lệ thu hút đáng kinh ngạc. Đây đều là 
những loài đặc trưng địa phương rất cần được duy trì và 
phát triển cho mục đích bảo tồn. Bên cạnh đó, thảm thực 
vật màu mỡ dọc bờ hồ tạo ra nơi trú ẩn thích hợp cho 
động vật dưới nước như động vật lưỡng cư và các loài cá. 

Hồ trung tâm đã ghi nhận được rất nhiều giống cá đa 
dạng thuộc các nhóm cá chép, cá rô phi, cá lóc…, đặc biệt 
hơn nữa là có sự xuất hiện của những loài cá lai như giữa 
điêu hồng và rô phi. Điều này chứng tỏ rằng các hạng mục 
thủy cảnh tại Celadon City cũng là những môi trường dồi 
dào dưỡng chất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
các quần thể sinh vật dưới nước. Đội ngũ quản lý công 
viên với tinh thần trách nhiệm cao độ, luôn nỗ lực hết 
mình để đảm bảo tất cả các môi trường sống này được 
duy trì, cải thiện, đồng thời thu hút thêm các loài sinh vật 
khác đến làm phong phú thêm hệ sinh thái nơi đây.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc ngắm nhìn 
cây, sống hoà mình với thiên nhiên giúp ta thư thái hơn, 
tăng thêm khả năng sáng tạo, và đạt được trạng thái 
hạnh phúc mỗi ngày. “Trị liệu tâm hồn” từ cây xanh chính 

là lộ trình tìm về trạng thái cân bằng trong tiềm thức mà 
con người đô thị thiếu hụt bấy lâu. Chính bởi thấu hiểu 
điều đó và với tâm huyết chân thành cho sứ mệnh kiến 
tạo đô thị, Gamuda Land luôn đầu tư thật nhiều công sức 
cũng như nguồn lực nhằm mang lại môi trường sống lý 
tưởng và bền vững cho cộng đồng dân cư. Với kế hoạch 
phát triển mở rộng sắp tới, hệ sinh thái tuyệt vời của “lá 
phổi xanh” Celadon City sẽ được bồi dưỡng hơn nữa để 
trong tương lai, cộng đồng tinh hoa nơi đây có thể tận 
hưởng chất lượng không khí càng trong lành hơn và có 
thêm những cảnh sắc thi vị để nhìn ngắm và thư giãn, tận 
hưởng cuộc sống bên gia đình, bạn bè. 
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“Kỳ nghỉ Tết 2 tháng” - cách con nói về những ngày con nghỉ học ở 
nhà tránh dịch Covid-19, mẹ vừa làm việc vừa trông con cũng khiến mẹ thấy 
vui lây, dù trước đó mẹ mệt tới mức không thở nổi vì vừa trả lời email công 
việc vừa đảo canh, kho thịt. Mẹ nhìn thấy trong ánh mắt sáng lấp lánh 

của con sự háo hức chờ đợi tới 16h - là lúc mẹ tự cho phép mình kết thúc 
ngày làm việc sớm và cùng con đem “chiếc hộp thiên nhiên kỳ thú” ra công 
viên sinh thái trong khu đô thị nhà mình để khám phá những mảng xanh.
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Công viên đa dạng sinh học rộng tới 16 ha 
này là nơi con thích nhất, tự hào nhất về khu nhà 
mình và cuối tuần nào cũng xin phép mẹ được 
mời các bạn tới cùng vui chơi. Những lần đó, mẹ 
đều thấy con lấy từ trong “chiếc hộp thiên nhiên 
kỳ thú” của mình ra một vật gì đó và say sưa kể 
chuyện với các bạn. Khi thì là “chiếc áo” của chú 
ve lột xác, lúc lại là vài chiếc lá khô màu sắc nổi 
bật hoặc hình thù ngộ nghĩnh,... Tất cả đều được 
con “sưu tầm” khi cùng mẹ đi dạo trong công viên, 
cùng ba chạy bộ mỗi buổi chiều hay trên đường 
con đi từ cổng khu đô thị vào nhà. 

Những hiểu biết của con về cây xanh và 
thế giới động vật phong phú hơn mẹ tưởng tượng, 
nhiều hơn bất cứ cuốn sách khoa học nào cho trẻ 
độ tuổi 6-7. Có lẽ là bởi “học đi đôi với hành”, 
con được sống trong môi trường gần gũi với thiên 
nhiên hàng ngày, được tận mắt nhìn thấy những 
chú bò sát, bọ rùa, chuồn chuồn… ra sao thay vì 
chỉ đọc sách và ngồi tưởng tượng.

Chiều nay, lúc nhìn con chạy đi chạy lại, nhảy 
chân sáo ra khu suối nước rồi reo thật to khi 
phát hiện một chú ếch sắp sinh, mẹ bất chợt nhớ 
về ông ngoại và thời thơ ấu của mẹ. Ngày ấy, 
ông bà ngoại, mẹ và các cậu của con sống trong 
một ngôi nhà tập thể chỉ chừng 30 m2. Nhà 
trên tầng 5 nhưng vẫn có hẳn một “khu vườn” 
trồng rau và ban công treo 2-3 chiếc lồng chim. 
Ông ngoại con đã kiếm từng chiếc thùng xốp, vác 
đất từ ngoài sông vào đổ đầy rồi dạy mẹ và các 
cậu trồng cây, gieo hạt. Mẹ gọi đó là “khu vườn 
trên mây” bởi có những ngày mẹ thức dậy thật 
sớm, nhìn thấy như cả đám mây bay “ôm” lấy khu 
vườn. Mẹ vẫn nhớ như in câu nói của ông ngoại, 
rằng: “Khi các con biết chăm cây, yêu động vật, 
các con sẽ biết sống tử tế, lương thiện. Thế là đủ! 
Ba không cần các con phải làm ông nọ bà kia”. 

Ước mơ có một ngôi nhà nằm giữa những 
hàng cây xanh ngát, xung quanh là tiếng chim hót 

líu lo cũng đã tồn tại trong mẹ từ ngày đó. Nên 
bây giờ, cũng như con, mẹ tự hào lắm chứ khi 
được sống trong khu đô thị được ví như “lá phổi 
xanh phía Tây Sài Gòn” - Celadon City. Mỗi 
ngày mẹ được cùng con đạp xe trong công viên, 
ba chạy bộ trong khu vực rừng ven hồ hay cả 
nhà cùng thong thả đi dạo dưới những hàng cây 
với mẹ đều là những khoảnh khắc vô giá, để mỗi 
lúc mệt mỏi trong cuộc sống, mẹ đều nhớ đến và 
có thêm động lực để cố gắng tốt hơn.

Nếu mẹ nói mẹ không cần con đạt nhiều điểm 
9, điểm 10 ở trường thì đó là một điều không 
đúng, nhưng mẹ càng cần hơn con của mẹ trở 
thành một con người hạnh phúc, phát triển thể 
chất và tinh thần toàn diện. 

Vì thế, nhìn con chạy được 3-4 vòng quanh 
hồ nước không nghỉ, mẹ thấy yên tâm hơn là con 
ngồi cả buổi chiều trong phòng giải toán. Bởi 
như vậy, có nghĩa rằng con của mẹ sẽ được nạp 
“vitamin tự nhiên” mỗi ngày và đang có một sức 
khỏe tốt. Với tinh thần vui vẻ, sức khỏe cùng sự 
hiểu biết, mẹ tin không giấc mơ nào con không 
thể chinh phục!

Mẹ viết vội những dòng nhật ký khi con đã 
say ngủ, mẹ nhìn sang con như thấy khuôn miệng 
con vẫn mỉm cười. Hẳn là con đã có thêm một 
ngày hạnh phúc! “Chiếc hộp thiên nhiên kỳ thú” 
con để ngay đầu giường vẫn còn vơi một nửa. 
Nhưng chiếc hộp sẽ đầy nhanh thôi vì công viên 
đa dạng sinh học nhà mình có tới hàng trăm loài 
cây với đủ các họ thực vật, cây gỗ lớn này, cây 
bụi này, cây trồng chậu nhỏ và cả những cây mọc 
tự nhiên hoang dại… cho con thoải mái khám phá. 
Rồi hàng chục loài côn trùng, bò sát, chim và 
nhiều loài cá sinh sống tại đây cũng sẽ đem đến 
cho con vô số bài học về thiên nhiên bổ ích, làm 
giàu kho tàng kiến thức của con. Và chắc chắn 
rằng, trong mỗi giờ học đó, con sẽ luôn có mẹ 
làm bạn đồng hành! 
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NƠI ĐÂY, CHÚNG TÔI GỌI LÀ 
“GIA ĐÌNH THỨ HAI”
NƠI ĐÂY, CHÚNG TÔI GỌI LÀ 
“GIA ĐÌNH THỨ HAI”

Còn gì thi vị hơn vào mỗi buổi sớm mai, ta khởi đầu 
ngày mới trong một không gian tươi mát trong lành, cùng 
những giai điệu sôi nổi, truyền hứng khởi bên tách cà phê 
thơm lừng để khơi nguồn năng lượng cho một ngày làm 
việc hiệu quả. Đó là khung cảnh quen thuộc thường ngày 
với các thành viên của đại gia đình Gamuda Land.

Bởi “quan tâm đến con người và cộng đồng” là một 
trong những giá trị cốt lõi xuyên suốt của doanh nghiệp, 
trong vấn đề nhân sự, tiêu chuẩn đời sống, môi trường 
làm việc của công nhân viên luôn được ban lãnh đạo 
Gamuda Land dành sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện 
tốt nhất. Từ những điều nhỏ bé nhưng tinh tế, ý nhị như 
café buổi sáng, tiệc trái cây giữa tuần, họp mặt định kỳ, 
v.v… đến những vấn đề sát sườn, thực tế nhất với người 
lao động. 

Gamuda Land tự hào là một trong những doanh 
nghiệp có tiêu chuẩn lương thưởng cao hơn so với mặt 
bằng chung của thị trường lao động Việt Nam. Bên cạnh 
đó, ngoài những chế độ bảo hiểm theo luật định, nhân 
sự của Gamuda Land còn nhận được nhiều sự ưu ái hơn 
như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo tiêu 
chuẩn quốc tế, chế độ bồi dưỡng hàng tháng, quà tặng 

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu 

Á 2020” là một niềm vinh dự lớn lao, đồng 

thời cũng là sự nhìn nhận xác đáng, phản 

ánh đúng đắn về ngôi nhà chung của các 

“Gamudian” (nhân viên Gamuda Land)
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các dịp lễ Tết, ưu đãi chính sách mua nhà đặc biệt, v.v… 
Vô số chính sách đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn được thiết 
lập cốt yếu nhằm mang lại cho các Gamudian những 
điều kiện đời sống tối ưu nhất.

“Làm hết sức, chơi hết mình”, những chuyến du lịch 
nghỉ dưỡng hoặc xây dựng đội ngũ (teambuiliding) được 
tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện để các thành 
viên gia đình Gamuda Land ở tất cả các phòng ban cùng 
ngồi lại, giao lưu tương tác để hiểu nhau nhiều hơn, chia 
sẻ những phút giây thật vui vẻ, sảng khoái, lưu lại các 
kỷ niệm đáng nhớ với nhau, thắt chặt thêm tình thân ái, 
đoàn kết chung lòng. Trong năm vừa qua, các Gamudian 
đã có một chuyến du ngoạn tuyệt vời đến “xứ sở hoa 
anh đào” Nhật Bản, cùng tham quan những cảnh sắc mỹ 
miều, danh lam thắng cảnh và tìm hiểu nền văn hóa vô 
cùng đặc trưng, thú vị của đất nước này. Những chuyến 
đi như vậy sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai bởi ban 
lãnh đạo Gamuda Land luôn mong muốn mang lại trải 

nghiệm đời sống mới mẻ, phong phú cho các nhân viên 
của mình, bên cạnh sự phát triển về chuyên môn nghề 
nghiệp.

Với quan niệm chủ đạo rằng công ty là “gia đình thứ 
hai”, Gamuda Land luôn mong muốn tạo điều kiện cho 
tất cả nhân viên cùng phát triển, vượt trội hơn mỗi ngày 
như là những thành viên thân thuộc trong gia đình. Các 
chương trình đào tạo chuyên môn và khóa học thiết thực 
nhằm nuôi dưỡng nguồn nhân lực tiềm năng, nâng cao 
năng lực làm việc và phát triển bản thân được tổ chức 
thường xuyên, liên tục để nhân sự không chỉ tiến bộ hơn 

trong chuyên môn của mình, mà còn có cơ hội khai phá 
bản thân, phát hiện thêm những khả năng mới mẻ ở 
các lĩnh vực khác. Đặc biệt hơn nữa, Gamuda Land còn 
tiên phong áp dụng chương trình “Cố vấn” (Mentoring 
program), theo đó, các quản lý cấp cao của công ty sẽ 
kiêm vai trò huấn luyện viên, đào tạo cho các nhân viên 

ở các phòng ban khác về chuyên môn cũng như kỹ năng 
mềm trong một quá trình dài hạn. Mục đích của chương 
trình là nhằm trao truyền, trang bị cho Gamudian bản lĩnh 
toàn diện để hội nhập thật tốt, thích nghi nhanh với các 
điều kiện, môi trường làm việc khác nhau.

Trong khoảng thời gian vừa qua, vì ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19, nền kinh tế toàn cầu chao đảo, khủng 
hoảng nặng nề, Việt Nam dù kiểm soát dịch tốt nhưng 
vẫn không thể nào tránh khỏi những tác động tiêu cực, 
rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã đi đến bước đường 
sụp đổ, kéo theo hàng chục nghìn lao động bị buộc thôi 
việc hoặc cắt lương, giảm thưởng. Trong bối cảnh đó, 
điều đặc biệt đáng ghi nhận là Gamuda Land đã không 
để xảy ra tình trạng tương tự, toàn bộ nhân viên đều được 
bảo đảm thu nhập và quyền lợi đầy đủ, duy trì nhịp độ 
công việc ổn định. Và hơn thế nữa, chương trình thực tập 
có lương hằng năm dành cho các bạn sinh viên mới ra 

trường vẫn được triển khai thực hiện như thường lệ. Đó 
là hệ quả đến từ tâm huyết và những nỗ lực đáng nể của 
Ban Giám đốc để duy trì hệ thống vận hành một cách ổn 
định, nhưng đồng thời đó cũng là thành tựu từ một nền 
tảng phát triển bền vững mà Gamuda Land đã thiết lập 
kiên cố hơn một thập kỷ qua.

Nền tảng doanh nghiệp vững chãi là do nhân viên tạo 
ra, đó là sự kết nối mạnh mẽ tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa 
các thành viên, các phòng ban để mang lại năng suất 
hiệu quả cao cho một tập thể. Gamuda Land luôn tâm 
niệm rằng “sự thành công của một doanh nghiệp không 
xuất phát từ “BẠN” mà từ “CHÚNG TA”. Giải thưởng “Nơi 
làm việc tốt nhất Châu Á 2020” một lần nữa đã khẳng 
định sức mạnh vượt trội của khối đoàn kết Gamuda Land 
Việt Nam, cũng như chứng minh mức độ hài lòng trọn 
vẹn của Gamudian với “gia đình thứ hai” của mình.
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Vào ngày 18 -19/07 vừa qua, tại Trung tâm thể thao & nghỉ dưỡng 
Celadon (“CSRC”) đã diễn ra Giải cầu lông CSRC mở rộng tranh 
cúp Y Vũ lần III năm 2020. Giải đấu diễn ra trong một bầu không 
khí vô cùng sôi động với những màn tranh tài quyết liệt cùng sự 
cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các cổ động viên đến dự khán.

Đây là giải đấu do CSRC khởi xướng, 
phối hợp cùng các đơn vị Thiết bị y 
tế Y Vũ, Speed Sport, Leader Amour, 
Rasco, Ester-C đồng tổ chức từ năm 
2018, qua ba năm tổ chức liên tục, 
giải đấu ngày các phát triển cả về quy 
mô lẫn chất lượng vận động viên. Đặc 
biệt hơn nữa, mùa giải lần 3 - 2020 
cũng đồng thời là giải cầu lông phong 
trào lớn nhất TP.HCM được tổ chức từ 
đầu năm đến nay. Vì thế giải đấu đã 
quy tụ hàng trăm tay vợt cả chuyên 
lẫn không chuyên từ không chỉ trên 
địa bàn thành phố mà còn có các tỉnh 
lận cận về tranh tài.

Giải đấu được tổ chức với thể lệ rất 
công bằng và mang tính cạnh tranh sít 
sao khi chia thành hai hạng là Chuyên 
nghiệp với Không chuyên. Trong đó, 
hạng Không chuyên lại được phân 
thành 3 nhóm thi đấu theo độ tuổi là 
18 – 30 tuổi, 30 – 40 tuổi và 40 tuổi trở 
lên. Các vận động viên tranh tài ở các 
thể thức đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ và 
đơn nam. 
Qua nhiều trận đấu quyết liệt, những 
màn tranh cầu nảy lửa, giải đấu đã 
chọn ra được các tay vợt xuất sắc nhất 
bằng kết quả thi đấu đầy thuyết phục để 
trao các phần thưởng hấp dẫn. Chương 
trình đã kết thúc tốt đẹp trong sự hồ hởi, 
sảng khoái, vui vẻ của tất cả những đấu 
thủ và các cổ động viên. 

SÔI ĐỘNG GIẢI CẦU LÔNG 
TRANH CÚP Y VŨ LẦN III20

20
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Là một phần của khu đô thị đẳng cấp quốc tế 
Celadon City, CSRC là khu phức hợp thể dục 
thể thao tư nhân tích hợp đầy đủ các tiện ích 
hiện đại lớn nhất Việt Nam. Với tổng diện tích 
hơn 5.4 ha, CSRC mang phong cách kiến trúc 
tinh tế hiện đại, kết hợp hài hòa cùng không 
gian xanh và thoáng mát đầy tính thẩm mỹ. 
Nhờ cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hội 
viên CSRC có thể thoải mái lựa chọn hình 
thức tập luyện theo sở thích của mình từ gym, 
yoga, nhảy, bơi lội, tennis, cầu lông, bóng rổ, 
bóng đá, v.v… đến xông hơi thư giãn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các chương 
trình tập luyện, độc giả có thể liên hệ:

Celadon Sports & Resort Club:

Địa chỉ: Số 02 Đường D2, P. Sơn Kỳ, Q.Tân 
Phú, TP HCM
Điện thoại: 028 6274 5588 – 028 6252 8999

Nằm trên tổng diện tích 1,1 hecta, khu cầu lông 
CSRC chính là nhà thi đấu tư nhân lớn nhất 
TP.HCM của bộ môn này. Mặt bằng khu được 
chia thành 12 sân cho cả đánh đơn và đánh đôi 
theo kích thước tiêu chuẩn Olympic. Với toàn bộ 
trang thiết bị như thảm lót sàn, lưới, cột, bảng 
điểm, v.v… đều được nhập khẩu từ nước ngoài, 
nơi đây không chỉ là một địa điểm tập luyện, vận 
động lý tưởng cho các tín đồ cầu lông, mà còn 
đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức các giải 
đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. 
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