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OVERCOMING THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC TOGETHER

Dear valued readers,

First of all, on behalf of Gamuda Land, the editorial board would 
like to wish you and your family good health and safety during this 
ongoing wave of the Covid-19 pandemic.

We are all facing our own difficulties and challenges at the moment, 
but let’s keep an optimistic and open mind. Only then can we 
continue to look forward to achieving our personal targets and 
plans at work.

In this issue, the editorial board hopes to spread positive energy and 
uplift spirits. We feature the meaningful CSR activities that Gamuda 
Land Vietnam has organized for our surrounding communities, 
especially those around Celadon City. It is all about the spirit of “the 
intact leaves protecting the tattered ones”. On top of that, there are 
also some exciting discussions about sustainable development and 
the sustainable community.

Once again, please stay safe and healthy during this critical time. 
Together, we will soon overcome the challenges of the pandemic.

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
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CÙNG NHAU CHÚNG TA BƯỚC RA KHỎI ĐẠI DỊCH

Độc giả thân mến,

Trước hết, thay mặt chủ đầu tư Gamuda Land, Ban biên tập xin 
được kính chúc Quý độc giả thật nhiều sức khỏe, và gia đình bình 
an trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn biến đầy phức tạp. 

Không cần phải nói thêm về những khó khăn và thử thách mà chúng 
ta đang trải qua trong thời điểm này. Quan trọng hơn, chúng ta 
hãy cùng nhau giữ một tâm thế thật lạc quan, vững vàng để đưa ra 
những hoạch định tiếp theo cho công việc và đời sống.  

Qua số báo này, Ban biên tập mong được lan tỏa thêm tinh thần và 
năng lượng tích cực đến quý độc giả qua các nội dung hoạt động 
trách nhiệm xã hội nhân văn mùa dịch, tinh thần “lá lành đùm lá 
rách” ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại khu đô thị Celadon City. Bên 
cạnh đó, là những nội dung luận bàn về con đường phát triển bền 
vững, xây dựng cộng đồng văn minh.

Một lần nữa, Ban biên tập kính chúc Quý độc giả sức khỏe và bình 
an! Cùng nhau, chúng ta sẽ bước ra khỏi đại dịch sớm thôi! 

CỐ VẤN

Angus Liew 

Sim Weng Keet
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Thấu hiểu những hệ quả nghiêm trọng và nỗi khó khăn cơ cực của người dân do 
đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4 gây ra tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc, 

thời gian qua, Gamuda Land đã triển khai chương trình GLCares nhằm đóng góp 
một chút sức mình cùng Việt Nam vượt qua đại dịch.

“GLCares” là chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vô cùng thiết thực mà nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia 
đang triển khai tại TP.HCM trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ hai tháng trước đến 
nay. Đối tượng hỗ trợ mà chương trình hướng tới là vô cùng bao quát, từ những lực lượng chống dịch đến các 

thành phần yếu thế nhất trong xã hội.

Thấu cảm với sự khó khăn, vất vả của các y bác sĩ, đặc biệt là các bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng 
chống dịch, GLCares đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ đến những “chiến binh áo trắng”.

600 bộ
chăn ga gối đệm cho Bệnh viện 
Dã chiến số 8

600 bộ
đồ bảo hộ y tế cho Trung tâm 
Hồi sức Covid-19 TP.HCM

330 triệu đồng
cho Quỹ vaccine phòng chống 
Covid-19 của Chính phủ

GLCares đã nhanh chóng triển khai hoạt động 
hỗ trợ đến những “chiến binh áo trắng”.

Nhằm hỗ trợ trực tiếp cho nhóm người 
yếu thế, bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch 
tại địa phương, Gamuda Land đã kết 
hợp cùng chính quyền quận Tân Phú 
tài trợ hàng nghìn phần lương thực và 
hỗ trợ hiện kim cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn cùng các 
quận lận cận. Một phần trong số đó 
cũng được trao cho đội ngũ y tế và tình 
nguyện viên đang làm việc 24/7 tại các 
khu vực bị phong tỏa trong quận.
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Thông qua chương trình, Gamuda 
Land đã ủng hộ 600 bộ chăn ga gối 
đệm cho Bệnh viện Dã chiến số 8, 
cùng 600 bộ đồ bảo hộ y tế cho Trung 

tâm Hồi sức Covid-19 TP.HCM nhằm 
hỗ trợ điều kiện sinh hoạt và công tác 
cho lực lượng túc trực tại bệnh viện 
được đủ đầy, thuận lợi. Trước đó, công 

ty cùng tập thể nhân viên của mình 
đã đóng góp cho Quỹ vaccine phòng 
chống Covid-19 của Chính phủ số tiền 
lên đến hơn 330 triệu đồng.

Gamuda Land 
đồng hành cùng 
quận Tân Phú đã 
tài trợ hàng nghìn 
phần lương thực cho 
người dân có hoàn 
cảnh khó khăn

CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH



Ông Angus Liew, Tổng giám đốc Gamuda Land 
(HCMC), chia sẻ: “Với quan niệm phát triển kinh 
doanh phải luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, 
GLCares là chương trình đang được Gamuda Land 
triển khai ở tất cả các nước mà doanh nghiệp có hoạt 
động kinh doanh. Tại Việt Nam, GLCares mong muốn 
được đóng góp chút sức mình tương trợ người dân 
thành phố gặp khó khăn, san sẻ bớt gánh nặng với 
chính quyền trong đợt bùng phát dịch căng thẳng này”.  
Ước tính tổng giá trị hỗ trợ của chương trình GLCares 
cho đến nay đã lên đến trên 1,8 tỷ đồng. Vị lãnh đạo 
doanh nghiệp khẳng định, các hoạt động thiết thực 
của GLCares sẽ được tiếp tục duy trì, lan tỏa sự chia 
sẻ với cộng đồng cho đến khi tình hình dịch bệnh 
Covid-19 được ổn định hơn.

Là nhà kiến tạo đô thị đầy trách nhiệm, 
Gamuda Land luôn đề cao sức khỏe và 
sự an toàn của cộng đồng dân cư. Ngay 
từ những ngày đầu đợt bùng phát dịch 
lần 4 tại TP.HCM, chủ đầu tư đã nhanh 
chóng triển khai những biện pháp 
ngăn ngừa, phòng chống dịch chặt chẽ 
theo quy định của Bộ Y tế tại khu đô 
thị Celadon City. 

Gamuda Land chủ động áp dụng biện 
pháp xịt khử trùng 2 lần /tuần cho toàn 
bộ khu vực cư dân và khuôn viên nội 
khu; rào chắn khu vực công viên, tiện 
ích công cộng; lắp đặt bình rửa tay sát 
khuẩn tại các sảnh chờ, thang máy; vệ 
sinh thường xuyên… và kiểm tra thân 
nhiệt, xịt khử khuẩn người ra vào tại 
các chốt chặn an ninh. 

Ngọc Hân – Thùy Dương – Thảo Ly

Không chỉ ban lãnh đạo doanh nghiệp, mà tập thể nhân viên 
Gamuda Land còn chủ động thành lập nên nhóm thiện nguyện tự 
phát, huy động quyên góp để xây dựng “Ngân hàng thực phẩm 0 
đồng”. Chương trình từ thiện cung cấp hơn 27 tấn gạo, 2.700 thùng 
mì gói, 20 tấn rau củ, cùng nhiều nhu yếu phẩm và vật dụng y tế 
khác hỗ trợ cho các công nhân vệ sinh, lực lượng bảo vệ đô thị tại 
Celadon City cùng người nghèo cơ nhỡ tại quận Tân Phú.

Ngoài ra, Gamuda Land còn tham gia cùng các đối tác 
nhân rộng hoạt động nhân ái đến các khu vực khác, 
đơn cử như ủng hộ hơn 1,5 tấn gạo cho Hội Doanh 
nhân trẻ Việt Nam phân phối đến các ATM Gạo yêu 
thương đặt rải rác ở các quận khác.
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Atm gạo yêu thương

1,5 tấn gạo
phân phối đến các ATM Gạo 
rải rác ở các quận

ngân hàng 0 đồng
cung cấp hơn 27 tấn gạo, 2.700 thùng mì 
gói, 20 tấn rau củ, cùng nhiều nhu yếu 
phẩm và vật dụng y tế khác

Trên 1,8 tỷ đồng
là con số ước tính của chương trình 
GLCares từ khi phát động đến nay



Gamuda Land Việt Nam, nhà đầu tư bất động sản nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đã vinh dự nhận 3 giải 
thưởng trong khuôn khổ chương trình đánh giá Dự án đáng sống 2021 (The Worth Living Project 2021) gồm 
Dự án đáng sống và Dự án Xanh tiêu biểu 2021 cho Gamuda City và Nhà phát triển dự án đáng sống 2021 cho 
Tổng giám đốc công ty, ông Dennis Ng Teck Yow.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Gamuda 
Land VN tham dự và nhận giải thưởng cao 
quý này do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp 
(Business Forum magazine) – VCCI trao 
tặng ngày 16/7/2021 với sự tham gia của 
lãnh đạo bộ, ngành, VCCI, các chuyên gia 
đầu ngành bất động sản, cùng các doanh 
nghiệp, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp 
bất động sản, Hiệp hội Môi giới bất động 
sản, Câu lạc bộ Doanh nghiệp bất động sản 
Hà Nội, các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất 
động sản… trên toàn quốc.

Nhằm hướng tới một cuộc sống chất lượng 
với các dự án nhà ở đáng sống cho mọi cư 
dân, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam cùng Báo Diễn đàn Doanh 
nghiệp đã tổ chức trao chứng nhận cho 
những DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG 2021. 

Ông Dennis Ng Teck Yow, Tổng giám đốc 
Gamuda Land Việt Nam chia sẻ: “Tiếp tục 
được công nhận là dự án đáng sống qua 
nhiều năm, điểm khác biệt của chúng tôi 
chính là tiên phong trong việc phát triển 
xu hướng đầu tư theo tiêu chí ESG (Môi 

trường – Xã hội – Quản trị). Đầu tư bền 
vững luôn là một chiến lược hiệu quả, dù 
nhìn nó là xu hướng hay chiến lược dài hạn, 
lợi nhuận cũng đều sẽ rất tốt. Những lợi ích 
của việc thực hiện tốt ESG giúp nâng cao 
hiệu quả hoạt động và danh tiếng doanh 
nghiệp.

Tiêu chí E là môi trường, chính là chúng tôi 
đã đưa những mối quan tâm về môi trường 
lên ưu tiên hàng đầu vì sự phát triển bền 
vững của dự án cũng như nâng cao nhận 
thức cho toàn xã hội về biến đổi khí hậu.

Tiêu chí S là sự phát triển bền vững 
và chúng tôi đã tạo nên 1 hệ sinh thái 
(ecosystem) cho cộng đồng để cùng nhau 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Đây 
cũng là nền tảng cho dự án của chúng tôi 
phát triển theo hướng lâu dài để thực hiện 
sứ mệnh tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên.

Đồng hành cùng đó là tiêu chí G quản trị 
giúp chúng tôi quản trị tốt hơn trong việc 
xem xét đánh giá những gì tiêu chí ESG 
được áp dụng để tối đa hóa lợi ích, ngoài 

việc chú trọng tăng trưởng, còn đầu tư 
đúng mức về nguồn lực để tích hợp các yếu 
tố môi trường, xã hội và quản trị công ty và 
trong hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi luôn mong muốn đồng hành 
cùng cư dân Gamuda City nói riêng và 
công chúng nói chung trong việc nâng cao 
nhận thức đối với tiêu chuẩn Môi trường - 
Xã hội và Quản trị (ESG) và Gamuda Land 
Việt Nam đang hướng tới là một nhà đầu 
tư có trách nhiệm với xã hội và phát triển 
bền vững.

Hơn 10 năm phát triển, Gamuda Land Việt 
Nam không chỉ phát triển các khu đô thị 
danh tiếng mà còn đi tiên phong trong việc 
kiến tạo các khu đô thị hiện đại, văn minh 
và kết nối cộng đồng.

Gamuda City là một trong những dự án 
đô thị quy mô nhất tại Việt Nam trải rộng 
trên khuôn viên gần 300 ha. Tọa lạc tại vị 
trí chiến lược cách trung tâm thành phố Hà 
Nội không xa, Gamuda City được ôm trọn 
trong vòng tay xanh mát và thanh bình của 

Gamuda City tự hào được VCCI vinh 
danh 3 giải thưởng trong chương trình

“DỰ ÁN ĐÁNG 
SỐNG 2021”
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Hồng Liên
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công viên Yên Sở thoáng rộng. Với diện tích 
liên hợp bao gồm những cây xanh và các hồ 
nước tự nhiên, nơi đây được ví như “lá phổi 
xanh” lớn nhất thủ đô, đem lại một không 
gian sống trong lành với cảnh quan tuyệt 
đẹp cho các cư dân sẽ sống và làm việc tại 
đây. Gamuda City gồm 4 phân khu chính 
là công viên Yên Sở và nhà máy xử lí nước 
thải Yên Sở, khu đô thị Gamuda Gardens, 
Gamuda Central và Gamuda Lakes.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, thị trường bất 
động sản đã trải qua nhiều biến động, khó 
khăn. Tuy nhiên, giữa những thay đổi đó, 
doanh nghiệp bất động sản vẫn kiên trì bền 
bỉ, chủ động thay đổi và thích ứng. Họ đã 
và đang từng ngày chuyên tâm kiến tạo nên 
giá trị sống, đóng góp xứng đáng vào sự 
phát triển của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, 
giải thưởng lần này nhằm tôn vinh các cá 
nhân, tổ chức và dự án có đóng góp xuất sắc 
cho sự phát triển bền vững và minh bạch 
của thị trường bất động sản Việt Nam.



Dù có những khó khăn nhất định, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế nói chung trong quý 
II/2021 vẫn rất khả quan. GDP trong 6 
tháng qua của cả nước và TP.HCM tăng 
cao so với cùng kỳ năm trước với giá trị 
tăng lần lượt  là 5,64% và 5,46%, trong đó 
kinh doanh bất động sản tăng trưởng 4% 
so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
bình quân cả nước trong 6 tháng đầu năm 
2021 tăng 1.47% so với cùng kỳ 2020, dù 
vậy đây là mức tăng bình quân thấp nhất 
trong 5 năm qua. Trong đó, chỉ số này tại 
TP.HCM tăng 2.12% so với 6 tháng đầu 
năm 2020. Tiêu dùng giảm hiển nhiên là 
vì ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của đại 
dịch Covid-19, việc giãn cách, gián đoạn 
công việc dẫn đến tâm lý người dân thắt 
chặt chi tiêu hơn bao giờ hết.
Ở tầm vĩ mô, tổng vốn đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam trong 6 tháng qua đạt 15,27 
tỷ USD, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ 
năm trước. Trong khi đó, giá trị xuất - 
nhập khẩu của cả nước đều có xu hướng 
tăng với 28% và 36%. Những con số này 

cho thấy bất chấp dịch bệnh, Việt Nam 
vẫn đang duy trì tốt sự phát triển kinh tế 
ổn định.
Về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong 
6 tháng đầu năm dù phải đối mặt với vô 
số khó khăn trong công tác chống dịch, 
nhưng chính quyền TP.HCM vẫn lên kế 
hoạch và tiến hành triển khai nhiều dự án 
xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, giao thông 
và kết nối. Đây là những giải pháp, nỗ lực 
của chính phủ nhằm giải quyết các vấn 
đề kẹt xe, tắc nghẽn, kết nối khu vực, mở 
rộng hệ thống hạ tầng, hướng đến sự phát 
triển bền vững cho thành phố. 
Có thể kể qua một số dự án đáng chú ý 
như dự án kết nối vùng trị giá hơn 12.000 
tỷ đồng được thông qua vào tháng 4 vừa 
qua. Dự án này bao gồm nút giao thông 
An Phú, TP. Thủ Đức quy mô 3 tầng; hầm 
chui hai chiều kết nối cao tốc TP.HCM – 
Long Thành – Dầu Giây; đường Mai Chí 
Thọ và các tuyến chính của TP.HCM; cùng 
công trình hạ tầng – cải tạo môi trường 
kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước 

Lên với tổng chiều dài 32,7km. Chính 
quyền thành phố cũng đã thông qua dự án 
mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình 
Chánh với chiều dài 8,5km, rộng 34km với 
tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ VND. Về 
dài hạn, ngân sách phát triển hạ tầng giao 
thông TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030 với 
tổng mức đầu tư dự kiến 137.638 tỷ VND 
cũng đã được chấp thuận. Một số dự án 
trong phạm vi gói đầu tư này dự kiến hoàn 
thành trong năm 2021 là cầu Thủ Thiêm 2, 
mở rộng đường Đồng Văn Cống, cầu vượt 
trước Bến xe Miền Đông mới.
Các công trình hạ tầng này không chỉ góp 
phần vào việc giải quyết các vấn đề đô thị, 
nâng cấp chất lượng sống của người dân 
mà còn là sự đóng góp đặc biệt quan trọng 
đến các ngành vận tải, logistic, từ đó giảm 
bớt sự quan ngại về vấn đề vận chuyển của 
các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao tại TP.HCM. Đồng 
thời, việc hoàn thiện giao thông kết nối 
còn góp phần nâng cao giá trị các bất động 
sản dọc theo những tuyến đường này. 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG 
TRONG CẢ NGẮN VÀ DÀI HẠN
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây nên những tác động tiêu cực đáng kể, kiềm hãm đà 
phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Song, nhìn về thị trường bất động sản (BĐS), vẫn 
còn đó những tín hiệu tích cực, bảo đảm sự tăng trưởng cả trong ngắn và dài hạn.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VẪN “DƯƠNG TÍNH”

Bích Trâm

Những dự án phát triển cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy 
sự phát triển của các dự án bất động sản dọc theo 

các tuyến đường trong quy hoạch. Ành: CafeF
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Về thị trường căn hộ tại TP.HCM và 
các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung 
và lượng tiêu thụ giảm nhẹ so với quý 
trước, cụ thể, lượng cung giảm 28% và 
lượng tiêu thụ giảm 26%. Trong khi đó, 
Đồng Nai và Bình Dương là các tỉnh đóng 
góp nguồn cung đáng kể cho thị trường 
lân cận TP.HCM. Riêng nguồn cung căn 
hộ mới tại TP.HCM trong quý II /2021 chỉ 
đạt 1.645 căn, bao gồm 3 dự án mở bán 
mới và 6 dự án mở bán giai đoạn mới. 

Việc mở bán dự án mới trong quý vừa 
qua gặp nhiều khó khăn bởi tình hình 
dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể kiểm 
soát, các vấn đề phong tỏa và giãn cách 
xã hội cản trở việc tổ chức các sự kiện 
và kế hoạch kinh doanh của các chủ đầu 
tư. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng 
bị ảnh hưởng do dịch bệnh ảnh hưởng 
nguồn thu nhập, kế hoạch đầu tư, vì vậy 
tỉ lệ hấp thụ đạt khoảng 63% so với tổng 
cung mới, tuy nhiên, tỉ lệ hấp thụ đạt hơn 
70% nếu tính nguồn cung nói chung (bao 
gồm nguồn cung mới và hàng tồn kho). 

Vì vây, thị trường nhìn chung vẫn đang 
giữ đà tăng trưởng ở một số phân khúc và 
thanh khoản vẫn duy trì tốt bởi bất động 
sản vẫn là một kênh đầu tư được quan 
tâm. 

Đối với thị trường nhà phố và biệt 
thự, trong khi tại TP.HCM nguồn cung 
rất khan hiếm thì các tỉnh lân cận có mức 
tăng đột biến so với quý trước. Tuy nhiên, 
so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ tiêu thụ 
trên nguồn cung mới lại giảm khoảng 
23%.

Ở phân khúc đất nền, trong quý 
II/2021, thị trường TP.HCM và các tỉnh 

lân cận ghi nhận nguồn cung lớn, tăng 
125% so với quý I, tỷ lệ tiêu thụ tăng 59%. 
Trong đó, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu 
nguồn cung và lượng tiêu thụ mới toàn 
thị trường. Có thể thấy, thị trường đất nền 
vùng ven thành phố vẫn là phân khúc hấp 
dẫn với các nhà đầu tư.  

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhu cầu 
nhà ở sẽ tăng cao trong tương lai, dự án 
nhà ở cao tầng chiếm trên 90% tổng lượng 
nhà ở mới, diện tích sàn xây dựng sẽ tăng 
khoảng 4%/năm trong vòng 10 năm tới. 
Trong ngắn hạn, căn hộ vẫn sẽ tiếp tục 
chiếm hơn 80% nguồn cung nhà ở trong 
tương lai cho thành phố.

Dòng tiền chảy vào thị trường BĐS 
dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới bởi việc 
rút nguồn vốn và lợi nhuận từ thị trường 
chứng khoán ở hiện tại, kiều hối tại nhiều 
khu vực trên thế giớ. Lãi suất tiền gửi 
ngân hàng đang bị điều chỉnh giảm, dẫn 
đến tổng lượng tiền sẵn sàng thanh toán 
mua bất động sản tăng, làm tổng cầu bất 
động sản sắp tới sẽ tăng cao hơn hiện tại. 
Bên cạnh đó, tâm lý của người mua nhà 
đang ngày càng ổn định vì dần thích nghi 
với tình hình dịch bệnh. Các chủ đầu tư 
BĐS cũng đang dần linh hoạt hơn trong 
việc ứng dụng công nghệ vào bán hàng 
và chuyển đổi từ kinh doanh offline sang 
hình thức online.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường 
quý III/2021 sẽ tăng về nguồn cung và cả 
lượng tiêu thụ khi tình hình dịch bệnh 
được kiểm soát tốt hơn và tỉ lệ bao phủ 
vaccine trong cộng đồng tăng lên. Theo 
Savills, dự kiến nguồn cung sẽ vào khoảng 
6.800 căn hộ từ 22 dự án tập trung vào 
phân khúc trung cấp. Nguồn cung mới 
vẫn chủ yếu đến từ khu vực TP. Thủ Đức 
và khu Nam, hai nơi này sẽ tiếp tục dẫn 
dắt thị trường với nhiều dự án quy mô. 
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Trước xu thế làm 
việc từ xa do 
ảnh hưởng của 
dịch bệnh, khách 
hàng ngày càng 
quan tâm nhiều 
hơn đến các khu 
đô thị phát triển 
theo mô hình tích 
hợp đa tiện ích.     

“Sống tại chỗ” -  xu thế của tương lai     

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu 
năm 2020 đến nay với nhiều đợt giãn 
cách xã hội khiến làm việc tại nhà trở 
thành xu hướng phổ biến. Nghiên cứu 
mới đây của Công ty Dell Technolo-
gies với người lao động tại khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương cho thấy, 
cứ 10 người, có 8 người khẳng định 
đã sẵn sàng làm việc từ xa trong thời 
gian dài. 

“Các sự kiện diễn ra năm 2020 đã hoàn 
toàn thay đổi cách chúng ta làm việc 
khi yếu tố địa điểm và thời gian không 
còn mang tính ràng buộc. Sắp xếp 
làm việc từ xa hoặc kết hợp cả tại văn 
phòng và tại nhà đang dần trở thành 
một hiện thực mới”, ông Jean-Guillau-
me Pons - Phó Chủ tịch khu vực APJ 
của Dell Technologies nhận định. Đây 
không chỉ là một biện pháp tạm thời 
mà chắc chắn sẽ trở thành xu hướng 
chủ đạo của tương lai, khi tình trạng 

“bình thường mới” sống chung với 
dịch được thiết lập.

Con người giờ đây phải học cách thích 
nghi, làm quen với việc sinh hoạt và 
làm việc tại chỗ. Từ đó, nhu cầu sở 
hữu không gian sống tích hợp, vốn đã 
nở rộ trong thời gian trước, giờ đây lại 
được xem trọng hơn bao giờ hết. Theo 
thống kê của kênh thông tin bất động 
sản Vhome do VnExpress phát triển, 
5 tháng đầu năm nay, có đến 9/10 dự 
án được quan tâm nhiều nhất đều là 
khu đô thị lớn, nằm trong quần thể 
đại đô thị “all-in-one” (tất cả trong 
một). Thực tế trên thị trường, bất chấp 
bối cảnh dịch bệnh, các dự án theo 
mô hình khu đô thị tích hợp vẫn ghi 
nhận sự quan tâm lớn của khách hàng 
và nhà đầu tư. Những dự án đã hoàn 
thiện hạ tầng chỉn chu do các nhà đầu 
tư nước ngoài phát triển đang chiếm 
nhiều ưu thế hơn. 

Thái Tài

Đô thị tích hợp đa tiện ích -

Ngôi nhà thời đại mới

Ngôi nhà giờ là không gian 
tích hợp cho sinh hoạt và 
làm việc của cả gia đình
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Một trong những dự án tiêu biểu có 
thể kể đến là Celadon City (Q. Tân 
Phú), khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế 
nằm ở phía Tây TP HCM, được phát 
triển bởi Gamuda Land – nhà đầu tư 
bất động sản hàng đầu Malaysia và 
cũng là một tên tuổi lớn trong khu vực 
Đông Nam Á.

Với tổng diện tích dự án 82 ha, chủ 
đầu tư dành hẳn 16 ha (gần 1/5 quỹ 
đất) để xây dựng công viên trung 
tâm. Gamuda Land phát triển dự án 
theo hướng hài hoà giữa mảng xanh 
tự nhiên với không gian tiện ích cho 
cư dân. Điều đặc biệt ấn tượng trong 
phương thức phát triển dự án của nhà 
kiến tạo đô thị này là hạ tầng cơ sở 
phải được hoàn thiện trước khi tiến 
hành xây dựng các phân khu nhà ở. 
Thực tế ghi nhận tại Celadon City, các 
hạng mục đường sá công cộng, cảnh 
quan đô thị đều đã hoàn chỉnh trước 

khi các khối nhà thành hình. Hệ sinh 
thái cảnh quan cây xanh, hồ thủy cảnh 
tại đây ngoài việc đem đến không gian 
sống trong lành, hài hòa cho cư dân, 
còn đóng vai trò điều hòa nguồn nước 
cũng như giúp nhiệt độ khu đô thị 
luôn thấp hơn khoảng 2 độ C so với 
nền nhiệt chung của thành phố.

Đồng thời, Celadon City còn tích 
hợp đầy đủ các tiện nghi từ giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe, thể thao, mua sắm 
đến các khu vực giải trí. Trong đó, hệ 
thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế đủ 
các cấp học mang đến môi trường học 
tập toàn diện và tiên tiến cho thế hệ 
cư dân tương lai. Trung tâm y tế ngay 
trong nội khu giúp hỗ trợ tư vấn và 
chăm sóc các vấn đề sức khỏe. Trung 
tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú 
Celadon với diện tích hơn 70.000 m2 
lớn nhất thành phố hiện nay cũng là 
một phần của dự án.

Đô thị tích hợp đa tiện ích - ngôi nhà thời đại mới

Celadon City là một trong những dự án 
đô thị tích hợp nổi bật nhất thị trường 

bất động sản phía Nam

Mọi sinh hoạt thường nhật từ làm việc, học 
tập… đến vui chơi, giải trí đều được đáp ứng 

đầy đủ trong khuôn viên rộng 82 ha này

Bên cạnh đó, khu đô thị cũng sở hữu 
Celadon Sports & Resort Club, một trong 
những khu phức hợp thể thao lớn nhất 
TP.HCM với tổng diện tích hơn 5ha gồm 7 
phân khu chức năng, đa dạng các loại hình 
vận động như hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, 
phòng tập Gym, sân tennis, sân bóng rổ, hệ 
thống bể sục, phòng xông hơi, v.v… Sự đa 
dạng này giúp cư dân thoải mái lựa chọn 
các hoạt động thể thao phù hợp với thể 
chất, điều kiện của mình. Có thể thấy, từ 
sinh hoạt, làm việc, vui chơi, thư giãn, mọi 
sinh hoạt thường nhật đều được gói gọn 
trong khuôn viên rộng 82ha này.

Ông Angus Liew, Tổng giám đốc Gamuda 
Land (HCMC) chia sẻ: “Một trong những 
tiêu chí quy hoạch tổng thể của chúng tôi 
đó là từ nhà đến các khu tiện ích, cư dân 
không phải đi bộ quá 15 phút. Và khu đô 
thị lý tưởng là nơi mà bạn có thể ở cả ngày 
trong đó, không phải đi ra ngoài vẫn có thể 
thỏa mãn mọi nhu cầu đời sống”.

Sự tích hợp đa tiện ích là một trong những 
yếu tố quan trọng của đô thị thông minh, 
chủ trương phát triển đang được các nhà 
quy hoạch tại Việt Nam hướng đến. Đây 
là nền tảng căn bản để tiến tới hình thành 
một khu đô thị thông minh đúng nghĩa, 
đưa con người, địa điểm và công nghệ kết 
hợp với nhau, mang lại kết quả tập trung 
vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống và 
bảo vệ môi trường cho thế hệ hôm nay và 
cả mai sau. Mô hình của Celadon City có 
thể xem như một hình mẫu tiêu biểu có thể 
nghiên cứu nhân rộng cho các dự án khu 
đô thị mới đang thành hình.

Khu đô thị lý 
tưởng là nơi mà 
bạn có thể ở cả 
ngày trong đó, 
không phải đi 
ra ngoài vẫn có 
thể thỏa mãn 
mọi nhu cầu đời 
sống.

13Aug 2021 Spaces 11th Issue

- Angus Liew 
TGĐ Gamuda Land HCMC



Tại sao nền kinh tế tuần hoàn lại 
quan trọng đối với Gamuda?

Dato’ Lin Yun Ling: Tôi nghĩ trước 
tiên, chúng ta cần nhìn vào bức tranh toàn 
cảnh. Đã có những tiến triển rất đáng 
mừng trong vài năm trở lại đây, không chỉ 
ở EU – nhóm những quốc gia dẫn đầu về 
kinh tế xanh, mà còn ở Mỹ và cả Trung 
Quốc. Nếu có một điều mà các cường quốc 
lớn nhất thế giới nhất trí với nhau, thì đó là 
biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa đối với 
nhân loại. Chúng ta thường nghĩ rằng luôn 
có một lằn ranh giữa mối nguy tiềm tàng 
và một cuộc khủng hoảng hiện sinh, nhưng 
đại dịch đã chỉ ra rằng không có ranh giới 
nào: một mối đe dọa sắp xảy ra là một cuộc 
khủng hoảng hiện sinh.

Các nền kinh tế này đã cam kết với 
thế giới về cơ bản, là sẽ nỗ lực giảm thiểu 
lượng carbon và tiến tới mục tiêu không 
phát thải carbon. Những động thái mà họ 
đã thực hiện, dù là trong kế hoạch phát 
triển tương ứng hay biện pháp kích thích 
kinh tế nhằm vượt qua đại dịch, cho thấy 
họ đang đầu tư và tạo ra nhiều việc làm 
mới cho định hướng kinh tế xanh. Chúng 
ta cần suy nghĩ về những cam kết này và 
sự chuyển đổi của các nền kinh tế đó với 
các khoản đầu tư xanh có ý nghĩa như thế 
nào. Chúng sẽ có tác động gì đến các quốc 
gia khác trên thế giới? Tôi nhận thấy rằng 
các cường quốc sẽ không cho phép những 
nước khác “đi ngược chiều”. EU có thể đánh 
thuế hàng nhập khẩu từ những nơi có tiêu 
chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị 
doanh nghiệp) kém, do đó chúng ta sẽ phải 
xem xét lại vai trò của mình. Tất cả chúng 
ta sẽ bị kéo vào tiến trình này dù muốn hay 
không.

Hành trình hướng đến sự bền vững 
của Gamuda bắt đầu khi nào?

Tôi cho rằng chúng tôi đã bắt đầu từ 
khá nhiều năm rồi, dù vậy, quá trình này 

chưa được thực hiện một cách đồng bộ và 
gắn kết chặt chẽ. Tôi nhớ 25 năm trước, khi 
chúng tôi bắt đầu phát triển dự án khu đô 
thị Kota Kemuning, chúng tôi có 30 nhà 
thầu xây dựng dưới quyền. Ngay từ dạo đó, 
chúng tôi đã lưu tâm rằng tất cả người lao 
động nước ngoài đều phải được hưởng tiêu 
chuẩn lưu trú như nhân viên chính thức 
của chúng tôi, tại khu ký túc xá được mô 
phỏng theo các nhà nghỉ tiêu chuẩn châu 
Âu, với vòi tắm, giường gối sạch sẽ và có 
thông gió tốt, cũng như siêu thị nhỏ. Chúng 
tôi gọi đó là phát kiến phúc lợi, khi công 
ty chăm sóc tốt cho người lao động, họ sẽ 
hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

Vậy, định hướng đã chuyển từ hướng 
đến bền vững sang kinh tế tuần hoàn 
từ khi nào?

Hệ thống kinh tế tuần hoàn chỉ là một 
phần trong nền tảng ESG, và chắc chắn là 
có liên quan trực tiếp đến việc giảm thiểu 
carbon. Cách tiếp cận của chúng tôi phải 
mang tính chiến lược, chúng tôi luôn tự hỏi 
làm sao để có thể tạo ra tác động tốt nhất. 
Làm trong ngành phát triển cơ sở hạ tầng, 
chúng tôi nhận thấy mình có thể tạo ra tác 
động lớn nhất từ phương thức quy hoạch 
và thiết kế. Vì dụ, nhờ có MRT, đường phố 
giờ đây đã vắng bóng rất nhiều ô-tô. Rồi 
đến với dự án Penang South Islands (PSI), 
chúng tôi đã quy hoạch tổng thể với mục 
tiêu biến nơi đây thành một thành phố 
thông minh, lượng carbon phát thải thấp. 
Mục tiêu của chúng tôi là giảm 50% lượng 
khí thải carbon vào năm 2030 so với dự án 
thông thường.

Ở cấp độ chiến lược, chúng tôi đã khánh 
thành công xưởng IBS (Hệ thống xây dựng 
công nghiệp hóa) đầu tiên. Đây không phải 
là một nhà máy sản xuất. Đây là nơi dùng 
công nghệ kỹ thuật số chế tác các sản phẩm 
công trình của chúng tôi. Thiết kế của ngôi 
nhà hoặc tòa nhà chung cư được thực hiện 
trực tuyến và không cần giấy tờ; lưu trữ dữ 

liệu bằng điện toán 
đám mây và sau đó 
gửi trực tiếp đến 
các rô bốt và các 
tấm ghép được tạo 
ra dựa trên các bản 
vẽ trực tuyến. Các 
tấm ghép này sau 
đó được lắp ráp tại 
chỗ giống như các 
khối Lego. Chúng 
tôi hiện cũng đang 
số hóa tất cả các hệ 
thống quản lý công 
việc của mình. 
Hai năm trước, 
chúng tôi đã đưa 
quy trình thu mua 
hàng hóa lên nền 
tảng kỹ thuật số, 
nhờ thế tăng cao 
tính minh bạch. 

HƯỚNG ĐẾN
NỀN KINH TẾ XANH

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh tế danh tiếng quốc tế The Edge Markets, Tổng Giám đốc điều 
hành Tập đoàn Gamuda Berhad Dato‘ Lin Yun Ling đã chia sẻ về hành trình của tập đoàn hướng tới mục tiêu 
không phát thải carbon, và vì sao quá trình chuyển đổi phải là một nỗ lực tập thể từ tất cả các bên liên quan. 

SPACES hân hạnh giới thiệu lại với quý độc giả bài phỏng vấn thú vị này.

Trong những năm gần đây, 
các cường quốc trên thế giới, 
dẫn đầu là Mỹ, Liên minh 
Châu Âu (EU) và Trung 

Quốc, đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi 
sang nền kinh tế xanh để giải quyết các tác 
động tàn phá của biến đổi khí hậu. Khi các 
quốc gia này cam kết chuyển đổi thành 
những nền kinh tế carbon thấp, sử dụng 
tài nguyên hiệu quả và xã hội hóa toàn 
toàn diện; sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước 
khi các quốc gia và khu vực kinh tế khác 
bắt buộc phải tuân theo, đặc biệt nếu đó là 
điều kiện tiên quyết để kinh doanh.

Để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, 
dù là đối với một quốc gia hay một tổ chức, 
đều đòi hỏi phải có cách tiếp cận đa chiều. 
Trong trường hợp của Gamuda Bhd., đó là 
Chiến lược Xanh Gamuda gắn với bốn trụ 
cột chính: quy hoạch và thiết kế bền vững, 
cùng công trình tuần hoàn; cộng đồng và 

doanh nghiệp; bảo tồn môi trường và đa 
dạng sinh học; và tăng cường tính bền 
vững thông qua công nghệ số hóa. Trong 
đó, trụ cột đầu tiên - quy hoạch và thiết 
kế bền vững, cùng công trình tuần hoàn, 
là yếu tố mà nhà phát triển cơ sở hạ tầng 
này kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá lớn nhất.

Chịu trách nhiệm cho hơn 30% lượng 
khí thải carbon và gần một phần ba tổng 
lượng rác thải toàn cầu, ngành xây dựng 
và công trình có thể giúp đạt được các mục 
tiêu về khí hậu và hạn chế sự nóng lên toàn 
cầu bằng cách chuyển sang mô hình kinh 
tế tuần hoàn. Ở đây, trọng tâm là sử dụng 
tài nguyên hiệu quả hơn và cam kết nhiều 
hơn đối với môi trường bằng cách giảm 
thiểu (hoặc thậm chí loại bỏ) rác thải và ô 
nhiễm, nâng cao hiệu suất vận hành. Cách 
tiếp cận mô hình công trình tuần hoàn 
bao gồm tất cả mọi thứ từ giai đoạn quy 
hoạch đến xây dựng, vận hành và bảo trì, 

và cuối cùng là phá dỡ.
Trong lộ trình hướng tới nền kinh tế 

xanh của Gamuda, Giám đốc điều hành 
Tập đoàn Dato’ Lin Yun Ling nhấn mạnh 
sự cần thiết phải áp dụng một cách tiếp 
cận chiến lược. “Chúng tôi cần tự hỏi 
phải làm gì để tạo ra tác động nhiều nhất. 
Không một tổ chức hay quốc gia đơn lẻ 
nào có thể làm được tất cả. Đó phải là một 
nỗ lực tập thể. Đối với chúng tôi, là nhà 
phát triển cơ sở hạ tầng, chúng tôi nhận 
thấy mình có thể tạo ra tác động lớn nhất 
từ phương thức quy hoạch và thiết kế.”

Trong buổi phỏng vấn, ông Lin đã chia 
sẻ suy nghĩ của mình về việc các quốc gia 
trên thế giới hướng tới một nền kinh tế 
xanh, tại sao bắt buộc phải có sự chuyển 
đổi như vậy và kinh nghiệm của Gamuda 
trong việc gieo mầm tư duy cho thế hệ 
tiếp nối để quan tâm, hành động và tiến 
tới một nền kinh tế không carbon.
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Tất cả các cấp quản lý được phân quyền 
truy cập vào quá trình gọi thầu và đấu giá; 
biết được đơn vị vào trúng thầu. Toàn bộ 
thông tin này được chia sẻ trực tuyến thông 
qua công nghệ phát trực tiếp.

Trong những năm tới, bạn sẽ thấy các 
sáng kiến kinh tế xanh của chúng tôi, cách 
chúng tôi quy hoạch tổng thể những khu 
đô thị của mình và triển khai chương trình 
Công viên Gamuda để tạo ra nhiều khu 
“rừng trong phố” hơn, trồng nhiều cây hơn. 
Chỉ trong tương lai gần, tất cả các tòa nhà 
trong những dự án của chúng tôi sẽ được 
thiết kế theo tiêu chuẩn xanh và tiết kiệm 
năng lượng.

Điều gì là định hướng cho cách tiếp 
cận của công ty với mô hình kinh tế 
tuần hoàn? 

Chiến lược Xanh của chúng tôi đã được 
hoàn thiện. Mà trước hết, cần nhắc lại định 
nghĩa phát thải khí nhà kính, chúng được 
phân loại thành ba phạm vi phát thải. Phạm 
vi phát thải 1 là phát thải trực tiếp liên quan 
đến các hoạt động vận hành. Phạm vi phát 
thải 2 là phát thải gián tiếp, về cơ bản là từ 
việc sử dụng điện. Phạm vi phát thải 3 là tất 
cả các loại phát thải gián tiếp liên quan đến 
chuỗi cung ứng.

Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh toàn 
cảnh hơn, và nếu bạn đã đọc qua cuốn sách 
mới nhất của Bill Gates “Thảm họa khí 
hậu”, bạn sẽ thấy rằng năng lượng xanh là 
giải pháp then chốt để toàn thế giới hướng 

“Chúng ta phải tự hỏi mình 
rằng chúng ta có thể tạo ra 
tác động ở đâu. Không một 

nhóm hay một quốc gia nào 
có thể làm được mọi thứ. 
Đó là một nỗ lực tập thể.” 

— Dato’ Lin Yun Ling
TGĐ Điều hành Gamuda Berhad
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Khu Công nghệ Xanh ở Quần đảo Nam 
Penag sẽ được vận hành bởi năng lượng 
tái tạo và sẽ có tác tòa nhà tiêu thụ năng 
lượng siêu thấp



trở ngại lớn cho 
việc áp dụng 
mô hình kinh tế 
tuần hoàn?

Có và không. 
Trước hết, cần phải 
làm rõ rằng những 
gì chúng ta thấy bây 
giờ là những mảnh 

ghép rời rạc, như mục tiêu 30% năng lượng 
tái tạo vào năm 2025. Nhưng chúng ta đang 
nói về một lộ trình hướng tới không carbon. 
Ví dụ như khi các tổ chức xếp hạng xem xét 
và đánh giá hiệu suất ESG của chúng tôi, 
họ sẽ thấy rằng chúng tôi có rất ít quyền 
kiểm soát đối với Phạm vi 2. Họ cân nhắc 
những gì chúng tôi đang làm liên quan đến 
Phạm vi 1. Trong phương thức thiết kế và 
quy hoạch của chúng tôi, chúng tôi đưa ra 
những bản quy hoạch tổng thể carbon thấp. 
Quy hoạch của chúng tôi luôn ưu tiên cho 
xe đạp hơn là ô-tô. Chúng tôi thu gom nước 
mưa và tái sử dụng chúng giống như cách 
chúng tôi xử lý các chất thải khác như thực 
phẩm. Đó là cách chúng tôi thực hiện.

Vậy đâu là những thách thức trong 
hành trình hướng đến sự bền vững?

Trên thế giới, không nơi nào là giống 
nhau. Bởi vậy, chiến lược cần phải bám sát 
thực tiễn. Những nhà lãnh đạo của các tổ 
chức phải đả thông trước, họ phải có niềm 
tin thì mới có thể bắt đầu đối thoại với 
nhân viên.

Công thức nào để khiến cho mọi 
nhân sự vào cuộc và hỗ trợ lẫn nhau?

Niềm tin được hình thành từ kiến thức. 
Khi bạn hiểu về chủ đề gì, bạn mới có động 
lực đào sâu nghiên cứu, từ đó mới xuất hiện 
nguồn cảm hứng muốn khám phá cải tiến, 
và khi bạn càng giỏi về vấn đề nào, bạn sẽ 
càng dành nhiều thời gian cho nó, khi bạn 
dành nhiều thời gian hơn cho nó, niềm tin 
của bạn được củng 
cố. Khi nhân viên 
của chúng tôi thấy 
rằng việc số hóa các 
quy trình vận hành 
khiến chúng tôi trở 
nên cạnh tranh hơn 
và có nhiều tiềm 
năng để thành công 
hơn trong tương 
lai, họ yêu thích 

tới mục tiêu không phát thải. Nếu chúng 
ta không thể tạo ra điện không carbon, thì 
sẽ rất khó để đạt được nền kinh tế không 
carbon. Điện là trung tâm của mọi thứ.

Vậy, Phạm vi phát thải 2 là vấn đề 
lớn nhất: Nếu điện được tạo ra từ các 
nhà máy nhiệt điện than, chúng ta có 
cơ hội nào để chuyển sang mô hình 
kinh tế tuần hoàn không, thưa ông?

Chính phủ hoặc cơ quan quản lý năng 
lượng phải đưa ra các chiến lược và lộ trình 
để tiến tới mục tiêu không carbon với các 
mốc thời gian rõ ràng. Hiện nay, Chính phủ 
Malaysia đã đặt ra mục tiêu 30% sản lượng 
điện được tạo ra là từ các nguồn năng 
lượng tái tạo vào năm 2025. Tuy nhiên, còn 
rất nhiều vấn đề mà họ phải đối mặt, các 
nhà máy nhiệt điện than của chúng ta vẫn 
chiếm phần lớn sản lượng điện tạo ra. Ở 
nhiều quốc gia khác, năng lượng mặt trời 
ngày càng cạnh tranh về chi phí, nhưng 
hiện đây vẫn chỉ là một nguồn năng lượng 
thay thế, vì vấn đề khả năng cung ứng liên 
tục và nhu cầu cần phải cải tiến để lưu trữ 
nhiều điện hơn. Thế nên đến một lúc nào 
đó, ta cần phải giảm dần chi phí khấu hao 
cho điện xanh hoặc các chi phí bổ sung 
khác để chuyển hoàn toàn sang năng lượng 
tái tạo (RE). Ta cần có cơ chế khuyến khích 
phù hợp. Ở Châu Âu, cách đây hơn 10 năm, 
họ đã thiết lập một hệ thống buôn bán hạn 
mức khí thải để thúc đẩy sự chuyển đổi đó.

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể xanh 
hóa toàn bộ hệ thống điện, chúng ta sẽ có 
thể đạt được những mục tiêu của Hiệp ước 
Paris. Điều này hiển nhiên là không dễ 
dàng bởi vì vẫn còn rất nhiều điều vướng 
mắc cần giải quyết, như  làm thế nào để 
ngừng hoạt động các nhà máy nhiệt điện 
than, giảm biên độ dự trữ mà vẫn giữ được 
mức thuế hợp lý. Cần phải sắp xếp các ưu 
tiên khác nhau theo trình tự sao cho hợp lý.

Ông có cho rằng việc không có lộ 
trình rõ ràng cho việc sản xuất điện 
từ các nguồn năng lượng tái tạo là 

Gamuda tự hào ứng dụng công xưởng Xây dựng 
công nghệp hóa (IBS) kỹ thuật số đầu tiên tại 
Malaysia
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điều đó. Con người sẽ đồng thuận khi họ 
nhìn thấy được triển vọng của vấn đề.

Điều gì khiến ông lạc quan về sự 
phát triển bền vững từ các nỗ lực của 
Gamuda cho đến nay?

Là một kỹ sư, tôi luôn thích tìm tòi về 
các vấn đề và sự đổi mới. Và giống như cơn 
gió mát lành sảng khoái khi thấy tất cả các 
nhân viên trẻ tuổi của mình còn nhiệt tình 
hơn. Kiến thức của họ rất tốt, kỹ năng ứng 
dụng kỹ thuật số cũng vậy. Điều đó rất đáng 
khích lệ. Chúng tôi không phải gò ép, bắt 
buộc họ khép vào khuôn. Thật may mắn là 
chúng tôi không ở trong tình huống như 
vậy. 

Vậy mục tiêu cuối cùng ông kỳ vọng 
đạt được là gì?

Sẽ dễ dàng hơn để trả lời bằng cách đặt 
câu hỏi, nếu chúng ta không làm điều đó 
thì sao? Nếu chúng ta không giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ để lại di 
sản gì cho con cháu mình? Không có giải 
pháp thay thế nào khác. Đây không chỉ là 
những vấn đề liên quan trực tiếp đến biến 
đổi khí hậu, mà gần hơn còn liên quan rất 
nhiều đến cách chúng ta đối xử với người 
lao động nước ngoài, cách chúng ta nâng 
cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, và cách 
chúng ta tiếp cận với thiên nhiên và đa 
dạng sinh học một cách đúng đắn.

Ông có cho rằng mình là một nhà 
cách mạng kinh tế tuần hoàn?

Tôi không tin vào những từ này vì đâu là 
cách thay thế? Chúng ta không thể tiếp tục 
làm những điều như chúng ta đã làm trong 
50 năm qua. Khoa học đã chứng minh rõ 
ràng, không chỉ là lời Greta Thunberg nói 
với chúng ta. Làm những việc này không 
phải là để trở thành một anh hùng. Không 
có giải pháp thay thế nào.

Công nghệ Mô phỏng dữ liệu công trình (BIM) 
được áp dụng cho các dự án của tập đoàn, bao 

gồm cả tuyến metro MRT Putrajaya Line
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Quy hoạch và thiết kế bền vững, cùng 
công trình tuần hoàn
Giảm 50% lượng khí thải carbon thông qua 
quy hoạch tổng thể bền vững, hạ tầng công 

cộng, kiến trúc thích ứng với khí hậu và các tính năng 
xanh, quy hoạch hệ thống giao thông tích hợp, những tòa 
nhà tiêu thụ năng lượng siêu thấp với các tính năng thông 
minh và ứng dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu chất thải 
chôn lấp và nhu cầu sử dụng nước.

Tăng cường tính bền vững thông qua 
công nghệ số hóa
Chuyển đổi thành một tổ chức hoạt động 
trên nền tảng dữ liệu bằng cách tích hợp số 

hóa các quy trình vận hành - kỹ sư số, quy hoạch nguồn 
lực doanh nghiệp, nền tảng kho dữ liệu và hệ thống Mô 
phỏng dữ liệu công trình (BIM). Trọng tâm là nâng cao 
trình độ kiến thức về dữ liệu và năng lực kỹ thuật số như 
những tác nhân thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững.

Cộng đồng và doanh nghiệp 
Mở rộng quy mô đầu tư cho ích lợi cộng 
đồng thông qua Yayasan Gamuda, bao gồm 
Học viện Tiềm năng, nâng cao năng lực và 

trình độ khoa học khí hậu và bền vững mới thông qua 
chương trình Học bổng Gamuda. Nâng cao sức khỏe và 
hiệu suất an toàn thông qua việc đánh giá và kiểm soát rủi 
ro chặt chẽ, áp dụng các phương pháp tốt nhất bồi dưỡng 
sức khỏe cho lực lượng lao động.
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Bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học
Ươm mầm, cấy trồng một triệu cây xanh 
và cây non vào năm 2023. Tăng cường 
hiệu quả của sáng kiến Công viên Gamuda 

bằng cách thiết lập vườn ươm đất ngập nước, đào tào các 
chuyên gia nội bộ và quan hệ đối tác với cộng đồng bản 
địa, đồng thời tiến hành kiểm tra đa dạng sinh học tại các 
dự án.

TRỤ CỘT
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Chiến lược 
 Xanh Gamuda





TOWARDS A GREEN ECONOMY
In an interview with the worldwide popular economic The Edge Markets, Gamuda Berhad Group 
Managing Director Dato’ Lin Yun Ling talked about the group’s journey towards zero-carbon, and 

why the transition has to be a collective effort on the part of all stakeholders.

In recent years, countries 
around the world, led by the 
US, the European Union (EU) 
and China, have accelerated 

their transition to the green economy 
to tackle the devastating effects of 
climate change. As these countries rev 
up their commitments to transforming 
to low-carbon, resource-efficient and 
socially inclusive economies, it will 
be only a matter of time before it 
becomes imperative for other countries 
and economic sectors to follow suit, 
particularly if it is a prerequisite to doing 
business. 

Transitioning to a green economy, 
whether for a country or an organization, 
requires a multi-pronged approach. In 
the case of Gamuda Bhd., it’s the Gamuda 
Green Plan that is anchored on four key 
pillars: sustainable planning and design, 

and circular construction; community 
and business; environmental and 
biodiversity conservation; and enhancing 
sustainability via digitalization. But it 
is through the first pillar — sustainable 
planning and design, and circular 
construction — that the development and 
infrastructure player hopes to make the 
biggest dent. 

Responsible for more than 30% of 
global carbon emissions and nearly a 
third of all wastes, the building and 
construction industry can help achieve 
climate goals and curb global warming 
by shifting to a circular economy model. 
Here, the focus is on more efficient use 
of resources and greater commitment 
to the environment by minimizing 
(or even eliminating) waste and 
pollution, and by improving efficiency. 
The circular construction approach 

encompasses everything from the 
design phase to construction, operations 
and maintenance, and eventually, 
deconstruction. 

In Gamuda’s path towards a green 
economy, Group Managing Director 
Dato’ Lin Yun Ling emphasizes the need 
to adopt a strategic approach. “We have to 
ask ourselves where we can make the most 
impact. No one group or country can do 
everything. It’s a collective effort. For us, 
being in the infrastructure business, we 
see that we can make the most impact in 
terms of concept planning and design.”  

In the interview, Lin shares his 
thoughts on the move towards a green 
economy by countries around the world, 
why it is imperative for such a transition 
and Gamuda’s experience in seeding the 
next generation to care, take action and 
arrive at a zero-carbon economy.
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Why is the circular economy 
important to Gamuda?

Dato’ Lin Yun Ling: I think firstly, we’ll 
need to look at the bigger picture. There 
have been developments over the past year 
that have been very heartening, not only in 
the EU — which has been a leader when 
it comes to the green economy — but also 
even in the US and China. If there is one 
thing these three biggest powers in the 
world agree on, it is that climate change is 
a threat to humanity. We have this habit of 
thinking that there is a fine line between an 
imminent threat and an existential crisis, 
but the pandemic has shown that there 
is no fine line: An imminent threat is an 
existential crisis. 

These economies have given their 
pledges to the world — essentially most 
have committed to decarbonization and 
zero-carbon targets. In the steps these 
economies have taken, whether in their 
respective economic development plans or 
stimulus plans to get them out of pandemic, 
they are investing and creating new jobs in 
the green economy. We need to think about 
what these pledges and the transformation 
of these economies with green investments 
mean for us. What will they mean for the 
other countries in the world? I can see that 
none of these countries will allow the others 
“to get away with it”. The EU may impose 
a levy on imports from places with poor 
ESG (environmental, social and corporate 
governance) so everyone will have to play 
their part. We will all be pulled into it 
whether we like it or not. 

When did Gamuda’s sustainability 
journey begin?

I’d like to think we started many years 
back, though it was not done in a very 
concerted or coordinated way. I remember 
25 years ago when we started our township 
development in Kota Kemuning, we had 
30 building contractors under us, and we 
insisted that all the foreign workers were 
properly housed in our centralized labor 
quarters, modelled after European youth 
hostels, with strong showers, clean beds 
and good ventilation, as well as mini-mart. 
This is what we call enlightened self-interest 
— you take care of the worker, he’s happy, 
rests well and becomes more productive.  
 
So, when did it shift from 
sustainability to circular economy?

The circular economy is only one part 
of the whole ESG effort, and no doubt most 
directly related to carbon reduction. Our 
approach has to be strategic — we have 
to ask ourselves where we can make the 
most impact. Being in the infrastructure 
business, we can clearly see that we can 
make the most impact in terms of concept 
planning and design. So, with the MRT, 
that takes a lot of cars off the roads. And 
now our Penang South Islands (PSI) 
project, we have master-planned it to be a 
very low-carbon, smart city. Our target is a 
50% reduction in carbon emissions by 2030 
compared to a conventional design. 

At the strategic level, we opened our 
first IBS (industrialized building system) 
factory. This is not a precast factory. It is the 
digital manufacturing of our construction 
products. The design of the house or 
apartment building is done online and is 
paperless; the data is on the cloud and then 
sent directly to the robots, and the panels 

“We have to ask ourselves 
where we can make the 

most impact. no one 
group or country can do 

everything. It’s a collective 
effort.” 

— Dato’ Lin Yun Ling
Gamuda Berhad Group Managing Director
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The Green Tech Park in Penang South Islands will 
be powered by renewable energy and will feature 
super-low energy buildings.

are made based on the online drawings. 
The panels are then assembled on-site like 
Lego blocks. We are also digitalizing all 
our management work systems. Two years 
ago, we put our procurement on a digital 
platform, so it’s very transparent. All our 
management employees have access to how 
the tender and auctions are called; who was 
awarded. All this information is shared 
online through a live-stream process. 

In the coming years, you will see our 
green economy initiatives — in how we 
master-plan our townships and how we 
bring Gamuda Parks into play with a lot of 
more urban forests, a lot more planting. In 
the coming years, all the buildings in our 
developments will be designed to green and 
very energy-efficient standards.

What guides your approach towards 
the circular economy model? 

Our Green Plan has been finalized. 
Beyond that, it’s important to understand 
that a company’s greenhouse gas emissions 
are classified into three scopes of emissions. 
Scope 1 emissions are direct emissions 
related to our activities. Scope 2 emissions 
are indirect emissions, basically from 
electricity usage. Scope 3 emissions are 
all indirect emissions related to the value 
chain.

If we look at the bigger picture, and if 
you’ve read Bill Gates’ latest book “How to 



Do you think 
that the 
absence of a 
clear roadmap 
to generate 
electricity from 

renewable sources has been a major 
obstacle to adopting the circular 
economy model? 

Yes and no. In the first place, let’s be 
clear — what we see now are the bits and 
pieces, like 30% RE by 2025. But we are 
talking about a roadmap to zero-carbon. 
When rating agencies look at us and 
determine our ESG performance, they can 
understand that we have very little control 
over Scope 2. They would want to see what 
we are doing regarding Scope 1. In our 
design and planning, we come up with a 
low-carbon master-plan. Our design puts 
bicycles ahead of cars. We harvest rainwater 
and use it just as we do other wastes like 
food waste. These we address. 

What are the challenges in this 
journey towards sustainability?

It’s not unlike elsewhere in the world. By 
that, I mean it’s really down to conviction. 
The leaders in the group have to own it; 
they have to have conviction and walk the 
talk with employees. 

What’s the recipe to get people to 
walk the talk and advocate to others? 

That build-up of conviction quite often 
comes from knowledge. When you know 
the subject matter, the buy-in is better, 
and from there you hopefully get to a 
virtuous cycle, where the better you are at 
it, the more time you will spend on it, and 
when you spend 
more time on it, 
your conviction 
strengthens. When 
our people see that 
the digitalization 
of processes and 
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Gamuda boasts the country’s first digital 
Industrialised Building System (IBS) 
facility

Building Information Modelling (BIM) 
is used in projects across the group, 

including the MRT Putrajaya Line

Avoid a Climate Disaster”, it tells you that 
green electricity is the key to the whole 
world moving towards net-zero. If we 
can’t get carbon-free electricity, then it’s 
going to be very difficult to achieve a zero-
carbon economy. Electricity is central to 
everything. 

So, Scope 2 is the biggest elephant 
in the room: If the electricity is 
generated by coal-fired plants, what 
chance do we have to move to a 
circular economy model?

The government or the Energy 
Commission has to come up with 
strategies and a roadmap to zero-carbon 
and with clear timelines. So far, Malaysian 
government has said they want 30% of the 
electricity generated to be from renewable 
sources by 2025. There are many issues they 
have to contend with, our coal-fired power 
plants still form the bulk of the power 
generated. In many other countries, solar 
energy is increasingly cost-competitive 
but it is a different form of energy because 
of the intermittency issue and the need 
for innovations to enable storage. But at 
some point, you have to reduce the green 
premium or additional costs to move or 
migrate to renewable energy (RE). You 
have to come up with the right incentive 
structure. In Europe, as far back as more 
than 10 years ago, they had already set up 
an emissions trading system to force that 
shift.

I feel that if we can green our entire 
power system, we have a very good chance 
to meet the Paris Agreement targets. It’s not 
easy because it’s a question of how to bring 
in all these incentives, how to retire the coal 
plants, reduce the reserve margin and yet 
keep tariffs affordable. You have to juggle 
these different priorities to get it right.

operations makes us more competitive and 
how we can be successful in the future, they 
love it. The buy-in is there when they see 
that.

What buoys your optimism about 
the sustainability of Gamuda’s efforts 
so far?

As an engineer, I enjoy reading about 
issues and innovations. But it’s like a sort 
of tailwind when I see all the younger 
employees being more enthusiastic. Their 
knowledge is good. Their digital skills are 
good. That’s very encouraging. It’s not like 
we have to force it down our people’s throat. 
We are fortunate that we are not in that 
kind of situation. 

What do you hope to achieve at the 
end of the day?

It’s easier to answer by asking, what if 
we don’t do it? If we don’t address climate 
change, what kind of legacy are we leaving 
our children and grandchildren? There’s 
no alternative. It’s not just issues that are 
directly pertaining to climate change but a 
lot has to do with how we treat our foreign 
workers, how we upskill our workforce and 
how we approach nature and biodiversity in 
the right way.

Do you see yourself as a circular 
economy warrior?

I don’t believe in these words because 
what’s the alternative? We can’t keep doing 
things as we have done in the last 50 years. 
The science is clear — it’s not just Greta 
Thunberg telling us. It’s not about being a 
hero. There’s just no alternative.

The Edge Markets

Sustainable planning and design, and circular 
construction
Achieve 50% reduction in carbon emissions via 
sustainable master-planning, shared facilities, 

climate-responsive design and green features, integrated 
transport planning, super-low-energy buildings with smart 
features and RE installations, reduction in landfill waste 
and freshwater demand.

Enhancing sustainability via digitalization
Transform into a data-driven organization by 
digitally integrating our processes — digital 
engineering, enterprise resource planning, data 

warehouse platforms and Building Information Modelling. 
The focus is on upskilling data literacy and digital skills as 
key enablers for sustainable growth.

Environmental and biodiversity conservation
Nurture and plant one million trees and 
saplings by 2023. Intensify Gamuda Parks’ 
agenda by establishing wetlands arboretum, 

develop in-house specialists and partnerships with the 
indigenous community, and conduct biodiversity audits at 
developments.

Our community and our business
Scale-up community investment efforts via 
Yayasan Gamuda, including the Enabling 
Academy, and build capacity and capability in 

new sustainability and climate science areas through our 
Gamuda Scholarship program. Elevate health and safety 
performance through robust risk assessments and controls 
and adoption of best practices — prioritizing the well-
being of the workforce.
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The Gamuda 
 Green Plan



Giữa thế giới 

Nhìn theo hướng tích cực, chuỗi ngày “bất di bất dịch” đã mang đến cho chúng ta một khoảng lặng để sống chậm 
lại, dành thời gian suy ngẫm sâu sắc hơn về cuộc sống, nhân sinh. Và hơn hết, giúp ta học cách trân quý mỗi 

phút giây bên gia đình, mà ngày thường do nhịp sống hối hả, ta đã hờ hững bỏ qua. 

Iris Nguyễn

“Đường về nhà là vào tim ta...”

đầy biến động, 
nhà là nơi 

an yên tìm về 

Thế giới mà chúng ta đang sống ngày 
này, với muôn vàn sự biến động, bất định, 
phức tạp và mơ hồ, dường như là một lời 
nhắc nhở, cảnh tỉnh về thứ tự những điều 
mà ta đang ưu tiên trong đời sống. Từ trong 
sâu thẳm, tự bản thân mỗi người đều nhận 
ra rằng, giữa dòng đời bộn bề, nơi bình 
yên nhất, hạnh phúc nhất, và an toàn nhất 
chính là tổ ấm thân thương. Một khoảnh 
khắc dừng chân trước bậc thềm, khẽ mở 
cánh cửa, nghe vọng tới từ phía trong ngôi 
nhà lời nói thân thuộc của cha mẹ và con 

nhỏ, là những phút giây ấm áp và an yên 
đang chạm vào tim ta. 

Trong văn hóa người Việt, gia đình 
tam đại đồng đường hay tứ đại đồng đường 
là nơi nhiều thế hệ được chung sống, gắn 
bó tình cảm huyết thống, cùng nhau gìn giữ 
nâng niu những giá trị gia đình tình thân. 
Ông bà vui những ngày tháng an nhàn, gần 
gũi cháu con sau bao năm vất vả ngược 
xuôi. Trẻ nhỏ lớn lên với tâm hồn trong 
trẻo, nhân hậu khi được ông bà cha mẹ 
quan tâm chăm sóc về trí tuệ, cảm xúc. Và 

chúng ta với vai trò là những trụ cột kinh 
tế, khi căng mình giữa guồng quay của đời 
sống, lòng sẽ càng an tâm vì biết những 
người mình yêu thương nhất đang được 
quây quần và bình yên bên nhau trong một 
không gian sống tiện nghi và thoải mái. 

Nơi ấy, một tổ ấm tích hợp hệ thống 
tiện ích đẳng cấp mang lại những trải 
nghiệm đa sắc của cuộc sống cho mọi thế 
hệ trong gia đình; vừa đủ khoảng riêng 
khoáng đạt cho từng cá nhân, vừa đủ không 
gian kết nối sum vầy.
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Bằng sự thấu hiểu văn hóa Á Đông và chắt 
lọc tinh hoa kiến trúc phương Tây, Gamuda 
Land, nhà kiến tạo đô thị danh tiếng đến từ 
Malaysia, đã thai nghén và cho ra mắt thị trường 
bất động sản Việt Nam dự án The GLEN gồm 98 
căn condo-villa đẳng cấp. 

Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, 
condo-villa tại The GLEN cộng hưởng ưu điểm 
của mô hình condo (cao tầng) và villa (mang lại 
sự tiện nghi, an toàn, riêng tư, thượng lưu). Đây 
cũng là dòng sản phẩm cao cấp nhất phân khu 
The Brilliant thuộc khu đô thị đẳng cấp quốc tế 
Celadon City tại trung tâm quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hệ giá trị kép được tạo lập từ 
bên ngoài và bên trong mỗi condo-villa tạo nên 
không gian sống lý tưởng cho gia đình đa thế hệ.

The GLEN nằm hài hòa trong tổng thể khu 
đô thị sinh thái có mật độ xây dựng chỉ 20%, mỗi 
ngôi nhà đều sở hữu vị trí tuyệt đẹp, tối thiểu 2 
mặt tiền, dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích dịch 
vụ hoàn chỉnh.  Với người lớn tuổi là không gian 
yên bình của những công viên cây xanh, vườn 
bốn mùa, suối lười, đường massage đá sỏi, vườn 
thiền và dưỡng sinh… Với con trẻ là môi trường 
sống trong lành, an toàn, an ninh đa lớp 24/7, hệ 
thống trường liên cấp quốc tế, các khu vận động 
sáng tạo trong nhà và ngoài trời giúp trẻ phát 
triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Phục vụ 
cuộc sống sôi động, đa sắc màu của những chủ 
nhân thành đạt là chuỗi tiện ích: hồ bơi tràn bờ, 
clubhouse hiện đại với phòng gym, yoga, xông 
hơi, sauna…; các không gian kết nối gia đình 
gồm đồng cỏ dã ngoại, khu tổ chức tiệc nướng 
BBQ, đường tản bộ và đạp xe, v.v… Kế bên The 
GLEN là trung tâm thương mại Aeon Mall Tân 
Phú Celadon lớn nhất Sài thành, khu phức hợp 
thể thao nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và đại lộ 
Gamuda sầm uất với nhiều hoạt động văn hoá 
giải trí, tiện ích mua sắm cao cấp. 

Phong cách kiến trúc khoáng đạt với khả 
năng chuyển đổi không gian linh hoạt từ 1 hầm 
để xe riêng, 4 tầng lầu và 6 phòng chức năng giúp 
mỗi thành viên trong đại gia đình thỏa sức sáng 
tạo thế giới riêng tư. Phòng khách, nơi quây quần 
đoàn tụ, gắn kết tình thân được thiết kế thông 
tầng với cửa kính lớn và ban công mở, giúp ngôi 
nhà đón nắng gió tự nhiên, luân chuyển sinh khí 
và năng lượng tích cực.

Ngoài phòng chức năng đáp ứng nhu cầu 
riêng như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng 
học tập, phòng thờ…, mỗi tầng đều có không 
gian sinh hoạt chung để gia đình cùng đọc sách, 
sáng tạo, giải trí, vui chơi, nghỉ ngơi, tâm sự trò 
chuyện. Đặc biệt, thang máy riêng trong từng 
condo-villa giúp người cao tuổi thuận tiện di 
chuyển trong sinh hoạt hàng ngày và tận hưởng 
những thú vui tao nhã như ngắm bình minh và 
hoàng hôn từ không gian ngút tầm mắt trên sân 
thượng, chăm chút những khu vườn nhỏ, những 
chú chim lích chích vui tai, hay những cây bonsai 
độc đáo…

Là một sản phẩm mang concept condo-villa 
độc đáo đến từ Gamuda Land, nhà phát triển 
bất động sản xanh hàng đầu khu vực, The GLEN 
cũng đồng thời là sự lựa chọn của một phong 
cách sống đẳng cấp. Đồng thời, là sự lựa chọn lan 
toả yêu thương, của sự gắn kết, của những giá trị 
tình thân truyền đời. 

The GLEN - 
Chuẩn mực sống của gia đình đa thế hệ thời đại mới

Để tìm hiểu thêm về The GLEN, độc giả có thể đến tham quan các khu nhà mẫu, liên hệ số 
Hotline tư vấn, hoặc truy cập website để tham khảo thêm: 

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. 07, Q. 03, TP.HCM

Hotline: 090.334.0888 

Website: https://gamudaland.com.vn/celadoncity/

Là một sản phẩm 
mang concept 
condo-villa 
độc đáo đến từ 
Gamuda Land, 
nhà phát triển bất 
động sản xanh 
hàng đầu khu vực, 
The GLEN cũng 
đồng thời là sự 
lựa chọn của một 
phong cách sống 
đẳng cấp. 
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Chúng ta đang trải qua chuỗi ngày chống dịch Covid-19 
vô cùng căng thẳng. Việc áp dụng những biện pháp giãn 
cách xã hội quyết liệt để ngăn ngừa dịch chắc chắn sẽ 
mang lại khá nhiều sự bất tiện trong sinh hoạt thường 
nhật nói chung và việc rèn luyện thân thể nói chung. Tuy 
nhiên, trong hoàn cảnh như thế, ta lại càng nên phải cố 
gắng duy trì hoạt động tập luyện để tăng cường sức đề 
kháng, bảo vệ sức khỏe.

Mọi chi tiết liên quan đến 
chương trình BURN IT UP, độc 
giả vui lòng truy cập mã QR 
sau để tìm hiểu thêm:

TẬP LUYỆN ONLINE TẠI NHÀ CÙNG CÂU LẠC BỘ 
THỂ THAO VÀ NGHỈ DƯỠNG CELADON 

Việc tập luyện thể dục thường 
xuyên thực sự lại càng khá cần 
thiết trong thời điểm mà dịch 
Covid 19 đã và đang diễn biến 
phức tạp. Bên cạnh nguyên 
tắc 5K của Bộ Y Tế, rèn luyện 
sức chịu đựng và đề kháng 
của cơ thể là biện pháp hữu 
ích để tạo nên bức tường vững 
chắc chống sự xâm nhập của 
virus. Sự kết hợp tập luyện tại 
nhà đều đặn với chế độ dinh 
dưỡng tốt có thể giúp cơ thể 
khó mắc bệnh hơn, cũng như 
dễ hồi phục hơn trong trường 
hợp mắc bệnh. 

Nắm bắt được tâm lý người 
dân có nhu cầu tập luyện tại 
nhà nhưng thiếu hụt sự hướng 

dẫn chuyên nghiệp bài bản, 
cũng như không khí tập luyện 
sôi động, từ ngày 28/07/2021, 
CSRC chính thức cho ra mắt 
chương trình tập luyện online 
“BURN IT UP”. Đây là chuỗi 
15 buổi tập cùng huấn luyện 
viên được phát trực tuyến trên 
fanpage của CSRC. Những nội 
dung bài bản, hiện đại, phù hợp 
với nhiều đối tượng, với mục 
tiêu hàng đầu là đốt cháy năng 
lượng tiêu cực, CSRC mong 
muốn hỗ trợ cộng đồng tập 
luyện đúng cách tại nhà nhằm 
tăng cường sức khỏe, vượt qua 
đại dịch. 

Để trở thành các “BURNER” 
chính hiệu, người tham gia 

chỉ cần scan mã QR code bên 
dưới và hoàn thành các bước 
yêu cầu trong bản đăng ký. Tổ 
tư vấn Câu lạc bộ Thể thao & 
Nghỉ dưỡng Celadon sẽ chủ 
động liên hệ và gửi các thông 
tin cần thiết liên quan đến 
chương trình cho người liên 
hệ. Chương trình HOÀN TOÀN 
MIỄN PHÍ, livestream diễn ra 
vào lúc 07:00 - 08:00 các ngày 
2 - 4 - 6 trong tuần. Bên cạnh 
việc tham gia tập luyện, các 
BURNER còn có cơ hội giao 
lưu, đặt câu hỏi và nhận tư vấn 
từ các huấn luyện viên chuyên 
nghiệp của CSRC. Còn chờ gì 
nữa mà không quét mã QR và 
tập luyện ngay hôm nay!
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