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Trong buổi lễ vinh danh ấm cúng nhưng không kém 
phần trang trọng của chương trình “Saigon Times CSR 
2021” vào ngày 17/12 vừa qua, Gamuda Land đã cùng 
với hơn 40 doanh nghiệp đầy trách nhiệm khác được 
vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tiêu biểu 
của năm 2021. 

Đây là giải thưởng uy tín trao tặng cho các doanh 
nghiệp có thành tích nổi bật trong mảng hoạt động 
công tác xã hội và trách nhiệm cộng đồng, do �ời báo 
Kinh tế Sài Gòn – cơ quan báo chí chuyên đề kinh tế 
hàng đầu Việt Nam bình chọn. Hội đồng Giám khảo 
bao gồm các chuyên gia trong mảng công tác xã hội, 
cùng những nhà báo xã luận kỳ cựu bình xét độc lập 
dựa trên các thông tin hoạt động của doanh nghiệp.

Với những nỗ lực hết mình và nhiệt huyết chân 
thành đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam chống 
dịch thông qua chương trình GLCares, Gamuda Land 
đã hân hạnh nhận được vinh dự này. Là nhà kiến tạo đô 
thị trách nhiệm cao, trong quan niệm của Gamuda 
Land, việc phát triển kinh doanh phải luôn song hành 
cùng việc đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, đó là tiền 
đề để hướng đến sự phát triển bền vững, dài lâu.

Trong buổi lễ trao giải trực tuyến ngày 22/12 vừa 
qua, mạng cộng đồng nghề nghiệp lớn nhất Việt Nam 
Anphabe.com đã công bố danh sách “Top 100 Nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam 2021”. Gamuda Land vô cùng 
vinh dự được tiếp tục góp mặt trong danh sách này lần 
thứ hai liên tiếp. Nhà kiến tạo đô thị hàng đầu đến từ 
Malaysia xếp hạng 9 trong nhóm ngành bất động sản. 
Đây là kết quả từ cuộc khảo sát quy mô lớn mà Anpha-
be thực hiện với trên 70.000 người lao động từ hơn 600 
công ty trên toàn quốc.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Gamuda Land cũng đã 
lần thứ 2 liên tiếp lọt vào Top “Nơi làm việc tốt nhất 
châu Á” do tạp chí nhân sự uy tín ở khu vực HR Asia 
bình chọn, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong 
những doanh nghiệp có nền tảng phát triển bền vững 
và môi trường làm việc lý tưởng hàng đầu châu lục.

Là nhà kiến tạo đô thị có trách nhiệm, luôn quan 
tâm đến con người và cộng đồng, củng cố nền tảng 
nhân sự vững mạnh luôn là ưu tiên hàng đầu trong các 
hoạt động vận hành của Gamuda Land. Bởi đó là tiền 
đề để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, dài lâu của 
doanh nghiệp.
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Trước đó, trong khuôn khổ quốc gia, tại buổi lễ vinh 
danh Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam 
Property Awards – VPA) 2021 diễn ra tại TP.HCM, 
Gamuda Land Việt Nam còn vinh dự nhận được các giải 
“Công nhận đặc biệt” cho những đóng góp về �iết kế và 
Công trình bền vững (Special Recognition in Sustain-
able Design & Construction) và Xây dựng cộng đồng 
(Special Recognition in Building community). 

Đối với hạng mục giải thưởng dành cho dự án, �e 
GLEN, dự án thành phần khu biệt thự cao cấp thuộc 
Celadon City – khu đô thị xanh đẳng cấp quốc tế do 
Gamuda Land làm chủ đầu tư tại quận Tân Phú - 
TP.HCM, cũng đã giành lấy chiến thắng ở hai hạng mục 
cạnh tranh gay gắt nhất là “Dự án Nhà ở hạng sang tốt 
nhất TP.HCM” (Best Luxury Housing Development 
HCMC), và “Dự án Nhà ở tốt nhất Việt Nam” (Best 
Housing Development Vietnam). 

Chia sẻ sau khi hay tin nhận giải cấp khu vực, ông 
Angus Liew - Tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC)
cho biết: “Giải thưởng danh giá này là niềm vinh dự vô 
cùng to lớn đối với chúng tôi, đồng thời là động lực lớn 

lao cho Gamuda Land tiếp tục đầu tư nguồn lực mạnh 
mẽ để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 
Những nỗ lực đó nhằm hướng đến mục đích cuối cùng 
là phủ xanh và nâng tầm chất lượng sống của cộng 
đồng.”

Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, 
Gamuda Land đã kiến tạo nên hai khu đô thị đẳng cấp 
mang tầm vóc quốc tế là Gamuda City quy mô 274 ha 
tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City rộng 82 ha 
tại quận Tân Phú, TP.HCM. Sau hơn một thập kỷ đạt 
được những thành công vang dội tại thị trường bất 
động sản Việt Nam, nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia 
tiếp tục tiến hành kế hoạch mở rộng quy mô kinh 
doanh tại nước ta một cách quyết liệt, bằng việc cấp tập 
tìm kiếm quỹ đất mới để triển khai các dự án siêu đô thị. 

Ngoài hoạt động kinh doanh, Gamuda Land còn là 
một cái tên nổi bật trong các hoạt động trách nhiệm 
cộng đồng. 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 8 năm tổ 
chức, tổng số tiền gây quỹ của “Chạy vì trái tim” đã vượt 
mức 35 tỉ đồng, mang lại cuộc sống bình thường, khỏe 
mạnh và tương lai tươi sáng cho trên 1.300 bệnh nhi tim 
bẩm sinh.

Được thành lập năm 2005 bởi tổ chức uy tín quốc tế 
về đánh giá, nghiên cứu thị trường BĐS Property Guru, 
chuỗi Giải thưởng BĐS Châu Á (Asia Property Awards) 
là giải thưởng bất động sản lớn nhất và danh giá nhất 
khu vực. Các giải thưởng do chương trình bình chọn 
được giới đầu tư BĐS toàn cầu công nhận là chứng 
nhận cao nhất về chất lượng của các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực này tại châu Á. Các dự án đạt giải 
đều phải qua quá trình chọn lọc, đánh giá vô cùng khắt 
khe của Hội đồng Giám khảo quy tụ những chuyên gia 
đầu ngành trên thế giới.

ại buổi lễ trao Giải thưởng Bất động sản Châu Á 
(Asia Property Awards – APA) 2021 được tổ chức 
trực tuyến vào ngày 9/12 vừa qua, Gamuda Land 

Việt Nam đã vinh quang đoạt được danh hiệu “Nhà phát 
triển Phong cách sống tốt nhất” (Best Lifestyle Developer) 
của năm.

GAMUDA LAND VIỆT NAM 
– “NHÀ PHÁT TRIỂN

PHONG CÁCH SỐNG TỐT
NHẤT” CHÂU Á 2021
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