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Kính thưa Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể nhân viên!

Năm 2017, thương hiệu Đất Vàng Group chính thức có mặt trên thị trường bất 
động sản Việt Nam. Trải qua gần 4 năm hình thành và phát triển, Đất Vàng 
Group luôn vững vàng mang lại cho đối tác & khách hàng những sản phẩm bất 
động sản tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp & tận tâm. 

Là một trong những tập đoàn bất động sản tại Bình Dương tiên phong 
phát triển theo hướng kiến tạo chất lượng sống ưu việt cho cộng đồng, Đất 
Vàng Group sở hữu bề dày kinh nghiệm với hàng loạt dự án được đánh 
giá cao bởi giá trị an sinh và tiềm năng kinh tế như: Dream City, Green 
City Chơn Thành, Nam Long T.A.T, Rich Home Bàu Bàng, Thăng Long  
Residence, Thăng Long Central City, Thuận Phát Land…

Trong chiến lược hoạch định tương lai, Đất Vàng Group hướng tới thiết 
lập một tập đoàn đa ngành, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế 
- tài chính, mở rộng phạm vi kinh doanh, xây dựng tập đoàn có sức cạnh  
tranh cao trên thị trường. Đồng thời, mở rộng quan hệ đối tác kinh  
doanh vì lợi ích song phương, không ngừng gia tăng giá trị cho các công 
ty thành viên trực thuộc hệ thống. Đặc biệt đề cao mục tiêu phát triển  
doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực 
chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân văn. 

Trên chặng đường phát triển phía trước dù còn nhiều khó khăn & thử thách, 
nhưng chúng tôi tin rằng với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về kinh  
nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt 
tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu quả, Đất Vàng Group sẽ luôn giữ 
vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và đối tác.

Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Đầu tư – Xây Dựng – Dịch Vụ, Đất Vàng 
Group đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường với vai trò là nhà cung cấp 
giải pháp bất động sản toàn diện, là một trong những doanh nghiệp có được 
nét văn hóa riêng, tạo môi trường lý tưởng cho mọi người phát triển sự nghiệp 
trong lĩnh vực bất động sản. 

Với sứ mệnh cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, Đất Vàng Group cam kết 
nâng cao giá trị cuộc sống cho hàng triệu khách hàng trong nước & Quốc tế.

Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đất Vàng Group, tôi trân trọng gửi lời cảm 
ơn và tri ân sâu sắc đến quý khách hàng, các cộng sự, đối tác và các đơn vị 
thành viên đã đồng hành cùng Đất Vàng Group trên hành trình Chinh phục thử 
thách – Vươn đến thành công – Kiến tạo tương lai.

Trân trọng!

THÔNG ĐIỆP CỦA 
BAN LÃNH ĐẠO
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QUÁ TRÌNH  
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
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2017 2019

2018 2019

Thương hiệu Đất Vàng Group chính 
thức xuất hiện trên thị trường bất động 
sản với tên gọi Công Ty Cổ Phần TM 
DV XD Phát Triển Địa Ốc Đất Vàng. 

Trụ sở đặt tại: Số 165 Thích Quảng 
Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu 
Một, Bình Dương.

Đây là thời điểm chuyển mình phát triển vượt 
bậc – nâng tầm cao mới của Đất Vàng Group. 
 
Sự thay đổi rõ nét về quy mô và số vốn,  
mở rộng hoạt động qua các lĩnh vực: 
Đầu tư phát triển dự án, Thầu xây dựng,  
Tư vấn đầu tư Bất Động Sản, Phân phối độc 
quyền dự án Bất động sản. Tạo tiền đề tích 
cực cho sự nhảy vọt và ghi dấu ấn nổi bật 
của Đất Vàng trên thị trường bất động sản.

Thành lập 10 sàn giao dịch BĐS tại TP.HCM, 
Bình Dương
 
Phát triển đội ngũ nhân viên lên đến 700 người.

Thành lập:
+ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng  
   Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land
+ Công ty TNHH TMDV Xây dựng Phát triển Địa ốc  
   An Lạc Việt Land
+ Công ty TNHH Địa ốc Nam Thuận Phát.

2020
Trụ sở chính thức của tập đoàn đặt tại địa chỉ: 
Ô 19-20  Lô C, Đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình 
Dương.

Thành lập: 
+ Công ty CP DV Đầu tư Xây dựng Phát triển Thăng Long 79.
+ Công ty CP TM DV Xây dựng phát triển Địa ốc Đất Vàng Land.



VĂN HÓA VÀ GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP
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TẦM NHÌN

• Tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh hàng đầu tại Bình Dương.
• Nhà đầu tư, phát triển dự án uy tín với danh mục sản phẩm đa dạng tại  
   các vị trí chiến lược khắp các tỉnh thành miền Nam.

SỨ MỆNH

• Kiến tạo giá trị sống vượt thời gian
• Cung ứng sản phẩm và dịch vụ chất lượng ưu Việt
• Tạo ra sản phẩm giá trị thực cho khách hàng, nhân sự, nhà đầu tư & đối tác

TRIẾT LÝ KINH DOANH

• WIN – WIN: Cả 2 bên cùng có lợi.
• Đầu tư và phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.
• Coi trọng đẳng cấp, chất lượng sản phẩm dự án.
• Đề cao sự khác biệt và năng lực sáng tạo trong từng vấn đề.

• Khát vọng  
• Tiên phong
• Chính trực
• Chuyên nghiệp
• Nhân văn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đất Vàng Group là nơi tập trung những con người ưu tú, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có 
tài năng và bản lĩnh, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của Đất Vàng Group luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn 
thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa & Giá trị của Tập đoàn làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi 
hành vi của mình.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu “Kiến tạo tương lai” qua việc tạo ra 
những sản phẩm tinh hoa, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt, xây dựng 
cộng đồng vững mạnh. Và mỗi ngày trôi qua, ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam, các công trình 
mang thương hiệu Đất Vàng Group vẫn vươn cao mãi bất kể nắng mưa, ngày đêm.

Tinh thần thượng tôn kỷ luật & văn hóa chuyên nghiệp của Đất Vàng Group thể hiện qua 5 giá 
trị cốt lõi “Khát vọng - Tiên phong - Chính trực - Chuyên nghiệp - Nhân văn”. Văn hóa làm việc 
tràn đầy khát vọng, phát huy hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động 
của Cán bộ nhân viên (CBNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Tập đoàn phát triển vượt bậc 
trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Nét văn hóa đặc trưng của Đất Vàng Group còn biểu hiện ở sự nhiệt huyết trong các hoạt 
động thể thao giải trí diễn ra định kỳ hàng tuần, hàng tháng như: bóng đá, bóng chuyền, nhảy 
Flasmod, tennis…; Cùng các hoạt động vì cộng đồng,  lan tỏa tinh thần nhân văn – tôn vinh 
giá trị sống đẹp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại đây, mỗi CBNV đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành 
phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi 
luôn tự hào là Người Đất Vàng Group!
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CƠ CẤU TỔ CHỨC  
ĐẤT VÀNG GROUP
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BAN  
LÃNH ĐẠO

ÔNG LÊ VĂN THUẬN
Chủ tịch Hội đồng quản trị Đất Vàng Group 
kiêm Tổng Giám đốc Đất Vàng

Ông Lê Văn Thuận hiện đang đảm nhiệm chức 
vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đất Vàng Group 
kiêm Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần TM DV 
XD Phát Triển Địa Ốc Đất Vàng. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất 
động sản, cùng những quyết tâm táo bạo, tầm 
nhìn xa và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Năm 
2017, ông sáng lập nên Công Ty Cổ Phần TM 
DV XD Phát Triển Địa Ốc Đất Vàng, tiền thân 
của Đất Vàng Group ngày nay. Suốt những 
năm qua, ông là người chịu trách nhiệm về định 
hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược cũng như 
trực tiếp chỉ đạo, điều hành để đưa tập đoàn Đất 
Vàng vượt qua những sóng gió của thị trường và 
gặt hái nhiều thành công. 

Được đánh giá là chuyên gia am hiểu và nhạy 
bén với thị trường tài chính và bất động sản, ông 
Lê Văn Thuận không chỉ là một nhà quản trị giỏi, 
có tầm nhìn chiến lược, mà còn là biểu tượng 
của niềm đam mê công việc, hoài bão lớn và ý 
chí quyết tâm không ngừng nghỉ.

ÔNG ĐINH THANH TUẤN 
Phó Chủ tịch HĐQT Đất Vàng Group 
kiêm Tổng Giám đốc Đất Vàng Land

Ông Đinh Thanh Tuấn chịu trách nhiệm 
quản lý hoạt động xây dựng, phát triển dự 
án của tập đoàn Đất Vàng. Với nhiều năm 
kinh nghiệm phát triển Khối Kinh doanh tại 
các Tập đoàn Bất động sản hàng đầu, Ông 
Đinh Thanh Tuấn đã góp công lớn trong việc 
xây dựng, phát triển Khối Kinh doanh của 
Đất Vàng Group trải rộng khắp Bình Dương, 
TP Hồ Chí Minh và xây dựng được hệ thống 
các Đại lý phân phối trải rộng khắp các tỉnh 
phía Nam. 

Ông Đinh Thanh Tuấn đóng góp quan 
trọng cho tập đoàn trong việc thiết kế và 
triển khai các dự án, xây dựng mối quan hệ 
với các đối tác chiến lược, các nhà cung 
cấp, các nhà tư vấn đồng hành cùng Đất 
Vàng Group. 

ÔNG TỪ ĐỨC TÚ ANH
Phó Chủ tịch HĐQT Đất Vàng Group 
kiêm Tổng Giám đốc Thuận Phát Land

Ông Từ Đức Tú Anh gắn bó với Đất Vàng 
Group từ những ngày đầu thành lập, ông là 
người có những đóng góp quan trọng trong 
việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện 
các chiến lược phát triển Đất Vàng Group; 
Xây dựng hệ thống, bộ máy hoạt động, hệ 
thống theo quy chế, quy trình để đưa Tập 
đoàn phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Ông Từ Đức Tú Anh là một trong những 
thành viên ban điều hành có nhiều kiến thức 
và kinh nghiệm về thị trường, sản phẩm, xây 
dựng hệ thống công ty cùng mối quan hệ 
thân thiết với các đối tác và đặc biệt khả 
năng nắm bắt xu hướng thị trường, thấu hiểu 
tâm lý khách hàng. 
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CHÍNH SÁCH 
NHÂN SỰ

Với phương châm “Con người là nhân tố quyết định sự thành công của  
doanh nghiệp”, Đất Vàng Group luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, năng động; Nơi tôn vinh giá trị tài năng của con người, nơi để 
tất cả CNBV cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu chung và cùng nhau  
tỏa sáng.

Nguồn nhân lực chính là ưu thế cạnh tranh của Tập đoàn, được thể hiện 
đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương, thưởng, 
phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa 
doanh nghiệp. Tập đoàn luôn ghi nhận mọi đóng góp dù là nhỏ nhất và 
dành tặng phần thưởng xứng đáng, tạo động lực để mọi người phát triển 
thế mạnh, chinh phục mục tiêu sự nghiệp.

NGUỒN NHÂN LỰC
Đất Vàng Group quy tụ đội ngũ nhân viên giỏi chuyên 
môn, được đào tạo bài bản tại các trường Đại học danh 
tiếng trong và ngoài nước, cũng như đào tạo chuyên 
sâu về bất động sản, đầu tư, tài chính, xây dựng, quản 
lý dự án…

Cán bộ nhân viên của Đất Vàng Group là những người 
trẻ tâm huyết, năng động, sáng tạo, cầu tiến với tác 
phong chuyên nghiệp, luôn tận tình với khách hàng. 

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Group luôn nêu 
cao ý thức phấn đấu, không ngừng học hỏi, nâng cao 
trình độ chuyên môn, kiến thức & kinh nghiệm thực tiễn. 
Cùng chính sách thu hút nhân tài hiệu quả, nguồn nhân 
lực của Tập đoàn ngày càng gia tăng về số lượng và 
chất lượng theo quy mô phát triển.
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•  Chính sách mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV.
•  Chương trình du lịch cho CBNV và người thân. 
•  Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ hàng năm cho CBNV.
• Chính sách chăm lo đời sống cho CNBV: Quà cưới, Quà  
    sinh nhật, Quà Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc tế phụ nữ…
• Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc,  
    điều chỉnh lương trước thời hạn cho CBNV có thành tích nổi bật.
•  Chính sách bán BĐS ưu đãi cho cấp quản lý.
•  Thưởng định kỳ thông qua công việc đạt hiệu quả cao, đạt được  
    chỉ tiêu doanh số trong công viêc.
• Thưởng đột xuất thông qua công việc đạt được thành tích  
   nổi bật, các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao  
    trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
•  Chính sách ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của Đất Vàng Group.

CHÍNH SÁCH  
PHÚC LỢI – ĐÃI NGỘ

ĐÀO TẠO VÀ  
PHÁT TRIỂN
Đào tạo và phát triển là phương châm của Đất Vàng 
Group nhằm giúp đội ngũ nhân sự nâng cao kiến 
thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và xác 
định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp 
với mục tiêu phát triển của công ty. 

Tại đây, công tác đào tạo là nhiệm vụ bắt buộc đối với 
cấp quản lý. Mỗi vị trí lãnh đạo phải có trách nhiệm 
xây dựng tài liệu, đào tạo nâng cao chuyên môn cho 
cán bộ nhân viên và đào tạo người kế thừa. 

Hệ thống chương trình đào tạo gồm các lớp đào tạo 
nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn, theo kế hoạch đào 
tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo nhu cầu cấp 
thiết của đơn vị. Từ đó nâng cao chất lượng và năng 
lực của của lực lượng lao động, trao cơ hội thăng tiến 
bình đẳng và hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu 
chiến lược của Tập đoàn. 
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NỀN TẢNG  
VỮNG MẠNH  
ĐỂ DOANH NGHIỆP  
PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG
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Tập đoàn Đất Vàng tiên phong công khai minh bạch hóa thông tin 
các sản phẩm bất động sản, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình 
triển khai dự án và quy trình bán hàng. Liên tục nâng cao nghiệp vụ 
cho nguồn nhân lực bằng các khóa huấn luyện đặc biệt. 

Mô hình phương thức kinh doanh Khoa học sáng tạo - Coi trọng chữ 
tín, khẳng định vị thế uy tín  hàng đầu trên thị trường bất động sản 
qua việc cung cấp Sản phẩm chất lượng - Đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng. 

SÁNG TẠO & 
ĐỘT PHÁ
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LĨNH VỰC  
HOẠT ĐỘNG
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Sau gần 4 năm hoạt động, Đất Vàng Group đã chuyển mình ngoạn mục, 
trở thành “NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN DIỆN” 
trên thị trường. Không chỉ nhờ vào các sản phẩm chất lượng, dịch vụ 
hoàn hảo mà còn nhờ vào Ban lãnh đạo trẻ sáng tạo, có tầm nhìn chiến 
lược và đầy tâm huyết. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, 
tận tâm, đáng tin cậy cùng góp phần tích cực trong việc đưa Đất Vàng 
Group đến gần hơn với khách hàng. 

ĐẤT VÀNG GROUP 
 KINH DOANH

LĨNH VỰC 
CHÍNH 

Tạo nên lợi thế cạnh tranh và nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển vượt bậc 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY DỰNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

TƯ VẤN & THIẾT LẬP DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN



RỘNG MỞ CƠ HỘI,  
CHIA SẺ THÀNH CÔNG

Với mong muốn nâng tầm chất lượng sống người Việt và 
tiên phong kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, 
Tập đoàn Đất Vàng xem việc đầu tư và phát triển các dự 
án bất động sản là mũi nhọn trong chiến lược phát triển 
bền vững. 

Gần 4 năm hình thành & phát triển nhưng Đất Vàng Group 
tự hào để lại dấu ấn thương hiệu trên thị trường khi đã 
đầu tư & phát triển thành công hơn 40 dự án, được khách 
hàng đón nhận nồng nhiệt. 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN  
BẤT ĐỘNG SẢN

Đất Vàng Group tự hào kiến tạo giải pháp xây dựng phù 
hợp cho các công trình – hạ tầng, tiết kiệm năng lượng, 
hài hòa chức năng sử dụng và góp phần nâng cao giá 
trị - hiệu quả đầu tư cho đối tác, khách hàng. 

Chúng tôi tự tin đem đến các công trình chất lượng cao 
đa dạng lĩnh vực như: xây dựng dân dụng, công trình 
giáo dục, công trình y tế, hệ thống điện năng lượng mặt 
trời... 

XÂY DỰNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: 
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Nhằm mang đến cho đối tác & khách hàng  giải pháp 
tối ưu nhất, rút ngắn thời gian & tiết kiệm chi phí để hoàn 
thành kế hoạch mục tiêu. 

Chúng tôi tự hào đã đem đem đến sự hài lòng tuyệt đối 
cho hàng loạt đối tác & khách hàng ở TP.HCM, Bình 
Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai... giải pháp trọn 
gói để phát triển thành công một dự án bất động sản.

TƯ VẤN & THIẾT LẬP DỰ ÁN
Đất Vàng Group là nơi hội tụ những con người mang trong 
mình khát vọng được cống hiến xây dựng những công 
trình chất lượng bền vững & chạm “chuẩn mực” thẩm mỹ 
cao. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ Quản 
lý dự án trọn gói, bao gồm:  
Giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi: Lập báo cáo phân tích 
lợi nhuận và khó khăn trong việc đầu tư dự án - Đưa ra mô 
hình thiết kế sơ lược - Lập khai toán kinh phí và phân tích 
tài chính dự án.
Giai đoạn thiết kế, lập hồ sơ mời thầu: Khảo sát địa chất 
- Thiết kế sơ thảo & triển khai chi tiết - Kiểm tra tính hợp lý 
dự toán - Hỗ trợ hồ sơ thầu và công tác mời thầu.
Giai đoạn thi công: Rà soát hồ sơ bản vẽ - Quản lý chi 
phí, tiến độ thi công - Giải quyết phát sinh tại công trình - 
Giám sát nghiệm thu, bàn giao và lập báo cáo.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
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Trong hơn 4 năm, vốn điều lệ của Đất Vàng Group tăng từ  
20 tỷ đồng lên 932 tỷ đồng. 

Tổng giá trị tài sản cập nhật đến ngày 31/10/2020 của Tập 
đoàn là 995 tỷ đồng. 

Tổng chi phí đầu tư dự án đến ngày 31/10/2020 là 5.480 
tỷ đồng

Sau gần 4 năm hình thành và phát triển, Đất Vàng Group 
đã lớn mạnh, ngày càng khẳng định thương hiệu tại thị 
trường Bình Dương, Bình Phước nói riêng và thị trường 
Miền Nam nói chung. Với quỹ đất sạch dồi dào, năng lực 
tài chính mạnh cùng lĩnh vực hoạt động đa dạng khép kín, 
chúng tôi tự hào đã đem đến giải pháp trọn gói để phát 
triển thành công một dự án bất động sản, triển khai các dự 
án chất lượng cao, giá bán sản phẩm hợp lý và dịch vụ tốt 
nên được khách hàng đón nhận và tin yêu.

TÀI CHÍNH  
LỚN MẠNH KHÔNG NGỪNG

Vốn điều lệ:
+ 932 tỷ 

đồng

Vốn điều lệ:
+ 932 tỷ 

đồng

 Tổng giá trị  
tài sản:

+ 995 tỷ 
đồng

 Tổng giá trị  
tài sản:

+ 995 tỷ 
đồng

VỐN ĐIỀU LỆ - TÀI SẢN

CHIẾN LƯỢC  
TÀI CHÍNH 2020 - 2025

50.000
Tỷ đồngVỐN 

ĐIỀU LỆ

TỔNG CHI PHÍ 
ĐẦU TƯ DỰ ÁN

TỔNG  
TÀI SẢN

3.000
Tỷ đồng10.000

Tỷ đồng
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Tài sản
(Tỷ đồng)
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2017 2018 2019 2020
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Vốn điều lệ
(Tỷ đồng)

20 20
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ĐỊNH HƯỚNG  
PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 ĐẦU TƯ 03 DỰ ÁN

 TỔNG VỐN HƠN 
6.000 TỶ ĐỒNG

2020 - 2021

 ĐẦU TƯ 20 DỰ ÁN

 TỔNG VỐN HƠN 
50.000 TỶ ĐỒNG

2024 - 2025

 ĐẦU TƯ 06 DỰ ÁN

 TỔNG VỐN 

12.000 TỶ ĐỒNG

2021 - 2022

 ĐẦU TƯ 15 DỰ ÁN

 TỔNG VỐN 

36.000 TỶ ĐỒNG

2023 - 2024

 ĐẦU TƯ 10 DỰ ÁN

 TỔNG VỐN 

24.000 TỶ ĐỒNG

2022 - 2023
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ĐỊNH HƯỚNG  
PHÁT TRIỂN MẠNG  

LƯỚI NGUỒN  
NHÂN LỰC

 Thành lập công ty tại các 
tỉnh miền Trung, miền Bắc; 
 Hệ thống: 10 công ty con;

  Tổng chi nhánh: 15;
  Đội ngũ nhân sự:  

5000 người

2024 - 2025

 Phát triển chi nhánh tại  
các tỉnh miền Tây Nam Bộ; 
 Phát triển: Dự kiến thêm 4 

chi nhánh; 
 Tổng chi nhánh: 10;  

 Đội ngũ nhân sự: 4000 
người

2023 - 2024

Thành lập chi nhánh tại 
Đồng Nai, Bình Phước;  
 Hệ thống: 09 công ty; 
Tổng chi nhánh: 06;  

 Đội ngũ nhân sự:  
3000 người 

2022 - 2023

  Phát triển thành lập:  
01 công ty ở TP.HCM;  

 Hệ thống: 08 công ty con;
 Thành lập 03 chi nhánh  

ở TP.HCM;  
 Đội ngũ nhân sự:  

2000 người

2021 - 2022

  Thiết lập mới:  01 công ty;  
 Hệ thống: 07 công ty con; 

 Đội ngũ nhân sự:  
1000 người

2020 - 2021



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
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Vị trí: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 110.502 m2.

Quy mô: 1.284 nền đất xây nhà phố với tổng dân số 

dự kiến là 5.136 người.

Tổng vốn đầu tư: 900.000.000.000 VNĐ

NAM LONG TAT

NAM LONG TAT
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RICH HOME BÀU BÀNG

Vị trí: Thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Quy mô: 15.300 m2.

Tổng vốn đầu tư: 800.000.000.000 VNĐ.

Tiến độ:  Đã hoàn thành & Bàn giao cho khách hàng
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KHU ĐÔ THỊ  
THUẬN PHÁT LAND

Vị trí: Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương.

Quy mô: 79.221m2.

Tổng vốn đầu tư: 500.000.000.000 VNĐ.

Tiến độ:  Đang đầu tư, xây dựng và phân phối bán hàng
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Vị trí: Mặt tiền đường ĐT750, xã Trừ Văn Thố, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Quy mô: Hơn 48 ha.

Loại hình sản phẩm: Đất nền – Nhà phố – Biệt thự.

Tổng vốn đầu tư: 2.700.000.000.000 VNĐ

Giai đoạn 1: Đang đầu tư, xây dựng và phân phối 

quỹ đất rộng 216.177m2 với 1.036 sản phẩm.

Giai đoạn 2: Đang sở hữu và xây dựng kế hoạch 

triển khai quỹ đất còn lại – Diện tích 269.023m2.

THĂNG LONG RESIDENCE 

THANG LONG RESIDENCE 
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Vị trí: Ngay KCN-Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Quy mô: 18.15 ha, 1033 nền – Dân số dự kiến là 3.250 người.

Loại hình sản phẩm: Shophouse xây sẵn, Văn phòng cho thuê, Đất nền xây 

Biệt thự - Nhà phố liên kế.

Diện tích sản phẩm: Từ 65m2 – 220m2.

Tổng vốn đầu tư: 1.100.000.000.000 VNĐ

KHU ĐÔ THỊ THĂNG LONG 2
(THĂNG LONG CENTRAL CITY)
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THANG LONG CENTRAL CITY
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ( THÁNG 10 - THÁNG 11.2020)

THANG LONG CENTRAL CITY
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Là thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản Bình Dương, Tập đoàn Đất 
Vàng luôn nhận được đánh giá cao về uy tín và năng lực kinh doanh. Với mục tiêu trở 
thành một Tập đoàn đa ngành nghề, đa sở hữu, Đất Vàng Group mong muốn hợp 
tác với tất cả đối tác có cùng chiến lược phát triển trên cơ sở hợp tác Chia sẻ - Cởi 
mở - Chuyên nghiệp – Bền vững.

Tập đoàn Đất vàng đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty trong nhiều 
lĩnh vực như: Chủ đầu tư dự án bất động sản, Tổng thầu xây dựng, Công ty Tài 
chính, Dịch vụ, Vật liệu xây dựng, Công nghệ…

ĐỐI TÁC
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Tặng quà cho 
bà con xã Lai 
Hưng, Chơn 
Thành, Tỉnh 
Bình Phước

Trao học bổng 
khuyến học 
khuyến tài năm 
học 2020 tại  
Bàu Bàng,  
Bình Dương

Tặng quà cho 
Mái ấm tình 
thương, xã Trừ 
Văn Thố, Bàu 
Bàng, Bình 
Dương

Trao quà Nhân 
ngày 20/11 cho 
các Giáo viên 
có hoàn cảnh 
khó khăn đang 
công tác trên 
địa bàn huyện 
Bàu Bàng, Bình 
Dương

Trao quà 
“Hướng về 
miền Trung” 
cho người dân 
tại Huế, Quảng 
Bình chịu thiệt 
hại nặng nề vì 
bão lũ 2020

Tặng quà cho 
các hộ gia đình 
chính sách trên 
địa bàn huyện 
Bàu Bàng, Bình 
Dương

Tặng quà cho 
bà con xã Nha 
Bích, Chơn 
Thành, Tỉnh 
Bình Phước

Tặng quà cho 
bà con đồng 
bào dân tộc khu 
tái định cư  - 
Lộc Ninh, Chơn 
Thành, Tỉnh 
Bình Phước
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HOẠT ĐỘNG  
XÃ HỘI

“Tập đoàn Đất Vàng luôn xem những hoạt động đóng góp 
cho xã hội là một phần trách nhiệm của mình đối với cộng 
đồng nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn – tôn vinh giá trị sống 
đẹp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.”

Từ ngày đầu thành lập, Đất Vàng Group đã thiết lập phương 
châm hoạt động với tôn chỉ gắn kết & chia sẻ với cộng đồng. 
Vì vậy trong quá trình hình thành & phát triển, Tập đoàn luôn 
đề cao lòng nhân ái, tính đạo đức. Đây chính là nét đẹp văn 
hóa mà toàn thể CBNV Đất Vàng cùng hướng đến thực hiện 
với tất cả chân thành, nhằm góp phần giảm nhẹ khó khăn và 
tôn vinh những giá trị sống tốt đẹp. 

Đất Vàng đặc biệt ưu tiên thực hiện trách nhiệm xã hội qua 
hành động thực tế bằng việc tạo việc làm ổn định & quan 
tâm đến từng CBNV của Tập đoàn, phát triển kinh doanh bền 
vững để nhân viên có một cuộc sống ổn định, sung túc, hạnh 
phúc và cùng nhau phát triển.

LAN TỎA TINH THẦN NHÂN VĂN 
TÔN VINH GIÁ TRỊ SỐNG ĐẸP



Bằng chiến lược kinh doanh nhạy bén, luôn kịp thời nắm bắt thời cơ và khát vọng 
chinh phục mọi thử thách – tiên phong kiến tạo tương lai. Đất Vàng Group đã 
vượt qua hàng loạt biến động của thị trường, khẳng định vị thế và uy tín thương 
hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản miền Nam. 

Là nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện, với chiến lược kinh doanh 
“Đa ngành nghề - Đa sở hữu”, Đất Vàng Group đang từng bước phát triển thành 
một Tập đoàn kinh tế hùng mạnh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu 
mạnh – sánh ngang với các cường quốc năm châu. 
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ĐẤT VÀNG GROUP
Kiến Tạo Tương Lai

Trụ sở ĐKKD: 165 Thích Quảng Đức,  P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Trụ sở VP Đại diện: Ô 19,20 Lô C, Đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline: 1900 636 109
Website: https://diaocdatvang.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/diaocdatvangbd


