




Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng sống văn minh tại các khu đô thị kiểu mẫu với chất lượng sống vượt trội mang lại giá trị thặng dư cho khách 
hàng, cho cổ đông và cho đội ngũ nhân sự của công ty. 

Builds the home - Builds the civilized communities in the designed urban areas with exceeded life’s quality; brings the residual value for customers, shareholders 
and the workforce of company.
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“Become a group of developed real estate, always ranks in the top of  the 5 strongest real estate brands in Vietnam” 

“Trở thành tập đoàn phát triển bất động sản luôn nằm trong Top 5 thương hiệu mạnh tại Việt Nam”
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Công ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long được thành lập vào năm 2009. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư 
và phát triển các dự án bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn, tiếp thị, khu resort, ...

Thang Long Real Estate JSC was established in 2009;  the main business industries are investing & developing real estate 
projects, real estate broking, consulting and marketing resort projects…

Là một trong những công ty cung cấp sản phẩm bất động sản đa dạng và hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. 
Thăng Long đã phát triển hệ thống các sàn giao dịch và văn phòng đại diện tại các thành phố trọng điểm với 
các vị trí chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp thị và mua bán bất động sản cho đông đảo Quý khách hàng. 

One of enterprises that supply diversed & �rst-rate real estate products in Vietnam at the present, Thang Long Real Estate 
JSC has developed a chain of trading �oors and representative o�ces in big cities with strategical locations in order to 
meet the demands of marketing and trading real estate products to the valued customers.

Từ lúc thành lập đến nay, công ty đã không ngừng phát triển và đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản 
với quy mô lớn hàng trăm hecta tại các tỉnh và thành phố lớn như: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận,…

Since establishment up to now, Thang Long Real Estate JSC has constantly developed, invested in the real estate projects 
with large scales of hundreds of hectares in provinces and major cities such as HCMC, Dong Nai, Binh Thuan,…

Đến với Thăng Long, Quý khách hàng sẽ tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí và đặc biệt Quý khách sẽ luôn có 
những giải pháp tối ưu nhất cho việc an cư hay đầu tư.

Be Thang Long Real’s customers, the valued customers will save up the time, costs maximumly and  especially the custom-
ers always have the best solutions in investment or settlement.



Cam kết: Nơi gửi trọn niềm tin.

Committing: The place for putting the trust.

Kiến tạo:  Cộng đồng sống nhân văn tại các khu đô thị kiểu mẫu.

Building: The humanities communities in designed urban areas.

Tôn trọng: Luôn lắng nghe, chia sẻ và hợp tác để phát triển. 
Respecting: Always listening, sharing and cooperating for development.

Công bằng:  Khách hàng - Cổ Đông - Nhân sự - Đối tác - Đối thủ.
Equity: Customers - Shareholders - Human Resources - Partners - Competitors.

Sáng tạo: Dám nghĩ - Dám thay đổi - Dám làm.
Creating:  Dare to think - Dare to change - Dare to implement.
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Customers are a central point for serving and developing
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Cơ cấu tổ chức công ty: 
Cùng với sự phát triển không ngừng, đến nay Thăng Long đã có 09 công ty thành viên, 01 văn phòng đại 
diện và 02 sàn giao dịch.

The organizational structure:
With the unceasing development, until now Thang Long Real has had 09 member companies, 01 representative 
o�ce and 02 transactions.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ASSEMBLY OF MANAGEMENT

BAN KIỂM SOÁT
BOARD OF CONTROLLERS 

BAN CỐ VẤN/TRỢ LÝ
BOARD OF CONSULTANTS/ASSISTANTS

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

PHÒNG TIẾP THỊ
MARKETING DEPARTMENT 

PHÒNG CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH
PLANNING & STRATEGY DEPARTMENT 

PHÓ TGĐ KINH DOANH
VICE GENERAL DIRECTOR  OF SALES 

PHÓ TGĐ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
VICE GENERAL DIRECTOR OF ADMINISTRATION-HR 

PHÒNG CNTT
IT DEPARTMENT 

PHÒNG TÀI CHÍNH
FINANCE DEPT.

PHÒNG PHÁP CHẾ
LEGISLATION DEPT.

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
ADMINISTRATION-HR DEPT. 

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
PROJECT MANAGEMENT DEPT.

PHÒNG KẾ TOÁN
ACCOUNTING DEPT.

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
RESOURCES MANAGEMENT DEPT.

PHÒNG KỸ THUẬT & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
PROJECT DEVELOPMENT & TECHNOLOGY DEPT.

PHÓ TGĐ ĐẦU TƯ
VICE GENERAL DIRECTOR OF INVESTMENT

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
VICE GENERAL DIRCTOR OF FINANCE & ACCOUNTING

CTY TNHH MTV SGD BĐS THĂNG LONG
THANG LONG REAL- S

SÀN GIAO DỊCH BĐS 199 D1
199 D1 REAL ESTATE TRANSACTION

SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐOÀN NHƯ HÀI
 DOAN NHU HAI REAL ESTATE TRANSACTION 

CTY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THĂNG LONG
THANG LONG REAL - C

CTY TNHH XÂY DỰNG NHÀ MINH ANH
MINH ANH HOUSE - BUILDING LTD., CO.

CTY TNHH ĐÔ THỊ HƯỚNG DƯƠNG
HUONG DUONG URBAN LTD., CO.

CTY TNHH MTV THĂNG LONG HIỆP PHƯỚC
THANG LONG HIEP PHUOC LTD., CO.

CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ THIÊM
THU THIEM JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BA SON
BA SON JSC

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC TOÀN THÀNH PHÚ HỘI
TOAN THANH PHU HOI JSC

CÔNG TY HƯNG PHÚ INVEST
HUNG PHU INVEST COMPANY

CÁC CTY THĂNG LONG CHI PHỐI
OTHER SUBSIDIARY COMPANIES OF THANG LONG REAL CORP 
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Những kiến trúc sư giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ thợ xây dựng thạo nghề sẽ dễ dàng tạo 

nên nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng.

Các chuyên gia thiết kế kiến trúc, xây dựng, tài chính,... tại Thăng Long sẵn sàng trợ giúp Quý 
khách hàng vượt qua những rào cản khó khăn trong việc lập dự án đầu tư tại Việt Nam cùng các 
lĩnh vực quan trọng như: Thiết kế dự án, hoặc cải thiện lại những dự án cũ, sửa đổi bổ sung công 
trình xây dựng, hoàn công dự án. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư khai thác dự 
án, quản lý dự án, đặc biệt là mối quan hệ tốt và thân thiết với các đối tác, nhà cung cấp nguyên 
vật liệu, vật tư trong xây dựng, hệ thống ngân hàng, chúng tôi tin rằng mình sẽ giảm thiểu chi phí 
và tối đa hóa lợi nhuận cho Quý khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý khách sẽ luôn cảm nhận 
được sự sẻ chia nhiệt tình, sự tận tâm trong phục vụ.

At Thang Long Real, with a team of experts in architecture, building, �nance,… we are willing to help the 
valued customers overcome obstacles and challenges in establishing investment projects in Vietnam, 
with these important industries such as project designing or renovating old projects, modifying and 
adding building projects, as-building projects…
With  highly experienced in project investment, exploitation and management, especially, we have a 
good and close relationship with partners,  suppliers of materials in building, banking system,… We 
believe that we will reduce the costs and optimize pro�t for the valued customers. Come to Thang Long 
Real, the customers always receive an enthusiastic  sharing  and whole-hearted serving.

With highly experienced architects and skillful teams of builders, we easily create many 
products in order to meet the vary demands of customers.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng với trải nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, đội 
ngũ chuyên viên pháp chế của chúng tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt những nhu cầu của Quý khách 
và sẽ cùng đồng hành với Quý khách vượt qua những lo toan về mặt pháp lý cho các dự án, sản 
phẩm bất động sản của Quý vị một cách thấu đáo và an toàn tuyệt đối.

With a deeply professional knowledge and highly experienced in many years in real estate industries, our 
team of legislating specialists quickly understand the demands of customers and support customers to 
overcome the legal obstacles for projects, real estate products thoroughly and safely.

Đội ngũ quản lý và chuyên viên của chúng tôi là người bản địa, am hiểu thị trường, văn 
hóa địa phương cùng kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm dồi dào về các loại đất nền sẽ 
dễ dàng giúp Quý khách hàng tìm kiếm sản phẩm vừa ý.

Our management team and specialists are indigenous, so they are knowledgeable about market, local 
culture and with good knowledge and highly experienced about many kinds of land, so we can help the 
valued customers look  for proper products easily.



Đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, năng động, nhiệt huyết với nghề cùng khả 
năng điều nghiên và nhạy bén trong khâu phân tích thị trường của Ban lãnh đạo 
công ty, Thăng Long đã và đang từng bước chinh phục được những khách hàng 
khó tính nhất. Đồng thời với tiềm lực tài chính vững mạnh luôn đảm bảo nhu 
cầu về vốn cho quá trình đầu tư, mở rộng các dự án, chúng tôi đã luôn nằm 
trong Top các thương hiệu mạnh tại thị trường bất động sản Việt Nam.

Tập thể Thang Long Real chụp hình lưu niệm tại Sân bay Suvarnabhumi - Thái Lan 2013 // All members of Thang Long Real  at Suvarnabhumi Airport - Thailand 2013.

At the present, Thang Long Real has had the experienced human resources that are dynamic, 
enthusiastic and professional. With good and ability in market surveying and acumen in market 
analysis from the Board of General Directors of company, Thang Long Real has conquered the  
most fastidious customers step by step. Coevally, Thang Long Real has a strong potential of 
�nance, we always meet the demands of capital for investing, expanding project; so we have 
ranked in the top of  strong brands in real estate market in Vietnam.
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Hình ảnh các nhân viên đang làm việc trong các hoạt động bán hàng, chào bán dự án // Sales sta�s are carrying out  in project introducing and sales activities.

Mở bán dự án Đông Tăng Long // Opening sales for Dong Tang Long project. Mở bán dự án Orchid City //  Opening sales for Orchid City project.

Mở bán dự án Sun�ower City // Opening sales for Sun�ower City project. Tri ân khách hàng Sun�ower City // Gratidude to customers of Sun�ower City project. 

Chuyên viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng tại hội chợ triển lãm Vietbuild 2012 // Sales specialists we consulting to the customers at Vietbuild 2012 Exhibition .
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Lễ ra mắt Công ty Cổ Phần Truyền Thông Địa Ốc Thang Long Media // Grand Opening ceremony of  Thang Long Media company.

Toàn thể nhân viên và ban Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm tại buổi lễ Tổng kết 2015.  

Ban lãnh đạo Công ty trao bằng khen thưởng cho quản lý và nhân viên đạt xuất sắc
trong buổi lễ tổng kết năm 2015.    

Ban lãnh đạo Công ty trao bằng khen thưởng cho nhân viên đạt thành tích xuất sắc 
trong buổi lễ tổng kết năm 2014.

Ông Nguyễn Thái Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT trao bằng khen thưởng cho nhân viên kinh doanh đạt thành tích xuất sắc trong buổi lễ tổng kết năm 2014.





Hội nghị khách hàng Thang Long Real “Con Đường Tơ Lụa” tại Khách sạn Rex ngày 03/01/2014 // Thang Long Real’s customers conference name’s “THE SILK ROAD” at REX Hotel on Jan 3rd 2014.

Các khách hàng trúng thưởng khi tham dự “lễ tri ân Khách hàng” khu đô thị mới Sun�ower tại White Palace ngày 01/06/2013
// The winners of prizes when attending event “Gratitude to customers of Sun�owers City project” at White Palace restaurant on June 1st 2013.

Chương trình tổng kết cuối năm của Thăng Long Real 2012 // Year-End Party of Thang Long Real 2012.
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Chương trình “Tri ân khách hàng thứ 1000” tại New World ngày 10/12/2011 // “Gratitude to 1000th customer” Event in New World 
on Dec 10th 2011.

Ban Tổng Giám Đốc Thang Long Real tặng tranh đá quý “Mã ĐáoThành Công”cho khách hàng VIP tại 
Hội nghị khách hàng 2013 // Board of General Directors of Thang Long Real gave the gemstones paintings 
name’s “MA DAO THANH CONG” to VIP customers at The customers Conference 2013.
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Ban Tổng Giám Đốc tham quan gian hàng Vietbuild 2011 cùng Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Lê Hoàng Châu (bên trái) // Board of General Directors paid a visit to  Vietbuild 2011 exhibition 
with Mr Vu Tien Loc - Chairman of VCCI and Mr Le Hoang Chau - Chairman of HCMC Real Estate Association (On the left).

Chúc mừng 05 khách hàng trúng giải thưởng Đàn Guitar tại lễ mở bán Đông Tăng Long // 
Congratulation to 5 winners of Guitar prizes at Opening Sales for Dong Tang Long project!

Khách hàng Cao Văn Tuấn trúng giải đặc biệt 01 chiếc xe Honda  SH 150 cc khi tham dự lễ mở 
bán Đông Tăng Long // Mr Cao Van Tuan - The winner of the special prize: 150 cc Honda SH.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh - Phó tổng Giám đốc đại diện Thang Long Real nhận giải Doanh nghiệp mạnh & Phát triển bền vững 2014 // Mr Le Vu Tuan Anh - Vice General Director of Thang Long Real received Award 
“ Enduring & Strong Enterprise 2014”.
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Lễ kết nghĩa Công ty Địa Ốc Thăng Long và huyện Nhơn Trạch ngày 10/08/2013 // Event of Twinning between Thang Long Real and Nhon Trach District on Aug 10th 2013.

Ban Lãnh đạo Thang Long Real trao tặng quà hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán 2013 tại Đồng Nai 
// Board of General Directors of Thang Long Real gave  the gifts to poor people on the Tet Holidays in 
2013 in Dong Nai province.

Ban Lãnh đạo Thang Long Real chụp hình lưu niệm với bà con hộ nghèo sau khi trao tặng quà 
Tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2016 tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ban Lãnh đạo Thang Long Real chụp hình lưu niệm với bà con hộ nghèo sau khi trao tặng 
quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2016 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ban lãnh đạo công ty trao quà cho các gia đình có nạn nhân chất độc da cam ngày 10/08/2013 // 
Board of General Directors  gave the gifts to the families who are  the victims of dioxin on Aug 10th 2013.

Thang Long Real tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì một trái tim khỏe” //  Thang Long 
Real sponsors 3 billions  VND for “ For A Strong Heart” fund.



Ông Nguyễn Lê Việt Anh - Giám đốc Thang Long Media trao tặng quà ủng hộ bà con Quảng Ninh bị lũ lụt.

Thang Long Corp chung tay giúp đỡ đồng bào Quảng Ninh bị lũ lụt. 
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Quỹ “Niềm tin Thăng Long” trao tặng học bổng thắp sáng niềm tin ngày 11/09/2013 // “ Thang Long Trust” Fund gave “Light Up The Faith” scholarships to students on Sep 11th 2013.
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Ban lãnh đạo Thang Long Real chụp hình lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia tài trợ chính Hội bảo trợ tư pháp cho 
người nghèo Việt Nam //Board of General Directors of Thang Long Real in a photo with Mr Nguyen Xuan Phuc - Vice Prime Minister in the event of be  an o�cial 
sponsor for Judicial Sponsoring Association For Vietnam Poor People.



Thang Long Real hân hạnh là nhà trài trợ cho lễ thông xe cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày 02/01/2014 // Thang Long Real was a sponsor for being opened to 
tra�c in HCMC - Long Thanh - Dau Day express road on Jan 2nd 2014
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Quỹ “Niềm tin Thăng Long” bàn giao 06 nhà tình thương và tặng quà cho người nghèo tại huyện Nhơn Trạch ngày 13/12/2013 // Thang Long Faith Fund handovered 06 charity houses 
and presents gifts to poor people in Nhon Trach District Dec 13rd 2013.

Thang Long Real -  Nhà tài trợ chính Đại Hội Thể Dục Thể Thao lần V - Huyện Nhơn Trạch ngày 15/09/2013 // Thang Long Real - The o�cial Sponsor for Gymnastics & Sports Festival in 
Nhon Trach District on Sep 15th 2013.
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Thang Long Real tổ chức chương trình “Đi bộ đồng hành cùng sự phát triển Nhơn Trạch” ngày 19/10/2013 // Thang Long Real organized 
Event “Walking with Nhon Nhach District’s Development” on Oct 19th 2013.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh - Phó tổng Giám đốc (bên trái) trao thưởng chung kết giải bóng đá Tứ Linh lần 3 - Thang Long Cup 2015 // Mr Le Vu Tuan Anh - Vice General 
Director (Left) give the winning prize of the �nal match of the Four Sacred Animal Football - Thang Long Cup 2015 (the 3rd).  





Đất khu ở: 122,48 ha
Đất ở: 66ha, chiếm tỷ lệ 44%
Đất công trình công cộng: 8,34ha, chiếm tỷ lệ 5,56%
Đất cây xanh - TDTT: 7,73ha, chiếm tỷ lệ 5,1%
Đất giao thông: 40,41ha, chiếm tỷ lệ 26,94%

Đất ngoài khu ở: 27,52ha
Công trình dịch vụ khu vực: 13,76ha, chiếm tỷ lệ 9,17%
Đất giao thông (thuộc ranh giao đất): 11,41ha, chiếm tỷ lệ 7,69%
Đất giao thông (ngoài ranh giao đất): 2,35ha, chiếm tỷ lệ 1,57%

Land for living areas: 122.48 ha
Land for living: 66 ha, occupy 44%
Land for community projects: 8.34ha, occupy  5.56%
Land for planting trees - sport projects: 7.73ha, occupy 5.1%
Land for tra�c: 40.41ha, occupy 26.94%

Land locates out of living areas: 27.52%
Land for area service projects: 13.76ha, occupy 9.17%
Land for tra�c (belong to land allocated line): 11.41ha, occupy 7.69%
Land for tra�c (out of land allocated line): 2.35ha, occupy 1.57%

Quy mô dự án 150 hecta - Nhơn Trạch, Đồng Nai // Scale of project: 150ha in Nhon Trach - Dong Nai province.

THANG LONG REAL CORP PROFILE          |          42



Quy mô dự án 150 hecta - Nhơn Trạch, Đồng Nai // Scale of project: 150ha in Nhon Trach - Dong Nai province.
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Lễ ký kết Đối tác chiến lược Công ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long với Ngân hàng Vietinbank 
tại Nhà ở Thương mại Thang Long Home mới  ngày 21/06/2015 // The Signing Ceremony  of  
strategical partners between Thang Long Real and Vietinbank at the commercial house area Thang 
Long Home on June 21st 2015.

Thang Long Real Corp trong chương trình phát 100 phần ăn miễn phí ở các Khu Công 
Nghiệp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh công nhân viên nhận phần ăn và chuẩn bị vào ca làm sáng  ở các Khu Công Nghiệp. 

Khách hàng trúng thưởng tại chương trình “Cuối tuần trọn niềm vui” khi tham quan  dự 
án Nhà ở Thương mại Thang Long Home tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thang Long Real Corp hân hạnh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi “Tiếng hát cán bộ Công nhân viên huyện Nhơn Trạch” năm 2015. 

Bà Lê Duy Khánh Ngân - GĐ Marketing đại diện Công ty trao quà tặng cho các thí sinh đạt giải cao trong đêm chung kết  cuộc thi 
“Tiếng hát cán bộ Công nhân viên huyện Nhơn Trạch” năm 2015.



Đất khu ở: 122,48 ha
Đất ở: 66ha, chiếm tỷ lệ 44%
Đất công trình công cộng: 8,34ha, chiếm tỷ lệ 5,56%
Đất cây xanh - TDTT: 7,73ha, chiếm tỷ lệ 5,1%
Đất giao thông: 40,41ha, chiếm tỷ lệ 26,94%

Đất ngoài khu ở: 27,52ha
Công trình dịch vụ khu vực: 13,76ha, chiếm tỷ lệ 9,17%
Đất giao thông (thuộc ranh giao đất): 11,41ha, chiếm tỷ lệ 7,69%
Đất giao thông (ngoài ranh giao đất): 2,35ha, chiếm tỷ lệ 1,57%

Land for living areas: 122.48 ha
Land for living: 66 ha, occupy 44%
Land for community projects: 8.34ha, occupy  5.56%
Land for planting trees - sport projects: 7.73ha, occupy 5.1%
Land for tra�c: 40.41ha, occupy 26.94%

Land locates out of living areas: 27.52%
Land for area service projects: 13.76ha, occupy 9.17%
Land for tra�c (belong to land allocated line): 11.41ha, occupy 7.69%
Land for tra�c (out of land allocated line): 2.35ha, occupy 1.57%

Quy mô dự án 150 hecta - Nhơn Trạch, Đồng Nai // Scale of project: 150ha in Nhon Trach - Dong Nai province.
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Khách hàng chụp hình lưu niệm khi nhận thưởng tại chương trình “Mỗi tuần 1 niềm vui” tại dự 
án Sun�ower City.
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Hơn 500 khách hàng đã tham dự sự kiện mở bán Sun�ower ngày 21/06/2015  //  More than 5,00 customers and guests joined the ceremony for opening sales of Sun�owers City project 
in Nhon Trach province  on June 21st 2015.

Khách hàng nhận thưởng chương trình “Mỗi tuần 1 niềm vui” khi tham quan dự án Sun�ower 
City tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khách hàng chăm chú lắng nghe thông tin về dự án Sun�ower City tại huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai.

Chuyên viên kinh doanh tư vấn cho Khách hàng quan tâm đến dự án Sun�ower City.



Tri ân 1500 Khách hàng khu đô thị mới Sun�ower City tại White Palace ngày 01/06/2013 // Gratituded to 1,500 customers of Sun�owers City project in White Palace on June 1st 2013.
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Ông Nguyễn Thái Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho Bà Đỗ Thị Loan - Phó Chủ tịch 
thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội BĐS TP. HCM tại lễ mở bán Sun�ower City // Mr Nguyen 
Thai Hong Hanh-Chairman of Thang Long Real gave a bunch of �owers to Mrs Do Thi Loan-Vice 
Permanent Chairwoman Cum General Secretary of HCMC Real Estate Association on Opening Sales of 
Sun�ower City project.

Lễ ký kết Đối tác chiến lược Công ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long với Ngân hàng Liên Việt
tại Khu Đô thị mới Sun�ower City ngày 19/10/2013 // The Signing Ceremony  of  strategical 
partners  between Thang Long Real and Lien Viet Post Bank at the new urban area Sun�owers City on 
Oct 19th 2013.

Ban lãnh đạo Thang long Real cùng các khách mời danh dự thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Phố Chuyên Gia tại Khu đô thị mới Sun�ower City ngày 19/10/2013 // Board of 
General Directors of Thang Long Real and VIP guests carried out a ground-breaking  ceremony for starting construction of Experts’  Houses  Area in the new urban area Sun�owers City  on Oct 19th 2013.

1500 khách mời tham dự lễ tri ân khách hàng tại White Palace ngày 01/06/2013 // 1,500 customers 
and guests joined the Gratitude to customers event in White Palace on June 1st 2013.

Hơn 1000 khách mời tham dự lễ mở bán Sun�ower City tại White Palace ngày 21/07/2012 // More 
than 1,000 customers and guests joined the ceremony for opening sales of Sun�owers City project in White 
Palace on July 21st 2012.



Quy mô dự án 160 hecta - Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. HCM // Scale of project: 160 ha in Truong Thanh ward, Dist. 9, HCMC.

159,95 ha - bao gồm:

- 2.200 căn nhà liên kế sân vườn từ 100 - 160 m2
- 324 căn biệt thự từ 400 - 800 m2 
- 70 block nhà chung cư từ 6 đến 18 tầng
- Và các khu vui chơi giải trí, trường học bệnh viện, hệ thống cây xanh được thiết kế xây dựng 
đồng bộ.

159.95 ha - includes: 

- 2,2000 continuous compartments with gardens: From 100m2 to 160m2/compartment 
- 324 villas: From 400m2 to 800m2/villa
- 70 blocks of condominium: From 6 �oors to 18 �oors/condominium 
- And the entertainment centers, schools, hospitals, the green-trees systems are synchronously designed 
and built. 
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Khách hàng Nguyễn Xuân Trường trúng giải đặc biệt 01 chiếc xe Ô tô KIA K3 // 
Mr Nguyen Xuan Truong - the winner of the special prize: 01 K3 KIA car.
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Ca sĩ Bằng Kiều và Ngọc Anh - Đại Sứ thương hiệu dự án Đông Tăng Long // Two famous singers Bang Kieu and Ngoc Anh - Brand Ambassadors of Dong Tang Long project.

“Tri ân khách hàng - 5S” của dự án Đông Tăng Long diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Gem Center vào ngày 
31/01/2015 //  “Gratitude to customers-5S” of Dong Tang Long project was held at GEM Center on Jan 31st 2015.
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Quy mô dự án: 47,3 ha
Đất ở: 24,45ha, chiếm tỷ lệ 55,9%
Đất thương mại (chợ): 1,4ha, chiếm tỷ lệ 3%
Đất công cộng (bệnh viện): 5,6ha, chiếm tỷ lệ 11,8%
Đất giáo dục: 1,5ha, chiếm tỷ lệ 3,2%
Đất cây xanh (tập trung): 2,15ha, chiếm tỷ lệ 4,5%
Đất giao thông: 10,20ha, chiếm tỷ lệ 21,6%

Scale of project: 47.3ha
Land for living: 24.45ha, occupy  55.9%
Land for trading center (markets): 1.4ha, occupy 3%
Land for community projects (hospitals) :  5.6ha, occupy 11.8%
Land for education projects :  1.5ha, occupy 3.2%
Land for planting green trees:  2.15ha, occupy 4.5%
Land for tra�c projects:  10.20ha, occupy 21.6%



Quy mô dự án 22,801m2 - Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, 
Tỉnh Bình Thuận.
Khu biệt thự nghỉ dưỡng Muine Cactus gồm 33 căn biệt thự được thiết kế theo 
phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa với địa thế “tựa sơn nghinh thủy” có tầm 
nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Nổi lên trong khuôn viên yên bình là một khách sạn 
5 sao sang trọng. Đây là một trong hai khách sạn 5 sao  của Mũi Né với đầy đủ 
tiện nghi cao cấp.

Scale of project: 22,801 m2 , locates in Nguyen Dinh Chieu St., Phu Hai Ward, Phan Thiet 
City, Binh Thuan province.
The resort villa area Muine Cactus includes 33 villas designed in modern style, combined 
consonantly with location bordered both mountain and seaside, the main side is 
wonderfully seaward. A luxury 5-stars hotel is outstanding in the peaceful garden, it is 
one of 2 luxury 5-stars hotels in Mui Ne that equipped with full amenities. 
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