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Tự hào

NGƯỜI NHÀ

CEN

Thời điểm này năm ngoái Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.
Virus SARS-CoV-2 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, công việc, thu nhập
của hàng triệu người. Và chính trong thời điểm này, khi con người dễ bị tổn thương,
hoang mang nhất cũng là lúc xuất hiện 1 loại virus mới với khả năng lây lan và đáng
sợ không kém đó là virus sợ hãi. Sợ thất bại, sợ thử thách, sợ đối mặt… Sợ hãi chính là
virus nguy hiểm khiến con người gục ngã nhanh nhất.
Cuộc sống vốn là những lựa chọn. Lựa chọn dũng cảm đối mặt hay chấp nhận sự an
bài, tất cả đều do bạn, đừng đổi lỗi cho số phận.
Có những lựa chọn khiến bạn mạnh mẽ hơn, can trường hơn, và ở Cen chúng ta lựa
chọn cùng nhau vượt qua khó khăn, vượt qua virus, vượt qua giới hạn của chính mình.
Cen không chỉ trao cơ hội mà còn truyền cảm hứng để bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn
để sẵn sàng đương đầu và đối mặt.
Khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng và luôn ở tâm thế sẵn sàng, sẽ chẳng có chướng
ngại vật nào có thể quật ngã. Và lựa chọn Cen chính là lựa chọn cùng nhau vượt qua
khó khăn, vượt qua giới hạn bản thân, để phiên bản của bạn ngày hôm nay luôn tốt
hơn ngày hôm qua.
Thật tự hào là người nhà Cen!

04 | 05

/ RA KHƠI SỐ 79 - 80

www.cengroup.vn

02

TIN TỨC

THỊNH PHÁT GROUP VÀ CEN HOMES
TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 09/12/2020 tại Hà Nội, Lễ ký kết hợp tác chiến lược các

dự án bất động sản giữa Công ty Cổ phần Thịnh Phát Group và
Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ - Cen Homes đã diễn ra,
đánh dấu bước tiến mới cho sự song hành giữa hai bên.
Theo đó, Cen Homes sẽ là đối tác chiến lược, chính thức phân
phối các dự án của Thịnh Phát Group trong thời gian sắp tới.
Sự hợp tác này nằm trong chiến lược cung cấp cho thị trường
những sản phẩm bất động sản phong phú và có chất lượng
cao. “Đây là tín hiệu tốt cho đôi bên cũng như là cơ hội lớn cho
khách hàng trong việc tiếp cận các dự án của Thịnh Phát Group,
đặc biệt là các dự án mới tại Quảng Ninh và Thanh Hóa”, anh
Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ tại sự kiện.
Thịnh Phát Group được biết đến là một trong những tổng thầu
thi công xây dựng uy tín trên thị trường Việt Nam với gần 20
năm kinh nghiệm. Trong khi đó, Cen Homes là đơn vị cung cấp
nền tảng giao dịch Bất động sản trực tuyến ứng dụng công
nghệ 4.0 hàng đầu Việt Nam. Cen Homes đang phân phối
khoảng 500 dự án trên cả nước, với đội ngũ chuyên viên
chuyên nghiệp, am hiểu thị trường giúp khách hàng có được
các thông tin chính xác, nhanh nhạy nhất về dự án.

CEN QUẢNG NINH RA MẮT: BƯỚC CHUYỂN MỚI NÂNG TẦM VỊ THẾ
Sáng ngày, 25/12/2020, Công ty Cổ phần Cen Quảng Ninh đã tổ chức lễ ra mắt tại khu Hoàng Gia 1 - 19, Vinhomes Dragon Bay,
Hạ Long, Quảng Ninh.

Sự kiện có sự hiện diện của anh Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group; anh Chu Hữu Chiến - Tổng Giám đốc
Cen Land; anh Hoàng Việt Đức - Giám đốc Công ty Cổ phần Cen Quảng Ninh và đại diện các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng cùng
toàn thể đội ngũ Cen Quảng Ninh.

Thinh Phat Group and Cen Homes become
strategic partners
On December 9, 2020 in Hanoi, a strategic partnership signing
ceremony between Thinh Phat Group Joint Stock Company
and Cen Homes to sell projects in Quang Ninh and Thanh Hoa
successfully took place.

Công ty Cổ phần Cen Quảng Ninh tiền thân là văn phòng đại diện của Cen Land tại tỉnh Quảng Ninh, được thành lập từ năm 2016.
Cen Quảng Ninh hiện phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động & tận
tâm.
Đơn vị được nhiều chủ đầu tư tên tuổi đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối các dự án lớn như: Sun Grand City
Feria, Green Bay Garden, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort…Chúc cho Cen Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển, trở thành
đơn vị dịch vụ BĐS số 1 tại tỉnh & vươn xa hơn nữa trong tương lai.
Trà My

Cooperation between Thinh Phat Group and Cen Homes aims
to develop a variety of real estate projects according to the
needs of each customer. Speaking at the ceremony, Cen
Group vice chairman Pham Thanh Hung emphasized: “This
will be a great opportunity for customers to approach the
projects of Thinh Phat Group in Quang Ninh and Thanh Hoa."
Thinh Phat Group is known as one of the prestigious
contractors in Vietnam with 20 years of experience. Cen
Homes is the largest proptech platform in Vietnam. Cen
Homes is offering 500 projects with a team of professional
sales consultants to help customers get accurate information
in the fastest way.

Trà My

Cen Quang Ninh: A new local company of Cen ecosystem
Cen Quang Ninh Joint Stock Company was ofﬁcially opened on December 25 at Hoang Gia 1-19, Vinhomes Dragon Bay, Ben Doan,
Ha Long, Quang Ninh. It’s a new step, strengthening Cen ecosytem.
Attending the event were Cen Group vice chairman Pham Thanh Hung, Cen Land CEO Chu Huu Chien, Cen Quang Ninh director
Hoang Viet Duc, delegates of the developers, partners, customers and Cen Quang Ninh employees.
Cen Quang Ninh Joint Stock Company, formerly the representative ofﬁce of Cen Land in Quang Ninh province, was established in
2016. Cen Quang Ninh has gained remarkable achievements so far.
The company is highly appreciated and trusted by well-known developers as the sales agency of major projects such as Sun Grand
City Feria, Green Bay Garden, Citadines Marina, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort and more. With the development orientation and favorable conditions, it is believed that Cen Quang Ninh will increasingly develop and become a leading real estate service
provider in the North Coast.
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CEN LAND LỌT TOP

500 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2020 – VNR 500

RA MẮT CEN LAND
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sáng ngày 12/02/2021, Cen Land chi nhánh TP. HCM (Cen

HCM) chính thức ra mắt tại trụ sở 59 Nguyễn Cơ Thạch,
phường An Lợi Đông, quận 2, TP. HCM.
Tại sự kiện, anh Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Group
đã chia sẻ: “Với định hướng chung của Cen Land trong năm
2021, Cen HCM sẽ tập trung phát triển theo chiều sâu, bắt tay
với chủ đầu tư uy tín Vinhomes và Vinpearl, cung cấp các sản
phẩm - dịch vụ bất động sản chất lượng cho khách hàng”.

Ngày 08/01/2021 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia,

Cen Land đã được vinh danh Top 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam do Vietnam Report – Đơn vị báo cáo đánh giá xếp
hạng doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam bình
chọn.
Theo Bảng xếp hạng VNR500 (top 500 Doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam) năm 2020 được công bố, Cen Land là đơn vị thuần
về môi giới bất động sản (BĐS) có vị trí cao trong bảng xếp
hạng.
Bảng xếp hạng VNR500 là chương trình đánh giá doanh
nghiệp do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam
(Vietnam Report) và Báo điện tử Vietnamnet phối hợp thực
hiện, được công bố thường niên nhằm tôn vinh các doanh
nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam và đạt được những thành
tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hương Nguyễn
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According to the VNR500 (top 500 largest enterprises in
Vietnam) in 2020, Cen Land is ranked the ﬁrst as the real
estate agency.
Vietnam Report, in co-operation with the VietNamNet
newspaper, publishes the VNR500 ranking to help build and
promote the prestige and brands of local
businesses. The VNR500 ranking is built by independent study
and evaluation by Vietnam Report, based on criteria for
revenue, proﬁt, total assets, and labour force. The ranking
complies with international standards and is compiled
through independent, scientiﬁc evaluation.
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On February 12, 2021, Cen Ho Chi Minh City was ofﬁcially
launched at 59 Nguyen Co Thach, An Loi Dong ward, District 2,
Ho Chi Minh City.
At the event, Cen Group chairman Nguyen Trung Vu shared:
“With orientation of Cen Land in 2021, Cen Ho Chi Minh City will
focus on in-depth development, cooperating with prestigious
developers like Vinhomes and Vinpearl to offer quality real
estate products and services to customers.”
Since the end of 2020, Cen Ho Chi Minh City has been
successfully selling mid-high end apartment and resort
projects in the South such as: Vinhomes Grand Park (The
Origami & Manhattan), Grand World Phu Quoc shophouses,
just to name a few. In the coming time, Cen Ho Chi Minh City
will continue to shake hands with prestigious developers like
Vinhomes and Vinpearl to offer quality real estate products
and services to customers.

Cen Land among 500 largest enterprises for the
year
On January 8, 2021, Cen Land was honored among 500
largest enterprises for the year, known as the VNR500 at
National Convention Center.

Cen Ho Chi Minh City to be launched

Bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2020, Cen HCM đã và đang
phân phối thành công các dự án nghỉ dưỡng và căn hộ trung cao cấp tại khu vực phía Nam như: căn hộ cao cấp Vinhomes
Grand Park các phân khu The Origami & Manhattan, nhà phố
thương mại Grand World Phú Quốc…. Trong thời gian tới, Cen
HCM sẽ tiếp tục bắt tay với chủ đầu tư uy tín Vinhomes và
Vinpearl, cung cấp các sản phẩm - dịch vụ bất động sản chất
lượng cho khách hàng.
Với nền tảng vững chắc cùng định hướng phát triển đúng đắn,
chắc chắn Cen HCM sẽ bứt phá, phát triển vững mạnh và sớm
khẳng định vị thế đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu khu
vực.
Thanh Trúc

With strong potential and the right development orientation,
Cen Ho Chi Minh City attempts to make a breakthrough and
soon afﬁrm its position as the real estate brokerage market
leader in the region.
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Cen X’mas Offline 2020 đã khép lại

CHIẾN THẮNG “BẤT ĐỊNH” PHÉP THỬ ĐỂ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU VĨ ĐẠI
Ngày 05/01/2021, Cen Group đã tổ chức đại tiệc tri ân - Loyal

trong không khí hào hứng và vui tươi của
anh chị em nhà Cen từ Bắc chí Nam.
Quán quân đã gọi tên đội xứng đáng
nhất của cả 2 khu vực: Team Reindeer
(Liên quân C2 & C12 – tầng 10 văn
phòng Sao Mai, Hà Nội) và team L.EO.N
(Cen Value Miền Nam).

Soldiers & Year End Party 2020 mang tên Chiến thắng “bất
định” đầy ấn tượng tại Khu đô thị Xanh Villas, Thạch Thất, Hà
Nội.

On January 5, 2021, Cen Group held Loyal Soldiers & Year End
Party 2020 - Victory over “uncertainty” at Xanh Villas, Thach
That, Hanoi.
Loyal Soldiers & Year End Party 2020 is to honor the employees who accompany with Cen Group. On this occasion, BoD of
the Group had the passionate sharing.

Reindeer đã vượt qua 14 đội thi để
thuyết phục bộ tứ giám khảo quyền lực
bằng không gian trang trí Giáng Sinh ấn
tượng với cây thông Noel, vòng nguyệt
quế… đều được làm bởi đồ handmade
tận dụng từ các tờ gấp dự án.
Trong khi đó, L.EO.N đã vượt qua 5 đội
thi khác bởi độ “chịu chơi” khi trang trí
Giáng Sinh ở khắp mọi nơi trong văn
phòng. Và đặc biệt hơn, các thành viên
trong đội đã thực hiện những món quà
không chỉ để trang trí cây thông Noel mà
còn dành tặng cho những đồng nghiệp
thân thương của mình.

Loyal Soldiers & Year End Party 2020: Victory over
"uncertainty"

2020 has been a year of fluctuations and challenges for the
economy. Cen Group chairman Nguyen Trung Vu once said:
“It’s always darkest before dawn. We have to turn challenges
into opportunities. Success will surely come." The Group has
afﬁrmed its position in adversity and uncertainty.
Bên cạnh đó, giải Cen X’mas Online cũng được tất cả các đội thi hưởng ứng nhiệt tình.
Trong 5 ngày phát động trên fanpage Cen Group đã bùng nổ cuộc “chạy đua” like,
share giữa các đội, lượt tiếp cận trên fanpage Cen Group đã đạt đến gần 30.000 người
chỉ trong 24 giờ. Kết thúc giải, đội Bông Tuyết đã chiến thắng thuyết phục với con số
ấn tượng 3.300 lượt share. Về đích thứ 2 là đội Avengers với 2000 lượt share. Giải Ba
đã thuộc về đội Santa Claus 25 với 1.000 lượt share và đội Dreamers với gần 800 lượt
share.

Sparkling Christmas at Cen Group
Cen X’mas Offline 2020 ended in the exciting and joyful atmosphere of Cenners from the North to the South. Reindeer (Level 10 –
Sao Mai Building, C2 & C12) and L.EO.N (South Cen Value) are the two winners of the competition.
In Hanoi, Reindeer team (Level 10 - Sao Mai, C2 & C12) beat 14 teams with impressive Christmas decoration. Christmas tree,
laurel wreath, and more are all handmade from flyers.
In Ho Chi Minh City, the ﬁrst prize belonged to L.EO.N team (South Cen Value). Judges were completely conquered
by L.EO.N team when they decorated every corner in the ofﬁce. Team members wrapped gifts to decorate the
Christmas tree and presented their colleagues.
In addition, Online Cen X’mas attracted all teams a lot. In ﬁve days on Cen Group Facebook fan
page, likes and shares reached about 30,000 people. At the end of the competition, Snowflake
team won with 3,300 shares and was followed by Avengers team with 2,000 shares. The third
prize belongs to Santa Claus 25 with 1,000 shares and Dreamers team with nearly 800 shares.
Dương Vô Cùng

Loyal Soldiers & Year End Party 2020 không đơn thuần là tri ân
những cá nhân đã đồng hành, gắn bó cùng Cen Group mà trên
hết, đó còn là những chia sẻ tâm huyết từ những người “anh
lớn” trong Tập đoàn đã tạo nên một buổi tri ân đầy xúc cảm và
thiêng liêng.
Đêm tri ân đã tổng kết chặng đường 2020 đầy bất định, một
năm đáng quên với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, với
tâm thế khát khao chiến thắng như Chủ tịch Nguyễn Trung Vũ
từng nói: “Trong nguy có cơ, cần biến thách thức thành cơ hội,
thành công chắc chắn sẽ đến”, Cen Group đã khẳng định được
vị trí, vươn mình lớn mạnh trong nghịch cảnh, bất định.

26 sparkling diamonds (those who have been working at Cen
Group for over 10 years), 169 Gold warriors (those who have
been working at Cen Group between 5 years and 10 years);
173 Silver warriors (those who have been working at Cen
Group between 3 years and 5 years) have received valuable
rewards.
An uncertain year 2020 ended, and Cen Group employees
have looked back on that journey. Hopefully, in 2021 with
many great plans and ambitions, Cen Group will win more and
more achievements.

26 viên kim cương lấp lánh (Cenner có thâm niên làm việc trên
10 năm), 169 chiến binh hạng Gold (Cenner có thâm niên làm
việc từ 5 – 10 năm); 173 chiến binh hạng Silver (Cenner có
thâm niên làm việc từ 3 – 5 năm) đã được tri ân với những
phần thưởng giá trị, có ý nghĩa cao cả.
Một năm làm việc rất nhiều sóng gió, rất bất định đã khép lại,
anh chị em đã có những khoảng thời gian ý nghĩa để nhìn lại
hành trình đã đi qua. Hy vọng, một năm mới với nhiều kế
hoạch, nhiều hoài bão lớn, nhà Cen sẽ giành nhiều thắng lợi và
thành công hơn nữa.
Hương Nguyễn
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C100 – CLB CHO NHỮNG
TRIỆU PHÚ TƯƠNG LAI

TIN TỨC
Khoảnh khắc Diệu kỳ

CỦA NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

T

“ ôi có thể nhìn được ai đó biết đầu tư hay không nhờ vào cách
mà họ tập trung năng lượng và hiếm khi xao nhãng bởi những
thứ bên ngoài”.
Đó chính là lời khẳng định của anh Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch
Cen Group trong thời khắc chính thức ra mắt CLB mang tên
C100, nơi ươm mầm những triệu phú tương lai của nhà CEN tại
sự kiện Loyal Soldiers & Year End Party 2020 đình đám.
Không chỉ đơn thuần là một CLB để trở nên giàu có, mà C100
còn là nơi chứa
đựng tất cả những
kinh
nghiệm,
tâm huyết và chiến
lược của Ban
Lãnh Đạo Cen
Group dành cho
những con người
xuất chúng nhất
thời điểm hiện tại
của Cen,

Ngày 26/01/2021 Giải Golf từ thiện “Swing vì miền Trung”
và đêm Gala chương trình đã chính thức diễn ra tại Sân Golf
Long Biên – Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của hơn 180
golfer cùng đại diện các nhà tài trợ và đông đảo mạnh
thường quân. Tại chương trình, đã có rất nhiều nhà hảo tâm
tham gia ủng hộ, đấu giá từ thiện, trao gửi yêu thương tới
đồng bào miền Trung với tổng số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Sau 4 mùa giải thành công, chương trình kết hợp cùng Quỹ
Những tấm lòng Nhân ái đã giúp chắp cánh ước mơ cho
hàng nghìn trẻ em khó khăn, xây thêm nhiều điểm trường,
nối dài vòng tay nhân ái tới khắp mọi miền Tổ quốc, mang
yêu thương dệt nên biết bao câu chuyện đẹp cho đời.

Swing for Central Vietnam 2021 - Hearts of Gold spread
their love
On January 26, 2021, "Swing for Central Vietnam" golf
tournament and the Gala were held at Long Bien golf
course, Hanoi.
The event had the participation of over 180 golfers,
delegates of sponsors and donors. Many donors joined the
charity auction with total amount of over VND2 billion.
After four successful seasons, the golf tournament in
collaboration with Hearts of Gold Foundation has helped to
realize dreams for thousands of difﬁcult children, build
more schools, and support needy people.

C100 - Club of future millionairest
"I can see if someone knows how to invest through the way
they focus their energies and are rarely distracted by outside
things."
Cen Group chairman Nguyen Trung Vu shared at the ofﬁcial
launch of C100, which harbors the future millionaires at Loyal
Soldiers & Year End Party 2020.
C100 is the place where members share experiences, enthusiasm and strategies from BoD. They always attempt to reach
the top of success. C100 members will be given the best
possible conditions to stand side by side with successful
leaders to study, work and invest.
In the next 3 - 5 years, C100 will be the home of 100 dollar
millionaires as well as solid pillars in Cen ecosystem. Cen
Group will get victory over uncertainty in the future.

Những người luôn khát khao vươn tới đỉnh cao của thành
công. Để chạm được cột mốc thành công đó, thành viên C100
sẽ được tạo điều kiện hết sức có thể để sát cánh cùng những
con người có nguồn năng lượng cao nhất tập đoàn để học tập,
để cùng làm việc và đầu tư thành công.

Anh Lan
Với mục tiêu trong 3-5 năm tới, C100 sẽ là nơi hình thành nên
100 triệu phú đô la, những trụ cột vững chắc trong hệ sinh thái
của Cen Group, là sự đột phá để đưa CEN chiến thắng mọi bất
định thêm nhiều lần nữa trong tương lai.

Duy Anh
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CEN HOMES

TIN TỨC

TỔ CHỨC TRI ÂN

SÀN LIÊN KẾT

Chiều 22/01/2021 tại Phòng Hội thảo tầng 2, số 137
Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội, Cen Homes đã tổ chức sự kiện tri
ân sàn liên kết 2020.
Với Cen Land nói chung, Cen Homes nói riêng, hệ thống sàn
liên kết chính là “cánh tay nối dài” của công ty. Năm 2020,
doanh thu từ hệ thống sàn liên kết của Cen Homes đạt
khoảng 145 tỷ đồng. Con số này đã thể hiện cho những nỗ
lực đáng ghi nhận của các sàn. Vì vậy, sự kiện là dịp để gặp
gỡ, tôn vinh các sàn liên kết tiêu biểu trong số gần 200 sàn
trong hệ thống.
Tại sự kiện, các SLK xuất sắc đã được vinh danh: Địa ốc
Linkco (Bắc Giang) – SLK Xuất Sắc; Thiên Kim Land (Đà
Nẵng) – SLK Triển Vọng; Địa ốc Phương Bắc (Hà Nội) – SLK
Đồng Hành
Thành quả của năm 2020 sẽ là động lực để Cen Homes và
các sàn liên kết tiếp tục gắn kết, cùng phát triển, theo
phương châm “Đồng hành tin cậy - Hợp tác dài lâu”.

2020

Thanks connected agencies for being with Cen Homes
2020
On January 22, 2021 at Cen Group Event Center, 137
Nguyen Ngoc Vu, Hanoi, Cen Homes held the gratitude
event for its connected agencies - the "extended arm" of the
company. In 2020, revenue from connected agencies of
Cen Homes reaches about VND145 billion. This shows
remarkable efforts of about 200 connected agencies.
Excellent connected agency belongs to Linkco Real Estate
(Bac Giang) and followed by Thien Kim Land (Da Nang) –
Promising connected agency; Phuong Bac Real Estate
(Hanoi) is the accompanying connected agency of Cen
Homes. The achievements of 2020 will be the driving force
for Cen Homes and connected agencies to develop under
the motto "Trusted companionship – Long-term partnership".

Trà My
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TIÊU ÐIỂM
CEN LAND (HOSE: CRE)

THÂU TÓM 100% NỀN TẢNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHỆ

CENHOMES.VN

“Chuyển đổi số”, “Make in Vietnam” là những từ khóa nóng
trong năm 2020 với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Các
doanh nghiệp bất động sản cũng đang trong cuộc đua
chuyển đổi số mạnh mẽ đó.

Mới đây, Cen Land đã công bố hoàn tất thương vụ mua lại

100% Cen Homes, chủ sở hữu nền tảng công nghệ bất động
sản hàng đầu tại Việt Nam Cenhomes.vn, với tham vọng đầu
tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số hoàn thiện hệ sinh thái bất
động sản của Cen Land, tạo ra những cơ hội, doanh thu và
giá trị mới cho một doanh nghiệp bất động sản công nghệ
hàng đầu Việt Nam.
Anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land (cũng
là Chủ tịch của Cen Homes) đã có những chia sẻ về thương
vụ này.
Cen Homes được kỳ vong sẽ trở thành Unicorn đầu
tiên trong lĩnh vực công nghệ bất động sản ở Việt
Nam.
RK: Anh đánh giá như nào về thị trường bất động sản công
nghệ tại Việt Nam?
Anh Phạm Thanh Hưng: Bất động sản công nghệ tại Việt
Nam là một thị trường mới nổi, đang nhận được sự quan tâm
của các nhà đầu tư cũng như cộng đồng khởi nghiệp. Tuy
nhiên, chưa có một nền tảng hay ứng dụng nào mang tầm cỡ
khu vực và thế giới. Những nền tảng có thành công bước đầu
đã nhanh chóng bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư ngoại. Chính
vì thế, để xây dựng một nền tảng “Make In Vietnam” có ý
nghĩa to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, Cen Land
với vai trò là công ty môi giới bất động sản hàng đầu tại Việt
Nam đã có những hướng đầu tư vào lĩnh vực này thông qua
thương vụ trở thành nhà đầu tư của Cen Homes. Với tham
vọng và năng lực công nghệ, tài chính, kinh nghiệm dẫn đầu
thị trường,
Cen Homes được kỳ vong sẽ trở thành Unicorn đầu tiên
trong lĩnh vực này ở Việt Nam.
RK: Anh có thể chia sẻ lý do, Cen Land quyết định mua lại
100% CenHomes?

Anh Phạm Thanh Hưng: Như chia sẻ ở trên, tiềm năng bất động sản
công nghệ đã thúc đẩy các doanh nghiệp như Cen Land phải chuyển
đổi để bắt kịp xu hướng thời đại. Chuyển đổi số bắt đầu từ công
nghệ số.
Cen Homes là một nền tảng công nghệ trong lĩnh vực môi giới bất
động sản, được phát triển từ nền tảng Nghemoigioi.vn hình thành từ
2016 do Công ty World Star Land làm chủ sở hữu.
Cen Land đã tham gia đầu tư từ đầu vào nền tảng này nhưng với số
lượng cổ phần mang tính chất thăm dò và định hướng, chưa chi
phối.
Năm 2019, Cenhomes.vn phiên bản mới của nghemoigioi.vn đã ra
mắt và công ty đã tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng bằng cách kêu gọi
thêm vốn từ cổ đông và các nhà đầu tư bên ngoài.
Tại thời điểm đó Cen Homes cũng nhận được sự quan tâm của
nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các quỹ đầu tư
mạo hiểm.
Tuy nhiên tại ĐHCĐ 2020, HĐQT và ban điều hành đã nêu ý kiến,
được nhiều cổ đông đánh giá rằng, Cen Homes là một nền
tảng công nghệ thiết yếu cho sự
phát triển
của Cen Land trong tương lai, phù
hợp xu
hướng phát triển của Proptech và
c ủ a
nghề môi giới bất động sản trên
thế giới
cũng như tại Việt Nam.
Đồng thời kết quả kinh doanh và
hoạt động của Cen Homes đã
chứng tỏ sự tăng trưởng ổn định,
nền tảng công nghệ hoạt động
tốt và đi vào thực tiễn.
Dự kiến, doanh thu của
Cen Homes năm
2020 đạt 500 tỷ
đồng, có lợi nhuận
để tái đầu tư.
Dựa trên những
yếu tố đó, HĐQT
đã quyết định
phương án mua
lại 100% để Cen
Homes trở thành
công ty MTV của
Cen Land. Điều này
mang lại lợi ích thiết
thực cho các cổ đông của
Cen Land và tránh được
những xung đột lợi ích
tiềm ẩn có thể phát sinh.

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ VIỆT
RK: Anh có thể cho biết kết quả hoạt động của Cen Homes hiện nay?
Anh Phạm Thanh Hưng: Cen Homes tự hào là một sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực bất động sản do người Việt Nam đầu
tư và phát triển. Sau khi ra mắt chính thức vào tháng 5/2019, Cen Homes đã liên tục cập nhật nền tảng công nghệ.
Năm 2020, số liệu truy cập hệ thống định giá Cen Homes ghi nhận, số người dùng là 377.592 lượt, số phiên là 478.613 lượt.
Nền tảng web Cenhomes.vn có trung bình 250.000 lượt truy cập/ tháng từ cách khách mua bán, thuê và cho thuê BĐS. Với
tổng lượng giao dịch 2094 giao dịch.

RK: Định hướng phát triển của Cen Homes
trong thời gian tới như thế nào?
Anh Phạm Thanh Hưng: Trong tương lai, Cen
Homes sẽ là một nền tảng giao dịch BĐS đa
ứng dụng. Theo đó, Cen Homes sẽ là trợ thủ
đắc lực cho các hoạt động của các sàn giao
dịch, các nhà môi giới và cuối cùng là những
khách hàng mua bán, thuê và cho thuê BĐS.
Không chỉ dừng lại ở việc mua bán nhà ở, Cen
Homes đang mở rộng sang các lĩnh vực khác
như BĐS Công nghiệp và dịch vụ, BĐS hậu
cần (Logistics) với thương hiệu Cen Zone, và
ứng dụng mua bán nhà phố (nhà lẻ) đối với thị
trường thứ cấp,
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Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn của phát triển kinh tế, Cen Land tiếp tục ghi nhận một năm thành
công với nhiều dấu ấn quan trọng.

Tháng 7/2020, Cen Land xuất sắc giành cú đúp giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2020 với hạng mục “Công ty
Phân phối BĐS tốt nhất Việt Nam” và “Công ty Tư vấn BĐS tốt nhất Việt Nam” năm 2020.

Điểm nổi bật của Cen Homes chính là các ứng dụng công nghệ

Anh Phạm Thanh Hưng: Việc trở thành chủ sở hữu Cen

nền tảng trong Proptech bao gồm Công nghệ AI marketing –

Homes sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Cen Land trong tương lai

tìm kiếm khách hàng và tương tác thông minh sử dụng trí tuệ

cũng như mở ra cơ hội cho rất nhiều nhà đầu tư có mong muốn

nhân tạo, công nghệ hiện thực ảo (VR) và hiện thực tăng

đầu tư vào một nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu

cường (AR) nhằm tăng trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, yếu

một cách dễ dàng bằng việc sở hữu cổ phần của Cen Land

tố cốt lõi của Cen Homes là công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu

(HOSE: CRE).

lớn (Big Data) với nền tảng định giá bất động sản online có độ

Hiện, HĐQT Cen Land đang nghiên cứu để trình ĐHCĐ phương

chính xác cao trên cơ sở hợp tác của Cen Value – Công ty định

án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn đầu tư. Một trong

giá bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang được các

những phương án sử dụng vốn này là đầu tư phát triển cho nền

ngân hàng lớn đề xuất hợp tác triển khai và sử dụng dịch vụ

tảng Cen Homes. Kế hoạch của Cen Land năm 2021 dự kiến

này.

sẽ có doanh thu hơn 4000 tỷ và sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng

RK: Vậy, sau khi sở hữu 100% Cen Homes thì kế hoạch của Cen

trung bình từ nay đến 2023 ít nhất 60%/năm.

Land trong thời gian tới là như thế nào, thưa anh?

RK: Xin cảm ơn anh về những thông tin rất bổ ích. Chúc anh có

Tháng 11/2020, Cen Land được tạp chí Forbes Asia trao giải “Doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á Thái Bình Dương
– Best Under A Billion”.

thật nhiều sức khỏe để đưa Cen Homes trở thành Unicorn đầu
tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nền tảng công nghệ
bất động sản.

Việc trở thành chủ sở hữu Cen Homes sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Cen Land trong tương lai cũng như mở ra cơ hội cho
rất nhiều nhà đầu tư có mong muốn đầu tư vào một nền tảng công nghệ bất đông sản hàng đầu một cách dễ dàng bằng
việc sở hữu cổ phần của Cen Land (HOSE: CRE).
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Anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group
tham dự sự kiện vinh danh trực tuyến “Best Under A Billion”
Forbes Asia
www.cengroup.vn

Mới đây nhất, Cen Land tiếp tục được ghi nhận năm thứ 3
liên tiếp nằm trong danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn
nhất Việt Nam 2020 do Vietnam Report bình chọn.
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TIÊU ÐIỂM

Hoa Hậu

CEN AWARDS

2019

CHU HỮU CHIẾN

Năm 2020 là năm ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với anh

Chu Hữu Chiến khi gánh vác trọng trách Tổng Giám đốc Cen
Land vừa được vinh danh Hoa hậu Cen Awards. Năm 2020
cũng là thời điểm nền kinh tế thế giới đối diện với khủng hoảng
trầm trọng do đại dịch COVID-19.
Nhận trọng trách cao cả trong thời điểm khó khăn, đây vừa là
thách thức vừa là cơ hội để Tổng giám đốc Cen Land đưa ra
những quyết sách, chiến lược đúng đắn, chèo lái con tàu Cen
Land vững vàng vượt nghịch cảnh.
Thành quả là trái ngọt được gặt hái với những con số ấn tượng:
Doanh thu quý 3 của Cen Land (CRE) vẫn đạt 602 tỷ đồng, tăng
5,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp thu về đạt gần
139 tỷ đồng.

linh hoạt, thích ứng và làm chủ mọi tình huống.
Sau một năm với nhiều dấu ấn, thử thách và vinh quang, hãy
cùng lắng nghe Hoa hậu Cen Awards Chu Hữu Chiến chia sẻ
về chặng hành trình 365 ngày truyền cảm hứng và đầy trải
nghiệm ấy:
“Hoa hậu Cen Awards 2020 là niềm tự hào, nhiệm vụ cao cả
cần gánh vác!”
RK: Tròn 1 năm vinh dự trở thành chủ nhân của vương miện
Hoa Hậu Cen Awards 2019, cảm xúc của anh giờ phút này ra
sao?
Anh Chu Hữu Chiến: Vương miện khá nặng nên đã nhiều lúc
anh cảm thấy hơi “mỏi” (Cười). Nói vui chút vậy thôi nhưng nó
cũng là một phần trong chuỗi cảm xúc của anh, đó là tự hào,
vinh dự, là nhiệm vụ cao cả cần gánh vác.

Giây phút đón nhận chiếc vương miện Hoa hậu Cen Awards đầy vinh quang nhưng cũng đầy trọng trách

Hành trình 365 NGÀY TRUYỀN CẢM HỨNG

Năm 2020, thế giới đã dành trọn 365 ngày để ứng phó với COVID-19. Và anh CHU HỮU CHIẾN - TỔNG GIÁM ĐỐC CEN
LAND - HOA HẬU CEN AWARDS cũng đã dành trọn 365 ngày để chèo lái “con tàu” Cen Land vượt thử thách “trăm năm
mới có một lần”.

Mới đây, Cen Land - CRE được Tạp chí Forbes bình chọn là một
trong 6 công ty xuất sắc của Việt Nam lọt vào danh sách 200
doanh nghiệp niêm yết quy mô vừa và nhỏ có doanh thu dưới
1 tỷ USD nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2020.
Công ty cũng lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
2020… Trái ngược với nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn,
cổ phiếu của Cen Land, HOSE: CRE vẫn đang bứt tốc tăng
mạnh trong các phiên giao dịch gần đây.
Để đạt được những thành tựu ấn tượng ấy, không thể không
nhắc tới vai trò của Hoa hậu Cen Awards 2019 - Tổng Giám
đốc Cen Land – anh Chu Hữu Chiến. Nhờ những chính sách
quyết đoán, kịp thời, nắm bắt thời cơ, Cen Land đã có được
những bứt phá, gặt trái ngọt ngay trong chính cơn khủng
hoảng đại dịch, khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn,
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RK: Một năm qua, dưới cương vị là đương kim Hoa hậu Cen
Awards, cùng vai trò Tổng Giám đốc Cen Land, công việc và
cuộc sống của anh có thay đổi ra sao?
Anh Chu Hữu Chiến: Khi gánh vác thêm trọng trách mới đương
nhiên là mọi thứ sẽ trở nên áp lực hơn, khối lượng công việc
cũng tăng lên rất nhiều, công ty đã đặt niềm tin lên vai mình thì
mình càng phải cố gắng làm sao để xứng đáng cới cương vị đó
và không phụ sự tín nhiệm của BLĐ cùng anh chị em đối với
mình.
RK: Với những cương vị và trọng trách mới, anh đã đề ra mục
tiêu cho mình như thế nào và kết quả sau 1 năm ra sao?
Anh Chu Hữu Chiến: Mục tiêu của anh luôn gắn liền với lộ trình
và kế hoạch phát triển của công ty, hoàn thành tốt nhất các
khối lượng công việc được giao và rất mừng là mọi thứ đã đạt
kết quả tốt.
www.cengroup.vn

RK: "Chèo lái" con tàu Cen Land “vượt bão” COVID-19 – thử thách “trăm năm mới có 1 lần” là thách thức không nhỏ mà anh và
toàn thể đội ngũ nhà Cen đã cùng nhau vượt qua. Trên cương vị Tổng Giám đốc Cen Land, vai trò Hoa hậu Cen Awards đã có
những tác động như thế nào tới những quyết định mang tính chiến lược trong năm qua?
Anh Chu Hữu Chiến: Dịch bệnh COVID-19 là một thử thách rất
lớn đối với cả thế giới chứ không chỉ riêng ai, nhưng quan điểm
của anh là biến khó khăn thành cơ hội. COVID-19 ập tới góp
phần phản ánh “sức khoẻ” của rất nhiều doanh nghiệp, trong
số đó đã thanh lọc không ít các sàn BĐS kém chất lượng. Còn
đối với Cen Land, COVID-19 chính là liều vaccine mạnh làm
tăng thêm sức đề kháng để chúng ta có thể nhân cơ hội này
mà bước những bước nhanh và vững vàng hơn.
RK: Để nói về trải nghiệm tuyệt vời nhất hay đáng nhớ nhất
trong 1 năm qua dưới cương vị hoa hậu, anh sẽ dùng chính
xác từ gì để miêu tả?
Anh Chu Hữu Chiến: Mệt nhưng vui (Cười).

RK: Cảm xúc của anh khi đón nhận một mùa Cen Awards mới?
Theo anh, một Hoa hậu của Cen Awards cần đảm bảo các yếu
tố nào?
Anh Chu Hữu Chiến: Anh cảm thấy mình như sắp trút bỏ được
sức nặng của chiếc vương miện trên đầu (Cười lớn). Anh nghĩ
rằng, những cá nhân luôn đặt tâm huyết của bản thân cho
công việc, cống hiến hết mình và mang lại các giá trị, thành
tích tốt thì con đường đến với vương miện luôn rộng mở, chỉ là
sớm hay muộn thôi.
RK: Trước thời khắc kế thúc nhiệm kỳ và trao lại vương miện,
anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới Hoa hậu Cen Awards 2020?

Anh Chu Hữu Chiến đại diện Cen Land nhận giải thưởng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020

Anh Chu Hữu Chiến: Vương miện nặng lắm đấy nhé, cần
rèn luyện và chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để có thể đội nó
suốt 1 năm mà không mỏi.
Cuối cùng, anh vẫn muốn nhắc lại câu nói của mình:
“Chúng ta đang làm việc ở đâu thì hãy đặt tâm huyết và
cống hiến ở đó”!
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Cảm ơn những lời tâm huyết từ anh Chu Hữu Chiến và xin
chúc một mùa Cen Awards mới thành công vang đội, tiếp tục
truyền cảm hứng tích cực, là nguồn động lực vô tận để nhà
Cen chinh phục thêm những đỉnh cao mới.
Hạnh Nguyễn

www.cengroup.vn

“CHÚNG TA ĐANG LÀM VIỆC Ở ĐÂU
Ở ĐÓ!
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CEN AWARDS 2019
NGUYỄN MINH HỒI

CEN
VẤN

BÁN HÀNG,
Chứ Không Phải
BÁN HÀNG

ĐƠN THUẦN”
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Những ngày cuối năm, anh, chị em hãy cùng Ra Khơi lắng nghe
những chia sẻ về một năm đầy dấu ấn của Nữ tướng nhà Cen
– Chị Nguyễn Minh Hồi, Phó Tổng Giám đốc Cen Land.
RK: Nhìn lại 1 năm đầy biến động thì điều gì ở I Line khiến chị
cảm thấy tự hào nhất?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ
của mỗi thành viên trong line. Sự tập trung cao nhất đến các
dự án đang triển khai để có doanh số tốt nhất.
RK: I Line luôn được đánh giá là 1 team độc – lạ - rất khác
biệt, vậy sự khác biệt đó như thế nào và được hình thành từ
đâu?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Sự khác biệt của I Line chính là việc
DÁM LÀM.
Các thành viên trong I Line có chỉ số AQ rất cao (cười: AQ vừa
là vượt khó, lẫn AQ thật đấy). Không ngại tiếp cận các dự án và
CĐT rất khó chơi. Để rồi tìm mọi cách đưa ra được các phương
án thuyết phục họ kết hợp được với Cen.
Ngoài ra, sự khác biệt của I Line còn đến từ tinh thần đoàn kết
và chia sẻ. Mỗi thành viên đều có điểm mạnh, điểm yếu, họ
chia sẻ và học hỏi lẫn nhau mỗi ngày.
RK: Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các CĐT, theo
chị, điều gì khiến CĐT cần chúng ta nhất? Lúc nào cần mềm
mỏng, lúc nào thì cần cứng rắn? Chúng ta “chiều khách” đến
mức nào? Và làm sao để vị thế của Cen vẫn được giữ vững,
không chỉ đơn thuần là đơn vị lấy dự án về phân phối?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Giá trị cốt lõi của Cen là tư vấn bán
hàng, chứ không phải bán hàng đơn thuần. Vì Cen hiểu thị
trường, có cái nhìn khách quan hơn về sản phẩm có khả năng
đưa ra những key tư vấn giúp CĐT thay đổi nhằm đáp ứng thị
trường. Có những lúc chúng ta tư vấn 10 thì CĐT gạt mất 6-7
điều, như vậy, APM phải rất kiên nhẫn thuyết phục, nhượng bộ
những điều có thể để đấu tranh cho những điều quan trọng
thiết thực cần CĐT làm để bán được hàng.
Đồng thời chúng ta có những phương thức bán hàng linh hoạt
khác nhau ở từng dự án, từng thời kỳ. Nên vị thế của Cen luôn
được củng cố và giữ vững.
RK: Hiện tại I Line đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm kế
hoạch kinh doanh 2020? Và mục tiêu của năm 2021 của I Line
là gì?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Hiện tại I Line đã đạt 158% kế hoạch
kinh doanh so với con số line đề xuất và 95% so với con số
công ty giao (cười). Mục tiêu 2021 của I Line sẽ là đồng hành
cùng mục tiêu kinh doanh chung của Cen Land, tăng trưởng
130% và xây dựng nội bộ I Line gắn kết hơn nữa, trưởng thành
hơn nữa.
Chỉ như vậy I Line mới đủ sức ra khơi cùng Cen Land.

“GIÁ TRỊ CỐT LÕI của

là TƯ

Năm 2020 được đánh giá là một năm với nhiều bất định đối với thị trường BĐS nói riêng và toàn thị trường nói chung. Tuy vậy,
doanh số của I Line vẫn đạt 158% kế hoạch kinh doanh so với con số line đề xuất, và 95% so với con số công ty đề ra.

www.cengroup.vn

RK: Mùa Cen Awards 2020 sắp tới, chị dự đoán năm ai sẽ là
Hoa Hậu mới của nhà Cen?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Danh hiệu danh giá này chị nghĩ nên để
làm một điều bất ngờ cho nhà CEN đến phút giây công bố :D
RK: Một lời chúc cho I Line nói riêng và nhà Cen nói chung
trong năm 2021?
Chị Nguyễn Minh Hồi: Chúc toàn thể anh chị em nhà Cen sang
2021 sẽ vững tin vào sự lãnh đạo của Chủ tịch và tập trung
triển khai các công việc được giao, đón nhận các cơ hội để
chuyển mình mạnh mẽ cùng Cen Group.
Và ngày Cen Group vươn tầm thành công ty tỷ đô sẽ không còn
xa.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của chị
Nguyễn Minh Hồi, chúc chị cùng I Line sẽ tiếp tục tạo
ra những điều vĩ đại, cùng Cen căng buồm, vượt sóng,
ra khơi để đánh nhiều “mẻ cá” lớn hơn nữa, truyền đi
nhiều cảm hứng tích cực hơn nữa trong năm 2021.
Dương Vô Cùng
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CEN AWARDS 2019
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
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CEN VALUE SẴN SÀNG BỨT PHÁ
TRONG THỜI KỲ MỚI

Năm 2020, Cen Value đã đạt được lợi nhuận là 9,63 tỷ (bằng 96,3% so với kế hoạch đề ra năm 2020), doanh thu đạt
105,6 tỷ (tăng 17,3% so với năm 2019, vượt so với kế hoạch đề ra năm 2020 là 5,6%).

Năm 2020, dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 và thiên tai
khắc nghiệt khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trầm trọng.
Đối đầu với bối cảnh này, Cen Value thuộc số ít trong số các
đơn vị vượt chỉ tiêu kinh doanh, chị chia sẻ gì về thành công
này?
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động xấu đến toàn bộ nền
kinh tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bối
cảnh chung như vậy, Cen Value cũng bị ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động kinh doanh, tâm lý làm việc. Trước tình hình đó,
Cen Value đã xin ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn điều chỉnh
phương thức hoạt động, kế hoạch kinh doanh trong ngắn và
trung hạn. Kết hợp với cùng nhau chia sẻ những khó khăn
chung để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đặc biệt, nhờ các yếu tố cốt lõi: nền tảng văn hóa, quản trị, vốn
vững, sự đoàn kết chia sẻ khó khăn của Cen Value nói riêng và
cả tập đoàn nói chung, Cen Value đã vững vàng để vượt qua
nhiều thách thức thời gian vừa qua.
Cùng với đó, sự đầu tư bài bản từ trước đó (hoạt động kinh
doanh bán hàng trên các nền tảng công nghệ 4.0), hệ data
khách hàng tốt, các đối tác, khách hàng trung thành cũng là
những yếu tố góp phần tạo nên thành quả của Cen Value.

Đây chính là tinh thần mới của Cen Value sau khi đã vững
vàng giữ phong độ vượt chỉ tiêu năm 2020 dù gặp nhiều khó
khăn, thách thức
CEN VALUE - TOP 5 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ HÀNG
ĐẦU VIỆT NAM.
Sau hơn 12 năm gắn bó với sự tin tưởng của khách hàng
trong lĩnh vực thẩm định giá, Cen Value tiếp tục đầu tư công
nghệ, cải thiện chất lượng đồng thời xây dựng đội ngũ nhân
sự giàu kinh nghiệm hướng tới mục tiêu trở thành “Đơn vị
thẩm định giá hàng đầu Việt Nam”.
Để tìm hiểu nhiều hơn về chặng đường đã và sẽ hướng tới,
Ra Khơi số đặc biệt đã có buổi trò chuyện trực tiếp với chị Đỗ
Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thẩm
định giá Thế Kỷ - Cen Value.
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Cen Value – Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ Tiên phong áp dụng công nghệ 4.0, áp dụng phần mềm
thẩm định giá Online/ Offline tại Việt Nam.

Hướng đến năm 2021, Cen Value có kế hoạch kinh doanh như
thế nào, thưa chị?
Năm 2021 sẽ mở ra một thời kỳ mới cho Cen Value khi phát
triển và mở rộng đồng đều cả 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam.
Doanh thu dự kiến đạt 134 tỷ (tăng khoảng 26,8 % so với năm
2020) với nhân sự tăng 46,5% so với 2020 (từ 145 tăng lên 208
người), mở thêm văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành (Vĩnh
Phúc, Thái Bình…), tăng cường sự nhận diện thương hiệu Cen
Value nói riêng và thương hiệu tập đoàn Cen Group nói chung.
Nhân dịp Ra Khơi số Tết đặc biệt, thay mặt tập thể cán bộ Cen
Value, xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ
nhân viên tập đoàn, các đơn vị thành viên, chúc nhà Cen năm
2021 là năm phát triển đột phá, thương hiệu của nhà Cen sẽ
được đối tác, khách hàng ngày càng tín nhiệm!

Thưa chị, trong năm 2019, Cen Value đã có doanh thu
bùng nổ và được vinh danh là Tập thể truyền cảm
hứng. Bản thân chị cũng nhận được giải Á hậu 2 trong
chương trình Cen Awards 2019. Vậy những giải
thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với Cen Value
trong kế hoạch phát triển của năm 2020 vừa qua?
Những kết quả đạt được từ năm 2019 có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với kế hoạch phát triển năm 2020
của Cen Value. Tập thể Cen Value luôn tâm niệm rằng
kết quả đạt được từ năm 2019 còn khá khiêm tốn so
với kỳ vọng của ban lãnh đạo Tập đoàn, tuy nhiên,
những giải thưởng được trao chính là sự ghi nhận, là
động lực để Cen Value tiếp tục phấn đấu nhiều hơn
nữa, không ngủ quên trên chiến thắng. Từ kết quả của
năm 2019, Cen Value tiếp tục phát huy những mặt
mạnh và khắc phục các hạn chế còn tồn tại, tăng
cường hơn nữa sự đoàn kết nội bộ và đã nhận được
nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị thành viên, ban lãnh đạo
Tập đoàn.

www.cengroup.vn

Xin cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

Thùy Dung
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CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

ĐI QUA GIÔNG BÃO

ĐỂ THẮP SÁNG NỤ CƯỜI

Yêu thương là thứ tình cảm vô cùng kỳ lạ. Càng cho đi, nó càng lớn lên và khiến người ta xích lại gần nhau hơn, chẳng quản gì khoảng
cách hay thời gian. Đó chính là động lực khiến anh Phạm Đình Quý – Người đàn ông đi qua bão giông đã nỗ lực từng ngày để thắp
sáng nụ cười con trẻ, nối dài yêu thương trên khắp mọi miền tổ quốc.
chương trình "Vạn Lá Chắn Yêu Thương" do báo Dân Trí phát
động và 1 máy ATM phát gạo miễn phí dài hạn cho người dân
Thủ đô.
Đặc biệt trong đợt khắc phục hậu quả lũ lụt, ngoài 500 triệu ủng
hộ đồng bào Miền trung, cá nhân tôi đã trực tiếp đến vùng tâm
lũ điều phối hàng trăm chuyến hàng tiếp nhận từ 2 đầu đất
nước để mang đến cho bà con một cách kịp thời và vô cùng
hiệu quả. Cách làm của tôi đã nhận được sự tin yêu của rất
nhiều các nhà hảo tâm. Do vậy ngoài việc tiếp nhận hàng hóa,

Anh Phạm Đình Quý – Giám đốc Quỹ Những tấm lòng Nhân ái.
Anh chị em hãy cùng Ra Khơi lắng nghe những chia sẻ của anh
về hành trình nhân ái năm 2020 để hiểu hơn về anh – Người đàn
ông viết nên bao điều tốt đẹp cho đời bằng những câu chuyện
ấm áp tình người.
RK: Năm 2020 đánh dấu nhiều hoạt động ý nghĩa của Quỹ
Những tấm lòng Nhân ái. Trên cương vị là Giám đốc Quỹ, xin
anh chia sẻ về sự phát triển cũng như hoạt động của Quỹ trong
suốt thời gian qua, đặc biệt là năm 2020?
Anh Phạm Đình Quý: 2020 là một năm có nhiều biến cố xảy ra
đối với cộng đồng, xã hội. Đỉnh điểm là dich bệnh covid và
những trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung khiến cuộc sống của
người dân trên khắp cả nước gặp nhiều khó khăn. Do vậy, với
cương vị là người phụ trách Quỹ Những tấm lòng Nhân ái, tôi
cho rằng hoạt động của Quỹ cũng cần phải đẩy nhanh, mạnh và
thiết thực đến với những nơi trọng điểm.
Với đại dịch Covid – 19, toàn thể anh, chị em nhà Cen cũng như
Ban lãnh đạo đã có những đóng góp rất lớn và kịp thời để chung
tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, 5 tỷ đồng ủng
hộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng 250 triệu đồng cho
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nhu yếu phẩm, tôi còn được các mạnh thường quân trên khắp
cả nước tin tưởng và gửi gắm thêm 2 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ
đồng bào Miền Trung. Với tôi đây là một điều vô cùng quý giá,
không đơn giản chỉ là những ủng hộ về vật chất mà đó còn là
sự sẻ chia, niềm tin được gửi gắm để tôi có cơ hội được trao
tận tay bà con những tấm lòng vàng được gửi đến từ các cá
nhân, tập thể trên cả nước. Lòng nhân ái là một trong những tia
sáng cuối đường hầm mở ra cho sự sống, để niềm tin được hồi
sinh. Và tôi mong rằng, những việc làm nhân văn như vậy sẽ
được tiếp tục và nối dài hơn nữa.

Anh Quý trực tiếp đi vào vùng tâm lũ miền Trung – xã Ba Lòng
(tỉnh Quảng Trị) để chia sẻ với bà con những khó khăn, mất
mát.

www.cengroup.vn

RK: Điều gì thôi thúc anh gắn bó với Quỹ
Những tấm lòng Nhân ái suốt bao năm
qua?
Anh Phạm Đình Quý: Với tôi, điều quan
trọng nhất chính là mình nhìn thấy được
cái tâm của Ban lãnh đạo tập đoàn Cen
Group. Cái tâm đó, chính là sự mong mỏi
được đóng góp với những khó khăn
chung của đất nước, mong mỏi được
chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh
khó khăn trong xã hội, chung tay vì một
cộng đồng tốt đẹp hơn. Thật may mắn,
tôi là người được Ban lãnh đạo trao gửi
niềm tin và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều
trong công việc thiện nguyện. Từ đó giúp
tôi có thêm động lực để có thể làm tốt
hơn nữa, nhiều hơn nữa những điều tốt
đẹp cho những hoàn cảnh khó khăn
trong xã hội. Qua đây tôi xin cũng xin bày
tỏ lòng biết ơn Ban lãnh đạo tập đoàn vì
điều đó.
RK: Luôn đi tới những vùng đất khó khăn
nơi biên giới xa xôi, hay không ngần ngại
tới vùng tâm lũ khắc nghiệt, vậy những
khó khăn mà anh gặp phải trong quá tình
thiện nguyện của mình là gì?
Anh Phạm Đình Quý: Khi bước chân vào
công việc này, hiện ra trước mắt là những
khó khăn, nhưng trong tôi luôn có sẵn
những khát khao được làm những điều
tốt đẹp cho cộng đồng. Với tôi, được
mang tới nụ cười cho những hoàn cảnh
khó khăn hay hỗ trợ kịp thời cho những
mảnh đời kém may mắn chính là động
lực giúp tôi vượt qua tất cả.
Tôi vẫn thường đùa vui rằng: Tài sản lớn
nhất của tôi trong suốt những năm gắn
bó cùng Quỹ Những tấm lòng Nhân ái
chính là nụ cười của những đứa trẻ bất
hạnh khi chúng biết, chúng sẽ được viết
tiếp ước mơ; là niềm hạnh phúc những
người dân còn khó khăn khi được Quỹ
chung tay giúp đỡ; là niềm vui khi được
góp một phần công sức nhỏ bé của mình
giúp cộng đồng không còn cám cảnh
nghèo khổ; là ánh mắt thơ sáng lên bao
niềm tin về một tương lai rạng ngời khi
được học tập ở một ngôi trường mới mà
chúng tôi dốc bao tâm sức để hoàn
thành;…
Quả thật, ở đâu có lòng nhân ái, nơi đó có
niềm vui!

Nụ cười, hạnh phúc và bao ước mơ có cơ
hội được viết tiếp chính là động lực để anh
Quý nối dài hơn hành trình nhân ái của Quỹ.
RK: Anh có thể chia sẻ một hoàn cảnh,
hay câu chuyện nào khiến anh ghi nhớ và
cảm động nhất trong hành trình nhân ái
của mình?
Anh Phạm Đình Quý: Hoàn cảnh và câu
chuyện cảm động thì rất nhiều và với tôi,
chuyến đi thiện nguyện nào cũng lưu lại
những kỷ niệm đáng nhớ. Bởi những nơi
mình đến đều là những miền quê rất nghèo
khó, họ đang thiếu đói, họ đang bệnh tật,
họ đang không có quần áo mặc. Và mình
đã mang đến cho họ niềm vui, sự sẻ chia,
họ đã đáp lại mình bằng những tâm chân
tình, đó không phải là vật chất mà ta
không sao quên được. Cũng bởi mình quá
thương họ mà những gì mình dành cho họ
cũng hệt sức ân cần và chu đáo, khiến họ
bất ngờ thậm chí là nghi ngờ. Tôi nhớ
những ánh mắt của họ dõi theo khi tôi ra
về. Họ đang nghĩ gì tôi không biết nữa,
nhưng chắc chắn họ đang thấy vui và hạnh
phúc. Có thể, sự tử tế của tình người giữa
xã hội đầy rẫy những bon chen khiến họ
ngỡ ngàng, nhưng tôi tin rằng, đó là những
tình cảm được gửi tới từ lòng trắc ẩn và
sâu tận đáy lòng của những người dân nơi
hành trình mà Quỹ đã đi qua.

Sự ấm áp của tình người chính là điều tốt
đẹp nhất ở lại sau mỗi hành trình thiện
nguyện của Quỹ.

RK: Anh có thể cho biết một số dự định
của Quỹ? Anh đã có khảo sát hay dự định
xây trường hoặc tổ chức chương trình
thiện nguyện ở khu vực nào hay chưa?
Anh Phạm Đình Quý: Công việc từ thiện
thực ra không thể có một dự định nào
trước được, vì mọi cái luôn xảy đến bất
ngờ, cái chính là mình dựa vào thực lực để
thực thi những điều đó. Tôi rất may mắn vì
đang nhận được rất nhiều sự tin yêu của
các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm
và những bạn bè, thầy cô trên nhiều tỉnh
thành trong cả nước. Sự tin yêu đó là món
quà quý giá để tôi tiếp tục hành trình của
mình.

Niềm vui của các em học sinh, khi ngôi
trường Bình An, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn được xây dựng khang trang - đây sẽ là
nơi viết lên giấc mơ được tới trường, ươm
mầm cho một tương lai tươi sáng.
Trong tuần cuối cùng của tháng 12/2020
tôi đã khởi công xây dựng ngôi trường ở
xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh
Quảng Nam. Tổng trị giá công trình là 700
triệu đồng, trong đó có ½ là của quỹ
Những tấm lòng Nhân ái và phần còn lại
là các nhà hảo tâm đã đóng góp.
Bao năm ròng rã, miệt mài với công tác
thiện nguyện, không một tấm giấy khen
nhưng chính trái tim ấm áp của anh sưởi
ấm những mảnh đời bất hạnh và gieo
niềm tin để những mạnh thường quân
cùng chung tay, đóng góp. Hy vọng rằng,
hành trình nhân ái đầy ý nghĩa của Quỹ sẽ
được nối dài mãi để những nụ cười không
bao giờ tắt, để bất hạnh không còn hiện
hữu, để khắp nơi chỉ là tiếng hoan ca, là
nụ cười, là hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn anh và chúc anh
thật nhiều sức khỏe để tiếp tục viết thêm
những câu chuyện đẹp cho đời!
Anh Lan

Ở CEN KHÔNG CÓ KHỦNG HOẢNG
Là một trong những nhân vật quyền lực của Cen Group, là idol, hình
tượng của nhiều thế hệ theo đuổi, shark Phạm Thanh Hưng – Phó
Chủ tịch tập đoàn, có chia sẻ gần gũi với các Cenner trong đêm tri ân:
“Nếu như không có khủng hoảng thì anh Vũ phải tạo ra khủng hoảng.
Cen là công ty trưởng thành từ khủng hoảng, không có khủng hoảng
thì buồn lắm! Nếu như Bộ Y tế cố gắng bào chế vắc xin để tìm kháng
thể chống covid thì covid hay khủng hoảng kinh tế đang tạo cho Cen
kháng thương vô cùng mạnh mẽ”.
Đại dịch covid ập đến đã để lại hệ quả nghiêm trọng và dai dẳng.
Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh,
trong tháng 10/2020, có 8.285 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

“NGỌN LỬA” TRUYỀN CẢM HỨNG TRONG BỐI CẢNH MỚI
Không đơn thuần là sự kiện tri ân những cá nhân đã đồng hành, gắn bó cùng Cen Group, Loyal Soldiers & Year End Party 2020
còn là nơi chứa đựng những cảm xúc đặc biệt, không thể nào quên.

Trong khi đó, dù ảnh hưởng bởi dịch covid - 19, doanh thu Cen Group 11 tháng vẫn đạt hơn 1.838 tỷ đồng và thực hiện các công tác
thiện nguyện gần một tỷ đồng tới đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung và gần 17 tấn gạo phát tại cây “ATM” gạo ở số 58
Quán Sứ, Hà Nội. Đồng thời, Cen Group thành lập hàng loạt các công ty ở tỉnh, thay thế cho các văn phòng đại diện.
“Cho đến giờ phút này, Cen Group vẫn chưa hề phải mở “kho” dự trữ vì doanh số vẫn đều đặn, vẫn có doanh thu. Về quân số, đầu năm
hơn 3.000 người và tới cuối năm, chúng ta có 3.543 người, tăng gần 20% về quân số. Do đó, ở Cen không có khủng hoảng” – Shark
Hưng chia sẻ. Với những thống kê nhanh, các Cenner có thể thấy Cen tăng trưởng mạnh mẽ thế nào trong điều kiện một năm đầy bất
định.

TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 2020 BẰNG TỔNG
CÁC NĂM TRƯỚC CỘNG LẠI

Anh Nguyễn Trung Vũ chia sẻ thông điệp của mình tới các Cenner trong đêm Loyal Soldiers & Year End Party 2020

THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN NẾU BIẾT BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

Với chủ đề Chiến thắng “bất định”, Cen Group đã tạo nên một bữa tiệc tri ân - Loyal Soldiers & Year End Party 2020 đầy xúc cảm,

thiêng liêng. Đặc biệt, với những chia sẻ chân thành của Ban Lãnh đạo, tập thể nhà Cen đã có nguồn cảm hứng bất tận để tiến lên
phía trước, vượt mọi nghịch cảnh, chiến thắng bất định.
2020, một năm đầy rẫy khó khăn, khủng hoảng và bị tấn công mọi mặt: Đại dịch Covid-19, bão lũ lịch sử tại miền Trung, thị trường
khó khăn, khách hàng dè chừng “xuống tiền”… khiến toàn cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam lao đao. Đứng trước nguy cơ đó, Cen Group
tìm thấy cơ hội để bứt phá và phát triển mạnh mẽ đúng như Chủ tịch HĐQT, anh Nguyễn Trung Vũ từng nói: “Trong nguy có cơ, cần
biến thách thức thành cơ hội, thành công chắc chắn sẽ đến”.
Trong đêm Loyal Soldiers, vị thuyền trưởng nhà Cen, anh Nguyễn Trung Vũ gửi đến các Cenner một thông điệp mới, phù hợp với bối
cảnh tình hình kinh tế - xã hội hiện tại. Anh Vũ chia sẻ: “Muốn đầu tư thành công, các Cenner cần hai thứ: thật sự tập trung và thật sự
có năng lượng. Để làm được điều này, các bạn phải tập trung năng lượng và học từ những người có năng lượng cao”.
Anh chia sẻ thêm, Tập đoàn sẽ sáng lập câu lạc bộ C100 để 100 nhân vật tinh hoa, những người có tư duy triệu phú của Cen Group
cùng nhau chia sẻ cơ hội và kinh nghiệm đầu tư bất động sản, cùng nhau thực hiện những phi vụ đầu tư bạc tỷ. C100 sẽ tạo nên
nhiều thế hệ anh tài góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển vững mạnh hệ sinh thái của Cen Group.
Đó là tư tưởng mang tầm nhìn chiến lược của vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền Cen Group, kết quả đã được minh chứng qua
những con số “khủng”và sức mạnh tinh thần đoàn kết, kiên định của tập thể nhà Cen không gì lay động được.

Về mảng đầu tư của Cen Group trong năm vừa qua, anh Vương Văn
Tường - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Invest chia sẻ: “2020 là năm Cen Group
đầu tư lớn nhất. Tổng giá trị đầu tư của Cen Group trong năm 2020 bằng
tổng các năm trước cộng lại. Với cả quá trình khó khăn, bất định mới thấy
kết quả trên là thành quả đáng tự hào”.
Theo anh Tường, Cen Group đã có những táo bạo trong chiến lược hoạt
động 2020. Đó là, chuyển từ đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo
chiều sâu, chuyển chiến lược từ tấn công sang phòng thủ và đa dạng
hóa nguồn tài chính để vừa đẩy mạnh đầu tư vừa cân đối nguồn vốn.
Nhờ vậy, năm 2020, Cen Group đầu tư kỷ lục vào thị trường thứ cấp, gần 6.000 tỷ, mang lại gần 50% doanh thu; các dự án của Cen
Group vẫn bảo đảm đúng tiến độ, bàn giao nhà kịp thời cho khách hàng; phát hành thành công 2 đợt trái phiếu với giá trị gần 1.000
tỷ đồng. Đây là thời điểm cơ cấu vốn của Cen Group tốt nhất, tổng tài sản tăng nhanh nhất từ trước đến nay.
Đó là những “quả ngọt” Cen Group đạt được trong điều kiện vô cùng khó khăn của năm 2020 và vẫn tiếp tục được “gặt hái” trong năm
2021 cùng các năm tiếp theo.

THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN
NẾU BIẾT BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI
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CÁC “CHIẾN TƯỚNG” NHÀ CEN, LÀM NHIỀU HƠN NÓI
Có những người chỉ cần gặp gỡ đã thấy tràn trề năng lượng, nhiệt huyết, là nguồn cảm hứng cho các “chiến binh” bất kể thị trường
khó khăn cỡ nào. Đó là những chiến tướng của Cen - những con người thường thích dùng hành động nhiều hơn là lời nói.

Các “chiến tướng” nhà Cen khiến các Cenner phải ồ lên với kết quả “siêu khủng” trong một năm đầy khó khăn (Từ trái qua: chị Nguyễn
Quỳnh Mai – Tổng Giám đốc Cen Homes, chị Nguyễn Minh Hồi – Phó Tổng Giám đốc Cen Land, chị Nguyễn Thị Dung - Phó Tổng
Giám đốc Cen Land phụ trách Cen STDA, anh Lâm Văn Huỳnh – Phó Tổng Giám đốc Cen Land phụ trách Cen CHS)
Người tiên phong nhận nhiệm vụ phát triển các công ty cổ phần 51/49, mở rộng mạng lưới Cen Land trên toàn quốc, chị Nguyễn
Quỳnh Mai – Tổng Giám đốc Cen Homes, chia sẻ: “Năm 2020 đối với chị là một năm khó khăn nhưng cũng mở ra rất nhiều cơ hội để
Cen vươn mình, tập trung đào tạo, định hướng lại cho đội ngũ phát triển sàn liên kết để quy củ hơn và phát triển mạng lưới tại các địa
phương”. Do đó, trong tình hình gần 100 nghìn doanh nghiệp đóng cửa thì Cen từ đầu năm vẫn thành lập nhiều công ty, đóng góp
quan trọng vào con số 143 nghìn doanh nghiệp được thành lập vào năm 2020.
Với chị Nguyễn Minh Hồi – Phó Tổng Giám đốc Cen Land: “Năm 2020 là thời điểm để chúng ta tìm ra cho mình những triết lý trong
công việc, đó là sự đam mê, bởi chỉ có đam mê mới khiến ta trở nên giàu năng lượng và vận động không ngừng”.
Đối với chị Nguyễn Thị Dung hay anh Lâm Văn Huỳnh – Phó Tổng Giám đốc Cen Land phụ trách Cen STDA và Cen CHS, năm 2020
lại là năm để đánh dấu sự đoàn kết và vững mạnh của đội quân bán hàng nhà Cen. Một bên là Cen STDA với mục tiêu bảo vệ và duy
trì hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đã có danh tiếng trên thị trường, và một bên là đội quân Cen CHS bản lĩnh xây dựng một thế
lực bán hàng mới, trẻ trung hùng hậu, hừng hực khí thế, không chùn bước trước khó khăn của năm 2020.

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP VỀ
TÌNH NGƯỜI
Bên cạnh những câu chuyện về kinh doanh đạt
được những con số ấn tượng, về khủng hoảng
trong năm 2020, thì đâu đó trong giông bão,
nghịch cảnh, chúng ta vẫn thấy cả những câu
chuyện đẹp về tình người.
Đó chính là câu chuyện về anh Phạm Đình Quý
– Giám đốc Quỹ Những tấm lòng Nhân ái –
Người đại diện cho hàng nghìn con tim của
nhà Cen, vượt qua bão giông để thắp sáng tình
người nơi tâm bão!
Biết tin miền Trung phải đối mặt với con bão
số 7 – cơn bão lớn nhất trong lịch sử suốt 20
năm qua, anh đã ngay lập tức đáp thẳng máy
bay từ Sài Gòn ra Huế rồi vào Quảng Trị để
chia sẻ cùng đồng bào. Sự hỗ trợ kịp thời,
đúng lúc đã sưởi ấm lòng người giữa những
ngày mưa bão trắng trời. Hàng trăm triệu đồng
từ Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã được anh
gửi tới bà con huyện Đakrông, tỉnh Quảng trị,
tiêu biểu là hai xã Hướng Nghiệp và xã Ba
Lòng – Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của
trận lũ lịch sử.
“Người khác dám tin tôi, tôi dám tin vào người
khác” - lời khẳng định của anh Phạm Đình Quý
cùng với những nghĩa cử cao đẹp chính là câu
chuyện ấm áp tình người, truyền cảm hứng và
lan tỏa yêu thương tới tất cả các Cenner. Điều
đó giúp cho mỗi chúng ta thêm tin vào những
điều tốt đẹp vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống
này mặc bão giông, thử thách.
Đêm Loyal Soldiers & Year End Party 2020
chính thức khép lại nhưng dư âm sẽ còn mãi.
Chúng ta không chỉ nhìn vào những con số,
mà trên hết hãy yêu thương những người sếp,
những người đồng nghiệp đã tiếp nguồn động
lực, truyền cảm hứng và đồng hành với ta trên
hành trình đầy chông gai đó.

Những chia sẻ đón nhận nhiều cung bậc cảm xúc nhất đêm
Loyal đến từ những câu chuyện của anh Quý

Hương Nguyễn

THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN
NẾU BIẾT BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI
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Anh chị em đã có một năm 2020 như thế nào, đầy thử thách và đáng
nhớ? Khép lại một năm, chúng ta thường dành thời gian nghĩ về những
gì đã qua và đặt ra nhiều mục tiêu để có một năm mới bứt phá và thành
công.
Ban biên tập đã có dịp trò chuyện với Cenners ở khắp mọi miền. Hãy
cùng đón xem họ đã có một năm 2020 như thế nào nhé!

NHÌN LẠI 2020
Một năm không thể nào quên
với người nhà Cen
BÙI HÙNG CƯỜNG – QUẢN LÝ DỰ ÁN

LÊ QUANG BẢO - CEN BÌNH DƯƠNG
Hello mọi người!
Là chuyên viên tư vấn bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp, tôi có một năm
2020 nhiều khác biệt. Nhất là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, việc triển khai bán
hàng trực tiếp bị hạn chế nhiều. Do đó, tôi đẩy mạnh khai thác data khách hàng qua các
kênh online, từ những đầu mối tiềm năng và uy tín.
03 từ mà tôi dành để nói về năm 2020, tương ứng với mốc thời gian đầu năm, giữa năm và
cuối năm là: Tích lũy - Chuẩn bị - Bùng nổ.
Không chỉ riêng tôi, mà tất cả thành viên trong team đều có một quá trình dài tích lũy, chuẩn
bị và thời điểm bùng nổ đã đến. Đây chính là lúc gặt hái thành công.

Xin chào các Cenner thân mến!
2020 thật sự là một năm đáng nhớ nhưng cũng là một năm đáng để tự hào đối với Miền Trung
và những con người đang sống và làm việc tại đây.
Một kỳ giãn cách xã hội chưa từng có, kéo dài gần 45 ngày.
Đầu năm 2020, Covid-19 ghé thăm, cả Việt Nam trên khắp mọi miền đều hoang mang, lo lắng.
Giữa năm Covid quay lại, đánh ngất chúng ta thêm một lần nữa.
Covid chưa qua thì bão lũ lại tới, với số lượng ngày mưa kéo dài hơn 3 tháng so với thường niên.
Rồi đến thời điểm này, miền Trung lại đang phải đón nhận những đợt rét chưa từng có trong lịch
sử”!

Điều mà tôi hướng đến không chỉ là “một cái Tết hoành tráng” mà còn là một chiến thắng lớn, khẳng định giá trị của bản thân,
đóng góp vào sự phát triển của team và tập đoàn.
Mỗi năm mới, tôi đều đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là: Chốt nhiều “deal”.
Để tăng số lượng “deal” qua mỗi ngày, tôi hiểu rằng mình cần cố gắng nhiều hơn, không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức, kỹ
năng.
Năm 2021 sắp đến, tôi xin gửi đến đồng nghiệp - những người đứng ở từng góc đường, đi từng con hẻm dẫu ngày nắng và ngày
mưa để truyền đạt những điều tốt đẹp về sản phẩm và cơ hội đầu tư cho khách hàng: Công việc của chúng ta không nhàn hạ như
nhiều người vẫn nghĩ. Chúc cho tôi và anh chị em luôn khỏe mạnh, vững vàng và nhiệt huyết trong công việc, chúc cho thành công
của chúng ta sẽ đến!

Kinh tế khó khăn - Du lịch đình trệ - Lữ hành tăng trưởng âm – Chưa bao giờ miền Trung lại đón nhận quá nhiều sự khó khăn dồn dập
như thế.
Tuy nhiên, trong nguy có cơ, và thực tế, tôi và ekip triển khai cũng đã gặt hái được không ít thành công với thị trường BĐS miền Trung.
Trong cao điểm mùa dịch, chúng tôi đã hái được hơn 60 “bông hoa thơm” tại thị trường Đà Nẵng trong vòng 3,5 tháng, từ tháng
7 – 10/2020.
Là một PM dự án, mình nhận thấy thị trường miền Trung vẫn luôn có những cơ hội đầu tư cho khách hàng và cũng là sân chơi cho
các anh chị em NVKD của Cen Group khi đánh chiếm thị trường này. Với hàng loạt các dự án trong năm 2021 được thẩm định, phê
duyệt và đẩy mạnh tốc độ thi công, hoàn chỉnh pháp lý và mang lại nhiều tín hiệu khởi sắc.
Khép lại 2020 với nhiều cảm xúc, nhưng với riêng mình, tình yêu dành cho miền Trung sẽ luôn là động lực để mình gắn bó với Cen
Group để có thể cống hiến, mang về những dự án có doanh thu cao, hoa hồng khủng, thưởng lớn cho các Cenner.

ĐỖ ANH CƯỜNG – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CEN STDA
BÙI THỊ THÚY VI - CEN SÀI GÒN

Để nhìn lại năm 2020, không chỉ riêng tôi mà rất rất nhiều người trên cả nước thì 2020 là một
năm đầy biến động từ thiên nhiên, đời sống, kinh tế, …
Về công việc, năm 2020 là 1 năm tôi trở lại thị trường Hà Nội với thật nhiều cảm xúc!
Quyết định gia nhập S9 – STDA, lập team vào tháng 3, thời điểm giữa đại dịch Covid. Việc này
vừa là cơ hội nhưng cững là thách thức lớn với bản thân tôi. Khi mới thành lập, team của tôi

Chào Cenners thân thương!
Năm 2020 đã đi qua rất nhiều thăng trầm và giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ. Đây
là một năm ý nghĩa với nhiều thách thức, sự đương đầu và cơ hội mới.
Tháng 4/2020, tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều khách hàng bị “sốc tâm lý”. Họ
trở nên cẩn trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm bất động sản để ở hoặc đầu tư dẫn tới
lượng tiêu thụ giảm. Theo đó, tôi cùng anh chị em trong team tăng cường các chiến dịch
marketing online như chạy quảng cáo trên Facebook, Google, đăng tin và sale phone để
tìm kiếm và kết nối với khách hàng hiệu quả hơn.

có 10 nhân sự, đều chưa gặt hái được nhiều thành công. Sau một thời gian, team thay đổi
chiến lược, rồi Covid quay trở lại giáng thêm một đòn mạnh mẽ nữa khiến nhiều nhân sự trong
team xin nghỉ. Và chắc trong lịch sự của S9, chưa khi nào 1 team chỉ có 6 nhân sự. (Cười).

Để khép lại một năm 2020 thật đáng nhớ, tôi đang tập trung tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị cho đợt mở bán đầu tiên của dự án
Happy One - Central thật thành công để đón năm 2021 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Năm mới này, tôi vẫn sẽ là một Cenner nhiệt
huyết để chinh phục được tất cả các dự án trong kho hàng khổng lồ của Cen Land, đặc biệt tại thị trường Bình Dương.
Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức về marketing online, chăm sóc khách hàng, học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh,
tiếng Trung để mở rộng tệp khách hàng ngoại quốc. Với một tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực, tôi tin mình đủ mạnh mẽ để
vượt qua mọi thử thách, chinh phục những đỉnh cao mới.
Năm Tân Sửu đang về, tôi chúc team HảiTHQ (STDA S2) và Cenners có nhiều sức khỏe, tự tin, vững vàng để biến ước mơ thành
hiện thực.
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Chỉ với 6 người, vậy làm thế nào để đảm bảo doanh số, làm thế nào để vực dậy ý chí, năng lượng chiến binh cho anh em, quả thực,
đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với tôi.
Tuy nhiên, trong nguy luôn có cơ, vào lúc tình thế khó khăn nhất thì năng lượng của bản thân cũng bộc phát mãnh liệt nhất. Cùng
với đó là sự truyền cảm hứng mãnh liệt từ chị Dung đã giúp team của mình thay đổi mạnh mẽ, từ tư duy đến cách làm việc.
Và con số 5,4 tỷ doanh số mà Ant Team đạt được trong 7 tháng cuối năm 2020 đối với bản thân mình và anh em trong team là cả
một kỳ tích.
Năm 2020 tưởng như đã khép lại với những điều đó, thì thật bất ngờ khi trong đêm Loyal Soldiers vừa rồi, mình lại là người may mắn
trúng giải thưởng đặc biệt của sự kiện – một chiếc Macbook chuẩn sang – xịn – mịn. (Cười lớn)
Giống như việc xây nhà thì với tôi, năm 2020 đã cơ bản xong phần móng với 6 nhân sự nòng cốt. 2021 sẽ là sự đột phá mạnh mẽ về
nhân lực, vật lực để xây dựng Ant Team mạnh hơn nữa.
Cuối cùng, xin chúc Ban lãnh đạo cùng đại gia đình nhà Cen năm 2021 thật nhiều sức khoẻ, vui vẻ, nhiều dự án mới và kiếm thật
nhiều tiền cùng Cen!!!
Duy Anh - Lam Thy
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NGUYỄN DƯƠNG - TRƯỞNG BAN VĂN
HÓA TẬP ĐOÀN CEN GROUP

TẠ HỒNG NGỌC - PHÓ BAN VĂN HÓA
TẬP ĐOÀN CEN GROUP

Thực sự khi được giao trọng trách giữ vị trí Trưởng Ban Văn
hóa Tập Đoàn mình cũng khá bất ngờ. Bất ngờ khi BLĐ lại lựa
chọn một người trẻ như mình để giữ chức vụ này.
Với mình, việc làm văn hóa, làm truyền thông nội bộ là một
đam mê (cười). Mình được giữ trọng trách tạo nên những
chương trình để làm cho mọi người gắn kết vui vẻ với nhau,
để họ có những kỉ niệm đẹp với Cen Group, và khi mọi người
vui vẻ thì mình cũng hấp thụ được thêm nhiều nguồn năng
lượng tích cực từ mọi người.
Trong năm 2020 mình cảm thấy vô cùng tự hào khi chương
trình đầu tiên mà BVH thế hệ mới đã triển khai - Cen X’mas:
X’citing lung linh sắc màu, được tất cả các anh chị em từ tất
cả các phòng ban từ Bắc vào Nam hưởng ứng. BVH với mình
giống như nơi tạo ra cái cớ để mọi người cởi mở hơn với nhau
hơn.
Khác với năm ngoái, đội ngũ BVH mới sẽ tập trung triển khai
nhiều hoạt động theo hình thức quy mô toàn Tập đoàn. Với
sự thay đổi này, các anh chị em sẽ được tiếp cận với những
hoạt động thể lớn hơn, giải thường cao hơn và có cơ hội giao
lưu với nhiều phòng ban trong Tập Đoàn hơn.
Mọi người hãy ủng hộ thật nhiều những hoạt động của BVH
trong năm 2021 sắp tới nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ
và thật nhiều may mắn!

Tính đến thời điểm này, mình đã làm việc ở Cen 3 năm 6
tháng. Với mình, việc xây dựng văn hoá nội bộ doanh
nghiệp là cực kì quan trọng và cần thiết đối với việc phát
triển bền vững của doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là điều
khiến cho các doanh nghiệp thu hút được người tài, tạo sự
gắn kết bền vững giữa các thành viên trong công ty, giúp
cho đời sống tinh thần tại nơi làm việc của anh/chị/em trở
nên nhiều màu sắc hơn.
Các chương trình văn hoá nội bộ là sợi dây gắn kết giữa mọi
người, nhất là với doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên
như Cen Group thì văn hoá lại càng quan trọng. Văn hóa
như một phần không thể thiếu, kể cả đối với những người
đã không còn làm việc tại Cen nữa nhưng khi nhớ về Cen điều họ nhớ nhất chắc chắn và Văn Hoá Cen.
Việc duy trì hoạt động văn hoá nội bộ của đơn vị mình đang
công tác và tập đoàn giúp mình học hỏi và thu thập thêm
rất nhiều những ý tưởng mới mẻ từ anh chị em trong BVH
để từ đó sáng tạo và áp dụng đối với đơn vị mình.thời,

BAN VĂN HÓA

PHAN THU HIỀN - PHÓ BAN VĂN HÓA
TẬP ĐOÀN CEN GROUP

TẬP ĐOÀN

CEN GROUP

Mình là Phan Thu Hiền, mình gắn bó với Cen được gần 6 năm
rồi, hiện tại thì mình đang công tác tại Cen STDA S2.
Đối với mình, việc xây dựng văn hoá nội bộ trong doanh
nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và thông điệp truyền
thông đóng vai trò then chốt, quyết định chương trình có
thành công hay không. Vì vậy, khi truyền thông hãy cho mọi
người thấy được giá trị của bản thân họ, kích thích sự khao
khát muốn cống hiến của họ, hãy để họ tham gia với một tinh
thần tự nguyện.
Gần 6 năm qua mình được tham gia rất nhiều hoạt động văn
hóa tại Cen và thấy môi trường ở Cen thật sự tuyệt vời. Cen
X'mas vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất, chương trình
giúp cho anh chị em có cơ hội gắn kết với nhau hơn.
Là nhân sự trong BVH tập đoàn, điều mình luôn luôn trăn trở
là làm sao tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, làm sao để
giúp cho anh chị em giữa các đơn vị, phòng ban gắn kết với
nhau hơn nữa, để tạo nên một khối đại đoàn kết toàn Cen.

The new generation

Đằng sau mỗi sự kiện văn hóa nhà Cen đều có sự góp sức từ
rất nhiều con người. Trong đó phải kể đến ekip Ban Văn Hóa
của Tập Đoàn, họ là “Bộ não”, là những người có trách nhiệm
và nghĩa vụ duy trì và phát triển văn hóa nội bộ tại Cen. Để mỗi
cá nhân đều cảm thấy Cen Group là nhà, mỗi người đồng
nghiệp đều là người thân. Hãy cùng xem ekip Ban Văn Hóa
2020 của chúng ta là ai, và họ có những chia sẻ gì về việc làm
văn hóa nội bộ trong doanh nghiệp.
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tham gia BVH cũng giúp tinh thần mình phấn chấn và vui vẻ hơn, luôn được phát huy tối đa óc sáng tạo, và niềm vui của mình
là được nhìn thấy nụ cười trên môi những người đồng nghiệp.
Năm cũ qua đi, năm mới lại tới, xin gửi một lời chúc mừng năm mới tới toàn thể anh, chị em nhà Cen, chúc mọi người có thật
nhiều sức khoẻ, luôn luôn gặp may mắn, bình an. Chúc cho công việc của các Cenner sang năm mới sẽ bứt phá, gặt hái được
nhiều thành công rực rỡ và ủng hộ cho những hoạt động sắp tới của BVH thật nhiều nha.
Happy new year!

www.cengroup.vn

NGUYỄN THANH HUYỀN - PHÓ BAN
VĂN HÓA TẬP ĐOÀN CEN GROUP

NGÔ THỊ MỸ LỆ - TRƯỞNG BAN VĂN
HÓA CEN SÀI GÒN

Một doanh nghiệp có văn hóa tốt sẽ là nơi giữ chân và thu hút
được nhiều nhân sự. Xây dựng văn hóa lớn mạnh cũng là xây
dựng lên sự phát triển của công ty ngày một đi lên để dù đi
đâu họ cũng muốn trở về.
Đối với mình, việc truyền lửa cho bản thân và anh chị em tham
gia các hoạt động nội bộ là một việc không hề đơn giản, tuy
nhiên khi mình làm một việc gì đó với cái tâm và niềm đam mê
thì mình tin là minh sẽ truyền tải được cho mọi người cảm
nhận được tốt hơn.
Việc phải duy trì cả hoạt động văn hóa nội bộ của đơn vị mình
đang công tác và của Tập đoàn không hề có áp lực. Ngược lại,
mình cảm thấy rất lợi thế vì chính bản thân mình cùng các anh
chị BVH nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng giúp mình có thêm
nhiều kinh nghiệm để duy trì hoạt động nội bộ bên mình.
Năm 2021 với cương vị mới này, mình mong BVH sẽ lớn mạnh
và có nhiều hoạt động “chất chơi” cho anh em được bung lụa
hehe.
Năm mới chúc nhà luôn Cen mạnh mẽ thành công vượt qua
tất cả mọi khó khăn để vươn tới danh hiệu King Of Broker.

Là người yêu thích tự do, nhiệt thành, thích các hoạt động văn
nghệ, thể thao, kết nối tập thể, hay các hoạt động thiện
nguyện vì cộng đồng nên khi được mọi người tin tưởng giao
cho giữ chức vụ Trưởng Ban Văn Hóa Cen Sài Gòn mình cảm
thấy vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, Ban Văn Hóa Cen Sài Gòn
đang gặp phải một số thách thức như: Đa số CBNV ít hoặc
không thích thể hiện sở trường của bản thân mà lại thích sự
riêng tư nhiều hơn. Ngoài ra, nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động
cho các CLB cũng chưa đủ lực, vì vậy, sang 2021 với định
hướng mới của BVH mới, mình hy vọng sẽ giúp giải quyết các
vấn đề còn tồn tại của năm cũ.
Trong năm tới đây, mình đã đề xuất BVH nội bộ Sài Gòn thành
lập quỹ hoạt động riêng chủ động cho các chương trình.
Mình quan niệm, bản thân mình có lửa thì mới truyền lửa đó
đến những người xung quanh được. Vì vậy mình luôn hưởng
ứng các hoạt động BVH tập đoàn và kêu gọi mọi người cùng
tham gia.

Dương Vô Cùng

VŨ THỊ NGỌC ANH - PHÓ BAN VĂN HÓA
TẬP ĐOÀN CEN GROUP
Xin chào mọi người, mình là Vũ Thị Ngọc Anh – Hành chính
đơn vị Cen CHS C3.
Đối với mình văn hóa nội bộ là một phần quan trọng thúc đẩy
doanh nghiệp, giúp mọi người đoàn kết gắn bó giao lưu vui
chơi giải trí. Việc gia nhập BVH với mình là một lợi thế để gắn
kết mọi người, mình có cơ hội để tạo thêm nhiều hoạt động
tạo sân chơi cho CBNV tập đoàn.
Nhân dịp năm mới, xin kinh chúc toàn thể các Cenner một
năm rực rỡ may mắn, cung hỉ phát tài!
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Thời gian qua, anh chị em Cen Sài Gòn cũng đã nhiệt tình hơn và hy vọng tinh thần này sẽ phát huy hơn nữa trong năm 2021.
Chúc nhà Cen một năm mới thật nhiều điều mới, hạnh phúc và thành công!

www.cengroup.vn
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Người nhà

CEN

chuẩn bị đón Tết

Năm Canh Tý đầy biến động, nhiều khó khăn
đang dần đi tới những ngày cuối cùng. Những
ngày này, không khí làm việc tại các văn phòng,
chi nhánh nhà Cen dường như đều tăng tốc x2, x3
so với ngày thường. Nào là chạy doanh số, chạy
deadline, làm báo cáo tổng kết năm, lên kế
hoạch quý mới, năm mới…

TÂN SỬU
như thế nào?

Chuẩn bị khép lại một năm cũ, hướng tới năm
mới, các Cenner có những câu chuyện, dự định
gì cho công việc và cuộc sống muốn chia sẻ?
Hãy cùng chúng tôi ghi nhận những tâm tư,
tình cảm ấy ngay sau đây:

NGUYỄN THỊ HƯƠNG – PHÒNG BIÊN TẬP –
RSM
Mình mới tới Cen được khoảng ba tháng nay. Ban đầu mình hơi “ngợp”
vì chưa hiểu cách vận hành của bộ máy công ty, khối lượng công việc
khá “đồ sộ” so với nơi làm cũ và bản thân hướng nội, khó hòa đồng được
ngay trong một môi trường mới. Sau một thời gian, được các đồng
nghiệp hỗ trợ hết mình trong công việc và “công kích” nhiệt tình trong
đời tư thì hiện tại công việc tạm đi vào “guồng quay” dù mình vẫn cần
phải cố gắng hơn nữa và dần dần, mình dường như sống trong bầu
không khí của cả phòng.
Mới làm được ba tháng đã tới Tết Tân Sửu, mình tiếc đã không được
vào Cen sớm hơn để tận hưởng không khí tết của cả một tập thể lớn.
Không sao, rồi sẽ từ từ cảm nhận được hết phải không nào!
Trước đây, khi còn ở với bố mẹ, tới Tết cũng là lúc như… ngày bình
thường với mình. Nói như vậy không phải dửng dưng với Tết, mà cứ
dăm hôm nửa tháng, mình lại lôi đồ đạc, bàn ghế, giường tủ, nồi niêu,…
tất tần tật vật dụng ra giữa sân, xối nước và cọ sạch sẽ. Mái nhà, cửa
nẻo thì quét sạch vài tháng một lần, kể mang nước lên cọ được thì cũng
đã làm luôn rồi. Thế nên Tết cũng chỉ thêm nồi bánh chưng, củi lửa rồi
thong thả tận hưởng không khí hối hả của dân làng trong mùi khói
hương tỏa từ các nếp nhà. Nhàn tênh hà!!!
Bây giờ bị “gả bán” đi, mình bớt siêng lại, tăng nhác lên. Kaka. Tất cả
“đổ” lên vai “anh trai mưa” và trở thành nhân vật phụ cùng cái “đuôi”
bám đít.
2020 khép lại, 2021 sắp tới, cá nhân mình sẽ duy trì một thể lực tốt và
cố gắng trau dồi kiến thức để phục vụ công việc tốt hơn và đồng hành
cùng Phòng Biên tập nói riêng và Cen nói chung trong chặng đường dài
phía trước.

VÕ QUỐC TÍN - PHÒNG NHÂN SỰ - CEN SÀI GÒN
Khi trời bắt đầu se lạnh, tôi lại hoài niệm đến những điều mà diễn ra đều
đặn hơn 20 năm rồi, nhưng mỗi lần lặp lại tôi vẫn luôn trông ngóng nó
từng ngày - Tết.
Tết là khi chị em tôi dù có đang làm ở Sài Gòn hay ở nước ngoài cũng
đều tụ họp về với nhau, cùng nhau quây quần chuẩn bị cho năm mới.
Tết là nhớ mãi cái cảm giác mỏi cả cổ để ngước lên quét trần nhà, tay
chân thì lấm lem, rồi đến thứ “ám ảnh” nhất chắc là bộ bàn ghế chạm
trổ tại phòng khách.
Tết lại nhớ đến những phiên chợ cuối năm, nào là hoa, là quả, là bánh,
là mứt, là thịt, là trứng,… gần như muốn gom cả chợ về nhà mình.
Nhưng dù có mệt mỏi, cả nhà tôi luôn nở nụ cười tươi trên môi.
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TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC - HÀNH CHÍNH
CEN SÀI GÒN
Khi Tết đến, ba mẹ sẽ chuẩn bị các món ăn ngày Tết như thịt
kho tàu, bánh chưng, mứt Tết, hạt dưa… Trước đó, cả nhà
cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ ông bà. Mình
đặc biệt thích các ngày cận Tết vì sẽ cùng gia đình mua sắm
các đồ dùng mới cần thiết, đi chợ hoa, chợ trái cây, gặp gỡ họ
hàng, hàng xóm…
Tết năm nay dù có khó khăn hơn vì Covid - 19, nhưng mình tin
rằng không khí đón Tết của gia đình mình và nhiều gia đình
khác cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Vì năm mới là dịp để
mọi người sum vầy và đặt niềm hy vọng nên sẽ chuẩn bị tươm
tất và hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Mình mong rằng
năm mới sẽ nhiều tốt đẹp hơn, cho mình, cho đồng nghiệp và
cho Cen.
Chúc Cen sẽ luôn đứng vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa!

TRẦN THỊ NGỌC PHỤNG - CEN
MIỀN TRUNG
Đường về nhà...
Tôi mong chờ đến Tết, để được sống trong không khí truyền
thống, để được bận rộn chuyện nhà cửa, được thắp lên trong
mình nét quê mà đôi khi, vì nhiều lẽ tôi vô tình quên mất.

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN - CN CEN MIỀN
TRUNG
Tết này vẫn giống Tết xưa!
Vẫn mong đến Tết, vẫn ưa lì xì!
Tết đối với mỗi người Việt nói chung & người miền Trung nói riêng
luôn rất thiêng liêng. Mọi người đều cố gắng sắp xếp công việc để
quay trở về nhà, cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ phơi
những tàu lá chuối, cùng ông gói những đòn bánh tét, gia đình
cùng nhau quây quần bên bếp lửa chuẩn bị những món ăn đặc
trưng đậm hương vị ngày Tết cổ truyền, để dâng lên ông bà tổ tiên
cùng mâm ngũ quả cầu phúc cho một năm mới an lành.
Đối với Quyên, năm nay đã có sự quyết định lớn khi quyết định gia
nhập ngôi nhà chung Cen Group. Mặc dù thời điểm này thị trường
BĐS Đà Nẵng - Miền Trung khó khăn do phụ thuộc nhiều vào du
lịch, nhưng bản thân mình luôn tự nhủ: "Đây chính là cơ hội để
mình thay đổi & kiên định với mục tiêu sắp tới".
2020 khép lại với nhiều dự định chưa thực hiện được, nhưng 2021
sẽ là một năm đầy hứa hẹn!
Mình sẽ vẫn luôn cố gắng để hoàn thành dự định của bản thân, sẽ
cùng đồng hành với Cen trên con đường dài phía trước.

Nhiều năm làm ăn nơi phố thị, nhưng những ngày giáp Tết, nhìn dòng người ngược xuôi tất bật với hành trang nào là túi nọ, buộc kia
lên đường về quê ăn Tết, nỗi mong ngóng của tôi lại lớn hơn.
Tôi là một sale BĐS, có năm tôi lại háo hức vui vẻ đón Tết, có năm tôi lại lo lắng từng ngày khi Tết về - sợ mình không có quà cho bố
mẹ, sợ mình "không có bánh chưng xanh"… thoáng chốc vậy mà được 3 năm rồi.
Rồi một ngày tôi vô tình nghe được những câu ca:
“Hạnh phúc, đi về nhà
Cô đơn, đi về nhà
Thành công, đi về nhà
Thất bại, đi về nhà
Mệt quá, đi về nhà
Mông lung đi về nhà
Chênh vênh, đi về nhà
Không có việc gì...vậy thì... đi về nhà"
Tôi chợt thấm thía sự ấm áp của cái gọi là “NHÀ”. “Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy, về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc
thổi cái là bay”. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng, một tương lai xán lạn nhưng dù thất bại, vòng tay của cha mẹ
vẫn luôn dang rộng để đón mình trở về NHÀ.
2020 - với tôi là một cánh cửa mới, một tương lai mới cùng Cen. Ngoài gia đình vốn có tôi còn nhận được thêm những tình yêu
thương, động viên của đồng nghiệp mà với tôi đó cũng không khác gì người thân trong gia đình. Tuy mới chỉ bắt đầu và biết rằng
quãng đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng vẫn tin và mong rằng “những người anh em” cùng dòng người trên phố mang sắc
mai hương đào và tìm về nơi ấm êm.
Ba Nô – Trà My
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Nếu Cen Awards khu vực Hà Nội đang là một ẩn số khiến các Cenner phía Bắc hào hứng và không kém phần sốt ruột thì tại Cen
Sài Gòn, chương trình đã dần thành hình và hé lộ những điểm đặc biệt không thể bỏ qua.

CEN OPEN

LOYAL SOLDIERS & CEN AWARDS PHÍA NAM:

COMBO “LỄ MIX HỘI”
TỪ NAM CHÍ BẮC
Khác với mọi năm, 2020 chỉ có 1 mùa Cen
Awards cuối năm thay vì 2 mùa như mọi khi. Do
đó, Cen Awards 2020 hứa hẹn là chương trình
vinh danh hoành tráng nhất năm ở cả hai miền
được toàn thể anh chị em Cenner ngóng chờ.

ẨN SỐ ĐẦY BẤT NGỜ CỦA

CEN AWARDS 2020 HÀ NỘI
Cen Awards 2020 là chương trình vinh danh và khen thưởng lớn nhất tới những cá nhân, tập thể đã có những đóng góp cho sự phát
triển chung của Cen Group. Chương trình được tổ chức vào dịp giáp Tết Nguyên Đán với mục đích vinh danh, ghi nhận những đóng
góp của Cenner trong 1 năm vừa qua và quyết tâm, nỗ lực thực hiện những mục tiêu mới.
Tại Hà Nội, Cen Awards đã được ấn định tổ chức vào ngày 06/02/2021 và được dự báo sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ với concept
độc đáo, ý tưởng táo bạo và nhiều hạng mục đặc sắc.
Nguyễn Dương - Trưởng ban Văn hóa tập đoàn, thành viên Ban Tổ chức Cen Awards 2020 bật mí: “Năm nay, chương trình vẫn là sự
tổng kết về thành quả “chiến đấu” của tất cả các Cenner nhưng trong một năm đặc biệt. Chưa bao giờ thị trường gặp phải một khó
khăn như 2020, tất cả các công ty đều gặp khó khăn, nhưng ở Cen các “chiến binh” kinh doanh lẫn “chiến binh” B.O đều chiến đấu
không ngừng nghỉ. Chúng ta vẫn đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Nếu những năm trước sự cố gắng là 10 thì năm
2020 phải cố đến 100, 1000 lần. Chính bởi vậy, chương trình năm nay sẽ được tổ chức xứng tầm với những cố gắng và chờ đợi của
anh chị em suốt một năm.”

Hai năm trở lại đây, Cen Sài Gòn kết hợp Loyal Soldiers & Cen
Awards như một buổi Year End Party (YEP), ghi nhận sự gắn
bó và thành quả của các Cenner trong một năm làm việc. Là
chương trình combo “lễ mix hội”, ekip tổ chức mỗi năm đều
duy trì truyền thống “làm mới” nội dung để không gây nhàm
chán và khắc họa những cung bậc cảm xúc khác nhau trong
lòng mỗi Cenner.
Và Loyal Soldiers & Cen Awards 2020 cũng không ngoại lệ,
chương trình hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng và đưa “con
dân” Cen Sài Gòn từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác dưới bàn
tay chỉ đạo của tân Creator - RSM miền Nam.

Tất cả sẽ được tái hiện qua chuỗi tiết mục xuyên suốt chương
trình, được dàn dựng công phu và mang ý nghĩa chính của chủ
đề năm nay. Bên cạnh tái hiện một năm đầy thăng trầm sẽ là
những giây phút lắng đọng, lắng nghe chia sẻ về hành trình
gắn bó của các Cenner kỳ cựu.
Để chinh phục hàng trăm khán giả Cen Sài Gòn, BTC không chỉ
đổi mới chủ đề mà còn tìm ra những cách thể hiện mới lạ.
Không còn review một năm nhìn lại bằng hình thức táo quân,
điểm độc đáo năm nay sẽ là màn warm-up: Ready to Reburn
và tiết mục mở màn hoành tráng, dẫn mạch cảm xúc cho khán
giả xuyên suốt chương trình.

Idea thú vị

Từ ý tưởng đến triển khai là cả một niềm tự hào,

Lấy ý tưởng từ những khó khăn chồng chất vào đầu năm 2019,
khi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến toàn xã hội và kết quả
kinh doanh của tập đoàn, Ban Tổ chức chọn chủ đề “Reburn
The Passion” với thông điệp chính là truyền cảm hứng, đánh
thức nghị lực chiến đấu của mỗi Cenner.
Reburn The Passion – Bừng nhiệt huyết.
Reburn The Passion – Khơi lại niềm đam mê với nghề, tình yêu
với công ty như một ngọn lửa rực rỡ quanh năm.
Reburn The Passion – Tiếp thêm sức mạnh để chắp cánh
những ước mơ cháy bỏng. Cùng nhau tiến lên với mục tiêu cao
hơn, xa hơn.
Với chủ đề Reburn The Passion, YEP 2020 sẽ là chương trình
khép kín, xuyên mạch cảm xúc một năm đầy sóng gió của Cen
miền Nam.

người lên ý tưởng và chịu trách nhiệm chính về nội dung YEP
2020, anh Nguyễn Duy Bảo Huy – Creative Manager cho biết:
“Sự phối hợp giữa creative, design và event là cầu nối quan
trọng nhất khi xây dựng chương trình. Từ những ngày đầu tìm
kiếm ý tưởng, phát thảo key visual đến lúc phát triển nội dung
là cả một quá trình đầy tự hào của ekip. Hi vọng thành quả của
cả team sẽ mang đến một chương trình hoàn hảo nhất, hoành
tráng nhất và đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi Cenner”.
Đến giây phút này, những đổi mới trong chương trình năm nay
vẫn là một ẩn số đối với người nhà Cen. Cùng chờ đợi Cen
Awards 2020 tại Thủ đô vào ngày 06.02.2021 và YEP 2020
Reburn The Passion trong đêm gala vào 03/02/2021 của Cen
miền Nam nhé!

Hình ảnh Cen miền Nam Year End Party 2019 bùng nổ lễ vinh danh và đong đầy cảm xúc tri ân
Thanh Trúc – Hương Nguyễn
Những khoảnh khắc đặc biệt của Cen Awards 2019 tại Thủ đô
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ANH BÙI VĂN THỂ - GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH CEN MIỀN TRUNG: “Cen là gia đình của mình”
Hơn 14 năm gắn bó với mái nhà Cen, với
mình, mỗi ngày làm việc đều thấy rất vui,
hạnh phúc và không biết dùng từ nào để
tả tâm huyết cùng tình yêu mình dành
cho Cen. Thực sự máu màu đỏ nhưng
mình yêu Cen tới nỗi máu thành màu
cam – màu nhận diện chủ lực của Cen
luôn rồi!
Ở Cen, điều đáng quý với mình là luôn có
sự kiện tri ân, ghi nhận sự gắn bó của
các Cenner.

CEN OPEN

Với mình, sự kiện như một buổi tiệc tất
niên của một đại gia đình, ấm cúng và
gắn kết toàn bộ các Cenner. Sau một
năm làm việc trải qua bao buồn vui, vất
vả, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ
nhân viên ngồi lại với nhau, tri ân những
cá nhân có thâm niên găn bó rồi cùng ăn
bữa cơm và hàn huyên về những câu
chuyện của một năm qua.
Những hoạt động văn hóa như vậy làm
mình đáng nhớ và càng thấy yêu Cen
hơn, có nhiều động lực, nhiệt huyết để
cống hiến.

Cen thực sự là một gia đình của mình.
Mục tiêu của bản thân trong thời gian tới
là cùng với Ban Lãnh đạo và toàn thể cán
bộ nhân viên Cen Miền Trung phấn đấu
trở thành đơn vị dẫn đầu các công ty tỉnh
về doanh số, quân số và chất lượng nhân
sự. Đồng thời, mình muốn Cen miền
Trung là môi trường làm việc lý tưởng, là
nơi hội tụ những môi giới bất động sản
hàng đầu khu vực.

CHỊ LÊ HÀ HẢI - TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT CEN GROUP: “Nhiều kỷ niệm với Cen quá!”

Người nhà Cen &

Hơn 10 năm làm việc tại Cen và được
vinh danh hạng Diamond, cảm giác đầu
tiên của mình là rất biết ơn và tự hào.
Biết ơn vì được Cen tri ân trân trọng cho
quá trình 10 năm đã cống hiến. Tự hào vì
được đứng trên bục vinh danh cao quý
của nhà Cen và tự hào vì tình yêu mình
dành cho Cen. Sau đó, là một tinh thần
quyết tâm hơn nữa, quyết tâm có nhiều
sức khỏe, nhiệt huyết, năng lực để mỗi
năm qua đi vẫn được vinh danh tại sân
khấu của Cen.

CHẶNG ĐƯỜNG

VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN

PHÍA TRƯỚC

Đêm Loyal Soldiers & Year End Party 2020 khu vực Hà
Nội chính thức khép lại nhưng với số năm gắn bó cùng
với tình yêu Cen của nhiều cá nhân phải khiến toàn thể
Cenner nể trọng.

Nhớ ngày nào mới bỡ ngỡ bước vào Cen,
thế mà giờ đã 10 năm gắn bó. Được
đồng hành cùng Cen từ những lúc thăng
trầm đến khi hái trái ngọt, không biết từ
bao giờ Cen như ngôi nhà thứ hai của
mình, việc của Cen mình coi như việc
của mình, lúc nào cũng muốn hết lòng vì
Cen, nhiều lúc việc nhà còn không hết
lòng bằng (cười).
10 năm ở Cen là 10 năm mình được trải
nghiệm để trưởng thành nên lúc nào
cũng là kỷ niệm hết.

Chạm mốc 10 năm tại Cen, mình có một
thay đổi có thể tạm coi là bước ngoặt
trên con đường sự nghiệp. Đó là từ vị trí
Phó Phòng Hành chính chuyển sang vị
trí mới – Trợ lý Chủ tịch HĐQT Cen
Group. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu nên
mình sẽ phải học hỏi và tập trung hơn
cho công việc để đạt được hiệu quả tốt
nhất có thể.

CHỊ PHẠM LÂM NGỌC HẢO - CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CEN SÀI GÒN:
“Cen là một thanh xuân đáng lưu giữ”
5 năm làm việc tại Cen không hẳn là một
chặng đường quá dài nhưng với mình là
một đoạn thanh xuân đáng để lưu giữ. 5
năm đã chứng kiến nhiều người ra vào
nhưng bản thân luôn trụ đến hôm nay,
đấy không chỉ là miếng cơm manh áo

mà hơn hết là tình cảm dành cho nơi
này. 5 năm gắn bó, kỉ niệm ấn tượng đối
với mình chắc có lẽ là buổi farewell cho
những Cenner làm việc lâu năm tại đây.
Tuy biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn
nhưng khi chia ly thì cung bậc cảm xúc

mỗi lần đều khác nhau.
Chỉ là tạm thời chia tay nhau nhưng tình
cảm dành cho đồng nghiệp, cho Cen vẫn
sẽ luôn đọng lại ở mỗi cá nhân – những
thành viên đã và đang làm việc tại nơi
này.

ANH LÊ QUANG LỘC - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CEN BÌNH DƯƠNG:
“Cen mang lại nhiều giá trị cho nhân viên”
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Mình là một Cenner “return”, từng rời đi
trước những áp lực kinh tế nhưng đã
quay lại một phần cũng vì kinh tế. Đối
với mình, Cen không chỉ đem đến môi
trường làm việc tốt mà còn bởi giá trị mà
công ty dành cho nhân viên.

Đó là lãnh đạo gần gũi, là đồng nghiệp
gắn kết, là những hỗ trợ kịp thời về đời
sống vật chất, là chuỗi hoạt động ý
nghĩa chăm sóc tinh thần cho mỗi
Cenner,… Đến thời điểm hiện tại, mình
vẫn có lòng tin về quyết định trở lại Cen.

Hi vọng với những am hiểu của bản thân
về thị trường địa phương, mình sẽ cùng
Cen Bình Dương tạo ra cột mốc doanh
số mới trong tương lai.

Thanh Trúc – Hương Nguyễn

07

từ Tốt Đến

VĨ ĐẠI

08

CEN PHOTO

THƯ VIỆN CEN
“Tốt là kẻ thù của vĩ đại”
Bạn có thể áp dụng cuốn sách này vào công ty, công tác xã hội hay cuộc sống
cá nhân.
Những công ty từ tốt đến vĩ đại, là những công ty chỉ tăng trưởng ở mức bằng
hoặc thấp hơn hiệu suất trung bình của thị trường chứng khoán trong 15 năm,
trước khi chuyển mình để trở nên “vĩ đại”, hay nói cách khác là tạo ra lợi nhuận
tích lũy cao hơn ít nhất 3 lần thị trường chứng khoán chung trong 15 năm.

2020 – Một năm không thể quên với vô vàn khó khăn, sóng gió bủa vây đời sống kinh tế - xã hội. Không ngoại lệ, Cen Group
cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ những tác động ấy. Tuy nhiên, với nhiệt huyết và bản lĩnh của người nhà Cen, chúng ta đã
vượt qua và chiến thắng “bất định” để gặt hái những thành tựu xuất sắc.
Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc ý nghĩa, những dấu ấn đáng nhớ của nhà Cen trong năm vừa qua.

Jim Collins – Tác giả của cuốn sách viết về giới kinh doanh Từ Tốt Đến Vĩ Đại
vừa là người học và cũng vừa là người dạy tại các công ty vĩ đại và trường tồn.

Trăn trở với câu hỏi lớn “Làm thế nào những công ty tốt, công ty bình thường, hay ngay cả công ty đang trong tình trạng tồi tệ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỔI BẬT

cũng có thể đạt đến mức vĩ đại trường tồn?” nên ông và các đồng sự đã mất một khoảng thời gian khá dài để nghiên cứu và
khám phá ra cách thức để các công ty này tăng trưởng, đạt thành tích cao, chuyển mình và nhảy vọt từ “tốt” đến “vĩ đại”. Một
vấn đề mà ai cũng quan tâm, muốn tìm hiểu nhưng không phải ai cũng có được sự kiên nhẫn tìm đến tận cùng câu trả lời.
Cuối cùng quyển sách ra đời với 9 chương bố cục rõ ràng, rành mạch và kèm theo đó là các phụ lục được ghi chú cẩn thận, chi
tiết. Cách trình bày sách logic rõ ràng cùng với những đồ thị, số liệu và biểu đồ được ghi chép rất tỉ mỉ, cẩn thận. Một sự nghiên
cứu nghiêm túc và đã trải qua kiểm chứng cụ thể từ sự phát triển nhảy vọt từ mức “tốt” lên “vĩ đại” của 11 công ty. Do đó những
thông tin đưa ra cực kì hữu ích và sao sát thực tế hơn bao giờ hết. Cách lồng ghép so sánh trong quyển sách cũng rất thú vị

Cen Invest và Tập đoàn Manhatton Singapore ký
kết hợp tác trong việc quản lý vận hành Euro
River Tower

nhưng lại hiệu quả vô cùng như câu chuyện giữa nhím và cáo trong chương 5 cùng những thông điệp hữu ích “Hãy tự biết mình”
và biết cách đưa những tình huống khó xử thành ý tưởng đơn giản nhất. Những điểm quan trọng nhất mà sách nhấn mạnh đó
là: ý tưởng, chiến lược, kỷ luật, công nghệ và cuối cùng là cách xây dựng nền tảng để nhảy vọt. Mỗi kết luận này đều mang những
ý nghĩa to lớn và hữu ích thậm chí có thể khiến độc giả ngạc nhiên nhưng khó có ai phủ nhận được giá trị cùng những triết lí mà
quyển sách mang lại.

Sưu tầm

Cen Homes tài trợ miễn phí địa điểm làm việc cho các Sàn liên kết

Cen Group chính thức công bố đầu tư Revex –
Nền tảng công nghệ đầu tư chung bất động sản

Tọa đàm Cen Land & Sàn liên kết: “Chia sẻ cơ hội –
Hợp tác thành công”
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Cen Group ký kết hợp tác với Woori Bank Việt Nam
phát triển dịch vụ tài chính điện tử

Cen Land & Onsen Fuji ký kết hợp tác chiến lược

Best Western quản lý và vận hành hệ thống căn hộ dịch vụ
Cen Cuckoo

Trong mùa dịch, Cen Land đều có những buổi talkshow, livestream
bán hàng thông qua fanpage CenHomes.vn, Cen Homes Channel
trên youtube thu hút hàng chục ngàn khách hàng quan tâm

Cen Land ký kết hợp tác chiến lược với Dwell Realty Vietnam
Cen Homes ký kết hợp tác cùng Hội Môi giới
BĐS Việt Nam

Ngày 15/5/2020, Cen Land công bố thương hiệu Cen
Cuckoo – thương hiệu chuyên về căn hộ dịch vụ đầu tiên
có quy mô lớn của Việt Nam.

Cen Land & CTCP Xây dựng Sao Vàng chính thức trở
thành đối tác chiến lược

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cen Land là Tổng đại lý phân phối dự án
Kiến Hưng Luxury

Đạt Phương và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược dự án Casamia

Cen Group và MB chính thức ký kết thành
công thỏa thuận hợp tác toàn diện

Cen Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án
Sakana Hòa Bình
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Cen Land chính thức phân phối dự án khu
đô thị Xanh Villas

Cen Land chính thức trở thành nhà đầu tư dự án
C-Sky View
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Cen Group là một doanh nghiệp có văn hóa đặc biệt – nơi
mỗi người được tự do phát triển tối đa năng lực chuyên
môn và được phát huy mọi khả năng của bản thân. Trong
suốt lịch sử xây dựng và phát triển của mình, Cen Group
luôn chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Trong 1 năm nhiều sóng gió như 2020, những hoạt động
văn hóa vẫn được duy trì để truyền thêm năng lượng làm
việc, truyền đi những cảm hứng tích cực đến anh, chị em
nhà Cen.

Hoạt động

VĂN HÓA

XÃ HỘI NỔI BẬT
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Chùm ảnh

TỪ THIỆN ĐÁNG NHỚ

2020 cũng là một năm ghi nhận nhiều chương trình,
hoạt động từ thiện đáng nhớ của Cen Group.

Swing For The Children’s Tet 2020 mùa thứ 4 thu hút gần 150 golfer thi đấu,
quyên góp gần 5 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện.

Sau 4 tháng kể từ ngày khởi công, ngôi trường Xắng Hằng khang trang đã được khánh thành. Sáng 03/10/2020, Quỹ Những tấm lòng
Nhân ái đã tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Mầm non Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh
Thanh Hoá cho cô trò và chính quyền địa phương.

Ngày 22/5/2020 tại Cổng Đài Tiếng nói Việt
Nam VOV, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Quỹ Những tấm
lòng Nhân ái phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam
VOV và Cen Homes chính thức khai trương “ Cây
Cen Group dành 10 tỷ đồng chung tay chống dịch Covid-19. Trong đó, Cen Group ủng
hộ 4 tỷ đồng tiền vật tư y tế và 1 tỷ đồng tiền mặt; dành 5 tỷ đồng hỗ trợ CBNV vượt
qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

ATM Gạo Yêu Thương”. 183 ngày hoạt động của

Cen Group ủng hộ 250 triệu đồng cho
chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” do
báo Dân Trí phát động

cây ATM gạo là câu chuyện của sự lan tỏa yêu
thương, tiếp thêm sức mạnh để viết thêm nhiều
câu chuyện về hành trình nhân ái.

Ánh Lâm

Cen Group chung tay “Hướng về miền Trung”. Tính đến hết ngày 27/10/2020, Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã tiếp nhận được
791.650.078 VNĐ. Trong đó, Cen Group ủng hộ 500 triệu đồng, CBNV Tập đoàn ủng hộ 286.650.078 VNĐ, số còn lại từ những
mạnh thường quân đồng hành cùng với hoạt động từ thiện của Quỹ. Ngày 2/11/2020 đại diện cho Quỹ Những tấm lòng Nhân ái,
anh Phạm Đình Quý đã trao tiền mặt cho 277 hộ nghèo của xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, mỗi hộ 500.000 đồng.
.
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