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01LỜI NGỎ Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, Hà Nội và nhiều thành phố lớn đang áp dụng 
nghiêm các quy định cách ly xã hội. Đối với nhiều người dân Hà Nội, đợt giãn cách này gợi lại những 
ký ức về những năm hậu chiến đầy gian khó, thời kỳ của tem phiếu, bao cấp.

Dịch bệnh, giãn cách đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hàng triệu người lao động, đe 
dọa “sức khỏe” của hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Còn ở Cen thì sao? Mặc dù không được tới văn 
phòng nhưng bộ máy của Cen vẫn vận hành trơn tru. 

Vốn là doanh nghiệp trưởng thành trong khó khăn, nên Cen có chất “kháng thương” cực mạnh. Trong 
mọi hoàn cảnh, người nhà Cen đều mạnh mẽ, kiên cường và đối mặt, chính điều đó làm nên sự khác 
biệt của Cen và chỉ Cen mới có. 

Rất nhiều các chương trình, chính sách, chiến dịch được khởi động ngay trong tâm dịch để kịp thời hỗ 
trợ cả về vật chất, tinh thần và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới toàn bộ CBNV, tới cộng đồng. 
Trong đó, HOME NOW FOR VIET NAM STRONGER by Cenhomes.vn sẽ là một chương trình được triển 
khai lớn trên quy mô toàn quốc, nhằm lan tỏa tinh thần kiên cường chống dịch vì một Việt Nam khỏe 
mạnh và hùng cường, thúc đẩy chuỗi giao dịch bất động sản không đứt gãy. Đặc biệt, mỗi giao dịch 
thành công từ 23/08/2021 đến hết 09/10/2021 sẽ ủng hộ 5.000.000 VNĐ cho quỹ Vaccine của Chính 
phủ. 
Hãy chung tay cùng Cen kiên cường vượt qua đại dịch và lan truyền những năng lượng tích cực tới 
cộng đồng!

Những ngày
không quên!
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Ngày 15/07/2021, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chính thức ra 
mắt chương trình Mini - MBA ngành bất động sản giữa học 
viện Cen Academy - Học viện đào tạo chuyên sâu trong lĩnh 
vực bất động sản và Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. 

Bên cạnh những điểm mới trong nội dung đào tạo, chương 
trình còn sử dụng giải pháp công nghệ học tập thích ứng 
(Adaptive Learning) tiên tiến nhất trong giáo dục dựa trên 
nền tảng học của nhà xuất bản hàng đầu thế giới McGraw 
Hill, Hoa Kỳ. Lợi ích lớn nhất của giải pháp là giúp các học 
viên bận rộn có thể nhanh chóng nắm vững kiến thức và tối 
ưu hiệu quả học tập dựa trên khả năng và mục tiêu học tập 
của từng cá nhân.

Nội dung của chương trình Mini-MBA chuyên ngành bất 
động sản đầu tiên tại Việt Nam bao gồm những kiến thức 
cốt yếu của quản trị kinh doanh nói chung và của kinh 
doanh bất động sản nói riêng, được thiết kế với mục tiêu 
giúp các học viên nâng cao vượt trội khả năng lãnh đạo và 
điều hành doanh nghiệp, quản trị đội nhóm trong ngành bất 
động sản.

On July 15, 2021, the partnership signing ceremony 
took place between Cen Academy - a training 
institute in real estate and University of Economics 
and Business - Vietnam National University, Hanoi.

The content of the program includes the core knowl-
edge of business administration in general and the 
real estate business in particular with the goal of 
helping students improve their skills in leadership, 
executive business and team management in the 
real estate.

Besides the new points in the training content, the 
program uses the most advanced adaptive learning 
technology solution based on the learning platform 
of the world's leading publisher McGraw Hill, USA. 
The biggest benefit of the solution is to help busy 
students quickly master knowledge and optimize 
learning efficiency depending on their individual 
learning abilities and goals.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land 
tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 
trong quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 
II/2021 của Cen Land đạt trên 1.686 tỷ đồng; luỹ kế từ đầu 
năm đến cuối quý II/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ đạt trên 3.566 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 
5.209 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong khi vốn chủ sở hữu tăng 11,5% thì nợ phải trả tăng 
66%, riêng vay ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỷ đồng, chiếm 
41% trong tổng nguồn vốn.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE vẫn duy trì ở 
mức 52,5 nghìn đồng/cổ phiếu (theo phiên giao dịch ngày 
04/8/2021).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài 
chính công ty mẹ quý II/2021 của CRE đạt 122,226 tỷ đồng, 
tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 
đạt trên 128,372 tỷ đồng, tăng 32,48% so với cùng kỳ năm 
2020. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý II/2021, lợi nhuận 
sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 208,146 tỷ đồng.

Overcoming difficulties amidst the COVID-19 
pandemic, Cen Land (HSX: CRE) continued to 
record high growth in the second quarter of 2021 
and the first six months of the year.
Accordingly, revenue from brokerage and services 
in the second quarter of 2021 reached over 
VND1,686 billion. By the end of the second quarter 
of 2021, that reached over VND3,566 billion.

Profit after corporate income tax in the financial 
statements of the parent company in the second 
quarter of 2021 was VND122.226 billion, up 48% 
over the same period in 2020. Profit after corporate 
income tax in quarter 2/2021 consolidated finan-
cial statements was over VND128.372 billion, up 
32.48%. By the end of the second quarter of 2021, 
the profit after corporate income tax reached 
VND208.146 billion.

As at June 30, 2021, the Company's total assets 
increased by about 37% to more than VND5,209 
billion. While equity increased by 11.5%, liabilities 
rose by 66%, short-term and long-term loans were 
VND2,137 billion, accounting for 41% of total 
capital.
On the stock market, CRE shares are still at a high 
level of over VND52,500/share (according to the 
trading session on August 4, 2021).

CEN LAND (CRE)
DOANH THU QUÝ II/2021 TĂNG 32% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Cen Land (HSX: CRE): Q2 profit of VND128 billion, up 32% over the same period last year

Ánh Lâm

Duy Anh

Cen Academy and University of Economics and Business - VNU to offer Mini-MBA program in real estate
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Với mục đích đồng hành và sẻ chia với CBNV, Ban lãnh 
đạo Tập đoàn quyết định triển khai chương trình “Nhà đẹp 
0 đồng – Miễn phí trọn năm”. Theo đó, CBNV tập đoàn sẽ 
được ở miễn phí 1 năm tại tòa căn hộ River Tower – tòa 
căn hộ do Cen đầu tư và được quản lý vận hành bởi Cen 
Cuckoo.

Đây là chính sách đặc biệt, hỗ trợ CBNV trong mùa dịch, 
duy nhất và chỉ dành riêng cho người nhà Cen. Điều này 
cho thấy rõ sự sâu sát của Ban lãnh đạo cũng như chính 
sách nhân văn của Tập đoàn.
Khi được lựa chọn trong chương trình, CBNV sẽ được ở 
miễn phí trong vòng 1 năm tại River Tower - tòa căn hộ 
cao cấp ven sông tại Đông Anh; nhận nhà ở ngay (dự kiến 
tháng 8/2021). Căn hộ có sẵn nội thất cơ bản: sàn gỗ, trần 
thạch cao, tủ bếp, thiết bị vệ sinh… Đồng thời các CBNV 
còn được trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ chất lượng của 
Cen và hòa mình trong cộng đồng gắn kết với nhiều 
Cenner khác.

Ban lãnh đạo sẽ xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp với các 
tiêu chí cụ thể để lựa chọn CBNV đủ điều kiện hưởng chế 
độ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

The BoD of Cen Group decided to implement the 
campaign "River Tower - Free for 365 days". Employ-
ees are entitled to reside free for one year at River 
Tower apartment building invested by Cen Land and 
managed by Cen Cuckoo.

This is a special policy to support employees during 
the COVID-19 pandemic. The humanistic policy 
shows attention of the Group to employees.

Eligible employees will enjoy one year at River Tower 
- a riverside luxury apartment building in Dong Anh in 
August 2021. The apartment is equipped with basic 
furniture: wooden floor, plaster ceiling, kitchen 
cabinets, sanitary equipment and more. Employees 
can also experience Cen Cuckoo's quality services. 

The BoD will carefully review each case with specific 
criteria to select eligible employees.

"River Tower - Free for 365 days" 

Trà My

Hương Nguyễn

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “NHÀ ĐẸP 0 ĐỒNG – MIỄN PHÍ TRỌN NĂM”

Cen Group announced the temporary close of 
offices in Hanoi due to the complicated 
COVID-19 pandemic.

In compliance with Directive No. 17/CT-UBND 
dated July 23, 2021 of Hanoi People's Commit-
tee on imposition of social distancing measure 
in the City for COVID-19 pandemic prevention 
and control, Cen Group announced the tempo-
rary suspension of corporate offices in Hanoi 
from July 24, 2021. Previously, Cen Saigon staff 
work from home from May 30.

Direct business transactions are on hold to 
promptly support customers with essential 
needs, protect the health of partners and 
customers. The BoD commits to support 
salaries for all employees during the work from 
home period.
All business activities, customer care and more 
are still deployed through indirect forms (e-mail, 
customer care hotline, just to name a few.)

Cen Group offices in Hanoi
switch to online work

Tại Hà Nội, 100% Cán bộ Nhân viên (CBNV) Cen Group sẽ làm việc tại nhà nhằm chủ động việc phòng, chống 

dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. 

Tuân thủ theo Chỉ thị 17-CT/UBND của UBND thành phố Hà Nội, kể từ ngày 24/7/2021, Cen Group thông báo 

tạm thời không giao dịch trực tiếp tại các trụ sở của Tập đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Toàn bộ các đơn 

vị trực thuộc Tập đoàn Cen Group sẽ tạm ngừng các hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến 

(online). Trước đó, các đơn vị trực thuộc Cen Group trong TP. HCM đã thực hiện làm việc theo hình thức trực 

tuyến từ ngày 30/5/2021.

Dù hoạt động online, tất cả CBNV Cen Group vẫn chủ động đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được giao. 

Về phía Ban Lãnh đạo, Cen Group vẫn hỗ trợ trả lương cho toàn bộ CBNV Tập đoàn.

Nhờ vậy, mọi hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng, Cen Group vẫn triển khai bình thường thông qua các 

hình thức gián tiếp (hòm thư điện tử, đường dây nóng chăm sóc khách hàng,…)

WORK FROM HOME TẠI HÀ NỘI
CEN GROUP KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ 
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After more than a month, Sales Master received more than 42 entries from sales consultants nationwide. 
Below is the result of Sales Master review contest.

01 first prize worth VND 50,000,000: ACNM S2
02 second prizes, each worth VND 20,000,000: Phoenix Team; S7.
03 third prizes, each worth VND 10,000,000: TMO S15; Wandering Boys - S16 and Dinh Thi Ngoc Anh - Cen 
Khanh Hoa.
30 Early Bird prizes worth VND 1,000,000 for the earliest contestants.

Besides numerous likes and scores from the judges, Sales Master is the spirit of solidarity, creativity and 
self-development of many sales executives.

CENHOMES.VN 3.0
ĐẠI SIÊU THỊ DỰ ÁN CHO MỌI NHU CẦU BẤT ĐỘNG SẢN

SẴN SÀNG RA MẮT

SALES MASTER – ĐIỂM KẾT ĐẸP CỦA MỘT HÀNH TRÌNH

02TIN TỨC

Result of Sales Master review contest 

Sau hơn 1 tháng phát động và triển khai, Sales Master đã nhận được hơn 42 bài dự thi của các thi sinh đến 
từ khối kinh doanh của Cen Group trên toàn quốc. Sales Master đã đến một điểm kết đẹp với những danh 
hiệu và phần thưởng xứng đáng.

Không chỉ dừng lại ở những lượt like khủng, những điểm số căng thẳng, cuộc thi Sales Master còn là biểu 
tượng của tinh thần đoàn kết, chiến đấu không ngừng nghỉ cũng như sáng tạo và phát triển bản thân của rất 
nhiều thí sinh tham dự.

01 GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ 50.000.000 VND đã thuộc về Ban ACNM S2 - Cen STDA S2.

01 GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ 20.000.000 VND đã thuộc Phoenix Team - Cen STDA S7.

03 GIẢI BA, MỖI GIẢI TRỊ GIÁ 10.000.000 VND đã thuộc về:  Biệt đội TMO S15 – Cen STDA S15;
Wandering Boys - Cen STDA S16 và thí sinh Đinh Thị Ngọc Anh – Cen Khánh Hòa.

Cùng với đó là 30 GIẢI EARLY BIRD TRỊ GIÁ 1.000.000 VND mỗi giải dành cho những thí sinh tham dự
sớm nhất.

Dương Vô Cùng

Trà My

In the context of social distancing, finding a 
suitable real estate products and online transac-
tions thanks to digital technology is the optimal 
choice.
Cenhomes.vn 3.0 has been completed and 
available to be launched to serve the market. 
Cenhomes.vn is expected to become "a project 
hypermarket for any real estate demand". 
Customers and realtors can easily access real 
estate product lines: apartments, shophouses, 
land plots, villas, offices for rent, just to name a 
few with transparent and clear legality. The 
proptech platform owns a huge real estate 
project source with more than 2 million homes 
and over 500 projects nationwide.
For homebuyers or renters, Cenhomes.vn 
proptech platform provides diverse, verified and 
authenticated properties, the first online listing 
(with exclusive projects of Cenhomes.vn). For 
realtors, homeowners will be offered with a 
posting tool that applies modern technologies 
to reach millions of potential customers.
Let's experience and enjoy the features of 
Cenhomes.vn 3.0 at: https://cenhomes.vn/ and 
give comments and feedbacks at hotro@cenho-
mes.vn to make the proptech platform more 
and more perfect.

Cenhomes.vn 3.0 to be debuted –
Project hypermarket for any real estate demand

Trong bối cảnh giãn cách xã hội, nhiều khu vực hạn chế đi lại thì việc tìm kiếm bất động sản, giao dịch online 
nhờ công nghệ số chính là lựa chọn tối ưu.
Vì vậy, Cenhomes.vn 3.0 đã hoàn thiện và sẵn sàng ra mắt phục vụ thị trường. Cenhomes.vn được định hình trở 
thành “Đại siêu thị dự án cho mọi nhu cầu bất động sản”. Đây là nơi để khách hàng, môi giới có thể dễ dàng tiếp 
cận các dòng sản phẩm BĐS: chung cư, nhà phố, đất nền, biệt thự, văn phòng cho thuê… với pháp lý minh bạch, 
rõ ràng. Nền tảng hiện sở hữu kho hàng BĐS khổng lồ với hơn 2 triệu căn nhà, hơn 500 dự án trên toàn quốc. 

Đối với người có nhu cầu mua, thuê nhà được nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu bất động sản đa dạng, 100% 
được thẩm định và xác thực, tiếp cận bảng hàng trực tuyến lần đầu xuất hiện (với các dự án độc quyền của 
Cenhomes.vn). Đối với môi giới, chủ nhà sẽ được cung cấp công cụ đăng tin được ứng dụng nhiều công nghệ 
hiện đại, trực quan, giúp tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng.
Các Cenner hãy cùng trải nghiệm, tận hưởng các lợi ích của Cenhomes.vn 3.0 tại: https://cenhomes.vn/ và 
đóng góp ý kiến, đánh giá về địa chỉ hotro@cenhomes.vn để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn.
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Nhằm động viên, khích lệ tinh thần của CBNV trong những 
ngày giãn cách làm việc tại nhà, Cen Sài Gòn tổ chức chuỗi 
game với chủ đề: “Cen Sài Gòn giãn cách nhưng không xa 
cách”. Đây cũng là sân chơi để kết nối, gắn bó anh chị em, 
đồng thời tạo tiền đề tiến đến chuỗi các hoạt động chào 
mừng sinh nhật Tập đoàn Cen Group tròn 19 tuổi.

Chuỗi game gồm 3 cuộc thi diễn ra xuyên suốt từ ngày 01/08 
– 31/08/2021 với các hoạt động “dễ chơi, dễ có quà” như chia 
sẻ hình ảnh, clip hoạt động tại nhà, check in với áo đồng phục 
Cen Sài Gòn… Tổng giải thưởng cuộc thi hơn 70 triệu đồng.
Cuộc thi đang được diễn ra trên Fanpage Cen Sài Gòn và 
được đông đảo anh chị em hưởng ứng. Với nguồn năng lượng 
tích cực đến từ tập thể CBNV, chắc chắn Cen Sài Gòn sẽ vững 
vàng vượt qua khó khăn mùa dịch và nảy số doanh thu.

In order to encourage the spirit of employees 
during work from home, Cen Saigon organizes a 
series of games: "Cen Saigon – Out of sight, not 
out of mind”. This helps connect the employees 
as well as a series of activities to celebrate Cen 
Group's 19th anniversary.
Three contests from August 1 to August 31, 2021 
include WFH check-in, WFH video clips and 
check-in with Cen Saigon shirts. The total prize of 
the contests is more than VND 70 million.
The contests on Facebook fan page of Cen 
Saigon are attracting a large number of employ-
ees. This positive energy makes Cen Saigon 
overcome the difficulties of the COVID-19 
pandemic and increase the revenue.

CEN SÀI GÒN TỔ CHỨC CHUỖI GAME KẾT NỐI CBNV TRONG MÙA DỊCH
Cen Group is willing to support Ho Chi Minh City 

Hoàng Lành

Anh Lan

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại Tp. HCM khi 

số ca nhiễm Covid liên tục tăng cao, toàn thành phố bị phong 

tỏa, giãn cách xã hội, Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã phát động 

chương trình “Sài Gòn cần – Cen sẵn sàng”, hỗ trợ rau, củ, quả 

sạch nhằm san sẻ khó khăn, giúp Sài Gòn thêm vững vàng vượt 

qua đại dịch.

Với mong muốn chung sức, chung lòng hướng về miền Nam ruột 

thịt, Tập đoàn Cen Group đã kịp thời hỗ trợ Quỹ những tấm lòng 

Nhân ái 2 tỷ đồng, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình ý nghĩa. 

Anh Phạm Đình Quý – Giám đốc Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã 

làm việc trực tiếp với các nhà vườn, thu mua rau, củ chuyển về 

Tp.HCM hỗ trợ bà con. Tại Văn phòng Cen Sài Gòn – số 326 Võ 

Văn Kiệt - Phường Cô Giang, Quận 1 sẽ tiếp nhận và xác minh 

những địa chỉ cần được hỗ trợ. Xe vận chuyển rau củ sẽ chạy trực 

tiếp về các địa điểm được đăng ký để phân phát, hỗ trợ bà con.

Chiến dịch “Sài Gòn cần - Cen sẵn sàng” đã hỗ trợ gần 100 tấn 

rau sạch cho tới Sài Gòn, Bình Dương và được phân phát tại các 

điểm: UBND phường Cô Giang – Quận 1, Quận 2, Quận 5, Quận 8, 

Quận 10, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, văn phòng Cen Bình Dương 

(888 Đại lộ Bình Dương – TP Thuận An). Mong rằng

những hành động đẹp sẽ được lan tỏa để kết

nối nhiều hơn nữa những tấm lòng cùng

hướng về Sài Gòn, để Sài Gòn mau khỏe lại!

Complicated developments of the COVID-19 pandemic, 

the high population density, the high volume of trade, and 

especially the presence of the highly transmissible Delta 

variant of coronavirus have posed serious challenges for 

Ho Chi Minh City. The city has fully used the lockdown 

days to quell COVID-19 outbreaks. "Cen Group is willing to 

support Ho Chi Minh City" is to support vegetables and 

fruits to overcome the pandemic.

Cen Group timely supports Hearts of Gold Foundation 

with VND2 billion. Every day, 5-10 trucks from Lam Dong 

carry vegetables and fruits to Ho Chi Minh City.

Pham Dinh Quy - Director of Hearts of Gold Foundation 

worked directly with gardeners, buying vegetables and 

fruits to support people in Ho Chi Minh City. At Cen 

Saigon office - 326 Vo Van Kiet street, Co Giang ward, 

District 1, volunteers verify needy people. Vegetables and 

fruits are directly given to promptly support people here.

The campaign of supplying vegetables and fruits to Ho 

Chi Minh City has been distributed in District 2, Co Giang 

Ward People's Committee - District 1, District 5, District 8, 

District 10, Thu Duc city, Nha Be district, Cen Binh Duong 

office (888 Binh Duong boulevard – Thuan

An city). Good deeds will be spread for

Ho Chi Minh City so that everyone

gets well soon.

SÀI GÒN CẦN – CEN SẴN SÀNG Cen Group is willing to support
Ho Chi Minh City 
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Ánh Lâm

03TIÊU ÐIỂM

Gần 20 năm phát triển là hành trình Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) đồng hành cùng thị 
trường, liên tục phát triển với tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản số 1 Việt Nam.

Năm 2002, Công ty Cổ phần BĐS Thế kỷ 21 Trường Thành ra đời, là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong hành 
trình gần 20 năm trên thị trường bất động sản của Cen Land. Năm 2007, công ty được đổi tên mới thành Bất 
động sản Thế Kỷ và tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng.

Trải qua gần 20 năm phát triển, Cen Land đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm từ hoạt động môi giới, mua bán, cho thuê, 
truyền thông, quảng cáo, tư vấn dự án, đầu tư và quản lý bất động sản. Mục tiêu của Cen Land xây dựng hệ sinh thái 
dịch vụ bất động sản đứng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, Cen Land còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Cen Invest là đơn vị hoạt động giống như chủ đầu tư, nhà phát 
triển hay đồng hành phát triển các dự án, tạo nguồn sản phẩm cho Cen Land phân phối và tiếp thị. 
Hai là, Cen Property cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, quản lý tài sản, cho thuê & cho thuê lại các toà nhà văn 
phòng, các không gian văn phòng cho thuê co-working space, các căn hộ dịch vụ, các khách sạn, nhà hàng, trung tâm 
thương mại, quản lý các căn hộ cho thuê, ...

Những cống hiến của Cen Land cho thị trường bất động sản được ghi nhận qua các giải thưởng. Năm 2020, bảng danh 
sách “Best Under a Billion” (BUB) được Forbes Asia công bố tại Singapore đã vinh danh Cen Land là 1 trong số 200 
công ty có doanh thu dưới 1 tỉ USD tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương năm 2020.

Cen Land đã xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục giải thưởng “Công ty Phân phối BĐS tốt nhất Việt Nam” và “Công 
ty Tư vấn BĐS tốt nhất Việt Nam năm 2020” của Dot Property Vietnam Awards. 
Đồng thời, Tạp chí Reatimes cũng bình chọn Cen Land trong Top 10 sàn giao dịch Bất động sản tốt nhất 2020. Cen 
Land cũng đang phân phối hàng loạt dự án đáng sống được tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp bình chọn. 
Không chỉ ở những giải thưởng mà nỗ lực của Cen Land còn thể hiện qua các con số của báo cáo kinh doanh. Kết quả 
kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2021 đạt trên 1.686 tỷ 
đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 3.566 tỷ đồng. 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2021 của CRE đạt 122,226 tỷ đồng, 
tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 
trên 128,372 tỷ đồng, tăng 32,48%. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
đạt 208,146 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE vẫn liên tục tăng giá suốt thời gian qua, đóng cửa phiên giao dịch ngày 
30/07/2021 đạt 50,4 nghìn đồng/cp. Số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng là 95,99 triệu cổ phiếu. Vốn hoá thị 
trường đạt 4,838.39 tỷ đồng. EPS cơ bản là 4,29 nghìn đồng.

Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của Cen Land bao gồm đầy đủ 
các chức năng truyền thông, marketing, có hệ thống sàn phân 
phối hàng dự án, hệ thống phân phối hàng lẻ, hệ thống phân phối 
BĐS cao cấp, phân phối BĐS nước ngoài,... 
Cen Land bao gồm hàng trăm ngàn agency, chuyên viên kinh 
doanh, hệ thống các công ty thành viên phân bổ khắp hơn 30 
tỉnh thành trên cả nước, tạo nên lực lượng bán hàng hàng đầu thị 
trường cả về chất lượng và số lượng. 
Hiện, Cen Land có lực lượng bán hàng bao phủ toàn thị trường: 
Cen Land chi nhánh Hà Nội, Cen Land chi nhánh TP. HCM, Cen 
Vĩnh Phúc, Cen Bắc Ninh, Cen Quảng Ninh, Cen Đông Bắc, Cen 
Hải Phòng, Cen Hưng Yên, Cen Thanh Hóa, Cen Nghệ An, Cen 
Miền Trung, Cen Bình Định, Cen Khánh Hòa, Cen Bình Thuận.
Đằng sau lực lượng bán hàng hùng hậu đó được sự hỗ trợ đắc 
lực bởi nền tảng công nghệ bất động sản đỉnh cao là Cenho-
mes.vn. Cenhomes.vn là nền tảng bất động sản sở hữu cơ sở dữ 
liệu và hệ thống định giá bất động sản online lớn nhất tại Việt 
Nam với độ chính xác cao nhờ áp dụng các công nghệ và trí tuệ 
nhân tạo AI, hiện đang được một số ngân hàng tin tưởng sử 
dụng làm cơ sở định giá bất động sản cho vay.

Tại ĐHĐCĐ 2021, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết doanh thu cả năm 2020 của Cen 
Land đạt 2.163 tỷ đồng (giảm 7% so với năm 2019), thực hiện được 88% kế hoạch và LNST đạt 300 tỷ đồng 
(giảm 23% so với năm 2019), thực hiện được 75% kế hoạch cả năm.

Tuy doanh thu giảm nhưng ngay tại đại hội 
này lãnh đạo Cen Land đã đặt ra mục tiêu lớn. 
Theo đó, mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận 
đã được điều chỉnh với kế hoạch doanh thu 
thuần 5.000 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 
trước. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu tăng 
36%, đạt 408 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch HĐQT Cen Land, sang năm 
2022 doanh thu thuần có thể đạt 8.500 đến 
10.000 tỷ đồng. Riêng doanh thu môi giới trên 
2.000 tỷ đồng. Cen Land đặt mục tiêu giai 
đoạn 2021 - 2022 sẽ là TOP 3 nhà phân phối 
BĐS lớn nhất của Vinhomes với doanh thu có 
thể lên đến 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, doanh thu của Cen Land tăng mạnh theo các năm. Từ mức doanh thu 171 tỷ đồng năm 2014, Cen 
Land đã đạt 468 tỷ đồng vào năm 2015. Doanh thu vượt mức 1.000 tỷ đồng vào năm 2017 với kết quả kinh 
doanh đạt 1.115 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu tăng gấp đôi 2017 lên mức 2.312 tỷ đồng.

Bản lĩnh luôn tiên phong cùng chiến lược đúng đắn đã giúp Cen Land có vị 
thế hàng đầu trên thị trường sau gần 20 năm hình thành và phát triển. 

Dẫn đầu phong trào đổi mới, sáng tạo, Cen Land đang 
ngày càng mở rộng và không ngừng hoàn thiện hệ sinh 

thái dịch vụ BĐS hàng đầu Việt NamTrong các năm tiếp theo, Cen Land liên tục tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ giai đoạn 2014-2015 lên mức 250 tỷ đồng 
năm 2017. Đến năm 2018, vốn điều lệ của Cen Land tiếp tục tăng lên mức 500 tỷ đồng. Tới tháng 2/2019, số 
vốn điều lệ lên mức 800 tỷ đồng. Năm 2020, công ty tăng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ đồng.

Năm 2015, Cen Land tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận, Cen STDA chính thức trở 
thành Quán quân môi giới bất động sản, với 34% thị phần Hà Nội.

D�U �N 20 NĂM TRÊN THI TRƯƠNG B�T Đ�NG SAN

KH�NG ĐINH VI TH� TRÊN THI TRƯƠNG

H� SINH THÁI DICH VU B�T Đ�NG SAN

LOAT GIAI THƯƠNG LƠN
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Dương Vô Cùng

BAN ACNM S2
QUÁN QUÂN CUỘC THI SALES MASTER 

Xin chào tất cả anh chị em nhà Cen, chúng mình là Ban ACNM S2 - 
tập hợp những thanh niên ăn chơi nhảy múa khủng nhất của Siêu 
thị S2. Ban ACNM được thành lập từ 1/6/2019 với mục đích là kết 
nối ACE trong Siêu thị với nhau, đẩy mạnh phong trào văn hóa của 
Siêu thị S2 cũng như Công ty. 
Nói về mục tiêu đặt ra khi đến với Sales Master, mình nghĩ bất kể đội 
nào cũng đều có một khao khát chung là trở thành đội vô địch, Ban 
ACNM S2 chúng mình cũng không ngoại lệ, nhưng có 1 điều quan 
trọng hơn cả là chúng mình muốn thông qua cuộc thi này, thể hiện 
tinh thần tập thể, đoàn kết là sức mạnh, bản lĩnh của 1 sales bất 
động sản chân chính. Đồng thời làm nổi bật được màu sắc riêng 
biệt của sales nhà Cen.

Nhắc về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian thi, thời điểm bài dự thi của đội mình được Ban Giám khảo duyệt và đăng tải trên 
Salebook hơi muộn so với các đội khác, vì vậy, chúng mình đã họp và thống nhất triển khai nhanh chóng nhất có thể, để đuổi 
kịp các đội top đầu. Rất may mắn là chúng mình có sự hỗ trợ tuyệt vời của toàn thể ACE S2 khi tham gia vào vòng đấu loại của 
Sales Master. Với tinh thần “Thêm 1 like thêm gần chiến thắng”, ban ACNM S2 đã kêu gọi tất cả ACE trong Siêu thị cũng như 
ACE bạn bè quen biết, xa gần. 
Thực sự hạnh phúc khi mà bài thi của chúng mình đã lọt top 1 của bảng xếp hạng. Khoảng thời gian sau đó không biết phải 
dùng từ ngữ nào để diễn tả, hồi hộp có, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng chắc chắn là hạnh phúc vỡ òa. Bên cạnh đó, Ban ACNM 
chúng mình cảm thấy rất tự hào khi được trải nghiệm nền tảng MXH BĐS đầu tiên Salebook – công cụ đã hỗ trợ rất lớn trong 
cuộc thi Sales Master. Hy vọng rằng salebook sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, có nhiều tính năng thân thiện với người dùng hơn 
nữa. Tương lai, chúng mình kỳ vọng salebook sẽ trở thành một kênh PR hình ảnh cá nhân của sales bất động sản, trở thành 1 
mạng xã hội chung của Sales và cả khách hàng trong lĩnh vực bất động sản.

PHOENIX TEAM S7 - Á QUÂN CUỘC THI SALES MASTER 

Phoenix Team được thành lập gồm 9 thành viên của siêu thị S7. Trải 
qua 2 vòng của Cuộc thi Sales Master, Phoenix Team đã có cho mình 
những trải nghiệm ở nhiều cung bậc cảm xúc. Ban đầu thì lo lắng để 
suy nghĩ về sao cho kịch bản hay, quay video phù hợp tiêu chí giải. 
Tiếp đó là hồi hộp vì theo dõi lượt đua like gay cấn của tất cả các 
đội thi. Cuối cùng là vỡ òa sung sướng khi về đích thứ 2 nhưng 
pha một chút tiếc nuối vì để thua đội xếp thứ nhất không nhiều. 
Có thể nói, trong suốt hành trình thi đó, chúng mình đã nhận 
được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ trưởng phòng Anhtt5 S7 và đội 
ngũ HC của siêu thị S7, nhờ vậy mà các thành viên trong siêu thị 
có cơ hội hiểu nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn rất nhiều. Sau 
cuộc thi này, chúng mình đã có được rất nhiều những kinh nghiệm 
trong việc sản xuất video phục vụ bán hàng, và sản phẩm của 
Phoenix Team làm ra chắc chắn không chỉ dừng lại ở quy mô cuộc 
thi, mà sẽ còn được ứng dụng rất nhiều trong thực tế bán hàng, hỗ trợ 
rất tốt trong việc gửi thông tin dự án để khách hàng tham khảo. 

WANDERING BOYS
GIẢI BA CUỘC THI SALES MASTER 

BIỆT ĐỘI TMO S15
GIẢI BA CUỘC THI SALES MASTER 

ĐINH THỊ NGỌC ANH
GIẢI BA CUỘC THI SALES MASTER

Xin chào, đội mình gồm 2 thành viên là Hoàng Đông Long và Trần Mạnh Dũng thuộc 
đơn vị S16. Bọn mình đến với Sales Master một cách rất tình cờ. Ban đầu bọn mình 
làm clip này để phục vụ cho công tác marketing của dự án, thế nhưng ngày chúng 
mình hoàn thành sản phẩm cũng chính là ngày Tập đoàn ra thông báo tổ chức cuộc 
thi Sales Master, vậy là chúng mình gửi bài cho BTC luôn. 
Đến với cuộc thi, chúng mình chắc là đội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Nếu 
mình nhớ không nhầm thì cho đến ngày 30/6, lượt bình chọn của đội mình vẫn đang 
dẫn đầu, thế mà chỉ trong vòng 1 tuần, các đội đã lần lượt vượt qua mình với một số 
lượng vote không thể ngờ tới, thậm chí có những thời điểm Team mình bị tụt xuống 
vị trí thứ 12, đối diện với nguy cơ không được lọt vào top 10 đội vào vòng BGK. 

Biệt đội TMO S15 của Siêu thị S15, là tập hợp những chiến binh máu 
lửa nhất tại dự án TMO. Đối với mình, cuộc thi này là cuộc thi mà bọn 
mình đầu tư và tâm huyết nhất từ trước đến nay. Cuộc thi này giúp 
mình có góc nhìn khác hơn về việc bán hàng, về một quy trình bán 
hàng không gói gọn trong một khuôn khổ nào. Đặc biệt, để lại cho 
chúng mình nhiều cảm xúc nhất là việc được trải nghiệm nền tảng 
mạng xã hội Salebook. Ban đầu mình còn chưa hiểu về nó, nhưng rồi 
dần dần mình thấy thích thú với MXH này. Khi tương tác hay giới 
thiệu với mọi người về Salebook, chúng mình thấy vui và tự hào lắm 
vì MXH của Tập đoàn mình đã được nhân rộng đến rất cho người biết 
và sử dụng. 
Trong quá trình dự thi, chúng mình muốn gửi lời cám ơn đến các sếp 
của cùng tất cả anh em S15 đã hỗ trợ nhau rất nhiều, đặc biệt là bạn 
Sen Napa HC S15. Bạn đã không ngại vất vả, nghĩ kịch bản, phục vụ 
anh em từ đồ ăn, nước uống, lúc mệt mỏi nhất cũng là lúc bạn ấy 
truyền năng lượng cho anh em, giúp chúng mình gắn kết và thêm 
phần hiểu nhau hơn. Trong tương lai, khi Tập đoàn có thêm những 
chương trình mới bổ ích như thế này, chắc chắn Biệt đội S15 sẽ luôn 
sẵn sàng góp mặt.

Trước hết, mình xin gửi lời cảm ơn tới BLĐ Tập đoàn đã tạo 
ra một cuộc thi vô cùng tuyệt vời và đúng thời điểm dành 
cho toàn thể ACE sales nhà Cen.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khách hàng của mình ở 
Hà Nội, Sài Gòn rất khó để di chuyển đến Khánh Hoà xem 
bất động sản Cam Lâm mà công ty đang triển khai. Mình 
thấy rằng cần phải có phương án khác để tiếp cận và truyền 
tải thông tin đến khách hàng. Cuộc thi Sales Master mở ra 
như một nguồn động lực to lớn cổ vũ mình để làm những 
clip review, giới thiệu về dự án thật chỉn chu và chuyên 
nghiệp. Những ngày chuẩn bị cho cuộc thi mình rất háo hức, 
cái khó nhất là lên kịch bản thật lôi cuốn và kỹ thuật dựng 
clip sao cho chuyên nghiệp. Toàn bộ quá trình mình đều tự 
làm 100%, chính vì thế giờ đây mình hoàn toàn tự tin để có 
thể tự làm các clip khác. Sau cuộc thi, mình nhận được rất 
nhiều lời khen và động viên từ khách hàng, bạn bè, đồng 
nghiệp. Các kênh online của mình cũng đã nhận được nhiều 
tín hiệu tích cực. Đây chính là điều tuyệt vời nhất với mình.

Ở thời điểm quyết định đó, bọn mình đã không chùn bước mà tập trung tối đa kêu gọi sự ủng hộ của những người xung quanh và kết 
quả cuối cùng cũng đã phản ánh cho sự cố gắng của Team S16. Xuyên suốt cuộc thi, mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn 
bè, tập thể S16 và cả gia đình của mình nữa. Bố mẹ mình thậm chí còn ủng hộ con bằng cách kêu gọi từ bạn bè đồng nghiệp của bố 
mẹ, cũng như đối tác từ Bắc vào Nam nữa (cười), nhờ vậy mà đội mình mới cán đích thành công. 
Cuộc thi Sales Master ngoài việc cho chúng mình những bài học vô cùng quý báu về kinh nghiệm, chiến thuật dự thi, cũng đã giúp 
mình nhận ra được tầm quan trọng của làm việc theo đội nhóm. Khi có được một người đồng hành phù hợp, cùng thúc đẩy nhau phát 
triển tốt hơn thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. 
Tương lai mình mong rằng Tập đoàn sẽ có thêm nhiều chương trình nữa như Sales Master. Bởi ngoài việc giới thiệu về dự án thì mình 
nghĩ đây cũng là một hình thức quảng bá rất tốt cho hình ảnh đội ngũ nhân viên kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời đây cũng là cơ 
hội vô cùng quý báu để cho các thí sinh có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mang lại những trải nghiệm đầy tươi mới sau 
những tháng ngày làm việc cống hiến.
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CENHOMES.VN 3.0CENHOMES.VN 3.0“& NHỮNG ÐIỀU ÐÁNG MONG ÐỢI”& NHỮNG ÐIỀU ÐÁNG MONG ÐỢI”
Cenhomes.vn đã sẵn sàng ra mắt phiên bản 3.0 với nhiều tính năng mới thú vị và thiết thực được tích hợp 
“All-in-one”. Cùng Ra Khơi trò chuyện với anh Nguyễn Hữu Kiên – CTO Cenhomes.vn để khám phá thêm về bản 
nâng cấp đặc biệt này.

Được biết, Cenhomes.vn vừa ra mắt bản 
nâng cấp với rất nhiều tính năng mới đột phá 

và hữu ích. Anh có thể giới thiệu rõ hơn về 
những tính năng này không?

Đối với Sales, Cenhomes.vn 3.0 mang 
tới những lợi ích gì, nhất là trong tình 

hình Covid phức tạp như hiện nay? 

Sau bản Big Update này, anh có thể 
“tiết lộ” những kế hoạch tiếp theo của 

Cenhomes.vn?

Anh đặt kỳ vọng như thế nào cho lần 
nâng cấp này? 

Trong các tính năng được tích hợp, Salebook 
đặc biệt gây chú ý vì là mạng xã hội BĐS đầu 

tiên tại Việt Nam. Salebook sẽ được định 
hướng phát triển ra sao trong thời gian tới?

Trước tiên, về phía người dùng, bản nâng cấp mới nhất 
của Cenhomes.vn với nhiều tính năng nổi bật giúp 
người tìm nhà giao dịch nhanh hơn, tiện lợi hơn, chính 
xác hơn. Thông tin được tổ chức và sắp xếp khoa học 
với bộ lọc và hệ thống tìm kiếm chuyên sâu, đa dạng. 
Hệ thống này cung cấp cho người dùng cái nhìn đa 
chiều về các dự án đang được bán trên Cenhomes.vn. 
Đồng thời, hệ thống bảng hàng trực tuyến giúp người 
dùng tiếp cận thông tin nhanh nhất. 

Đối với đội ngũ sales của nhà Cen, Cenhomes.vn là 1 nền 
tảng đa tiện ích giúp gia tăng số lượng khách hàng. Nhiều 
tính năng mới giúp kết nối môi giới với khách hàng, tăng 
cường tương tác và giúp người dùng tìm hiểu thông tin dự 
án trực tuyến trong thời gian dịch bệnh. Cenhomes.vn sẽ 
giúp đội ngũ sales xây dựng profile để xây dựng thương 
hiệu, sự tin cậy đối với khách hàng. 
Thay vì như trên Facebook có quá nhiều thông tin dễ gây 
nhiễu, thông tin của Salebook chỉ tập trung vào bất động 
sản, tạo nên kênh trao đổi giữa môi giới và khách hàng 
chất lượng và hiệu quả. Nhờ vậy, đội ngũ sales sẽ có nhiều 
cơ hội tăng trưởng doanh thu hơn trước đây. Điều đó giúp 
Cenhomes.vn hướng mục tiêu trở thành 1 đại siêu thị bất 
động sản trong tương lai. 

Kỳ vọng đầu tiên của tôi và các cộng sự là mong muốn đội 
ngũ sales nội bộ trải nghiệm phiên bản mới này và đưa ra 
những góp ý xây dựng để cải tiến sản phẩm, giúp cho 
Cenhomes.vn phục vụ người dùng đầu cuối tốt nhất. 
Cenhomes.vn sẽ dần thay thế các nền tảng listing khác với 
số lượng người dùng mỗi tháng tăng trưởng khoảng 200%. 
Về trải nghiệm, tỷ lệ thoát trang sẽ giảm xuống, mỗi điểm 
chạm được tối ưu để người dùng gắn bó hơn với nền tảng. 
Theo kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty, Cenhomes.vn sẽ 
tiếp tục phát triển để trở thành là nền tảng số 1 về proptech 
(ứng dụng công nghệ trong kinh doanh BĐS) tại Việt Nam. 

Bí mật không thể nói ra nhưng có thể bật mí (cười). Mọi 
người có thể thấy Cenhomes.vn là nền tảng mà mọi người 
nên tham gia ngay và luôn. Gia nhập là có thêm ngay 
khách và Cenhomes.vn sẽ tặng lại cho các bạn rất nhiều 
giá trị. 
Người dùng sẽ được tiếp cận với hệ thống điểm số và xếp 
hạng môi giới (điểm tương tác, chất lượng nội dung…), các 
thuật toán được ứng dụng thông minh để các bạn cùng 
cạnh tranh công bằng. Thêm vào đó, các công cụ về thiết 
kế dự án đa kênh giúp các môi giới viên thỏa sức sáng tạo; 
các công cụ về quản trị khách hàng được tối ưu. Hôm nay 
như vậy là đủ rồi (cười), các kế hoạch khác số Tạp chí sau 
tôi sẽ bật mí thêm nhé!

Trước hết, chúng ta nên hiểu rõ vì sao Cenhomes.vn lại xây 
dựng Salebook. Vấn đề mạo danh và cướp khách khi xây 
dựng profile trên Facebook là nỗi nhức nhối của rất nhiều 
môi giới. Facebook có rất nhiều nội dung không liên quan 
đến bất động sản, không phải sân chơi phù hợp cho các dự 
án cần phải có độ tin cậy cao.

Vì vậy, Salebook ra đời với nhiệm vụ là cộng đồng, nền tảng 
giúp tăng cường tương tác khách hàng dưới thương hiệu 
Cenhomes.vn. Salebook giúp đội ngũ sales nội bộ tạo nội
dung có giá trị cộng hưởng thông qua các hoạt động 
truyền thông, quảng cáo. Đây chính là 1 sản phẩm công 
nghệ trong hệ sinh thái chung của Cen Land, hỗ trợ hoạt 
động bán hàng của các anh chị em được tốt hơn. 
Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Salebook tiếp 
tục sẽ mở rộng ra tới tất cả những người có nhu cầu tìm 
kiếm thông tin, giao dịch BĐS. Salebook sẽ trở thành nơi 
dừng chân của các môi giới để họ tiếp cận những công cụ, 
phần mềm hiện đại, nhằm khai thác khách hàng tốt hơn. 
Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là ngôi nhà chung để tất cả cùng 
nhau phát triển và chia sẻ giá trị.

Cenhomes.vn phiên bản mới sinh ra với vai trò và sứ 

mệnh quan trọng - kết nối người dùng với các tư vấn 

viên chuyên nghiệp của Cen Land. Hệ thống chat và 

tương tác 1-1 giúp người dùng chọn lựa môi giới viên 

phù hợp nhất để nhận hỗ trợ cho từng căn hộ, nhà lẻ. 

Toàn bộ các dự án của Cen Land được đưa lên nền tảng 

trực tuyến Cenhomes.vn, giúp người dùng và môi giới 

theo dõi được các sản phẩm theo thời gian thực. Với 

kho dữ liệu đầy đủ nhất từ trước tới giờ, hệ thống dễ 

dàng gợi ý các môi giới phù hợp với địa điểm, lịch sử tìm 

kiếm và nhu cầu của khách. Môi giới được gợi ý thông 

minh qua trạng thái online và tần suất hoạt động. Từ đó, 

khách hàng sẽ dễ dàng chủ động liên hệ và tương tác 

với sales. Kết quả là người dùng cảm thấy an tâm khi 

luôn được hỗ trợ tức thì. Các thông tin, dữ liệu đều được 

xác thực và chỉ định với đội ngũ sales ở các vùng miền 

cụ thể.

Vâng xin cảm ơn anh!

Anh Nguyễn Hữu Kiên – CTO Cenhomes.vn: 
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“Hai mặt của gia đình” chỉ ra những góc khuất của một gia đình – nơi tiếp thêm sức mạnh và cũng 
là nơi khiến đôi vai ta thêm nặng trĩu, ẩn náu của những mâu thuẫn tinh vi đằng sau những phút 
giây thân mật, là nơi tràn đầy thương yêu nhưng có cả sự ghét bỏ.

Một cuốn sách đem đến cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình được chấp bút từ nhà tâm lý học 
hàng đầu Hàn Quốc. Qua những câu chuyện của các gia đình khác nhau, Choi Kwanghuyn giúp 
độc giả thấy được sự tương đồng và có thêm hiểu biết về những khái niệm như: ngoại tình, chứng 
nghiệm một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng, chuyển di nỗi đau…từ đó tìm được 
cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng mỗi người.

Hai mặt của gia đình là một cuốn sách tâm lý học khá dễ hiểu với hướng tiếp cận đại chúng. Nơi 
lý giải rất nhiều nguyên nhân gốc rễ hình thành nên tính cách, thái độ sống của một con người. Và 
cũng là nơi bạn tìm thấy đứa trẻ nội tâm bị tổn thương nằm ẩn khuất hàng vạn dặm xa xôi, sau 
muôn trùng mảnh kí ức, đang thu mình, đang cô đơn, đang cứ dần bào mòn những tháng ngày 
bạn trưởng thành. 

Vì mỗi đứa trẻ sinh ra – đều không thể chọn lựa giới tính, chọn lựa cha mẹ, chọn lựa hoàn 

cảnh sống, chọn lựa thái độ của ông bà anh chị sẽ đối xử với mình như thế nào, chọn lựa 

cách cư xử hay thấu hiểu khi ba mẹ mâu thuẫn. Nên trẻ con dễ bị tổn thương nhất! Nên gia 

đình luôn luôn tồn tại hai mặt! Với quan điểm “Gia đình là nơi chúng ta sinh ra và hình thành 

những mối quan hệ đầu tiên”, Choi Kwanghuyn cho rằng mọi đứa trẻ lớn lên nhưng không 

hình thành mối quan hệ tốt với gia đình sẽ là nguyên cơ tạo nên những đứa trẻ tổn thương 

trong tâm hồn. Dù thể xác của cô gái, chàng trai hai mươi hay ba mươi thì ẩn sâu vẫn là 

những tổn thương khó xóa nhòa. Dù là thiên tài hay kẻ phạm tội, là người có ích cho xã hội 

hay kẻ ăn bám xã hội, quyết định phần lớn nằm trong gia đình đứa trẻ. 

Bên cạnh đó, Hai mặt của gia đình còn mổ xẻ rất rõ những vấn đề như: Tại sao sự bất hạnh 

lặp lại ở các thế hệ? Tại sao chúng ta luôn có xu hướng chọn bạn đời có các yếu tố như cũ? 

Tại sao đàn ông lại ngoại tình dù rất yêu thương vợ con? Và tại sao chúng ta thường nghiện 

một thứ gì đó với mong muốn tìm được cảm giác an toàn… Tất cả sẽ được giải đáp dễ hiểu 

và có chiều sâu từ chuyên gia tâm lý này. 

Không phải là không có cách để sửa chữa những gì đã qua. Phần cuối của cuốn sách, tác 

giả đã hướng dẫn các cách thức để chữa lành, để “băng bó” những vết sẹo ấy bằng những 

chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

Với những quan điểm độc đáo và chia sẻ thực tế, Hai mặt của gia đình trở thành một cuốn 

sách đáng đọc cho bất cứ ai muốn tìm kiếm căn cơ khiến bản thân và gia đình chưa thực sự 

hạnh phúc. Vì gia đình là nơi “cố gắng bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu”!
Thanh Trúc
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Một cách nhanh nhất mang luồng gió mới vào 
phòng ngủ quen thuộc là đổi ga giường, gối. Bạn 
cũng có thể “make up” cho phòng ngủ của mình 
bằng cách sắp xếp lại bố cục nội thất hay nhấn nhá 
bằng một số món đồ trang trí để tạo được sự mới 
mẻ và thú vị cho không gian này.

5 CÁCH TẠO NIỀM VUI 
KHI Ở NHÀ MÙA GIÃN CÁCH 

Ngoài phố, “chị Vy” la cà
Mình giữ sức khoẻ, ở nhà vẫn vui!

Hà Giang, Sa Pa, Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc… Bạn cuồng chân vì lâu rồi chưa được vi 
vu? Thay vì ngồi buồn, hãy cùng Ra Khơi tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ xung 
quanh mình, nạp đầy năng lượng chiến đấu với “chị Vy”.

Làm mới phòng ngủ

Đây là cơ hội để bạn trổ tài đãi người thân 
với những món ngon, mang đến niềm vui, 
sự ấm áp cho gia đình. Bên cạnh đó, biết 
đâu bạn sẽ trở thành “food photographer” 
thực thụ trong những ngày giãn cách này.

Nấu ăn

Một bức tranh sinh động đầy sắc màu hay 
một món đồ do chính tay bạn làm sẽ giúp 
lưu giữ lại kỉ niệm và cũng là cách để giải trí, 
tăng khả năng sáng tạo…

Vẽ tranh, tô màu tranh
có sẵn, làm đồ handmade…

Am hiểu một ngoại ngữ là một lợi thế trong công 
việc. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích giao tiếp hay mê 
mẩn các bộ phim nước ngoài, hãy dành thời gian học 
thêm ngoại ngữ như tiếng Hàn, Nhật hay Thái… Điều 
tuyệt vời hơn, biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm 
một thế giới mới, một nền văn hoá mới.

Học một ngoại ngữ mới

Bạn có thể trồng rau, cây cảnh 
tuỳ theo sở thích. Nếu chưa có 
kinh nghiệm, bạn hãy bắt đầu 
từ những loại cây khá dễ trồng 
như: trầu bà, sen đá, xương 
rồng hay hành lá, cải xanh… 

Trồng cây

06KHÁM PHÁ

Lam Thy



Ông Park Hang-seo đã có dấu son oanh liệt trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam với 
những kỳ tích bất tử. Người hâm mộ cho rằng đó là cơ hội - “mối lương duyên” để dẫn tới thành công của 
cả ông Park và bóng đá Việt Nam.
Trong cuộc sống, cơ hội cũng chính là yếu tố tạo nên thành công cho sự nghiệp chính bạn!

Hương Nguyễn
29 / RA KHƠI SỐ 8628 / RA KHƠI SỐ 86

Ba Nô – Dương Vô Cùng

Chương trình Sales Master đã kết thúc nhưng vẫn để lại rất nhiều dư âm cho các thí sinh tham gia. Cùng đến 
với chia sẻ của thí sinh đến từ rất nhiều phòng ban của Cen Group trên cả nước về cuộc thi Sales Master nhé!

VÀ NHƯNG DƯ ÂM CÒN MÃI

07CEN OPEN

Sau một thời gian làm việc tại công ty, mình được học hỏi nhiều kinh nghiệm của những anh chị đi trước, thấy được 
ngọn lửa làm việc của các anh chị trong siêu thị cùng sự cố gắng không biết mệt mỏi bất kể ngày đêm với dự án 
Happy One - Central. Và qua cuộc thi Sales Master vừa qua, mình muốn mang đến cho mọi người một bài hát về dự 
án Happy One - Central để mang đến môt làn gió mới tạo sự phấn khích và thổi lên ngọn lửa cho các anh chị trong 
sàn bùng nổ hơn nữa trong ngày mở bán sắp tới.
Và cuộc thi Sales Master là một sân chơi giúp kết nối các anh chị em trong Cen Group, cũng như thay lời muốn nói 
để chia sẻ với nhau nhiều hơn về những dự án mà bản thân tâm đắc. Một điều tuyệt vời mà cuộc thi mang lại là qua 
những lần kêu gọi bình chọn cho bài dự thi, mình đã làm quen được nhiều anh chị trong siêu thị hơn.

LƯƠNG HOÀNG THÁI - STDA S6, CEN SÀI GÒN

Khi đến với cuộc thi, mục tiêu lớn nhất mà em tự đặt ra cho mình là chinh phục thử thách, vượt qua những rào 
cản để phát triển bản thân. Khi đặt bút tham gia cuộc thi, em có chút lo lắng vì mình chưa bao giờ được tham 
gia cuộc thi nào theo hình thức review như thế, mà đặc biệt là review về dự án BĐS. Nhưng sau đó, được sự 
ủng hộ động viên nhiệt tình từ gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt từ chị trưởng phòng nên em đã quyết tâm 
tham gia bằng tất cả sự nỗ lực và tâm huyết của mình.. Cuộc thi đã giúp nhóm em nâng cao tinh thần 
teamwork, đoàn kết và gần gũi nhau hơn. Một dấu ấn khó phai giúp bức tranh thanh xuân của em thêm nhiều 
màu sắc.

NGUY�N LINH CHI – CEN CHS C3

Mình là một người vừa mới bắt đầu lĩnh vực bất động sản. Và khi vừa vào được một thời gian thì dịch bệnh 
khiến cho việc triển khai công việc của mình rất khó khăn. Và cũng chính ngay lúc đó mình thấy Cen tổ chức 
cuộc thi Sale Master, thiết nghĩ đây chính là cơ hội để mình có thể trải nghiệm cơ hội thực chiến trong mùa 
dịch này. Và kết quả là mình đã rất vui. Mình vừa được học được thêm nhiều kiến thức, quy trình bán hàng, và 

còn được vượt lên chính mình. Mình được giải khuyến khích và tự tin hơn khi đi tư vấn cho khách nữa.
Xin cảm ơn BTC đã tổ chức ra một chương trình cực kỳ hữu ích cho các Sales trong mùa dịch này. Chúc cho 

BTC thật nhiều sức khoẻ và có nhiều chương trình hữu ích mới trong thời gian sắp tới.

MAI KHÁNH TRUNG – CEN H CHÍ MINH

Khi biết đến chương trình Sales Master, mình cũng có nhiều mục kì vọng. Kì vọng thứ nhất chắc chắn là để 
nhận giải thưởng rồi (cười) và sau đó là học hỏi các video của các bạn đồng nghiệp nữa. Từ những video của 
các bạn, mình cũng tự đúc kết ra được kinh nghiệm cho bản thân để những video sau mình làm sẽ tốt hơn, 
tiếp cận khách hàng linh hoạt hơn. Trong quá trình thi, mình cũng là một trong những người đầu tiên được trải 
nghiệm mạng xã hội BĐS Salebook. Với mình đây là nền tảng MXH rất tốt, giúp kết nối cộng đồng sales trước 
mắt là tại Cen, sau đó sẽ mở rộng ra. Dần dần sẽ là những khách hàng sẽ tham gia trực tiếp vào các nền tảng 
này, từ đó chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với họ hơn. Trong tương lai, nếu có những chương trình tiếp theo từ 

Tập đoàn, chắc chắn mình vẫn sẽ tham gia bởi những giá trị mà chương trình mang lại.

TR�N VĂN DÂN – TRƯƠNG PHÒNG KD SIÊU THI V3 CEN HÀ N�I

Thành công,
�
	 ��	 ��� ��� ���� �� ��	

Trước khi nhận lời cầm quân cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, 
ông Park có sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên (HLV) khá 
mờ nhạt. Điều duy nhất khiến người ta nhớ tới ông là ông từng 
làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink – người hùng của bóng đá 
Hàn Quốc, ở World Cup 2002. Khi được mời về làm HLV cho 
đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park đã có một cơ hội tuyệt 
vời để chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp ở tuổi lục tuần. 

Dù là trong bóng đá hay trong bất cứ lĩnh vực, doanh nghiệp 
nào, sự thành công có thể đến từ chiến lược dài hơi, sức mạnh 
tài chính, đội ngũ nhân sự chất lượng, tinh thần đoàn kết,… 
Nhưng trên hết, tất cả lại bắt đầu từ cơ hội. 
Việc trao cơ hội học tập, làm việc ở những vị trí xứng đáng sẽ 
giúp những “viên ngọc thô” được mài dũa thành những “viên 
ngọc sáng”. Doanh nghiệp vì thế, về lâu dài sẽ nhận được đóng 
góp, cống hiến từ những nhân tài để phát triển vững mạnh.

Cen Group được xem là một vùng đất hứa khi luôn dành cơ 
hội phát triển cho cán bộ nhân viên trong Tập đoàn cũng như 
các nhà khởi nghiệp tương lai. 
Xuất phát từ việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, 
làm chủ công nghệ và thị trường bất động sản, Cen Group 
luôn luôn tâm huyết đầu tư các khóa học cho nhân sự như: 
Triển vọng Sales Bất động sản, Kỳ tài Sales Bất động sản, 
Quản lý Sales Bất động sản tài năng,… Mới đây, Cen Academy 
- Học viện đào tạo bất động sản trực thuộc Cen Group đã 
cùng ĐH Kinh tế ra mắt chương trình Mini - MBA ngành BĐS.

Điều này đã tạo cơ hội cho nhân viên được đào tạo, học hỏi, rèn 
luyện kỹ năng và chuyên môn. Song song với đó, thông qua Cen 
Land – công ty con của Tập đoàn, Cen Group cũng không ngừng 
mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của mình 
bằng cách để Cen Land tham gia Shark Tank mùa 4. Nhờ vậy, Cen 
Land vừa đầu tư, phát triển cho chính startup đó, vừa tạo nên một 
hệ sinh thái dịch vụ bất động sản Cen Land lớn mạnh.
Ở Cen Group, nhân sự luôn được ghi nhận và được gửi trao cơ hội 
thăng tiến, nắm giữ vị trí quan trọng. Cen Group luôn có các quyết 
định bổ nhiệm cán bộ kịp thời, linh hoạt vừa đảm bảo được nguồn 
lực nhân sự chất lượng, vừa phát triển đội ngũ kế thừa trong giai 
đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, tại Cen Group, rất nhiều người không chỉ tìm được một 
công việc ưng ý, một môi trường làm việc tốt, mức lương thưởng 
hấp dẫn, mà còn tựu thành cả sự nghiệp. 

Lựa chọn Cen Group để có cơ hội trở thành người dẫn đầu và bứt 
phá mọi giới hạn.

Ông Park Hang-seo – HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia (ảnh: Internet)

Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ là hoạt động thường xuyên
được duy trì tại Cen Group

Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được vinh danh tại Cen Awards – 
Sự kiện được tổ chức hàng năm
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Hoàng Lành

Tôi là F0 đầu tiên của Cen Sài Gòn và được cách ly tập trung tại Bệnh Viện Dã 
Chiến Củ Chi. Từ khi biết mình từ F2 thành F1 rồi F0, tôi không lo lắng về sức 
khỏe mình lắm vì bản thân thường xuyên tập thể thao và được nhân viên y tế 
quan tâm, chăm sóc chu đáo. Điều tôi mong lớn nhất là những người thân, 
đồng nghiệp tiếp xúc với mình không bị lây nhiễm và khỏe mạnh bình an.
Trong thời gian đó, không ít lần tôi tự trách mình vì làm ảnh hưởng đến cả 
công ty, mọi người đều phải đi cách ly. Đang lúc buồn lòng thì nhận được 
thông tin F0 sẽ được Tập đoàn hỗ trợ điều trị 20 triệu đồng cùng với đó là 
nhận 100% lương đến khi hoàn thành cách ly. Điều này khiến tôi cảm thấy an 
ủi và may mắn vì tình cảm, sự chăm lo nhân viên của Ban lãnh đạo. Thầm biết 
ơn cuộc đời đã mang tôi đến với ngôi nhà chung Cen Group - nơi làm việc có 
tầm và Ban lãnh đạo có tâm. 
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Tập đoàn. Chúc Ban 
lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên có thật nhiều sức khỏe, bình an vượt qua 
đại dịch.

Cột mốc để lại nhiều cảm xúc nhất trong đợt dịch Covid – 19 đối với mình đó là trở 
thành F1, phải đi cách ly tập trung và được “thăng hạng” thành F0 sau 3 lần xét nghiệm 
âm tính. Lúc đó mình rất hoang mang, lo sợ và cả sự áy náy với những người mình đã 
tiếp xúc trong 14 ngày vừa qua. Đi cách ly, điều trị, không thể làm việc được nhưng thật 
may mắn vì mình được Tập đoàn hỗ trợ chi phí điều trị và được hưởng 100% lương. 
Trong lúc khó khăn nhất, sợ hãi nhất, sự hỗ trợ kịp thời từ Ban Lãnh đạo đã giúp mình 
vững tin hơn, tiếp thêm động lực để mình chiến thắng Covid – 19.
Mình rất cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã cùng đồng hành, động viên, giúp đỡ nhân 
viên trong mùa Covid - 19. Mong rằng Cen Group sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng 
và mình sẽ được gắn bó lâu dài hơn cùng Tập đoàn.

07CEN OPEN

Đồng hành cùng Cenners
động lực để vượt qua khó khăn mùa dịch

LÝ THÀNH NHÂN –
PHÒNG APM CEN SÀI GÒN

DƯƠNG VĂN ĐAT – PHÒNG MUA HÀNG CEN SÀI GÒN

Trong đợt dịch Covid – 19 vừa rồi, mình thuộc diện F1 và cách ly tại Trường Tiểu Học 
Bế Văn Đàn, Quận Bình Thạnh. Ban đầu mình khá hoang mang lo lắng cho sức khỏe 
của bản thân, khi vào khu cách ly mới biết càng lo hơn vì sợ lây nhiễm chéo.
Vài ngày sau đó, nhận được thông báo chính thức từ tập đoàn thì tất cả các CBNV 
thuộc diện F0, F1, F2 nhận 100% lương và đặc biệt đối với F0 còn nhận thêm 20 triệu 
đồng. Ngoài ra, công ty còn tạo ra nhiều nguồn năng lượng tích cực như hỏi thăm nhau 
hàng ngày, tổ chức cuộc thi chia sẻ cảm xúc để nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn. Nhờ 
đó mình phấn chấn tinh thần hơn, bớt lo lắng và yên tâm cách ly.
Mình chân thành cám ơn đến Ban lãnh đạo đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn 
của nhân viên. Chúc cho Tập đoàn luôn ngày càng phát triển, vươn xa và vững mạnh!

NGUY�N THI DI�M XINH – PHÒNG THU TUC CEN SÀI GÒN

Trong đợt dịch vừa rồi, mình là F1 và cho đến hiện tại, khi viết những chia sẻ này, mình 
vẫn đang là F1 do nơi ở có nhiều ca F0. "Thôi rồi lượm ơi, điều hoang mang bấy lâu nay 
đã đến với mình" – mình đã thốt lên như thế khi chuẩn bị đi cách ly tập trung tại một 
trường tiểu học gần nhà (cười).
Dù mình luôn giữ suy nghĩ tích cực, đối mặt với tình hình dịch bệnh nhưng cũng lo lắng 
nhiều vì mình ở chung với gia đình. Lúc ấy không biết sức khỏe mình thế nào, gia đình 
mình có ai bị "dính chưởng" theo mình không. Trong lúc tinh thần đang có dấu hiệu 
xuống dốc thì bỗng nhiên được kéo lên maximum khi nhận được tin Tập đoàn hỗ trợ 
100% lương cho CBNV. 
Cảm ơn Ban lãnh đạo đã chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho anh chị em nhà Cen. 
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi thứ đều khó khăn, nhưng biết Tập đoàn vẫn luôn 
bên cạnh mình, nên mình vẫn đang yên tâm cách ly và làm việc tại nhà giữa tâm dịch.

PHAM BAO CHÂU – RSM MI N NAM

Cách đây khoảng 1 tháng, khi Cen Sài Gòn mình có nhiều trường hợp F0 thì mình thuộc 
F2 và cách ly tại nhà, ở chung cư Quận 2. Khi biết tin bản thân là F2 thì cũng như đa số 
mọi người, mình có lo lắng, có hoang mang, hồi hộp. Tuy nhiên, với tâm thế “what will be 
will be” nên sau đó mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, theo dõi và chờ đợi, chỉ là phải học 
cách work from home và học cách duy trì tinh thần cũng như thái độ làm việc tích cực. 
Đặc biệt, trong thời điểm đó và cho đến cả hiện tại, công ty và ban lãnh đạo luôn hỗ trợ 
và đồng hành cùng nhân viên, nên mình luôn cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Mình cảm 
ơn ban lãnh đạo Tập đoàn vì những quan tâm kịp thời. Hy vọng, nhà Cen chúng ta sẽ 
vượt qua giai đoạn này và trở mình mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

KHÚC LÂM HNG – CEN STDA S6
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Cenner trên khắp ba miền đang “work from home”. Họ sắp xếp như thế nào để giải quyết công việc hợp lý 
và hiệu quả nhất? Mời cả nhà cùng cảm nhận khả năng thích nghi của Cenner khi làm việc tại nhà qua 
những chia sẻ dưới đây.

08MEMBER OF CEN

Work from home
               của Cenner

TƯ THÍCH NGHI Đ�N THOAI MÁI

Thay vì đồng nghiệp, người ở bên cạnh tôi những ngày work from home là “sếp vợ”. 
Làm việc cùng “sếp” luôn khiến ta cảm giác có chút khác thường. 
Thay vì trình bày, trình ký, tôi sẽ trình diễn khả năng làm việc tập trung của mình. Tất 
nhiên là lâu lâu “sếp” cũng nhờ tôi đi quét nhà, bê đồ hoặc đổ rác, nhưng thường là vào 
lúc trưa hoặc chiều tối. 
Thay vì trên công ty sếp thường tâm lý thưởng nóng hoặc động viên anh em, thì ở nhà 
lâu lâu “sếp” sẽ mang cho tôi cốc nước, đĩa bánh để ăn uống tẩm bổ. 

văn bản, trao đổi với Ban lãnh đạo, các kế hoạch ra thêm 
hàng mới, training đội quân bán hàng… Mọi sự chuẩn bị 
và kế hoạch cho giai đoạn mới của dự án chỉ trong phút 
chốc phải dừng lại hết. Nhưng sau một vài ngày làm việc 
tại nhà, tôi cũng dần thích nghi và làm việc hiệu quả. 
Hàng ngày, tôi lên lịch làm việc cụ thể và cố gắng tuân 
thủ thực hiện các hạng mục để đảm bảo hoàn thành 
đúng tiến độ. Năng suất công việc cũng từ đó được đẩy 
mạnh hơn. 
Có những ngày ngồi trước máy tính cùng với 4 bức 
tường, tôi thấy nhớ công ty và nhớ cả những câu chuyện 
phiếm xả “stress” mỗi ngày cùng đồng nghiệp. Nhưng bù 
lại, tôi có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của 
mình. Có thể giúp đỡ vợ làm việc nhà, chơi đùa với con… 
Nhiều người cứ bảo ở nhà giãn cách có mấy hôm mà 
toàn thấy các gia đình cãi nhau chứ tôi thấy gia đình 
mình lại yêu thương và hòa thuận hơn trước. 
Làm việc ở nhà dù có bất tiện nhưng lại chính là khoảng 
lặng giúp chúng ta sống chậm hơn và cảm nhận rõ rệt 
hơn ý nghĩa cuộc sống, để biết cách trân trọng và yêu 
thương nhiều hơn nữa.
Thay vì trên công ty sếp thường tâm lý thưởng nóng 
hoặc động viên anh em, thì ở nhà lâu lâu “sếp” sẽ mang 
cho tôi cốc nước, đĩa bánh để ăn uống tẩm bổ. 

Hơn 2 tháng work from home trôi qua thật nhanh. Với tôi, làm việc tại nhà hay 
tại công ty đều không có trở ngại gì vì tôi luôn trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng 
chiến đấu với chị Cô Vy. Những ngày đầu, mọi thứ chưa thể vào guồng, tôi có 
chút lúng túng. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, làm việc ở nhà tôi giúp có thời gian 
ý nghĩa bên cạnh người thân nhiều hơn và vẫn hoàn thành công việc một cách 
tốt nhất. Tận dụng thời gian giãn cách, tôi có thể trau dồi kiến thức cho bản thân, 
đọc nhiều sách và tìm hiểu thêm những điều bản thân còn thiếu sót mà trong
thời gian bận rộn vừa qua mình đã lãng quên. Chắc hẳn ai cũng có trong tim một ngọn lửa, để có thể đốt lại niềm đam 
mê, tiếp tục cố gắng. Bởi tôi không chỉ cố gắng vì bản thân mình mà còn vì những người xung quanh - những người 
đang phải nỗ lực rất nhiều để trải qua giai đoạn khó khăn này.
Xin gửi tặng anh chị em câu nói yêu thích của tôi: “Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không 
bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được nó, dẫu cho tình hình có tệ đến đâu chăng nữa.” Chúc cả nhà sẽ luôn vui khoẻ, lạc 
quan và đạt được mục tiêu của mình trong năm 2021. Cố lên!

Đó là về thể chất. Về tinh thần, nhờ có các cuộc họp online mà tôi không quên mất phần giao tiếp cộng đồng. Bên 
cạnh đó, tôi cũng tập thể dục. Việc này thì cần đặt mục tiêu và nhờ “sếp vợ” giám sát. Ví dụ, ngày nào mà không 
chống đẩy đủ 200 cái thì tôi sẽ mất 200 nghìn cho “sếp”. Qua đợt dịch này, tôi phát hiện ra đàn ông cũng rất phù 
hợp với Yoga, mới tập ké với vợ vài phút mà tinh thần sảng khoái hẳn.
Hy vọng lần giãn cách này sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

NGUY�N HƯU TÚ - BIÊN T�P VIÊN RSM NGUY�N HƯU TÚ - BIÊN T�P VIÊN RSM 

Bên cạnh đó, mình có nhiều thời gian để nhìn nhận mọi việc, từ đó mình tích cực hơn. Mình nhận ra, ngoài việc chăm sóc 
sức khỏe bản thân thì việc nuôi dưỡng tâm thức cũng quan trọng không kém. Mình lên danh sách những việc cần làm và 
duy trì mỗi ngày, chào ngày mới bằng những câu nói truyền cảm hứng để động viên bản thân và ngồi thiền. Điều này giúp 
mình có thêm năng lượng, tập trung hơn khi làm việc, tinh thần thoải mái. 
Ngoài ra, mình sử dụng thời gian quý báu này để trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về tài chính, những xu hướng 
của thị trường, trau dồi ngoại ngữ. “Duy trì thói quen tối mỗi ngày, nếu không có nhiều thời gian thì hãy làm mỗi việc một 
chút, chỉ là đừng dừng lại.” Đây là câu nói của một người bạn đã giúp mình không ngừng nỗ lực trong suốt thời gian qua.
Một cụm từ mình rất tâm đắc đó là “thân khoẻ, tâm an”. Mình hy vọng, mọi người sẽ chăm sóc bản thân hơn bằng việc ăn 
uống đầy đủ, rèn luyện sức khỏe, ngủ đủ giấc. Hãy nhớ rằng, nếu bạn suy nghĩ về những điều tốt đẹp và tích cực thì bạn 
luôn hạnh phúc, an vui.
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Tuy nhiên, đến bây giờ tôi đã hoàn toàn thích nghi tốt với 
#workfromhome.
Trong những ngày làm việc tại nhà, tôi có thêm thói quen 
tập thể dục trong khi trước đây tôi chưa sắp xếp được 
thời gian. Việc duy trì tập thể dục buổi sáng giúp tôi có cơ 
thể khoẻ khoắn hơn, tinh thần thoải mái để làm việc và 
tập buổi chiều giúp tôi ngủ ngon giấc hơn. 
Gần đây, việc tương tác với khách hàng toàn bộ bằng 
hình thức online và điện thoại. Tôi tập trung nhắn tin và 
gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, telesale để tìm thêm 
khách hàng mới. 
Hiện tôi đang học thêm kĩ năng về marketing và học hỏi 
cách chốt giao dịch từ các video trên các kênh Youtube, 
Tiktok… để tư vấn khách hàng và chốt deal hiệu quả 
nhất. 
“Biến nguy thành cơ” là câu nói mà tôi tâm đắc nhất 
trong giai đoạn này. Nếu đủ bản lĩnh và kiên trì, chúng ta 
sẽ làm nên kì tích. Đặc biệt, có một người truyền cho tôi 
động lực để tiếp tục cố gắng đến bây giờ là sếp tôi anh 
Lê Quốc Thái - Trưởng Bigteam. Nhờ sự hỗ trợ và chỉ dẫn 
của anh, tôi trở nên cứng cỏi và hoàn thiện hơn. Xin cảm 
ơn anh. Chúc Cenner sẽ luôn giữ được sự lạc quan và 
luôn tiến về phía trước.

NGUY�N VU LIÊM
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Tôi đã làm việc tại nhà được 2 
tuần. Lúc đầu, tôi chưa quen 
lắm vì làm việc tại công ty thì 
tôi có thể trao đổi trực tiếp và 
giải quyết công việc nhanh 
chóng, còn khi ở nhà việc xử lí 
công việc chưa được tối ưu.

Hơn 2 tháng kể từ khi mình làm việc tại nhà. Những ngày này, mình kiểm tra điện thoại thường 
xuyên hơn để nhanh chóng phản hồi và xử lí công việc kịp thời. Với mình, làm việc tại nhà hay 
công ty chỉ khác nhau địa điểm làm việc và không thể gặp gỡ đồng nghiệp… trao đổi trực tiếp. 
Việc thích nghi cũng nhanh chóng.
Làm việc ở nhà có ưu điểm là mình sẽ không phải di chuyển với điều kiện thời tiết nắng mưa thất 
thường, có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Dịch bùng phát trở lại và 
work from home là điều 
chúng ta bắt buộc phải thích 
nghi. Thời gian đầu khi làm 
việc tại nhà, tôi cũng gặp 
nhiều bất tiện liên quan tới 
việc trình ký các giấy tờ

Anh Lan - Lam Thy
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