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“Mãi mãi tinh thần

Khởi nghiệp
“

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, 

Vingroup định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công 

nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, 

sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế 

của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
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Hệ sinh thái Vingroup

Điểm nhấn tài chính và mạng lưới hoạt động
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CHƯƠNG 01

Vincom Plaza Imperia – Hải Phòng



Giới thiệu
chung

Khởi đầu tại Việt Nam với lĩnh vực du lịch và bất động sản, Vingroup đã phát triển mạnh 

mẽ trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành với hệ sinh thái toàn diện từ bất động sản nhà 

ở, thương mại, du lịch đến các dịch vụ tiêu dùng gồm bán lẻ, y tế, giáo dục, nông nghiệp. 

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, Vingroup 

đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghiệp và công nghệ với khát vọng ghi dấu ấn 

toàn cầu. Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, Vingroup hiện đang hoạt 

động trong ba lĩnh vực chính:

Vingroup chứng tỏ vai trò tiên phong và là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế Việt Nam. 

(*) gọi tắt là “Vingroup” hoặc “Tập đoàn”

Công nghệ

Tập đoàn Vingroup(*) là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 
Nam, và doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam.

Thương mại
 – Dịch vụ

(*) Bao gồm Vingroup (mã chứng khoán VIC), Vinhomes (VHM), và Vincom Retail (VRE) (**) Nguồn: HOSE tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Tổng giá trị vốn hóa của VIC, VHM, VRE(*) chiếm

23,0%

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

năm 2018 – VNR 500

TOP 10

Công ty niêm yết có lợi nhuận trước thuế

cao nhất năm 2018

13.900 TỶ ĐỒNG

Tổng doanh thu hợp nhất của Vingroup chiếm 

2,2% GDP CỦA VIỆT NAM 

75.800 NHÂN VIÊN

Nhà tuyển dụng tư nhân Việt Nam lớn nhất

vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam(**)
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Công nghiệp



TÍN
Vingroup bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ 

danh dự của chính mình, luôn chuẩn bị 

đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết 

mình để đảm bảo đúng cam kết.

TÂM
Vingroup đặt chữ TÂM làm nền tảng, 

luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo 

đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

TRÍ
Vingroup coi sáng tạo là sức sống, là 

đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần 

dám nghĩ, dám làm, chủ trương xây 

dựng Tập đoàn thành một “Doanh 

nghiệp học tập”.

TỐC
Vingroup đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả 

trong từng hành động”, thực hành 

“Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – 

Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – 

Thay đổi và thích ứng nhanh”.

NHÂN
Vingroup xây dựng các mối quan hệ 

với tinh thần nhân văn, tạo dựng “Nhân 

hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực 

và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

TINH
Vingroup đặt mục tiêu “Con người tinh 

hoa – Sản phẩm và Dịch vụ tinh hoa – 

Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa” 

cho mọi hoạt động của mình.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa Vingroup trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể 

hiện qua sáu giá trị cốt lõi: 
Giá trị cốt lõi Mô hình quản trị

Mỗi Cán bộ lãnh đạo (“CBLĐ”) của Vingroup phải là một CBLĐ xuất sắc, là thủ lĩnh trong 

bộ phận của mình. Mỗi Cán bộ nhân viên (“CBNV’) sẽ là Đại sứ Vingroup, là tấm gương 

cho xã hội.

HẠT NHÂN HOÁ

CHUẨN HOÁ

ĐƠN GIẢN HOÁ

TỰ ĐỘNG HOÁ

CHIA SẺ HOÁ

Tất cả mọi việc đều phải được chuẩn hóa trên quy mô toàn Tập đoàn: từ những việc đơn 

giản cho tới những yếu tố cốt lõi của hệ thống.

Trên cơ sở đã chuẩn hóa để tiếp tục gọt giũa để hệ thống được gọn gàng, đơn giản và 

tiết kiệm nguồn lực

Ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa trên cơ sở hệ thống đã được chuẩn hóa, 

đơn giản hóa nhằm nâng cao hiệu suất lao động

Chia sẻ hoặc dùng chung nguồn lực để nâng cao hiệu quả công việc nâng cao thu nhập 

của người lao động
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Mô hình quản trị của Vingroup là mô hình Tập đoàn mẹ – con (Holdings), bao gồm các 

công ty con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập (P&L) còn công ty mẹ, 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, giữ vai trò hoạch định chiến lược, kiểm soát, đánh giá và 

quản trị các công ty con. 

5 HÓA: Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Chia sẻ hóa 
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• Đưa vào vận hành Cáp treo Vinpearl dài 3.320m nối liền đảo 

Hòn Tre với đất liền 

• Niêm yết trên HOSE với mã cổ phiếu VIC 

• Trở thành công ty bất động sản Việt Nam đầu tiên được chọn 

đưa vào chỉ số chứng khoán Russell Global Index 

• Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên phát hành thành công trái 

phiếu chuyển đổi trị giá 100 triệu đô la Mỹ niêm yết tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Singapore  

• Khai trương Dự án Vincom Center Đồng Khởi tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

• Khai trương khu nghỉ dưỡng trên năm sao   và sân golf trên đảo 
đầu tiên tại Việt Nam – Vinpearl Golf Nha Trang

• Sáp nhập Công ty Cổ phần Vincom và Công ty Cổ phần Vinpearl 

thành Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

• Ra mắt thương hiệu Vinmec và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Vinmec Times City 

• Gia nhập lĩnh vực giáo dục với thương hiệu Vinschool

• Warburg Pincus, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới hợp tác chiến lược 

và đầu tư 200 triệu đô la Mỹ vào Vincom Retail, sau đó nâng tổng 

số tiền đầu tư lên 300 triệu đô la Mỹ vào tháng 06 năm 2015.

• Khai trương Vincom Mega Mall Royal City & Vincom Mega Mall 

Times City, trong đó, Vincom Mega Mall Royal City là tổ hợp mua 

sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí dưới lòng đất lớn nhất Châu Á

• Phát hành thành công trái phiếu quốc tế trị giá 200 triệu đô la Mỹ 

• Khởi công dự án phức hợp Vinhomes Central Park tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, một trong những khu đô thị mới hiện đại và cao cấp 

bậc nhất Việt Nam
• Ra mắt thương hiệu VinMart và VinMart+

• Khai trương khu nghỉ dưỡng phức hợp năm sao Vinpearl Phú 

Quốc Resort sau hơn 10 tháng xây dựng – một kỷ lục mới về tiến 

độ xây dựng 

• Giới thiệu ra thị trường các sản phẩm và thương hiệu mới VinEco 

– Nông nghiệp công nghệ cao và VinPro – Hệ thống siêu thị công 

nghệ và điện máy

• Đưa vào vận hành Vinpearl Safari – vườn thú bán hoang dã đầu 

tiên ở Việt Nam với hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài quý hiếm trên 

thế giới

• Lĩnh vực bán lẻ nhanh chóng mở rộng quy mô, hoạt động với 

khoảng 1.000 địa điểm trên khắp cả nước

• Ra mắt VinID – Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết 

trên toàn hệ sinh thái Vingroup 

• Công bố chuyển đổi các lĩnh vực Y tế và Giáo dục sang mô hình 

doanh nghiệp xã hội 

• Khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô – xe máy điện VinFast

• Ra mắt Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) và 

Hãng phim hoạt hình VinTaTa

• Niêm yết cổ phiếu CTCP Vincom Retail tại HOSE, nhanh chóng 

vào Top 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hoá lớn nhất tại Việt Nam 

• Niêm yết cổ phiếu CTCP Vinhomes tại HOSE, trở thành doanh 

nghiệp niêm yết có giá trị vốn hoá lớn thứ hai tại Việt Nam 

• Ra mắt hai Đại đô thị Vinhomes đầu tiên – Vinhomes Ocean Park 

và Vinhomes Smart City tại Hà Nội, mở bán dòng sản phẩm 

trung cấp Vinhomes Sapphire

• Ra mắt công chúng ba mẫu xe ô tô đầu tiên – VinFast Lux 

SA2.0, VinFast Lux A2.0, VinFast Fadil và xe máy điện thông 

minh Klara

• Công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào Công nghệ  –  Công 

nghiệp, với mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghệ  –  Công 

nghiệp – Dịch vụ đẳng cấp quốc tế trong 10 năm, trong đó 

Công nghệ đóng vai trò quan trọng. Thành lập Công ty VinTech. 

Tiến hành sản xuất thiết bị điện tử thông minh với bốn dòng điện 

thoại Vsmart được giới thiệu ra thị trường ngay trong năm

• Công bố tham gia lĩnh vực giáo dục đại học, khởi công Trường 

Đại học VinUni 

• Ra mắt Đại đô thị thứ ba Vinhomes Grand Park, tại thành phố 

Hồ Chí Minh với quy mô 271 ha

• Khai trương khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 và đài quan 

sát Landmark 81 SkyView

• Khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải, Hải 

Phòng sau 21 tháng xây dựng và bắt đầu bàn giao ba mẫu xe ô 

tô VinFast. Ra mắt thêm hai mẫu xe máy điện Ludo và Impes

• VinSmart động thổ nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, ra mắt thêm ba mẫu điện thoại thông minh, mở rộng 

phân phối tại nước ngoài.

2002 

2003

2004

2006

• Thành lập Công ty Cổ phần Vinpearl, tiền thân là Công ty 

TNHH Đầu tư phát triển Du lịch, Thương mại và Dịch vụ 

Hòn Tre, vào ngày 25 tháng 07 năm 2001 

• Thành lập Công ty Cổ phần Vincom, tiền thân là Công ty 
Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, vào ngày 03 

tháng 05 năm 2002 

• Khai trương khu nghỉ dưỡng năm sao Vinpearl Nha Trang 

Resort, khu nghỉ dưỡng năm sao đầu tiên mang thương 

hiệu Vinpearl 

• Khai trương Vincom Center Bà Triệu, trung tâm thương mại 
(“TTTM”) hiện đại đầu tiên tại Hà Nội lúc bấy giờ, mang đến 
một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới cho khách hàng 

• Khai trương khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, biến đảo 
Hòn Tre khô cằn thành một địa điểm du lịch sang trọng – 
biểu tượng cho sự phát triển du lịch nhanh chóng

2012
2015

2016
2019

2007
2011

2001
2006 

2019

2018

2017

2015

2014

2013

20072001 

20162012

Những dấu mốc quan trọng
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Với dòng tiền ổn định và đa dạng từ trụ cột bất động sản nhà ở, 

bất động sản bán lẻ, và bất động sản nghỉ dưỡng

Phục vụ tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng, nắm bắt 

nhu cầu dịch chuyển thói quen tiêu dùng mạnh mẽ và khẳng định vị 

thế dẫn đầu

Góp phần tạo ra sự thay đổi đột phá cho nền kinh tế chung

2003

NAY

2012

NAY

2017

NAY

Vingroup xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ và
vững chắc 

Phát triển hệ sinh thái Thương mại – Dịch vụ Đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực Công nghệ – 
Công nghiệp với mục tiêu vươn tầm quốc tế

1514GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VINGROUP

Vingroup có bề dày 
thành công trong việc 
tạo dựng các mảng 
kinh doanh mới, hoàn 
thiện hệ sinh thái, củng 
cố vị thế ngày càng 
vững chắc trong ngành. 

Đồng thời với việc phát huy thế mạnh trong 
lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, Vingroup đầu 
tư mạnh mẽ cho lĩnh vực Công nghệ, Công 
nghiệp làm nền tảng cho hệ sinh thái trong 
thời đại Công nghiệp 4.0. 
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Vincom Retail

Hệ thống TTTM hàng đầu 
Việt Nam

VinMart và VinMart+

Hệ thống siêu thị và siêu thị 
mini – cửa hàng tiện ích

VinPro

Hệ thống siêu thị công nghệ 
và điện máy

Adayroi!

Kênh thương mại điện tử

Ô TÔ – XE MÁY

THIẾT BỊ 
THÔNG MINH

NGHIÊN CỨU,
ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ

BÁN LẺ

GIÁO DỤC

Y TẾ

NÔNG 
NGHIỆP

BẤT ĐỘNG 
SẢN

DU LỊCH –
VUI CHƠI
GIẢI TRÍ

Vinhomes

Hệ thống căn hộ, biệt thự và 
nhà phố thương mại với dịch 
vụ mang tiêu chuẩn riêng

VinSmart

Thiết bị điện tử thông 
minh thương hiệu Việt

VinFast

Ô tô, xe máy 
thương hiệu Việt, 
đẳng cấp quốc tế

Vinmec

Hệ thống bệnh viện và 
phòng khám đa khoa quốc tế

Vinschool

Hệ thống trường liên cấp
chất lượng cao

VinUniversity

Đại học tinh hoa – nơi đào tạo 
nhân tài của tương lai

VinEco

Nông nghiệp công nghệ cao

Vinpearl Land

Thiên đường vui chơi giải trí 
của Việt Nam

Vinpearl Golf

Hệ thống sân golf đẳng cấp

Happy Town

Nhà ở cho người
thu nhập thấp

VinOffice

Hệ thống văn phòng cho thuê 
cao cấp

VinTaTa

Hãng phim hoạt hình

Vinpearl

Hệ thống khách sạn và
khu du lịch nghỉ dưỡng 
5 sao & 6 sao 

Hệ sinh thái 
Vingroup

QUỸ ĐẦU TƯ
KHỞI NGHIỆP

Nghiên cứu
khoa học, ứng dụng, 
triển khai công nghệ

VinTech

Đầu tư vào các dự án 
khởi nghiệp

Vingroup Ventures
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6T201920182016 2017

6T201920182016 2017

338,5

126,2

288,0

99,0

213,8

52,6

183,5

38,6

83,3

26,9

62,5

20,3

37,3

13,0

22,9
16,214,4

17,5

28,926,6

17,4

48,3

TỔNG TÀI SẢN – CAGR

25,3%

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu
(nghìn tỷ đồng)

CAGR

45,5%

12
6,
2

99
,0

CAGR

28,8%

Doanh thu thuần
(nghìn tỷ đồng)

6T201920182016 2017

6T201920182016 2017

Lợi nhuận gộp
(nghìn tỷ đồng)

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu
bán bất động sản

Doanh thu
thường xuyên

EBITDA
(nghìn tỷ đồng)

CAGR

26,4%

34,2

27,1

Điểm nhấn tài chính

(*) Bao gồm cơ sở Vinpearl Golf 
(**) Bao gồm các cửa hàng công nghệ Viễn Thông A

Mạng lưới
kinh doanh trên 
toàn quốc

TỈNH THÀNH

62/63

HÀ NỘI

HẢI PHÒNG

KHÁNH HOÀ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KIÊN GIANG

11

10

1

45

722

3

13

1

22

671

47

2

7

1

4

9

2

4

24

6

1

1

7

2

1

4

1

Vinhomes

Vincom

Vinpearl Land

VinMart

VinMart+

VinPro(**) 9

VinFast 1

VinTech 1

Vinmec 4

Vinschool 22

1

2

2
2

74

1 5

1

2

1

Vinhomes
Vincom

Vinpearl(*) 

VinMart

VinMart+

VinPro(**)VinFast

Vinmec

Vinschool

VinEco

Vinhomes

Vincom

Vinpearl

VinMart

VinMart+

VinPro(**)

Vinmec

Vinschool

VinEco

Vincom

Vinpearl(*)

Vinpearl Land

VinMart

VinMart+

VinPro(**)

Vinmec

Vincom

Vinpearl(*)

Vinpearl Land

VinMart

VinPro(**)

Vinmec

1VinSmart

8VinMart+Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2019 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 
CAGR: Compound Annual Growth Rate – Tốc độ tăng trưởng kép bình quân/năm
EBITDA: Lợi nhuận hoạt động trước lãi vay, thuế và khấu hao
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Các lĩnh vực kinh doanh

Công nghệ

Công nghiệp

Thương mại – Dịch vụ

22

26

42

CHƯƠNG 02



CÔNG NGHỆ01

Vingroup đặt nền móng cho sự phát triển trong 10 năm tới bằng việc 

tham gia lĩnh vực Công nghệ, với mục tiêu trở thành 

Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
Việt Nam vươn tầm quốc tế.
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VinTech tập trung vào bốn hoạt động nhằm tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh về công nghệ:

Nghiên cứu và phát triển công nghệ 

Thành lập bốn viện nghiên cứu ứng dụng các công nghệ có khả năng ứng dụng cao với các giáo sư  –  tiến sỹ đầu 

ngành, gồm: Viện Dữ liệu lớn, Viện Nghiên cứu AI, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tối ưu hóa, Viện Nghiên cứu Vật 

liệu cho Năng lượng, Môi trường và Sức khỏe.

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ 

Các công ty con của VinTech phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hệ sinh thái 

Vingroup và khách hàng bên ngoài, đồng thời nhận chuyển giao và triển khai công nghệ mới cho các công ty

của Vingroup.

Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp theo mô hình Silicon Valley

VinTech City là hệ sinh thái công nghệ năng động, gắn kết các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trường đại 

học, viện nghiên cứu, các tập đoàn và startup công nghệ

Thành lập Quỹ Đổi mới sáng tạo (Vingroup Innovation Fund), Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Ứng dụng

(VinTech Fund), và Quỹ đầu tư Vingroup Ventures

Quỹ Đổi mới Sáng tạo được thành lập với chức năng hỗ trợ, thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo.

Quỹ VinTech Fund được hình thành với mục tiêu tài trợ và hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa các sản phẩm khoa 

học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế thị trường.

Quỹ đầu tư Vingroup Ventures có nhiệm vụ tìm cơ hội hợp tác, ý tưởng trên toàn cầu.

2

Điện toán đám mây

Triển khai dịch vụ

trên nền tảng điện toán 

đám mây

Phân tích dữ liệu

• Phân tích dữ liệu 

khách hàng 

• Phân tích dữ liệu  

tối ưu hoá hoạt động 

doanh nghiệp

Trí tuệ nhân tạo – Học máy
• Hệ thống camera thông minh, 

nhận diện, và sinh trắc học

• Xử lý tiếng nói, phần mềm 

tương tác Chatbot

• Dự đoán nhu cầu người dùng

Tự động hóa quy trình 
bằng Robot (RPA)

Ứng dụng RPA vào tự 

động hoá các quy trình 

hoạt động của các 

doanh nghiệp

Vật liệu ứng dụng

Hệ thống phòng nghiên cứu 

vật liệu mới ứng dụng trong 

năng lượng tái tạo, vật liệu 

sinh học và hữu cơ

An ninh mạng

• An ninh bảo mật cho hệ thống 

CNTT của các doanh nghiệp

• Phòng thủ, phản ứng và truy tìm 

các mối nguy an ninh mạng

Phát triển phần mềm

• Phát triển các phần mềm và 

giải pháp cho doanh nghiệp

• Dịch vụ tích hợp hệ thống 

phần mềm doanh nghiệp

Đổi mới Sáng tạo
và hỗ trợ khởi nghiệp

• Quỹ Đổi mới Sáng tạo (VinIF)

• VinTech Fund

• Vingroup Ventures

8 1

27

36

45

V I N T E C H Thành lập tháng 08 năm 2018, VinTech hiện thực hóa tầm nhìn của Vingroup trong lĩnh vực Công nghệ, tập trung 

vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và vật liệu mới.
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02 CÔNG NGHIỆP

Vingroup đẩy mạnh sản xuất ô tô, xe 
máy điện và các sản phẩm điện tử 
thông minh. 

Đồng thời với việc sản xuất, Tập đoàn xúc tiến xuất khẩu các 

sản phẩm công nghiệp ra thị trường thế giới.
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Mãnh liệt tinh thần
Việt Nam

V I N F A S T

VinFast ra đời với mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á. 

Các sản phẩm chủ lực của VinFast hiện bao gồm ô tô động cơ đốt trong và xe 

máy điện thân thiện với môi trường.
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Vào tháng 06 năm 2019, VinFast khánh 

thành nhà máy sản xuất ô tô tại Hải 

Phòng, bước vào giai đoạn sản xuất hàng 

loạt chỉ 21 tháng sau từ khi khởi công. 

Nhà máy ô tô VinFast đã đạt kỷ lục thế 

giới về tiến độ, trở thành nhà máy ô tô 

đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chu trình 

sản xuất hoàn thiện, đồng bộ và tự động 

hóa cao ở mức hàng đầu thế giới. Đồng 

thời, đây là nhà máy ô tô duy nhất tại 

Việt Nam làm chủ được các công đoạn 
PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ ĐẠI LÝ 
ỦY QUYỀN PHÂN PHỐI Ô TÔ

32

GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO MỚI 
– AUTOBEST 2018

cốt lõi, có năng lực tự sản xuất những cấu 

phần chính của một chiếc ô tô như thân 

vỏ, động cơ. 

Đến tháng 07 năm 2019, VinFast đã ra mắt 

ba mẫu ô tô thuộc các dòng sản phẩm là 

CUV với mẫu Fadil, Sedan với mẫu LUX 

A2.0 và SUV với mẫu LUX SA2.0. Những 

chiếc ô tô đầu tiên của ba mẫu đã được 

bàn giao trong tháng 06 và tháng 07 năm 

2019, vượt tiến độ cam kết với khách hàng.

VinFast được kết nối từ chuỗi viết tắt của các từ: Việt 

Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo – Tiên phong. 

VinFast đã xây dựng một thương hiệu ô tô Việt Nam với 

sự hợp tác của các chuyên gia tên tuổi xuất sắc nhất 

trong ngành công nghiệp ô tô như Pininfarina, BMW, 

Siemens, Magna Steyr, AVL.

./.0



Xe máy điện

Tính đến tháng 09 năm 2019, VinFast 

đã ra mắt thị trường ba mẫu xe, bao 

gồm xe máy điện Klara (với hai phiên 

bản pin Lithium và bản ắc quy Acid 

chì), xe máy điện Ludo và Impes mang 

thiết kế thể thao và đô thị.

Các mẫu xe máy điện VinFast thuộc phân 

khúc phổ thông đến trung cấp, và đều 

được đầu tư sản xuất bài bản, chất lượng 

cao, hướng tới nhiều phân khúc khách 

hàng khác nhau.

PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN 
PHÂN PHỐI XE MÁY ĐIỆN

83
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Thiết bị điện tử thông minh
thương hiệu Việt

V I N S M A R T

VinSmart được thành lập vào tháng 06 năm 2018, hoạt động trong

lĩnh vực chính là sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, mở đầu là 

điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart. 
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Bên cạnh việc phân phối sản phẩm rộng 

rãi qua hơn 5.000 điểm bán lẻ tại Việt Nam, 

VinSmart liên tục đưa sản phẩm ra thị trường 

quốc tế như Tây Ban Nha, Myanmar và Nga. 

Vingroup tiếp tục khẳng định tầm nhìn toàn 

Tháng 12 năm 2018, sau sáu tháng thành lập, 

VinSmart đã chính thức giới thiệu bốn dòng 

điện thoại thông minh đầu tiên mang thương 

hiệu Vsmart là Active 1, Active 1+, Joy 1 và Joy 

1+ hướng tới phân khúc trung cấp và phổ thông. 

Trong tháng 08 và tháng 09 năm 2019, VinSmart 

đã ra mắt thêm bốn mẫu điện thoại mới là Bee, 

Star, Live và Joy 2+. 

Hệ thống phân phối trên toàn quốc

CỬA HÀNG

5.000

ĐIỂM TIẾP NHẬN BẢO HÀNH

500
cầu và khả năng triển khai tốc độ trên 

hành trình 10 năm trở thành Tập đoàn 

Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại 

Dịch vụ đẳng cấp quốc tế.
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Tháng 06 năm 2019, VinSmart ký kết với 

Tập đoàn Qualcomm để phát triển điện 

thoại thông minh 5G, chính thức ghi danh 

VinSmart là một trong những nhà sản xuất 

điện thoại 5G đầu tiên trên thế giới, và 

đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia 

tiên phong ứng dụng và sản xuất thiết bị 

hỗ trợ 5G.

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thiết bị 

thông minh thương hiệu Việt đạt tiêu chuẩn 

quốc tế và được quản lý, vận hành theo 

định hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0, 

VinSmart dự kiến sẽ tiếp tục cho ra mắt 

các thiết bị điện tử gia dụng thông minh 

khác trong tương lai.

Nhà máy VinSmart được đầu tư xây dựng 

tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc với công 

suất thiết kế tối đa lên tới 125 triệu sản 

phẩm/năm, đến cuối năm 2019 dự kiến 

đạt 23 triệu sản phẩm/năm với các trang 

thiết bị, máy móc hiện đại. Trong đó, dây 

chuyền hàn dán linh kiện SMT, dây chuyền 

kiểm tra bo mạch hoàn toàn tự động, áp 

dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của 

Mỹ, Đức, Nhật Bản, phần mềm kiểm tra, 

hiệu chỉnh của Qualcomm (Mỹ), các công 

đoạn kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền 

lắp ráp cũng được tự động hóa. Tất cả 

đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao 

nhất trong sản xuất công nghiệp của thế 

giới, hướng tới tự động hóa tối đa, tăng 

chất lượng, tăng công suất và độ chính 

xác. Nhà máy VinSmart sẵn sàng sản xuất 

không chỉ điện thoại mang thương hiệu 

Vsmart mà còn có thể sản xuất theo đơn 

đặt hàng của các hãng điện thoại hàng 

đầu trên thế giới với những tiêu chuẩn 

khắt khe nhất về chất lượng.
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sáng tạo
Đổi mới

“
“



03 THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ

với các lĩnh vực kinh doanh truyền thống bao gồm bất 

động sản, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bán lẻ, 

y tế, giáo dục, nông nghiệp, trong đó bất động sản 

đóng vai trò nổi bật.

Vingroup xây dựng hệ sinh thái 
đồng bộ

Vincom Center Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội
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Hệ thống siêu thị 

Hệ thống siêu thị mini và
cửa hàng tiện ích 

Nông nghiệp
công nghệ cao

Hệ thống căn hộ, biệt thự và 
nhà phố thương mại với dịch 

vụ mang tiêu chuẩn riêng

Hệ thống TTTM
hàng đầu Việt Nam

Hệ thống khách sạn
và khu du lịch nghỉ dưỡng

5 sao & 6 sao

Hệ thống siêu thị
công nghệ và điện máy

Kênh thương mại
điện tử

Hệ sinh thái số

Hệ thống bệnh viện
và phòng khám đa khoa 

quốc tế

Hệ thống trường
liên cấp

chất lượng cao
Thương mại

- Dịch vụ

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VINGROUP 44



Vinhomes là thương hiệu bất động sản 

số một Việt Nam, hoạt động trong lĩnh 

vực phát triển, cho thuê, và vận hành 

bất động sản nhà ở phức hợp phân 

khúc trung và cao cấp. 

Vinhomes phát triển các dòng sản phẩm 

căn hộ, nhà phố và biệt thự trung và 

cao cấp dưới thương hiệu “Vinhomes” 

thuộc ba dòng sản phẩm, bao gồm 

Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và 

Vinhomes Diamond. Các Đại đô thị sẽ 

lần lượt ra mắt cả ba dòng sản phẩm, 

gia tăng lựa chọn cho khách hàng, và 

hướng tới chất lượng sống cao cấp.

Bất động sản

Vinhomes cung cấp các sản phẩm vượt trội 

với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, các 

tiện ích đa dạng tùy từng dự án như sân 

chơi, khu thể thao, hồ bơi bốn mùa, khu 

vực sảnh tiếp khách, hệ thống an ninh, và 

dịch vụ lễ tân đẳng cấp, hệ thống trường 

học Vinschool, bệnh viện hoặc phòng 

khám quốc tế Vinmec, tổ hợp mua sắm 

giải trí và ẩm thực Vincom, hệ thống siêu 

thị Vinmart và cửa hàng tiện ích VinMart+. 

Vinhomes không chỉ xây dựng nhà mà còn 

kiến tạo môi trường sống văn minh, đẳng 

cấp để mỗi ngôi nhà ở Vinhomes thực sự là 

“nơi hạnh phúc ngập tràn”.

THƯƠNG HIỆU ĐẮT GIÁ NHẤT 
VIỆT NAM – FORBES VIETNAM

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VINHOMES RIVERSIDE 
ĐƯỢC VINH DANH LÀ “BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT 
THẾ GIỚI” NĂM 2018 TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ – INTERNATIONAL 
PROPERTY AWARDS

Công ty Cổ phần Vinhomes niêm yết tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 05 năm 
2018, mã chứng khoán VHM.

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 
VÀ ĐANG MỞ BÁN

24 ~103.000 
SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC GIAO DỊCH 
THÀNH CÔNG TỪ 2010 – NAY

TOP 5Nơi hạnh phúc
ngập tràn

V I N H O M E S CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
UY TÍN NHẤT VIỆT NAM 2019 – 
VIETNAM REPORT

Vinhomes Royal City – Hà Nội 
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Vinhomes Riverside 1 – Hà Nội 

Nơi hạnh phúc

ngập tràn
“

“



Khu đô thị căn hộ cao cấp với phong cách 

kiến trúc sinh thái thân thiện của Đảo quốc 

Singapore tại Quận Hai Bà Trưng, phía 

Đông Nam Hà Nội

Hà NộiTỉnh/thành

2015 2017

Hoàn thành VINHOMES
TIMES CITY 

TIMES CITY
PARK HILL 

VINHOMES TIMES CITY
& PARK HILL

Khu đô thị cao cấp với kiến trúc lấy cảm hứng từ 

công viên Central Park (New York), tọa lạc tại Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công viên 

Vinhomes Central Park là công viên ven sông lớn nhất 

Thành phố Hồ Chí Minh, và công trình Landmark 81, 

có chiều cao 461m, là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

2018
Hoàn thành

Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/thànhVINHOMES 

CENTRAL PARK

Những đô thị phức 
hợp quy mô tại các 
thành phố lớn

Đô thị phức hợp hiện đại cung cấp môi 

trường sống đầy đủ tiện nghi với hệ sinh 

thái hoàn hảo cho cư dân giữa lòng thành 

phố sôi động

BỂ BƠI

TRƯỜNG HỌC

BỆNH VIỆN

 KHU VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ

SIÊU THỊ

TTTM

BỂ BƠI

TRƯỜNG HỌC

BỆNH VIỆN

 KHU VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ

SIÊU THỊ

TTTM
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2018
Bàn giao

Hà Nội
Tỉnh/thành

Tọa lạc tại Quận Ba Đình – một trong bốn 

quận trung tâm của Hà Nội, khu phức 

hợp hiện đại bao gồm tổ hợp căn hộ sang 

trọng, văn phòng cao cấp và trung tâm 

thương mại, với tầm nhìn độc đáo, hướng 

Bắc nhìn ra Hồ Tây, hướng Đông Nam 

nhìn ra hồ Giảng Võ, hướng Tây Nam nhìn 

ra hồ Thủ Lệ và hồ Ngọc Khánh 

VINHOMES 
METROPOLIS

Khu đô thị sinh thái sang trọng bậc nhất bên 

sông Sài Gòn và ngay trung tâm Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được trang 

bị gói Smart Home, mang đến trải nghiệm 

sống hoàn hảo cho cư dân

2018
Hoàn thành

Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/thànhVINHOMES

GOLDEN RIVER

Những dự án đẳng cấp
giữa lòng thành phố

Những khu đô thị tại vị trí đắc địa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 

mang lại sự lựa chọn sang trọng, độc đáo cho khách hàng.

TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN SIÊU THỊ

PHÒNG KHÁM SIÊU THỊ

TTTM BỂ BƠI

BỂ BƠI
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Khu biệt thự và nhà phố thương mại sang 

trọng tại trung tâm hành chính chiến lược 

thuộc thành phố Hạ Long, kết nối thuận 

tiện và dễ dàng với các tuyến giao thông 

huyết mạch như sân bay, bến thuyền, 

cảng biển quốc tế, cầu Bãi Cháy và hệ 

thống cáp treo trên Vịnh Hạ Long.

2018
Hoàn thành

Quảng Ninh
Tỉnh/thành

VINHOMES 
DRAGON BAY

BỂ BƠI BỆNH VIỆN SIÊU THỊ

Dự án phức hợp năm sao với gần 1.500 biệt thự đẳng 

cấp và tòa khách sạn 45 tầng cao nhất thành phố, tọa 

lạc tại Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

VINHOMES 
IMPERIA

2017
Bàn giao

Hải Phòng
Tỉnh/thành

BỂ BƠI TRƯỜNG HỌCSIÊU THỊ TTTM

Tạo lập những
trung tâm mới

Phát triển khu dân cư mới với những khu biệt thự sang trọng, nhà phố thương mại xung 

quanh trung tâm thương mại sầm uất, tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hạ Long, 

Thanh Hóa và Hà Tĩnh
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Kiến tạo những thành phố mới
Vinhomes lựa chọn phát triển những khu dân cư vệ tinh trung tâm 

của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hệ sinh thái hoàn chỉnh 

và quy mô lớn, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng, 

đẳng cấp và chất lượng. Vinhomes đem lại cho các chủ đầu tư 

thứ cấp cơ hội cùng phát triển những thành phố mới với chiến lược 

bán buôn được triển khai từ đầu năm 2019.

Không chỉ là Đại đô thị đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Ocean Park 

kiến tạo nên một Thành phố mới hài hòa Thiên nhiên – Cuộc sống 

– Con người. Tọa lạc tại giao điểm vàng của Gia Lâm, Vinhomes 

Ocean Park được phát triển với điểm nhấn là đại biển hồ, mang 

đến trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp Singapore. 

Hà Nội
Tỉnh/thành

2019
Dự kiến bàn giao từ

VINHOMES
OCEAN PARK

BỂ BƠI

TRƯỜNG HỌC

BỆNH VIỆN

 KHU VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ

SIÊU THỊ

TTTMCÔNG VIÊN

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VINGROUP 5702 – CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH56



2020
Dự kiến bàn giao từ

Hà Nội
Tỉnh/thành

Tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long – vị trí đắc địa tại trung tâm mới 

ở phía Tây của Thủ đô, Vinhomes Smart City là Đại đô thị thông 

minh đẳng cấp quốc tế với hệ sinh thái thông minh toàn diện, hứa 

hẹn mang lại cuộc sống năng động, hiện đại và thời thượng. 

VINHOMES
SMART CITY

Tọa lạc tại Quận 9, cửa ngõ phía Đông của 

Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thông 

minh – Công viên Vinhomes Grand Park 

sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới Đô 

thị Sáng Tạo theo quy hoạch phát triển 

của Thành phố. Với mật độ xây dựng thấp, 

nhiều không gian cây xanh, mặt nước và 

tiện ích công cộng, Vinhomes Grand Park 

trở thành dấu ấn xanh độc đáo trên bản đồ 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2020
Dự kiến bàn giao từ

Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/thành

VINHOMES
GRAND PARK

BỂ BƠI

TRƯỜNG HỌC

SIÊU THỊ

TTTM

BỆNH VIỆN

CÔNG VIÊN

BỂ BƠI

TRƯỜNG HỌC

BỆNH VIỆN SIÊU THỊ

TTTM
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TRIỆU M2 SÀN BÁN LẺ 
XÂY DỰNG

1,5

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

TỈNH THÀNH

70

39

Vincom Retail vận hành, quản lý và phát triển hệ thống TTTM 
Vincom, và là nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất tại Việt 
Nam. Với độ phủ trên toàn quốc, các loại hình mua sắm, ẩm thực 
và vui chơi giải trí đa dạng, hệ thống TTTM Vincom không chỉ 
mang tới cho khách hàng những địa điểm mua sắm sang trọng, 
tiện nghi mà còn là điểm đến của văn hóa, nghệ thuật và vui chơi 
giải trí. 

Sở hữu, quản lý và vận hành các dự án tổ 

hợp TTTM đẳng cấp, quy mô bậc nhất và 

độ phủ rộng nhất Việt Nam, Vincom Retail 

có vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và 

khẳng định uy tín của một nhà đầu tư, 

quản lý bất động sản chuyên nghiệp, nhờ 

đó thu hút được nhiều khách thuê chuỗi uy 

tín trong nước và quốc tế. 

Thiên đường mua sắm, 
vui chơi giải trí, và
ẩm thực của Việt Nam

V I N C O M  R E TA I L

Công ty Cổ phần Vincom Retail niêm yết 
cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06 tháng 
11 năm 2017, mã chứng khoán VRE.
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Vincom Mega Mall là các TTTM có quy 

mô lớn, hướng tới các đối tượng trung 

lưu với vị trí hấp dẫn tại các khu đô thị 

phức hợp, khu vực đông dân cư, mang 

đến hàng nghìn chủng loại hàng hóa và 

các phân khu giải trí, ẩm thực quy mô 

và độc đáo. Vincom Retail hiện có ba 

TTTM Vincom Mega Mall trên cả nước, 

gồm hai TTTM tại Hà Nội và một TTTM 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu tượng của phong cách sống mới 

VINCOM MEGA MALLVincom Center tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại các đô thị lớn, đông dân cư của Việt Nam 

với các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hiện tại Vincom Retail sở hữu và vận 

hành bảy TTTM Vincom Center trên cả nước, gồm năm TTTM tại Hà Nội và hai TTTM tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.
Biểu tượng của đẳng cấp

VINCOM CENTER 

Vincom Center Bà Triệu – Hà Nội Vincom Mega Mall Times City – Hà Nội 
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Các TTTM Vincom Plaza hướng tới mọi 

gia đình tại các thành phố trẻ và khu vực 

ngoài trung tâm của Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh. Hiện tại, Vincom Retail sở 

hữu và vận hành 48 TTTM Vincom Plaza 

tại 35 tỉnh thành trên cả nước.

Điểm đến yêu thích hàng ngày của mọi 
gia đình 

VINCOM PLAZA Hệ thống Vincom+ bao gồm các trung tâm mua sắm tại thị trấn, huyện và thị xã có quy mô 

từ 30 nghìn người trở lên, mang tới trải nghiệm mua sắm hiện đại và các sản phẩm chất 

lượng cao phục vụ nhu cầu người dân địa phương. Vincom Retail đã ra mắt 12 trung tâm 

mua sắm Vincom+ tại 10 tỉnh thành trên cả nước.
Đón đầu và thay đổi xu hướng tiêu dùng 
của người dân địa phương

VINCOM+ 

Vincom Plaza Nam Đàn – Nghệ AnVincom Plaza Imperia – Hải Phòng
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Du Lịch – Vui Chơi Giải Trí

Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao 
gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm 
sao quốc tế.

Vinpearl hiện vận hành 32 cơ sở thuộc sáu 

dòng sản phẩm chuyên biệt, phục vụ du 

khách từ phân khúc trung đến cao cấp, từ 

du lịch cá nhân, nhóm bạn đến gia đình. 

Các cơ sở nằm trong các quần thể dịch 

vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp cùng 

hệ thống bốn sân golf chuẩn quốc tế với 

thương hiệu Vinpearl Golf.

Các dự án Vinpearl tọa lạc tại các điểm du 

lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trải dọc bờ biển 

của Việt Nam, hoặc tại trung tâm nhiều 

thành phố lớn. Mỗi công trình Vinpearl 

mang nét sáng tạo và đặc sắc riêng, mang 

đến cho du khách bốn phương cảm hứng 

và hạnh phúc vẹn tròn.

Khởi đầu từ tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl 

Resort Nha Trang, sau hơn 15 năm phát 

triển, Vinpearl đã sở hữu chuỗi khách sạn, 

khu giải trí sang trọng trên khắp Việt Nam 

với sáu dòng thương hiệu khách sạn.

Hệ thống khách sạn 
và khu du lịch nghỉ 
dưỡng đẳng cấp

V I N P E A R L

PHÒNG KHÁCH SẠN VÀ BIỆT THỰ

17.000

3,4
TRIỆU ĐÊM KHÁCH LƯU TRÚ 
TRONG NĂM 2018

32
KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG 
TRÊN TOÀN QUỐCVinpearl Resort & Golf Nam Hội An – Quảng Nam
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Một số dự án tiêu biểu

NHA TRANG

Vinpearl Luxury 
Landmark 81THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

Số phòng khách sạn
223

Khai trương
2019

Loại sản phẩm
Khách sạn

Vinpearl 
Luxury Nha Trang

Số phòng biệt thự
84

Khai trương
2011

Loại sản phẩm
Biệt thự

VINPEARL LUXURY – DẤU ẤN TINH HOA VIỆT
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Vinpearl Resort & Golf 
Nam Hội An

QUẢNG NAM
Số phòng khách sạn và biệt thự
809

Khai trương
2018

Loại sản phẩm
Biệt thự, khách sạn

VINPEARL RESORTS – NƠI HỘI TỤ NỤ CƯỜI

PHÚ QUỐC

Vinpearl 
Resort & Golf 
Phú Quốc

Số phòng khách sạn và biệt thự
920

Khai trương
2015

Loại sản phẩm
Biệt thự, khách sạn
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Vinpearl 
Discovery 2 
Phú Quốc

Số phòng biệt thự
692

Khai trương
2017

Loại sản phẩm
Biệt thự

PHÚ QUỐC

VINPEARL DISCOVERY – KHÁM PHÁ, TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI 

Vinpearl Condotel 
Riverfront Đà Nẵng

Số phòng khách sạn
864

Khai trương
2018

Loại sản phẩm
Căn hộ khách sạnĐÀ NẴNG

VINPEARL CONDOTEL – SỐNG TIỆN NGHI, NGHỈ PHONG CÁCH
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VinOasis
Phú Quốc

Số phòng khách sạn
1.378

Khai trương
2018

Loại sản phẩm
Khách sạn

VINOASIS

– ỐC ĐẢO NGẬP TRÀN
CẢM HỨNG

Vinpearl
Hotel Huế 

Số phòng khách sạn
213

Khai trương
2018

Loại sản phẩm
Khách sạn

PHÚ QUỐC

VINPEARL HOTELS – ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ, BẢN SẮC VIỆT NAM

HUẾ
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Tại bất cứ nơi nào trên xứ sở Vinpearl Land, khách hàng đều tìm 

được trải nghiệm mới với chất lượng phục vụ cao cấp. Các sản 

phẩm, dịch vụ của Vinpearl Land còn là điểm nhấn đặc sắc cho các 

tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng, khu đô thị của Vingroup. Với gần 13 

năm phát triển, Vinpearl Land hiện đang sở hữu và vận hành chuỗi 

ba công viên vui chơi và giải trí Vinpearl Land, một khu vui chơi giáo 

dục VinKE và thủy cung, và ba công viên chăm sóc và bảo tồn 

động vật.

Với sứ mệnh “mang lại tiếng cười cho trẻ thơ”, hãng phim hoạt hình VinTaTa tạo 
ra những bộ phim hoạt hình “made in Việt Nam” có công nghệ tinh xảo và hiện 
đại, tôn vinh các giá trị chân – thiện – mỹ, có ý nghĩa giáo dục cao và đặc biệt 
mang đậm tinh thần, văn hoá Việt. Chú khỉ Monta là nhân vật chủ đạo, đồng thời 
là linh vật biểu tượng của hãng phim.

Trong năm 2018, VinTaTa đã sản xuất 

được 32 tập phim hoạt hình 2D, tương 

đương tổng thời lượng khoảng 160 phút 

theo chuẩn format của các kênh hoạt hình 

quốc tế – một con số kỷ lục chưa từng có 

của ngành hoạt hình Việt Nam nói chung 

và mảng hoạt hình 2D trong nước nói riêng.

Hệ thống khu vui chơi, công viên 
giải trí, khu bảo tồn động vật đa 
dạng, đặc sắc bậc nhất Việt Nam, 
với quy mô và độ hiện đại sánh 
ngang nhiều công viên giải trí 
trong khu vực và thế giới.

Ngập tràn cảm hứng 
– Trọn vẹn niềm vui

V I N P E A R L  L A N D

Bên cạnh hoạt động sản xuất phim, 

VinTaTa còn quảng bá và đồng hành cùng 

Vinpearl Land, và là mắt xích quan trọng 

trong chiến lược phát triển tổng thể ngành 

công nghiệp giải trí theo mô hình công viên 

giải trí theo chủ đề.

V I N TATA

TRIỆU LƯỢT KHÁCH 
TRONG NĂM 2018

4,9

ĐIỂM VUI CHƠI
GIẢI TRÍ

07
Thuỷ cung – Vincom Mega Mall Times City – Hà Nội

Vinpearl Safari Phú Quốc – Kiên Giang

Vinpearl Land Phú Quốc – Kiên Giang
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VinPro hiện có 58 siêu thị hoạt động tại 

các TTTM Vincom và 184 cửa hàng bán 

lẻ thiết bị công nghệ tại các vị trí bán lẻ 

đắc địa trên toàn quốc.

VinPro là thương hiệu bán lẻ 
trong lĩnh vực công nghệ và điện 
máy, cung cấp các sản phẩm 
như điện thoại thông minh, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, đồ 
điện tử, đồ điện lạnh và thiết bị 
gia đình.

Thế giới công nghệ 
thông minh

V I N P R OHệ thống siêu thị VinMart, siêu thị 
mini – cửa hàng tiện ích VinMart+ 
hoạt động với mục tiêu trở thành 
các điểm đến mua sắm đáng tin 
cậy về nguồn gốc, chất lượng sản 
phẩm, cũng như dịch vụ tiện ích 
vượt trội.

Đến nay đã có 120 siêu thị VinMart và gần 

2.290 cửa hàng tiện ích VinMart+ hoạt 

động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

và nhiều tỉnh thành khác.

SIÊU THỊ VINMART

120

CỬA HÀNG

2.290

Bán lẻ

An tâm mua sắm
mỗi ngày

V I N M A R T  V À  V I N M A R T +

SIÊU THỊ

58
CỬA HÀNG

184
GẦN
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Thực phẩm tươi sống

Đặt chỗ trực tuyến

Điện tử, điện lạnh

Đồ gia dụng

Thời trang, mỹ phẩm

Điểm vượt trội của Adayroi là nhà cung cấp uy tín, chất lượng dịch vụ 5 
sao cùng các sản phẩm đa dạng với nhiều ngành hàng như: Đại siêu thị online

“tất cả trong một”

A D AY R O I !

Sức khỏe – Bảo hiểm

Vé máy bay – Đặt chỗ

Ẩm thực 

Ô tô – Xe máy

Du lịch nghỉ dưỡng

VinID là hệ sinh thái số được xây 
dựng với mục tiêu trở thành một 
trợ lý đắc lực, một người bạn đồng 
hành tin cậy cho tất cả mọi người.

V I N I D

Tích điểm, tiêu điểm trong 

hệ sinh thái Vingroup

VinID Scan & Go

Quét mã QR để mua sắm

VinID Voucher

Ưu đãi giảm giá mỗi ngày 

Các dịch vụ và

tính năng VinID:

1. Ứng dụng

    tiêu dùng

    thông minh

2. Ứng dụng

    thanh toán,

    tài chính

Ví điện tử

Thanh toán điện tử bao gồm thanh 

toán bằng QR code tại điểm bán, 

thanh toán hóa đơn (điện nước, 

điện thoại, truyền hình, v.v.), thanh 

toán thương mại điện tử. 

3. Thu thập, nghiên cứu và phân tích tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với cơ sở dữ liệu lớn và toàn diện

4. Có tính năng tiếp thị bán hàng, hỗ trợ và phản hồi (Trung tâm CRM) hiệu quả cho toàn bộ hệ

    sinh thái Vingroup

VinID Ticket

Mua vé các sự kiện thể thao, giải trí 

Tính năng kết hợp với Vinhomes

Dành riêng cho các cư dân Vinhomes

với nhiều tiện ích

ID Vay

Sàn cho vay tiêu dùng đang trong 

thời gian thử nghiệm và sẽ triển 

khai chính thức trên diện rộng vào 

tháng 11 năm 2019. 

TRIỆU THÀNH VIÊN

08
TRIỆU LƯỢT XEM TRANG

16

TRIỆU ĐỒNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG 
TRUNG BÌNH

02
GIỜ GIAO NHANH
ĐỐI VỚI MỘT SỐ
MẶT HÀNG

02
HƠN

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VINGROUP 02 – CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH80



Y tế

Vinmec là một trong những hệ 
thống y tế theo chuẩn quốc tế 
đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, 
hoạt động theo mô hình doanh 
nghiệp xã hội, hướng tới mục tiêu 
trở thành hệ thống chăm sóc sức 
khỏe hàng đầu tại Việt Nam, dẫn 
đầu trong ứng dụng công nghệ 
kỹ thuật cao trong chăm sóc sức 
khỏe, tiệm cận với các quốc gia 
phát triển trong khu vực và trên 
thế giới.

Nhờ quy tụ được một đội ngũ nhân sự giỏi 

trong và ngoài nước gồm các giáo sư, y 

bác sĩ ưu tú và hệ thống máy móc, thiết bị 

y tế tân tiến nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ, 

Canada và Nhật Bản, sau bảy năm hoạt 

động, Vinmec đã phát triển nhanh chóng 

về quy mô và chất lượng. 

Vinmec đẩy mạnh hợp tác sâu rộng về 

chuyên môn với các đối tác quốc tế để 

nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân sự, 

đón đầu các ứng dụng khoa học công 

nghệ, phát triển các chuyên khoa quan 

trọng như điều trị ung thư, bại não, tự kỉ, 

tim mạch, ghép tạng và phẫu thuật bằng 

robot, đồng thời phát triển thế mạnh 

chuyên môn sẵn có như sản, nhi và hợp 

tác với các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Kết nối tinh hoa,
tận tâm chăm sóc

V I N M E C

VIÊN NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU VỀ TẾ 
BÀO GỐC VÀ CÔNG NGHỆ GEN

01

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ

04
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

07
GIƯỜNG BỆNH

1.650

2.320
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

HƠN 

HƠN 
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Giáo dục

Vinschool không chỉ được đầu tư bài bản 

về cơ sở hạ tầng mà còn nhận được sự 

đầu tư rất lớn về chất lượng giáo viên và 

chương trình học nhằm góp phần hình 

thành một thế hệ công dân Việt tinh hoa, 

năng động, văn minh, hội nhập và kế thừa 

các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Hiện nay, Vinschool đang triển khai một 

số chương trình giáo dục chất lượng quốc 

tế, như: Chương trình mầm non quốc tế 

International Preschool Curriculum, Chương 

trình phổ thông quốc tế Cambridge theo 

chuẩn của Hội đồng Khảo thí và Giáo 

dục Quốc tế Cambridge (Cambridge 

Assessment International Education CAIE), 

và các chương trình được thiết kế riêng cho 

Vinschool như Giáo dục Công dân Toàn 

cầu (GCED), Việt Nam học.

Hệ thống giáo dục từ Mầm non đến Trung học phổ thông, với mục tiêu 
xây dựng một ngôi trường Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, là “Nơi ươm 
mầm tinh hoa”.

Nơi ươm mầm tinh hoa
V I N S C H O O L

Trường Đại học VinUni 
(VinUniversity) nhận chủ trương 
thành lập vào tháng 3 năm 2018 với 
khát vọng tạo ra đột phá trong chất 
lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, 
hướng tới đẳng cấp thế giới. 

Đại học tinh hoa – 
Nơi đào tạo nhân tài 
của tương lai

V I N U N I V E R S I T Y

Nhằm hiện thực hóa khát vọng này, trường 

được xây dựng dựa trên các chuẩn mực 

quốc tế cao nhất về nghiên cứu, giảng dạy 

và việc làm, được định hướng để đáp ứng 

tiêu chuẩn xếp hạng của các Bảng xếp 

hạng hàng đầu trong giáo dục đại học thế 

giới như Quacquarelli Symonds và Times 

Higher Education. 

HỌC SINH

27.000

CƠ SỞ TRÊN TOÀN QUỐC

31

BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
VỀ THÀNH TÍCH TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

02

HƠN Tập đoàn Vingroup đã chính thức ký thỏa 

thuận hợp tác chiến lược với hai trường 

thuộc Top 20 Đại học tốt nhất thế giới là 

Đại học Cornell để phát triển khối Giáo dục 

Kinh doanh – Quản trị & Kỹ thuật – Công 

nghệ và Đại học Pennsylvania để phát triển 

khối Khoa học Sức khỏe.

VinUniversity đang được gấp rút hoàn thiện 

việc xây dựng trong khuôn viên khu đô thị 

Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội 

và chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên vào 

năm 2020. VinUniversity tìm kiếm những 

tài năng có tố chất vượt trội, tư duy sáng 

tạo và mong muốn mãnh liệt kiến tạo nên 

những ý tưởng, công trình, sản phẩm xuất 

sắc, nhằm mang lại các giá trị tốt đẹp cho 

cuộc sống, con người. VinUniversity được 

kỳ vọng là nơi đào tạo nhân tài của tương 

lai với ba dòng sự nghiệp chính: Doanh 

nhân xuất sắc  –  Nhà khoa học tầm vóc – 

Chuyên gia đầu ngành. 
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tinh hoa
Nơi ươm mầm

“

“



3.000

3.000

Nông nghiệp

NÔNG TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO

14
HA QUỸ ĐẤT CANH TÁC

HỘ SẢN XUẤT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ VÀ 
THÚC ĐẨY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VIỆT” VÀ ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
CUNG CẤP SẢN PHẨM AN TOÀN

TẤN NÔNG SẢN CUNG CẤP RA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA HÀNG THÁNG

GẦN

HƠN

HƠN 800

Nông nghiệp
công nghệ cao

V I N E C O VinEco được thành lập năm 2015 với tầm nhìn là doanh nghiệp Việt Nam 
dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất rau quả hiện đại, bền vững, 
chất lượng cao, cam kết cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn, giàu 
dinh dưỡng với chất lượng cao nhất vì sức khỏe của người dân Việt và 
các thế hệ tương lai, thúc đẩy và lan tỏa văn hóa sản xuất nông nghiệp 
sạch, đồng thời nâng tầm vị thế thương hiệu nông sản Việt trên thị trường 
quốc tế.
 
Với chiến lược tối ưu hóa công nghệ sản xuất hiện đại từ Nhật Bản, Israel triển khai trên 

đồng ruộng, nhà kính, nhà màng, VinEco đáp ứng cao nhất những tiêu chuẩn sản xuất 

cao nhất của Việt Nam và quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, HACCP, Hữu cơ đạt chuẩn 

Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Hiện tại, VinEco đã phát triển được 14 nông trường trên cả 

nước với tổng diện tích quỹ đất canh tác gần 3.000 hecta. Các sản phẩm chính là loại 

rau hữu cơ, rau củ quả sạch, cây ăn quả và hoa.
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Phát triển bền vững

Tầm nhìn bền vững

Phát triển nhân sự bền vững

Môi trường làm việc của Vingroup

Doanh nghiệp vì môi trường

Trách nhiệm xã hội

92

94

95

96

97

CHƯƠNG 03

 Nông trường VinEco Long Thành – Đồng Nai



Tầm nhìn bền vững

Tại Vingroup, chúng tôi quan niệm rằng một doanh 
nghiệp kinh doanh hiệu quả là một doanh nghiệp có 
khả năng tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho 
các bên liên quan. 

Chiến lược phát triển bền vững của Vingroup là đảm bảo sự cân bằng 

và hài hoà giữa lợi ích của các bên: một là, phát triển nhân sự bền 

vững; hai là, bảo vệ môi trường; và ba là, có trách nhiệm với xã hội.
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Phát triển nhân sự
bền vững

Bảo vệ
môi trường

Có trách nhiệm
với xã hội

Chiến lược 
phát triển 
bền vững 



Phát triển 
nhân sự 
bền vững

• Bảo đảm quyền lợi và bình đẳng đối với 

người lao động với quy trình tuyển dụng 

công bằng.  

• Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 

thông qua việc triển khai hiệu quả các 

chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết, 

trình độ nghiệp vụ, đào tạo chuẩn hóa, 

nâng cao tay nghề cho CBNV, đào tạo 

nguồn để bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo từ 

nguồn cán bộ tiềm năng nội bộ. Trong 

năm 2018, CBNV Vingroup đã hoàn 

thành hơn 3,5 triệu giờ đào tạo.  

• Tăng cường gắn kết – lan tỏa tự hào 

bằng chuỗi hoạt động thi đua chào 

mừng Vingroup tròn 26 tuổi được hàng 

chục ngàn CBNV hào hứng tham gia. 

Người lao động là nguồn lực và 
yếu tố quyết định đến sự phát 
triển của doanh nghiệp. 

Vingroup xây dựng và phát triển đội 

ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực 

then chốt, tạo dựng môi trường làm việc 

hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện. 

Vingroup chú trọng phát triển nhân sự bền 

vững bằng các chính sách xuyên suốt và 

cụ thể như sau: 

Môi trường làm việc của Vingroup

Mức thu nhập cạnh tranh

và phúc lợi cao

Công bằng, minh bạch, 

thượng tôn kỷ luật

Đoàn kết, thân thiện, tôn trọng, 

hợp tác, không bè phái

Đội ngũ Lãnh đạo có năng lực, 

nhiệt huyết, tiên phong và dám 

dấn thân

Công tác đào tạo được đặc 

biệt chú trọng và triển khai 

hiệu quả

Nhân viên có lộ trình phát triển 

rõ ràng, nhiều cơ hội để thử 

thách bản thân và thăng tiến

Môi trường làm việc an 

toàn với cơ sở vật chất 

tốt, hiện đại

Gắn kết trong hoạt động đoàn thể và 

cộng đồng: ngoài các hoạt động thể dục 

thể thao như bóng đá, tennis, cầu lông 

hàng tuần và hàng tháng, ngày hội cuối 

tháng, cuối quý, Tập đoàn còn khuyến 

khích CBNV tham gia hoạt động thiện 

nguyện như hỗ trợ các gia đình khó khăn 

tại vùng sâu vùng xa khắp cả nước và 

Ngày hội Hiến máu nhân đạo thường niên.
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Doanh nghiệp vì môi trường

Ý thức bảo vệ môi trường luôn 
được đề cao trong tất cả mọi 
hoạt động của Tập đoàn.

• Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 

VinFast đạt tiêu chuẩn cho phép đầu ra 

có thể xả trực tiếp vào nguồn nước.  

• Sản phẩm Công nghiệp phát triển trong 

tương lai là xe máy điện, xe ô tô điện 

nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng và 

bảo vệ môi trường. 

 

• Mật độ xây dựng tại các Đại đô thị 

Vinhomes đều dưới 20%, diện tích cây 

xanh và mặt nước chiếm tỷ lệ lớn giúp 

cải thiện khí hậu và tạo nên không gian 

công cộng.  

• Vinpearl sử dụng muối để loại bỏ cỏ dại 

và các giống cỏ lạ bên ngoài trên các 

sân golf thay vì sử dụng hóa chất, không 

gây nguy hiểm đến động vật hoang dã 

và môi trường xung quanh. 

• Vinpearl triển khai dự án “Go Green” với 

việc sử dụng các chất liệu thân thiện với 

môi trường thay cho các sản phẩm nhựa, 

nilon sử dụng hàng ngày.

• Adayroi là đơn vị đầu tiên trong ngành sử dụng bao bì giao hàng thực phẩm tự phân hủy. 

• VinEco sử dụng nhà kính thủy canh tuần hoàn 70% lượng nước tưới. Nhà màng được 

thiết kế tối ưu cho thông gió tự nhiên trong nhà, tiêu thụ điện năng tối thiểu.  

• Hệ thống chiếu sáng công cộng được bật theo giờ, theo khu vực đảm bảo không lãng 

phí, sử dụng bóng đèn LED để tiết kiệm năng lượng. 

Trách nhiệm với xã hội

Năm 2019, Quỹ Thiện Tâm đã có những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu, có hiệu quả 

thiết thực tới người nghèo và cộng đồng như:

• Khám sàng lọc, tầm soát bệnh và cấp 
phát thuốc miễn phí cho 170 nghìn người 
nghèo tại 57 tỉnh, thành phố, hỗ trợ chi 
phí khám bệnh, phẫu thuật tim, chữa các 
căn bệnh hiểm nghèo cho bệnh nhân 
nghèo với tổng số tiền 150 tỷ đồng 

• Xây dựng 645 căn nhà tình thương, 
tặng quà Tết cho hơn 200.000 người 
nghèo 

• Xây dựng 26 trường học, nhà bán trú 
cho học sinh tại các huyện vùng cao, 
biên giới đặc biệt khó khăn. Tài trợ 
5.000 suất học bổng thường xuyên cho 
học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Tài 
trợ chương trình phát triển Văn hóa đọc 
trong cộng đồng. 

Là một trong những Quỹ Từ thiện 
xã hội đầu tiên tại Việt Nam của 
Doanh nghiệp tư nhân, được cấp 
phép và hoạt động một cách 
chuyên nghiệp, là cầu nối của 
lòng nhân ái giữa người Vingroup 
với cộng đồng, và vì sự phát 
triển của cộng đồng và xã hội. 

Quỹ Thiện Tâm

• Phụng dưỡng hàng tháng gần 1.000 Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, các Cựu thanh niên 
xung phong không nơi nương tựa và các 
gia đình người có công với cách mạng, 
nạn nhân nhiễm Dioxin có hoàn cảnh 
khó khăn. 

• Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm còn bảo trợ lâu 
dài cho Trung tâm Từ thiện và Hướng 
nghiệp Phật Tích tại Bắc Ninh, là nơi nuôi 
dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho 200 
cháu mồ côi và cụ già đơn thân không 
nơi nương tựa.
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PVF do Tập đoàn Vingroup thành 
lập năm 2008 với sứ mệnh đào 
tạo và cung cấp tuyển thủ tài 
năng cho bóng đá chuyên nghiệp 
Việt Nam, nâng tầm bóng đá 
nước nhà lên đẳng cấp thế giới. 
Mục tiêu của PVF là đóng góp 
cầu thủ nòng cốt và những dịch 
vụ hỗ trợ tốt nhất cho các Đội 
tuyển Quốc gia, cùng bóng đá 
Việt Nam hướng tới Olympics 
2024 và Vòng Chung kết Cúp 
Bóng đá Thế giới FIFA World Cup 
2026.    

Trung tâm đào tạo bóng đá PVF được xây 

dựng trên diện tích gần 22 ha và được đầu 

Quỹ Đầu tư Phát triển 
Tài năng Bóng đá Việt 
Nam (PVF)

Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom là tổ chức nghệ thuật phi lợi 
nhuận do Tập đoàn Vingroup tài trợ, với sứ mệnh mở ra cơ hội thưởng 
thức cái đẹp và trải nghiệm nghệ thuật cho tất cả mọi người, mang tới 
công chúng những tác phẩm và hoạt động nghệ thuật chất lượng, và 
góp phần xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam phát triển bền vững.

Trung tâm Nghệ thuật 
đương đại Vincom 
(VCCA)

Từ khi thành lập tháng 06 năm 2017, 

VCCA đã tổ chức 18 triển lãm và 160 hoạt 

động, sự kiện giáo dục nghệ thuật, quy tụ 

hơn 130 nghệ sĩ uy tín, tổ chức trưng bày 

hơn 1.100 tác phẩm và thu hút gần 500 

nghìn lượt khách tham quan.

Đáng chú ý, trong hai năm liên tiếp, 

Festival Mỹ thuật trẻ 2017 và Triển lãm 

Tranh lụa & Điêu khắc nhỏ 2018 do VCCA 

phối hợp cùng Bộ Văn hoá – Thể thao và 

Du lịch tổ chức, đều được Cục Mỹ thuật – 

Nhiếp ảnh và Triển lãm bình chọn vào Top 

10 Sự kiện Mỹ thuật – Nhiếp ảnh tiêu biểu 

toàn quốc năm 2017 và 2018.

tư hơn 35 triệu đô la Mỹ. PVF có hệ thống 

sân tập và sân thi đấu hiện đại theo chuẩn 

quốc tế, hệ thống kí túc xá tiện nghi dành 

cho học viên cùng các thiết bị khoa học, 

công nghệ tiên tiến của thế giới trong tập 

luyện, chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu 

suất thi đấu.

 

Đây là nơi quy tụ nhiều tên tuổi huấn luyện 

viên và chuyên gia nổi tiếng cả trong và 

ngoài nước. 

Từ 2010 đến tháng 09 năm 2019, PVF đã 

giành 16 chức Vô địch và chín giải Nhì các 

giải trẻ Quốc gia, chín lần Vô địch, hai lần 

Á quân các giải trẻ Quốc tế. Nhiều học 

viên ưu tú của PVF đã tham gia các giải 

đấu lớn như Vòng Chung kết World Cup 

U20 năm 2017, giành ngôi Á quân tại Vòng 

Chung kết U23 Châu Á năm 2018, giành 

ngôi Vô địch tại giải vô địch Đông Nam Á 

AFF Suzuki Cup 2018.
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Tháng 09 năm 2016, Vingroup công 
bố chuyển đổi hệ thống y tế Vinmec 
và hệ thống giáo dục Vinschool 
sang mô hình phi lợi nhuận. 

Theo đó, Vingroup cam kết dành 100% lợi 

nhuận thu được từ hai hệ thống này để tái 

đầu tư, nâng cấp và phát triển hệ thống, 

tài trợ nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, tăng cường hợp tác, liên kết 

quốc tế. Quyết định có tính chất bước 

ngoặt này đã khẳng định quyết tâm đóng 

góp vào sự phát triển của y tế và giáo dục, 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

đào tạo tại Việt Nam của Tập đoàn.

Bệnh viện, trường 
học, vận tải hành 
khách hoạt động theo 
mô hình phi lợi nhuận

Tháng 03 năm 2018, Vingroup chính thức 

tham gia lĩnh vực Giáo dục Đại học với 

thương hiệu Đại học VinUni. Đây là trường 

đại học tư thục phi lợi nhuận có sứ mệnh 

đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, có trình 

độ, kĩ năng, có vốn sống và khát vọng 

cống hiến.

Tháng 05 năm 2019, Vingroup công bố 

thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 

VinBus, chính thức tham gia lĩnh vực vận 

tải hành khách. VinBus vận hành hoàn toàn 

theo mô hình phi lợi nhuận, nhằm góp phần 

xây dựng nền giao thông công cộng văn 

minh, hiện đại, giảm ô nhiễm không khí và 

tiếng ồn cho các đô thị lớn của Việt Nam. 

Dự kiến, VinBus sẽ cung cấp dịch vụ vận 

tải từ tháng 03 năm 2020, bắt đầu tại năm 

thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà 

Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
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Sơ đồ tổ chức

Vingroup đang kinh doanh 
trên ba nhóm lĩnh vực cốt lõi 
là Công nghệ – Công nghiệp 
và Thương mại – Dịch vụ, do 
các trung tâm lợi nhuận độc 
lập (P&L) điều hành tự chủ, 
hạch toán riêng và tự chịu 
trách nhiệm về kế hoạch và 
kết quả kinh doanh. 

Các phòng, ban tại Bộ máy Trung ương 

có chức năng hỗ trợ, giám sát và tư vấn 

hoạt động cho các P&L, cũng như đóng 

vai trò dẫn dắt trong các Hội đồng và tổ 

công tác để thẩm định, theo dõi và phê 

duyệt các quyết định liên quan đến hoạt 

động tại Tập đoàn hoặc các P&L. Cơ cấu 

quản trị của Tập đoàn Vingroup được mô 

tả theo sơ đồ sau đây:

Thương mại −
Dịch vụ

Đại hội đồng
Cổ đông

Ban Kiểm soát

Hội đồng 
Quản trị

Chủ tịch HĐQT
Phạm Nhật Vượng

Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Quang

Công ty TNHH
Sản xuất và Kinh doanh

VinFast

Công nghiệp

CTCP Nghiên cứu và
Sản xuất VinSmart

Công nghệ

Bộ máy
Trung ương

Bất động sản

CTCP Vinhomes
CTCP

DV TM Tổng hợp
VinCommerce

Bán lẻ Y tế Giáo dục

Nhóm các công ty dự án 
Vinhomes

Nhóm các công ty dự án
VinOffice

Hệ thống các TTTM
Vincom

CTCP Bệnh viện
Đa khoa Quốc tế

Vinmec

CTCP Vincom Retail

CTCP Vinpearl

Hệ thống siêu thị công nghệ và điện máy
VinPro và Viễn Thông A

CTCP KD &TMDV
VinPro

CTCP
One Mount Group

Hệ thống siêu thị VinMart

Hệ thống siêu thị mini – 
cửa hàng tiện ích VinMart+

Hệ thống các bệnh viện
Vinmec

Hệ thống các phòng khám
Vinmec

Công ty TNHH MTV
Vinschool

Hệ thống các cơ sở Vinschool 
từ mầm non đến trung học

Trường Đại học VinUni

Công ty TNHH
Giáo dục và Đào tạo

VinAcademy

Hệ thống các khách sạn
Vinpearl
Hệ thống các khu vui chơi
giải trí Vinpearl Land 

Thương mại điện tử Adayroi

Hệ sinh thái số VinID

Hệ thống các nông trường
VinEco

Ban
Kinh tế

Đối ngoại
và M&A

Ban
Tài chính -
Kế hoạch

Ban
Truyền thông

Ban
Pháp chế

Ban
Quản trị Rủi ro

Ban
Kiểm toán

Nội bộ

Ban
Nhân sự

Ban
Cung ứng -
Đấu thầu

Trung tâm
Tư vấn

Sáng tạo

CTCP Phát triển
Công nghệ VinTech

CTCP
Vingroup Ventures

Quỹ đầu tư Vingroup VenturesCác viện nghiên cứu

Nhóm các công ty cung cấp
sản phẩm dịch vụ giải pháp
công nghệ
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Ban Lãnh Đạo

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Nhật Vượng

Bà

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thuý Hằng

Ông

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, THÀNH VIÊN 
HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Khắc Hiệp
Ông

THÀNH VIÊN HĐQT

Won Cheol Park

Bà

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thu Hương
Bà

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Diệu Linh
Ông

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quang

Lãnh đạo cấp cao
Bà

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VINFAST

Lê Thị Thu Thuỷ
Bà

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VINCOMMERCE

Thái Thị Thanh Hải
Bà

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VINSCHOOL
VÀ VINUNIVERSITY

Lê Mai Lan

Ông

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Ling Chung Yee Roy
Ông

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Marc Villiers Townsend

Ban Giám đốc

Ông

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quang
Bà

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Hương Nội

Bà

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dịu
Bà

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Hoàn
Bà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ông

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khương
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Công nghệ

Công nghiệp

Thương mại – Dịch vụ

Ông

TỔNG GIÁM ĐỐC VINFAST

James B. Deluca
Ông

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VINSMART

Mantosh Malhotra
Bà

TỔNG GIÁM ĐỐC VINMEC

Lê Thuý Anh
Bà

TỔNG GIÁM ĐỐC VINSCHOOL

Phan Hà Thuỷ
Bà

TỔNG GIÁM ĐỐC VINCOMMERCE

Thái Thị Thanh Hải

Ông

TỔNG GIÁM ĐỐC VINHOMES

Phạm Thiếu Hoa

Ông

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VINTECH

Le Roto
Bà

TỔNG GIÁM ĐỐC VINCOM RETAIL

Trần Mai Hoa
Bà

TỔNG GIÁM ĐỐC VINPEARL

Vũ Tuyết Hằng

Ban lãnh đạo 
các lĩnh vực 
kinh doanh
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Các giải thưởng

Thương mại – Dịch vụ

Doanh nghiệp Hoạt động huy động vốn Công nghiệp

• Giải thưởng Ngôi sao mới tại Paris Motor Show 2018 dành cho VinFast – 

AutoBest, 2018

• Top 300 Công ty năng động nhất Châu Á – Tạp chí Nikkei Asian Review, 2015, 

2017 – 2018

• Top 50 Doanh nghiệp hàng đầu khu vực Châu Á (Asia’s Fab 50), Top 40 thương 

hiệu đắt giá nhất Việt Nam – Forbes, 2018

• Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vietnam Report, 2017 – 2018

• Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững – VCCI, 2016 – 2018

• Top 10 doanh nghiệp vì người lao động năm – Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội và Báo Lao động, 2014 – 2018

• Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam lĩnh vực Bất động sản/Kiến trúc/ Thiết kế, Bán lẻ/

Bán sỉ/Thương mại và Ẩm thực/Nghỉ dưỡng năm 2016 – 2018; Top 100 nơi làm 

việc tốt nhất Việt Nam – Mạng Anphabe.com, 2014 – 2018

• Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam vinh doanh các thương hiệu Vinhomes, 

Vincom Retail, VinCommerce, Vinpearl và Công ty CTCP Phát triển Đô thị Nam 

Hà Nội – Brand Finance, 2015 – 2016

• Xếp hạng ba trong Bảng công bố 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam – 

Forbes Việt Nam, 2015

• Top 50 công ty niêm yết tốt nhất – Forbes Vietnam, 2018 – 2019

• Giao dịch vốn cổ phần lần đầu xuất sắc nhất khu vực châu Á và Việt Nam – The 

Asset và IFR Asia, 2018

• Giao dịch M&A và phát hành cổ phiếu ấn tượng nhất Việt Nam – The Asset, 

2018

• Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất Châu Á Thái Bình Dương – Tạp 

chí Finance Asia, 2017 

• Phát hành vốn thị trường cận biên tốt nhất Châu Á – Tạp chí International 

Financing Review Asia, 2017

• Thương vụ vay hợp vốn quốc tế tốt nhất Việt Nam – The Asset, 2016

• Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản tại Việt Nam – BCI Asia Awards, 2018 – 2019

• Chủ đầu tư Bất động sản uy tín nhất Việt Nam – Vietnam Report, 2015 – 2019 

• Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án du lịch 

nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Euromoney, 2018

• Nhà phát triển đầu tư bất động sản uy tín nhất – Giải thưởng Quốc gia Bất động 

sản Việt Nam năm 2018

• Giải thưởng Dự án dẫn đầu xu thế và Tọa đàm thị trường bất động sản vinh 

danh Vinhomes Ocean Park, Vinhomes West Point và Vinhomes Star City 

• Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Euromoney, 2017

• Tòa nhà cao tầng tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương cho dự án Vinhomes 

Metropolis và Công trình kiến trúc cao tầng tốt nhất Thế giới dành cho tòa 

tháp Landmark 81 – Giải thưởng Bất động sản quốc tế, 2017

• Khu đô thị phức hợp tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương dành cho Vinhomes 

Central Park và Khu đô thị có thiết kế cảnh quan tốt nhất Việt Nam dành cho 

Vinhomes Times City – Park Hill – Giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái 

Bình Dương, 2016

• Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam (Vinhomes Times City) và Trung tâm 

thương mại tốt nhất Việt Nam (Vincom Mega Mall Times City) – Giải thưởng 

Bất động sản khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 2015

• TTTM tốt nhất Việt Nam dành cho Vincom Center Landmark 81, Dự án Phức hợp 

tốt nhất Việt Nam dành cho dự án Vinhomes Ocean Park – giải Bất động sản 

Châu Á Thái Bình Dương, 2019

• Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư trung tâm thương 

mại tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt 

Nam – Tạp chí Euromoney, 2015 và 2017

• Giải đặc biệt cho hạng mục Các Khu vực đã được xây dựng vinh danh Vinpearl 

Nam Hội An và Giải Xuất sắc tiêu biểu cho hạng mục Tổ chức tham gia quản 

lý phát triển đô thị xuất sắc vinh danh Vinhomes – Giải thưởng Đô thị Quốc gia 

VUPA 2018

• Top 10 khách sạn năm sao hàng đầu Việt Nam chín năm liên tiếp từ năm 2010 

đến 2018, Top năm khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016 – 2018 – Tổng cục 

Du lịch Việt Nam

• Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á vinh danh thương hiệu VinCommerce – 

Enterprise Asia, 2019

• Giải Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam dành cho VinEco – Tổng hội 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
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Mạng lưới

Công nghệ

Công nghiệp

Thương mại – Dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINTECH

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3209 7888

Email: info@vintech.net.vn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH VINFAST

Trụ sở: Khu Kinh tế Đình Vũ – Đảo Cát Hải, 

thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 19 0023 2389

Website: vinfast.vn

Email: cskh@vinfast.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ 
SẢN XUẤT VINSMART

Trụ sở: Lô CN1-06B-1&2 Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,

Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: +84 22 5396 9999

Website: vsmart.net

Email: care@vinsmart.net.vn

NHÀ MÁY VINFAST

Trụ sở: Khu Kinh tế Đình Vũ – Đảo Cát Hải,

thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải,

thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL 

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị

sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng,

quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3975 6699

Website: www.vincom.com.vn

Email: info@vincom.com.vn, ir@vincom.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ADAYROI

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 1900 1901

Website: www.adayroi.com

Email: cskh@.adayroi.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 1900 636 699

Website: www.vinpearl.com

Email: callcenter@vinpearl.com

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO

Trụ sở: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 7102 2888

Website: www.vineco.net.vn

Email: v.info.vineco@vingroup.net

CÔNG TY TNHH MTV VINSCHOOL

Trụ sở: T35–36, Khu đô thị Vinhomes Times City,

số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy,

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3975 3333 /+84 28 3622 6888

Website: www.vinschool.edu.vn

Email: info@vinschool.edu.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị

sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3974 9999

Website: www.vinpro.net

Email: v.cskh01@vinpro.net

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Trụ sở: Khu đô thị Vinhomes Times City, 

số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Số điện thoại: +84 24 3974 9350

Website: www.vinhomes.vn

Email: info@vinhomes.vn, ir@vinhomes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VINCOMMERCE 
(VINMART, VINMART+)

Trụ sở: Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé,

quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +84 28 3975 9568

Website: www.vincommerce.com

Email: cskh@adayroi.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Trụ sở: Khu đô thị Vinhomes Times City,

số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy,

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3975 0028

Website: www.vinmec.com

Email: info.tc@vinmec.com

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Trụ sở: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3974 9999

Website: www.vingroup.net

Email: info@vingroup.net, ir@vingroup.net
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tinh thần Việt Nam
Mãnh liệt




