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4 THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC
MESSAGE FROM GENERAL DIRECTOR

Kính thưa Quý vị,

C
ông ty Cổ phần Sài Gòn Triển Vọng (SAVISTA) được 
ra đời với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực bất động sản, từng có kinh nghiệm 
làm việc tại các công ty lớn trong, ngoài nước và 
giảng dạy tại các trường Đại học uy tín tại Việt Nam.

Lấy Chất lượng và Uy tín làm phương châm hoạt động, suốt 
gần 10 năm qua, SAVISTA đã mang đến cho khách hàng của 
mình những dịch vụ chất lượng, những giải pháp hữu ích và 
những chuỗi giá trị bền vững, được các chủ đầu tư, các ban 
quản trị và cộng đồng cư dân đánh giá cao, đưa SAVISTA trở 
thành một trong những công ty quản lý bất động sản hàng 
đầu tại Việt Nam như hiện nay.

Với năng lực đã kiểm chứng, SAVISTA được nhiều chủ đầu tư 
trong và ngoài nước chọn làm đối tác quản lý, vận hành dự 
án. Hiện tại, SAVISTA đang quản lý, vận hành hơn 30 dự án 
có quy mô lớn tại TP. HCM như: Flemington, Docklands, The 
Eastern, Cantavil, Vietnam Airline, Bộ Công An, khu đô thị Gia 
Hòa,… Đặc biệt, SAVISTA vừa được Tập đoàn Phú Cường chọn 
làm đơn vị quản lý khu đô thị Phú Cường Kiên Giang - khu đô 
thị lấn biển lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 
168 ha. Riêng đối với các dự án cao ốc văn phòng, SAVISTA đã 
khai thác hơn 200 tòa nhà, cho thuê hơn 200.000 m2 diện tích 
sàn. Những kết quả đạt được đã khẳng định vị thế của SAVISTA 
trong Top 5 Doanh nghiệp thành công về lĩnh vực quản lý vận 
hành chung cư, cao ốc, môi giới cho thuê bất động sản tại thị 
trường Việt Nam.

Kế hoạch đến năm 2020, SAVISTA dự kiến nâng tổng số dự án 
quản lý lên trên 53 dự án và nâng tổng diện tích sàn cho thuê 
lên trên 300.000 m2. 

Để hoàn thành những mục tiêu đó, SAVISTA sẽ tiếp tục phát 
huy những thế mạnh sẵn có từ đội ngũ cán bộ - nhân viên 
chuyên nghiệp, tận tậm; từ hệ thống quản lý hoàn thiện, hiện 
đại; từ các mối liên hệ mật thiết với nhiều doanh nghiệp bất 
động sản trong và ngoài nước; và đặc biệt là từ lòng tin đã 
được tạo dựng nơi khách hàng. SAVISTA sẽ luôn lắng nghe 
những ý kiến góp ý thiện chí, những phê bình nghiêm túc 
của khách hàng để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý theo 
phương châm: “Trao niềm tin - Nâng tầm giá trị”.

SAVISTA luôn trân trọng mọi giá trị nền tảng cho sự phát triển 
và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi 
mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn, lợi ích 
của Quý cổ đông, đối tác và khách hàng. Chúng tôi tin tưởng 
rằng với tập thể SAVISTA đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ 
hết mình của Quý vị, chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại sự hài 
lòng tuyệt đối thông qua những dịch vụ hoàn hảo và tâm               
huyết nhất.

Thay mặt Ban Lãnh đạo SAVISTA, tôi gửi lời cảm ơn đến Quý 
cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng 
hộ SAVISTA trong suốt thời gian qua. Với nội lực của tập thể 
được kết tinh qua một hành trình lao động miệt mài và đầy 
trách nhiệm, tôi tin rằng SAVISTA sẽ tiếp tục hoàn thành xuất 
sắc những kế hoạch trong tương lai. Chúng tôi luôn đề cao 
sự cam kết với Quý vị trong chuỗi giá trị ngành để cùng phát 
triển, mang lại những giá trị bền vững cho xã hội, cũng như 
đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bất động sản 
tại Việt Nam.

Hãy trao niềm tin cho SAVISTA để giữ vững và nâng tầm 
giá trị cho Bạn! 

Trân trọng, 

Tổng Giám đốc
NGUYỄN TIẾN DŨNG
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Dear valued customers,

S
aigon Vista Corporation (SAVISTA) was generated 
thanks to the contribution of leading experts in the 
real estate, who have experienced in working in big 
domestic and foreign companies, and who have 
taught in the prestigious universities in Vietnam.

Always placing Quality and Prestige on the top of our motto 
throughout the last 10 years, SAVISTA has brought to the 
customers quality service, useful solutions, and sustainable 
chains of values which are highly appreciated by Board of 
Management and residence community, which drives SAVISTA 
forward as one of the top/leading real estate management 
companies in Vietnam at currently.

By our certified capability, SAVISTA has been entrusted to be 
partners of many domestic and foreign companies in many 
management and operation projects. Currently, SAVISTA has 
been managing and operating more than 30 large-scale 
projects in HCMC such as Flemington, Docklands, The Eastern, 
Cantavil, Vietnam Airline, Ministry of Public Security Apartment,  
Gia Hoa New Urban Area and so on. Especially, SAVISTA has 
just been selected to be project management for Phu Cuong 
Kien Giang New Urban Area - the biggest sea-encroachment 
urban area in Mekong Delta with 168-ha area. As for high-
rise office building project, SAVISTA has exploited more than 
200 buildings, leased more than 200,000m2 net sale area. 
The achievements of SAVISTA have been affirmed in Top 5 of 

successful companies in the domain of building management 
and brokerage for Vietnam real estate market.

To 2020, we plan to manage more than 53 projects and increase 
the total floor area for lease up to more than 300.000m2. 

In order to get this target, we will make the most of  our available 
strengths including the devoted and professional staffs, the 
modern management system, the close relationship with 
domestic and foreign enterprises in real estate field, especially 
the customers’ entrustment. SAVISTA is always welcome the 
customers’ sincere reviews and serious criticisms as these 
help us improve our service quality as well as management 
process based on the motto “Your entrustment – Value’s 
increment”.

SAVISTA always appreciates every basis value for our 
development and try our best to provide the best services to 
our valued shareholders, partners and customers. Thanks to 
the staffs’ solidarity and customers’ support, we do believe to 
bring you the special satisfaction through the most perfect and 
enthusiastic services.

On behaft of SAVISTA’s Board of Management, I would like to 
express the heartfelt thanks to our shareholders, partners and 
customers, those who trust and support SAVISTA during the last 
time. We might face a lot of challenges and difficulties in the 
coming time, but with our clear orientation on development 
strategy in the tight combination with the strengths of our group 
that have been reinforced throughout continuous working 

duration and full responsibility, I strongly believe that we are 
able to fulfill all the planned missions perfectly. We always 
give prominence to our commitment with the partners with 
our willing to share and support for mutual development 
and offering sustainable values for shareholders, partners, 
clients and sustainable development of the society as well 
as contribution to the general development of Vietnam real 
estate market.

Please give us your entrustment and we will increase 
your value.

Best regards.

General Director
NGUYEN TIEN DUNG
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VISION, MISSION, CORE VALUES

TẦM NHÌN 
Trở thành thương hiệu lớn về dịch vụ bất động sản tại 
Việt Nam.

SỨ MỆNH 
-  Đối với khách hàng (Chủ tòa nhà, khách thuê, 
chủ căn hộ,…)
•  Tận tâm, tận lực vì lợi ích của khách hàng.
•  Đem lại môi trường sống và nơi làm việc tiện nghi, thoải mái, 
an toàn cho tòa nhà.
•  Nâng cao hình ảnh và giá trị của tòa nhà thông qua dịch vụ 
quản lý chuyên nghiệp.
•  Đề cao sự công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện 
dịch vụ.
-  Đối với cổ đông và đối tác 
•  Nêu cao tinh thần hợp tác cùng phát triển.
•  Bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản của cổ đông tại 
Công ty.

-  Đối với nhân viên 
•  Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 
sáng tạo, trách nhiệm và nhân văn.
•  Gắn kết hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của 
người lao động.
-  Đối với cộng đồng và xã hội 
•  Cung cấp cho thị trường dịch vụ chất lượng và 
chuyên nghiệp.
•  Thay đổi cách nhìn nhận về năng lực, hiệu quả và uy tín của 
doanh nghiệp quản lý BĐS taị Việt Nam.
•  Góp phần xây dựng văn hóa ứng xử vì cộng đồng.
•  Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nâng cao ý thức 
nghề nghiệp, ý thức cộng đồng.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG 
Sự hài lòng của khách hàng là thành quả của SAVISTA - Lợi ích 
của khách hàng cũng là lợi ích của SAVISTA.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Vì khách hành

Chữ Tín

Hệ thống
Chuyên
nghiệp

4 trụ cột tạo nên

của SAVISTA
GIÁ TRỊ CỐT LỖI
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CHỮ TÍN 
Đây là giá trị khởi nguyên của mọi thành công của SAVISTA kể 
từ ngày đầu thành lập cho đến nay và vẫn sẽ là giá trị quan 
trọng trong tương lai. Mọi hoạt động của mỗi thành viên 
SAVISTA đều phải dựa trên chữ Tín này:

• Chữ Tín cần phải giữ với chính bản thân. 
• Chữ Tín cần phải giữ với đồng nghiệp. 
• Chữ Tín cần đặc biệt phải giữ với khách hàng. 

HỆ THỐNG 
SAVISTA đã có những thay đổi nền tảng về phương thức quản 
trị để tạo ra một khởi đầu mới cho sự phát triển mạnh mẽ 
trong 5 năm tới. Đối với Công ty dịch vụ như chúng ta, những 
quy trình hoạt động, hệ thống quản lý hiện nay đã tạo nên hệ 
thống tri thức của Công ty mà phải qua nhiều trải nghiệm mới 
tạo dựng được. Đây chính là sự khác biệt mà không phải bất 
kỳ công ty quản lý bất động sản nào trên thị trường có thể có 
được.

SAVISTA luôn xác định mỗi thành viên là tài sản quý giá của 
Công ty. Đồng thời, Công ty cũng mong muốn từng thành 
viên hiểu rằng SAVISTA là một tập thể, nơi mọi thành viên hợp 
tác để cùng mang đến lợi ích chung cho tất cả thành viên 
của Công ty chứ không vì lợi ích của bất kỳ một cá nhân nào. 

Những quy trình làm việc, tính hệ thống của phương thức 
quản trị xem xét ở khía cạnh cơ bản nhất là biện pháp hữu hiệu 
nhất để Công ty và từng thành viên tránh được những rủi ro 
trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, đây cũng là yếu tố giúp 
Công ty luôn đảm bảo được chất lượng dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng.

CHUYÊN NGHIỆP 
Những quy trình, hệ thống quản lý của SAVISTA, khi áp dụng 
đúng sẽ giúp thành viên khai thác được tri thức và nguồn tri 
thức này được đúc kết trong nhiều năm của toàn hệ thống. 
Nhờ đó các hoạt động được tiêu chuẩn hóa, nhất quán và chất 
lượng dịch vụ của Công ty luôn ổn định. Khi đó, các thành viên 
luôn thể hiện được tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. 
Tuy nhiên, nếu không có sự nhạy cảm trong quá trình hoạt 
động thì chính thế mạnh này sẽ dẫn đến sự bảo thủ, trì trệ khi 
cung cấp dịch vụ.

Chính sự linh hoạt và chuyên nghiệp, đã giúp SAVISTA trở nên 
nổi trội trên thị trường. Lĩnh vực quản lý bất động sản còn 
rất mới ở thị trường Việt Nam, do đó đòi hỏi mỗi thành viên 
SAVISTA phải luôn linh hoạt để hoạt động chuyên nghiệp.

VÌ KHÁCH HÀNG 
Khách hàng bên ngoài không chỉ là những đối tác ký hợp đồng 

với Công ty. Khách hàng bao gồm cả những đối tượng hưởng 
lợi ích, đó là cư dân, khách thuê,… tại những dự án mà Công 
ty quản lý. Đây chính là những đối tượng thực sự sẽ đánh giá 
chất lượng dịch vụ của Công ty và có ý nghĩa quan trọng vào 
thành công của Công ty. Chúng ta luôn tìm cách đáp ứng tốt 
nhất những nhu cầu, mong muốn của họ.

Một đối tượng khách hàng khác mà chúng ta có thể không để 
ý là khách hàng nội bộ, các bộ phận - phòng ban khác, những 
người nhận kết quả công việc của mình. Kết quả công việc của 
mình chính là dữ liệu đầu vào để bộ phận, phòng ban tiếp theo 
thực hiện công việc của họ. Nếu không quan tâm đến điều này 
thì sẽ dẫn đến việc các bộ phận, phòng ban cần phải tốn kém 
thêm thời gian để xử lý dữ liệu thành thông tin mà họ cần. Khi 
đó toàn bộ Công ty phải tốn rất nhiều nguồn lực cho việc xử 
lý dữ liệu mà không mang lại hiệu quả thực sự. Vấn đề quan 
trọng khác là mỗi phòng ban đều có chuyên môn riêng mà các 
phòng ban khác không thể hiểu thấu đáo được. Như vậy, với 
cùng một thông tin thì các phòng ban khác nhau có thể hiểu 
theo cách khác nhau hoặc thông tin bị bỏ qua do chủ quan 
cho rằng không quan trọng vì không có chuyên môn sâu, làm 
cho công việc bị hiểu sai, chậm trễ.

Sự hài lòng của khách hàng là thành quả của SAVISTA, lợi ích 
của khách hàng cũng là lợi ích của SAVISTA.
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VISION, MISSION, CORE VALUES

VISSION
Becoming the prominent trademark of Real estate service in 
Vietnam. 

MISSION
- To Clients (building owners, tenants, 
apartment owners…)
•  Trying the best for customers’ benefits.
•  Providing the buildings the safe and comfortable environment 
for working and living.
•  Enhancing the image and value of the building through the 
professional services.
•  Dignifying the publicity and transparency in service operation.
- To Shareholders and Partners
•  Heightening the spirit of cooperation for development.
•  Preserving and increasing property value of shareholders.
- To staffs
•  Building up a professional, dynamic, creative, responsible and 
human working environment.
•  Connecting employer’s interest to employees’ interest  closely.

- To community and society
• Providing quality and professional services to the market.
• Changing the perception on the competence, efficiency and 
prestige of real estate management enterprises in Vietnam.
• Contributing to the development culture of community 
behavior.
• Sharing knowledge, experience, contributing to raising 
awareness of the profession, community awareness.

MOTTO OF OPERATION
The customers’ satisfaction is SAVISTA’s achievement - 
Customers’ benefits are also SAVISTA’s benefits.

CORE VALUES

For customers

Prestige

System Profession

The four pillars
of SAVISTA’s core values
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PRESTIGE
This is the original value of SAVISTA’s success since the starting 
day up to now and will be the important value in the future. 
Every activity of SAVISTA’s staff must base on this Prestige:

• Prestige with yourself
• Prestige with colleagues
• Prestige with customers

SYSTEM
SAVISTA has made fundamental changes about administrator 
method to create a new beginning for strong growth in the next 
5 years. For service companies like us, operational processes, 
management systems now create the knowledge system of 
the Company that must be through a lot of experiences. This is 
the difference that not any real estate management company 
in the market can get.

SAVISTA always identifies each member as a valuable asset 
of the Company. At the same time, the Company also wants 
each member to understand that SAVISTA is a team where 
every member cooperates to bring the mutual benefit to all 
members of the Company, not for the benefit of any individual. 

Work processes, Systematism of the mode of administration, 
in the most fundamental aspects is the most effective way 
for the Company and each member to avoid risks during 
their operations. Moreover, this is also the factor that helps 
the Company to ensure the quality of service provided to 
customers.

PROFESSION
When applied SAVISTA's processes, management systems 
properly, will help members exploit the knowledge is 
summarized in many years of the system. As a result, the 
standardized, consistent and quality service of the company is 
stable. At that time, the members always show professionalism 
in all activities. However, if there is no sensitivity in the 
operation process, the strength will lead to conservative views, 
stagnation when providing services.
SAVISTA has become more dominant in the market due to 
flexibility and professionalism. Real estate management is very 
new in the Vietnamese market, thus requiring every SAVISTA 
member to be flexible enough to operate professionally.

FOR CUSTOMERS
Outside customers are not only contracted with the company, 

but also include the beneficiaries, residents, tenants,... in the 
projects the company manages... These are the real customers 
who will evaluate the quality of service and the significance of 
the success of the company. We always find the best way to 
meet their needs.

Another customer object that we may not notice is the 
internal customer, the another department, who receives the 
results of our work. The result of our work is data input to the 
department, the next department to do their job. If you do not 
care about this then it will take time for staffs and departments 
to spend more time processing the information that they need. 
Then the entire company has to spend a lot of resources for 
the data processing without really effective. Another important 
issue is that each department has its own expertise that other 
departments can not grasp thoroughly. Therefore, with the 
same information, different departments can be understood 
differently or the information is ignored because the subjective 
thinks it is not important because there is no deep expertise, 
making the business misunderstood and delayed.

Customer satisfaction is the achievement of SAVISTA, the 
benefit of the customer is also the benefit of SAVISTA.



10

Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TRIỂN VỌNG
Tên viết tắt:  SAVISTA
Logo: 

Slogan :  “TRAO NIỀM TIN - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”

Trụ sở:   163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, VN

Website:  www.savista.com.vn

Email:   info@savista.com.vn

Điện thoại:  (84.8) 38 422 172     Fax: (84.8) 38 440 144

Người đại diện:  Ông Nguyễn Tiến Dũng  Chức danh: Tổng Giám đốc

Giấy CNKD số:    0306114011 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM,

  cấp ngày 29/09/2008

MST:   0306114011

Thành viên các Hiệp hội
•  Thành viên Hiệp hội BĐS TP. HCM.
•  Thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
•  Hội viên chính thức CLB Doanh nhân Sài Gòn.

TỔNG QUAN CÔNG TY
GENERAL INFORMATION
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Company name:  CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TRIỂN VỌNG
English name:   SAIGON VISTA CORPORATION
Abbreviation:   SAVISTA
Logo: 

Slogan :   “TRAO NIỀM TIN - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”
Address:   163 Nguyen Van Troi, Ward.11, Phu Nhuan District, HCM City, VN
Website:   www.savista.com.vn
Email:    info@savista.com.vn
Tel    (84.8) 38 422 172     Fax: (84.8) 38 440 144
Representatives:  Mr. Nguyen Tien Dung  Title: General Director
Business certificate No:   0306114011 Issued by the HCMC Department of Planning  
   and Investment on 29th Sep 2008
Tax code:   0306114011

Association Memberships
•  Member of HCMC Real Estate Association.
•  Member of Vietnamese Committee of Commercial and Industry (VCCI).
•  Official member of Saigon Businessmen Club.
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2008

2009

2010

2012

2011

- Ngày 29/9/2008, Công ty CP Sài Gòn Triển Vọng - SAVISTA được thành lập, Tổng Giám đốc là ông 
Nguyễn Tiến Dũng.
- Saigon Vista Corporation (SAVISTA) was established on 29th September 2008. Mr. Nguyen Tien Dung was 
General Director.

- Nhận quản lý dự án đầu tiên - tòa nhà văn phòng HBT Tower. 
- Managed the first project - the office building HBT Tower.

- Ký kết hợp đồng quản lý 2 dự án chung cư căn hộ đầu tiên và 1 dự án phức hợp căn hộ - văn phòng.
- Thành lập bộ phận tư vấn, cho thuê BĐS.
- Signed contracts to manage first 02 apartments and 01 apartment and office complex.
- Establishment of consulting, real-estate leasing department.

- Đầu tư nghiên cứu và xây dựng phần mềm quản lý tòa nhà trực tuyến OMS (Online Management System).
- Ký kết thêm 3 hợp đồng quản lý tòa nhà văn phòng cho thuê và chung cư, tổng số dự án quản lý: 7 dự án.
- Invested in studying and building up Online Management System (OMS).
- Signed 03 more contracts in managing office building for lease, the total managing project: 07 projects.

- Chính thức áp dụng hệ thống phần mềm OMS vào quản lý tòa nhà.
- Tiếp tục ký kết thêm 3 hợp đồng quản lý tòa nhà, tổng số dự án quản lý: 10 dự án.
- Officially applied OMS to building management.
- Signed 03 more contracts in managing office building, the total managing project: 10 projects.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT HISTORY
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2013

2014

2015

2017

2016
- Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm ERP và đưa vào áp dụng phần mềm văn phòng điện tử (eOffice).
- Trở thành đơn vị quản lý khu phức hợp giải trí lớn nhất miền Tây (Khu đô thị Phú Cường) - Công ty 
Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
- Vinh dự nhận giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2016”.
- Set up ERP software system and applied eOffice software.
- Became the management unit for Phu Cuong Kien Giang New Urban Area - the biggest sea-encroachment urban area in 
Mekong Delta - Phu Cuong Kien Giang Investment Corporation.
- Won “Vietnam Strong Trademark Award 2016”.

- Công ty thành viên của SAVISTA được thành lập - Công ty TNHH Phát triển Dịch Vụ ANZ (gọi tắt là Công ty ANZ).
- Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập.
- Tổng số dự án quản lý: 15 dự án.
- SAVISTA’s member company was established - ANZ Services Development Company Limited (Abbreviation: ANZ).
- Celebrated 5 year anniversary.
- The total managing project: 15 projects.

- Áp dụng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPIs.
- Applied the Key Performance Indicators (KPIs).

- Thay đổi nhận diện thương hiệu logo.
- Thiết lập mô hình thẻ điểm cân bằng BSC vào quản trị điều hành Công ty. 
- Tổng số dự án quản lý: 20 dự án.
- Changed company’s logo.
- Applied Balanced Score Card (BSC) to company management and operation.
- The total managing project: 20 projects.

- Cấu trúc lại bộ máy, hình thành các khối chức năng, thành lập khối vận hành.
- Tiếp nhận thêm 10 dự án mới, tổng số dự án quản lý: 30 dự án.
- Re-structured the company organization, divided the functional group, and set up Operation Group.
- Managed 10 project more, the total managing project: 30 projects.
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Phó Tổng Giám đốc 
kiêm Giám đốc Kinh doanh Tổ giúp việcPhó Tổng Giám đốc 

kiêm Giám đốc Vận hành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Tổng Giám đốc 
kiêm Giám đốc Công ty ANZ 

Giám đốc Đối ngoại Giám đốc 
Quản trị Nội bộ Giám đốc 

Khối Quản lý 1
Giám đốc 

Khối Quản lý 2

Phòng 
Marketing - R&D Phòng Kế toán

Bộ phận Pháp chế 

Phòng 
Hành chính Nhân sự

Bộ phận 
Phát triển 

phần mềm ERP

Phòng 
Phát triển Dự án

Phòng 
Kinh doanh 
Bất động sản

Bộ phận 
Khai thác Dịch vụ

Phòng 
Nghiệp vụ Đào tạo

Phòng Kỹ thuật

Ban Kiểm soát 
Chất lượng Dịch vụ

Bộ phận 
Kế toán Dự án

Bộ phận Triển khai & 
Hỗ trợ Dự án

Dự án A Dự án D 

Dự án E 

Dự án F 

Dự án B 

Dự án C 

KHỐI QUẢN TRỊ NỘI BỘ KHỐI KINH DOANH KHỐI VẬN HÀNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATION CHART
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Deputy General Director 
and Chief Customer O�cer Team support

Deputy General Director 
and Operation Director

GENERAL MEETING OF 
SHAREHOLDERS

GENERAL DIRECTOR

BOARD OF DIRECTORS

Deputy General Director 
and ANZ Director

PR Director Chief 
Executive O�cer Managing

Director 1
Managing
Director 2

Marketing -
R&D Dep't

Accounting Dep't

Legislation Dep't

Human Resource - 
Administration Dep't

ERP Software 
Development

Dep't

Business 
Development Dep't

Sales & Leasing Dep't

Services Development 
Dep't

Training Dep't

Technical Dep't

Service Quality 
Control Dep't

Project accounting 
Dep't

Project Deployment 
& Support Dep't

Project A Project D 

Project E 

Project F 

Project B 

Project C 

EXECUTIVE OFFICER GROUP BUSINESS GROUP OPERATING GROUP



16 CÔNG TY THÀNH VIÊN - ANZ
MEMBER COMPANY OF SAVISTA CORP - ANZ
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CÔNG TY THÀNH VIÊN - ANZ
ANZ là Công ty thành viên của SAVISTA. Với mục đích chuyên môn hóa ngành nghề và phân khúc thị trường, Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ ANZ được 
thành lập với định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, khai thác tiện ích và dịch vụ làm sạch. Tuy là pháp nhân độc lập nhưng Công 
ty ANZ vẫn có được sự hỗ trợ, sử dụng nguồn nhân lực, công nghệ và hệ thống từ Công ty SAVISTA trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

English Name:  ANZ SERVICES DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Fields of Business:  - Real estate management service
   - Cleaning service
   - Caring for trees service
   - Repair service, technical maintenance service
   - Kill insects, clean pool service

Head Office:  8th Floor, Vimadeco Building, 163 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC. 
Tel:   (84.8) 3842 4685  -  (84.8) 3842 4757
Fax:   (84.8) 38 440 114
Email:   info@congtyanz.com
Website:   www.congtyanz.com

Tên Công ty:  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ANZ

Ngành nghề chính: - Dịch vụ quản lý bất động sản
   - Dịch vụ làm sạch
   - Dịch vụ chăm sóc cây xanh
   - Dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật
   - Dịch vụ diệt côn trùng, súc rửa hồ nước

Trụ sở chính:  Lầu 8, Tòa nhà Vimadeco, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel:   (84.8) 3842 4685  -  (84.8) 3842 4757
Fax:   (84.8) 38 440 114
Email:   info@congtyanz.com
Website:   www.congtyanz.com

MEMBER COMPANY OF SAVISTA CORP - ANZ
ANZ is a member company of SAVISTA. For the purpose of specializing in the industry and market segment, ANZ Services Development Company Limited 
was established with depth orientation in the condominium management, utilities extraction and cleaning services. Although as an independent legal 
entity, ANZ was supported and used of human resources, technology and systems from SAVISTA during providing services to customers.
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THẾ MẠNH DỊCH VỤ CỦA SAVISTA
Tư vấn - Quản lý bất động sản
Hiện nay, các chủ đầu tư rất cần một đơn vị quản lý bất động 
sản chuyên nghiệp để có thể tư vấn và giúp họ quản lý tốt tòa 
nhà, từ đó góp phần biến những tòa nhà trở thành một cộng 
đồng văn hóa với không gian sống lý tưởng. 

Những băn khoăn trong việc quản lý bất động sản
- Tại sao phải quản lý bất động sản?
- Tại sao tòa nhà không thu hút và giữ chân khách hàng?
- Làm sao để tòa nhà luôn hoạt động an toàn, khai thác có lợi 
thế và phát huy hiệu quả tiềm năng?
- Chủ đầu tư chưa biết bắt đầu từ đâu để quản lý, vận hành và 
khai thác tòa nhà đang đầu tư?
- Chủ đầu tư mất nhiều thời gian để xử lý các công việc phát 
sinh trong quá trình quản lý?

Giá trị thực SAVISTA mang lại
- Bảo đảm và gia tăng giá trị tòa nhà.
- Giảm thiểu chi phí.
- Tăng nguồn doanh thu.
- Tăng thêm lợi nhuận.
- Củng cố lòng tin, sự an tâm cho chủ đầu tư, cư dân.

Các hoạt động của quản lý bất động sản
- Lên phương án kinh doanh và quản lý tòa nhà.
- Tìm và lựa chọn khách thuê.
- Đàm phán hợp đồng thuê.
- Nghiên cứu thị trường.
- Lập và triển khai kế hoạch Marketing cho tòa nhà.
- Quản lý tài chính và báo cáo thuế.
- Chăm sóc khách hàng.
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
- Vận hành hệ thống kỹ thuật.
- Bảo vệ tòa nhà.
- Vệ sinh tòa nhà.

THẾ MẠNH DỊCH VỤ CỦA SAVISTA
SAVISTA’S SERVICE STRENGTHS
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THE STRENGTHS SERVICE OF SAVISTA
Consulting the real estate management
Nowadays, investors need a professional real estate management 
company that can advise and help them manage the building well, 
thereby contributing to turning buildings into a cultural community 
with ideal living space.

Concerns over the management of real estate
- Why must you manage the real estate?
- Why doesn’t the building attract and retain customers?
- How is it to keep the building operating safely, exploiting  benefit  
and improving potential  effectively ?
- The investors don’t know where to start managing, operating and 
exploiting the building invested, do they?
- The investors take a lot of time to handle the work arising from the 
process of management, don’t they?

The real value of SAVISTA
- Ensure and increase the value of the building.
- Reduce costs.
- Increase revenue.
- Increase your profits.
- Strengthening confidence, peace of mind for investors, residents.

The operation of real estate management
- Set up business plan and manage the building.
- Find and select tenants.
- Negotiate lease contract.
- Market research.
- Develop and implement marketing plans for the building.
- Financial management and tax reporting.
- Customer care.
- Maintenance, periodic maintenance.
- Operate the technical system.
- Protect the building.
- Cleaning the building.

- Củng cố lòng tin, sự an tâm 
cho chủ đầu tư, cư dân.

- Strengthening confidence, peace 
of mind for investors, residents.

- Bảo đảm và gia tăng 
giá trị tòa nhà.

- Ensure and increase 
the value of the building.

- Giảm thiểu chi phí.
- Reduce costs.

- Tăng nguồn doanh thu.
- Increase revenue.

- Tăng thêm lợi nhuận.
- Increase profits.
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QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN

THẾ MẠNH DỊCH VỤ CỦA SAVISTA
SAVISTA’S SERVICE STRENGTHS
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Flow of work.

Coordinate, support 
work flow

Investor/Administration/ 
Service Supplier/Resident

Board of 
Director 
General

Board of Building 
Manangement

Marketing 
Dep’tLegislation 

Dep’t

Human Resource 
- Administration 

Dep’t 

Accounting 
Dep’t 

IT Dep’t

Technical 
Dep’t

Management 
Group 1/2

Training 
Dep’t 

Project 
development 

Dep’t

Real estate 
business

Investor/Regent/ 
Service Supplier

COORDINATION PROCESS IN MANAGEMENT AND OPERATION OF THE PROJECT
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CÁC GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA SAVISTA

SAVISTA luôn tâm niệm mỗi đề xuất, giải pháp của mình sẽ đóng vai trò như một viên gạch mà 
khi kết hợp với những yếu tố khác như định hướng kinh doanh, văn hóa của mỗi khách hàng 
sẽ góp phần dựng xây bức tường thành công cho chính doanh nghiệp đó. Do đó, chúng tôi 
không ngừng nghiên cứu để cho ra nhiều gói dịch vụ tiện ích, góp phần giúp chủ đầu tư bảo 
vệ và tối đa hóa giá trị tài sản, cũng như giảm thiểu được chi phí và giúp khách hàng yên tâm 
hơn với tài sản của mình.

Dưới đây là các gói dịch vụ được chúng tôi đầu tư và phát triển lâu dài:
Dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà (trọn gói)
- Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà OMS.
- Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng Ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính,                    
kế toán,…
- Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư 
trưởng, nhân viên kỹ thuật.
- Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,…

Tư vấn quản lý và chuyển giao
- Xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý, biểu mẫu và hướng dẫn triển khai áp dụng phù 
hợp với đặc thù từng tòa nhà.

THẾ MẠNH DỊCH VỤ CỦA SAVISTA
SAVISTA’S SERVICE STRENGTHS

- Xây dựng tiêu chuẩn nhân sự, tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp với đẳng cấp của tòa nhà/                         
khách hàng.
- Tuyển dụng, hướng dẫn/đào tạo và đánh giá nhân sự Ban Quản lý.
- Tuyển chọn, đánh giá chất lượng các dịch vụ: Bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo trì,…
- Xây dựng ngân sách hoạt động, tư vấn cân đối thu - chi tại tòa nhà theo tháng/năm.

Dịch vụ tư vấn điều hành (tự chọn)
- Cung cấp nhân sự quản lý chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế của khách hàng, đảm nhiệm 
một vài vị trí quan trọng hoặc một phần dịch vụ theo gói 1 để tham gia điều hành tòa nhà như: 
Trưởng Ban Quản lý, Kỹ sư trưởng, dịch vụ vận hành hệ thống kỹ thuật,…

Các gói dịch vụ khác
- Cung cấp nhân sự bàn giao căn hộ/nhà.
- Tư vấn hoàn thiện thiết kế kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, lựa chọn thiết bị,… nhằm tối đa hóa về 
khai thác kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thuận tiện quản lý và sử dụng trong thực tế.
- Tư vấn tổ chức hội nghị nhà chung cư.
- Tư vấn thiết kế hệ thống an ninh giữ xe thông minh và tham gia dự thầu bãi xe.
- Khai thác tiện ích cộng thêm để tăng doanh thu cho tòa nhà.
- Môi giới tiếp thị cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, căn hộ dịch vụ.
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SAVISTA BUILDING MANAGEMENT SERVICES PACKAGES

SAVISTA always considers every proposal or solution will act as a brick that when combined with 
other factors such as business orientation, culture of each customer will contribute to building 
your own a successful wall. Therefore, we do not stop researching to create more packages of 
utilities, helping investors protect and maximize asset value, as well as minimize costs and bring 
to customers’ peace of mind with his property.

Below are the packages we invest and develop long term:
Building management services (package)
- Set up the online building management software system (OMS).
- Human Resources Management: Head of Management, Supervision of Services, Reception, 
Administration, Accounting,...
- Provide personnel to operate the technical system and supervise the maintenance: Chief 
Engineer, technical staff.
- Providing services: Security protection, car keeping, cleaning, tree care, pool salvage, Gym,...

Management consulting and transfer
- Build and transfer the management process, form and instructions to apply appropriate to the 
specific characteristics of each building.
- Build staff standards, service standards in accordance with the level of the building / customer.

- Recruitment, guidance / training and staff evaluation.
- Selection and evaluation of quality of services: protection, hygiene, tree care, maintenance,...
- Build budget, consult the balance of revenue - expenditure in the building by month / year.

Executive consulting service (optional)
- Provide professional management personnel according to the actual needs of customers, take 
on some important positions or part of services as package 1 to participate in operating the 
building such as: Head of Management, Engineer Chief, technical service operation system,...

Other service packs
- Provide personnel handover apartment / house.
- Consultant to complete the design of architecture, technical system, equipment selection... 
to maximize business exploitation, cost savings, convenient management and use in practice.
- Consulting condominium conferences.
- Consultant design smart car security system and participate in the tender for parking lot.
- Exploiting additional services to increase sales for the building.
- Brokerage marketing office for rent, commercial center, apartment, serviced apartment.
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Services
1. Advertising LCD, Digital Frame at elevator.
2. Taxi services, taxi parking.

Additional services
1. Consumer goods 
-  Rice, gas, water, detergents, sugar, milk,...
2.  Service
-  Flower/ birthday cake delivery
-  Air tickets.
-  Laundry, maid.
- Repair and installation services: Repair home 
appliances, air conditioning, refrigerator, washing 
machine, lights, wash the pool and the roof, pest control.
-  Home decoration, making the key, curtains,...
- Health care services: Gym, gymnasium,…
3. Advertising, event
-  Standee, brochure, booth event, sampling.
-  Paste poster, hanging banner.
-  Event, product advertising.
4. Other related services

Dịch vụ tiện ích
1. Quảng cáo trên LCD/ Digital Frame tại thang máy.
2. Dịch vụ taxi/ Bãi đậu taxi.

Dịch vụ cộng thêm
1. Hàng tiêu dùng
- Gạo, gas, nước, chất tẩy rửa, đường, sữa,…
2. Dịch vụ
- Điện hoa/ bánh sinh nhật.
- Vé máy bay.
- Giặt ủi, người giúp việc.
- Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt: Sửa chữa các thiết bị gia 
dụng, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, đèn, rửa bể bơi và mái 
nhà, kiểm soát dịch hại.
- Decor nhà, trang trí nội thất, làm chìa khóa, màn cửa,…
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Phòng Gym, sân tập võ,…
3. Quảng cáo, sự kiện
- Đặt standee, brochure, booth event, phát sampling.
- Dán poster, treo banner.
- Tổ chức event, quảng cáo sản phẩm.
4. Các dịch vụ khác có liên quan

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH UTILITY SERVICES

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
UTILITY SERVICES
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26 BÀI VIẾT VỀ TỔNG GIÁM ĐỐC
THE ARTICLE ABOUT GENERAL DIRECTOR

“Khi khó khăn vấp ngã thì đối với tôi, gia đình và 
bạn bè chính là điểm tựa vững chắc giúp tôi có 

đủ sức mạnh, động lực để tiếp tục chinh phục 
mục tiêu và thực hiện hoài bảo của mình.” 

“To me, my family and friends are the sustainable 
mainstay for me to continue my goals and 

aspirations.”

Tổng Giám đốc - Nguyễn Tiến Dũng
General Director - Nguyen Tien Dung
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NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT VỚI LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN - BÁO GIÁO DỤC  
THỜI ĐẠI

Là một trong những thành viên tham gia chắp bút viết đề án xin mở ngành 
đào tạo, sau đó mở công ty nhận sinh viên vào thực tập, hơn 20 năm qua, nhà 
giáo Nguyễn Tiến Dũng thuộc Khoa Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động 
sản của Trường ĐH Tài chính - Marketing (TP. HCM) vẫn luôn dành nhiều tâm 

huyết cho lĩnh vực này.

Mới mẻ ngành Bất động sản…
Ở Việt Nam, kinh doanh bất động sản là một ngành tương đối mới. Thời điểm vào 
những năm 2005 mới hình thành pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trong quá 
trình vận động như thế đòi hỏi cần phải có một ngành nghề được đào tạo bài bản.

Tuy nhiên, khi mới thành lập, ngành Kinh doanh Bất động sản phải mượn lớp áo của 
ngành Quản trị kinh doanh để giảng dạy, phải đến 6 năm sau ngành mới chính thức 
được công nhận. Theo đó, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã trở thành một trong 
hai trường đào tạo ngành kinh doanh bất động sản đầu tiên tại Việt Nam.

Duyên với lĩnh vực Bất động sản… 
Cũng như bao nhà khởi nghiệp, lúc mới bắt tay vào kinh doanh anh Nguyễn Tiến 
Dũng cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Có thể nói, để duy trì hoạt động và phát triển 
Công ty SAVISTA lớn mạnh như hôm nay là cả một quá trình, tâm huyết và sự nỗ lực 
không ngừng của anh cùng toàn thể nhân viên Công ty. Chia sẻ về nguồn động lực 
giúp mình vượt qua những lúc khó khăn, TGĐ Nguyễn Tiến Dũng cho biết: 

“Khi khó khăn vấp ngã thì đối với tôi, gia đình và bạn bè chính là điểm tựa vững 
chắc giúp tôi có đủ sức mạnh, động lực để tiếp tục chinh phục mục tiêu và thực 
hiện hoài bảo của mình.” 

…Và rồi anh thoáng bâng khuâng khi được hỏi “giữa giáo dục và kinh doanh, anh 
thành công nhất ở lĩnh vực nào?” - Với tâm thế là vị TGĐ của một công ty lớn và là 
một nhà giáo tâm huyết, anh Nguyễn Tiến Dũng trả lời: “Tôi cảm thấy bản thân đều 
hài lòng với hai lĩnh vực mà mình đã chọn. Đặc biệt, với nghề nhà giáo, thành công ở 
đây không phải đến từ những chức vụ, học hàm mà là đến từ thành tích của các sinh 
viên, những đóng góp của học trò đối với xã hội...”

A PROFESSION WITH GREAT ENTHUSIASM FOR REAL ESTATE AREA - MODERN 
EDUCATION NEWSPAPER

As one of the participants of writing the proposal for opening real estate training 
branch, then he decides to open a company where his students can apply 
for their practice period. More than 20 last years, the Professor Nguyen Tien 
Dung in Price assessment and Real estate business Department of University 

of  Finance and Marketing has continuously given his great enthusiasm for this area.

A new branch -  Real estate business...
Real estate business is a fairly new branch in Vietnam. The years of 2005, laws of real 
estate business had just been formed. In such condition, a well-trained branch had to be 
considered indeed.

However, in the early time of foundation, Real estate Business was taught under the title 
of Business Management. This branch was only considered as an official one until 6 years 
later. University of Finance and Marking was one of the two first universities where Real 
estate Business was trained officially in Vietnam.

The affinity with Real estate...
Like many business owners, at the first time of business operation, Mr. Nguyen Tien Dung 
had to face a lot of difficulties. Certainly, this was a long duration with full enthusiasm 
and continuous efforts of himself and all his staffs. Sharing about the motivation for 
overcoming those difficulties, he said,

“To me, my family and friends are the sustainable mainstay for me to continue my 
goals and aspirations.”

…And he briefly looks thoughtful when we raise the question “which area do you think 
you are most successful in, between education and business?” - As a General Director of a 
big company, he responses “ I am fully satisfied with both two areas I chose. Especially, in 
education, my success is not my job title or academic titles but my students’ achievements 
and contributions to our society…”
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Ngày 01/03/2017, SAVISTA chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Đầu tư Căn nhà 
mơ ước (DRH). Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ khởi công dự án Khu căn hộ - thương mại dịch 
vụ cao cấp D-VELA do chủ đầu tư Công ty CP địa ốc An Phú Long và nhà phát triển dự án DRH 
tổ chức. 

Cũng trong ngày 18/03/2017, chủ 
đầu tư - Công ty CP Đầu tư Phú 
Cường Kiên Giang (thuộc Phú 
Cường Group) đã hoàn thành ký 
kết hợp tác với SAVISTA. Qua đó, 
SAVISTA chính thức trở thành nhà 
quản lý khu phức hợp giải trí lấn 
biển lớn nhất đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL).

Ngày 18/03/2017, tại TP. HCM, buổi Lễ ký 
kết được diễn ra giữa Công ty Cổ phần Sài 
Gòn Triển vọng (SAVISTA) và Trường Đại 
học Tài chính - Marketing. Sự kiện đánh dấu 
bước hợp tác chiến lược giữa một doanh 
nghiệp sử dụng nguồn nhân lực ngành bất 
động sản và một đơn vị đào tạo.

TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP D-VELA - BÁO VIỆT BÁO

TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ KHU PHỨC HỢP GIẢI TRÍ LẤN BIỂN LỚN NHẤT ĐBSCL - 
BÁO PHÁP LUẬT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ TỌA ĐÀM NGHỀ BẤT ĐỘNG SẢN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - BÁO GIÁO DỤC THỜI ĐẠI

THÔNG TIN BÁO CHÍ - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
PROMINENT NEWS - OUTSTANDING EVENTS

18/03 18/03

01/03
Calendar

Calendar Calendar
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On March 01st 2017, SAVISTA officially signs the cooperation agreement with Dream House 
Investment Corporation. This is also the time of Groundbreaking Ceremony of D-VELA luxury 
commercial - apartment building which is held by the investor An Phu Long Real Estate 
Corporation and the project developer DRH.

Also on March 18th 2017, the 
Investor Phu Cuong Kien 
Giang Investment Corporation 
(belonging to Phu Cuong 
Group) signs the contract 
with SAVISTA. Through this 
event, SAVISTA becomes the 
official management unit 
for the entertainment sea 
encroachment complex in 
Mekong Delta.

On March 18th 2017, in HCMC, SAVISTA 
signs the cooperation agreement with 
University of Finance - Marketing. This 
event marks a strategic cooperation 
between an enterprise using real estate 
human resource and an educational unit.

SAVISTA BECOMES THE MANAGEMENT UNIT FOR D-VELA LUXURY APARTMENT  - 
VIET BAO NEWSPAPER

SAVISTA BECOMES THE MANAGEMENT UNIT FOR THE BIGGEST SEA - 
ENCROACHMENT URBAN AREA IN MEKONG DELTA - LAWS NEWSPAPER

SAVISTA SIGNS THE COOPERATION AGREEMENT AND CHAIRED THE WORKSHOP 
ON REAL ESTATE CAREER FOR THE STUDENTS IN UNIVERSITY OF FINANCE - 
MARKETING - MODERN EDUCATION NEWSPAPER 

18/03 18/03

01/03
Calendar

Calendar Calendar



30 HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
E - OFFICE

QUẢN LÝ 
QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
CUSTOMER RELATIONSHIP

MANAGEMENT QUẢN LÝ 
NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
HUMAN RESOURCES AND

PAYROLL

QUẢN LÝ TÒA NHÀ
BUILDING MANAGEMENT

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
FINANCIAL



31

KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống tập hợp các ứng dụng công nghệ thông tin 
nhằm mục đích quản lý tổng thể các nguồn tài nguyên doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp 
tự kiểm soát được các nguồn lực của mình. Từ đó đưa ra các kế hoạch khai thác tài nguyên một 
cách hợp lý và tối ưu từ các quy trình nghiệp vụ đã xây dựng trong hệ thống.

ERP CÓ CÁC TIỆN LỢI
+ Giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả mọi nguồn lực của mình. 
+ Truy cập thông tin nhanh chóng, an toàn và ổn định.
+ Giúp đồng bộ và tích hợp các nguồn dữ liệu. Triệt tiêu quy trình xử lý trùng lặp. 
+ Giảm thời gian xử lý thông tin và báo cáo của các bộ phận.
+ Giảm chi phí vô lý do tốc độ luân chuyển thông tin và không có công việc lặp.
+ Khả năng tương thích nhanh với quy trình hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu 
thương mại điện tử.

HỆ THỐNG ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

GENERAL SYSTEM ABOUT ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) is a collection of IT applications for the overall management 
of enterprise resources, allowing enterprises to control their own resources. Since then, it gives 
reasonable and optimal plans utilization of resources from the business processes built into the 
system.

BENEFITS OF ERP SYSTEM
+ Helps businesses effectively control all their resources.
+ Accesses information quickly, safely and stably.
+ Helps data sources synchronized and integrated. Eliminates duplicate processes.
+ Reduces information processing time and report of parts.
Reduce the cost of information rotation and repeated work.
+ Ability to quickly adapt to the operation of the business and meet the requirements of 
e-commerce.



32 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
BUSINESS AREAS
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DỊCH VỤ
•  Quản lý vận hành cao ốc văn phòng, chung cư - căn hộ.
•  Quản lý trung tâm thương mại - khu phức hợp, nhà cao tầng,…
•  Quản lý khách sạn, bệnh viện, BĐS khác,…
•  Vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà.
•  Khai thác các dịch vụ tiện ích cộng thêm.
•  Tiếp thị, phân phối. 
•  Tư vấn, phân phối bất động sản, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ,…

TƯ VẤN
•  Tư vấn quản lý BĐS.
•  Tư vấn tiếp thị và khai thác BĐS.
•  Tư vấn quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

SERVICES
•  Managing and operating the building, apartment.
•  Managing Trade center, Complex, multistory buildings.
•  Managing hotel, hospital and other kinds of real estate.
•  Operating, maintaining the technical system in buildings.
•  Exploiting the additional facility services.
•  Marketing and distribution.
•  Consulting and distribution for real estate, office for lease, trade center, apartment.

CONSULTATION
•  Consulting for real estate management.
•  Consulting for real estate marketing and exploration.
•  Consulting for technical system management in buildings.

SAVISTA use all professional 
and financial capacities to 
provide the following areas:

SAVISTA tập trung năng 
lực chuyên môn và nguồn 
lực tài chính cho các lĩnh 
vực hoạt động sau:



34 NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
OUTSTANDING NUMBERS

Tổng số dự án cao ốc căn hộ do SAVISTA quản lý.
The total apartment buildings managed by SAVISTA.

Tổng số căn hộ SAVISTA quản lý.
The total apartments managed by SAVISTA.

Tổng số dự án cao ốc văn phòng cho thuê do SAVISTA quản lý.
The total office building for lease managed by SAVISTA.

Tổng diện tích cho thuê (sàn thương mại, văn phòng cho thuê,…).
The total floor area for lease (Commercial floor, office for lease).

Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các tòa nhà văn phòng do SAVISTA quản lý.
Occupancy rate at the office buildings managed by SAVISTA.

26
Dự án /

Projects

≈10.000
Căn hộ / Units

06
Dự án /

Projects

95%

200.000
m2

>
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26

95%

06

≈10.000

≈10.000
>200.000 m2



36 NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA SAVISTA
SAVISTA’S MANAGEMENT CAPABILITY



37

NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA SAVISTA

T
hế mạnh quản lý của SAVISTA chính là hệ thống quản trị ưu việt kết hợp với đội ngũ 
nhân sự đầy kinh nghiệm, tâm huyết cùng hệ thống phần mềm quản lý OMS hiện 
đại. Năng lực quản lý này giúp kiểm soát hiệu quả mọi nguồn lực; Truy cập thông tin 
nhanh chóng; Đồ bộ và tích hợp nguồn dữ liệu; Giảm thời gian xử lý thông tin; Giảm 
chi phí vô lý do luân chuyển thông tin; Khả năng tương thích nhanh với quy trình 

hoạt động của doanh nghiệp.

NGUỒN NHÂN LỰC
Suốt những năm qua, SAVISTA luôn tự tin với đội ngũ nhân sự đầy tiềm năng, giỏi nghiệp vụ, uy 
tín, vững chuyên môn, bởi:
•  Tiêu chí đầu vào: Được lựa chọn khắt khe, bắt buộc ứng viên phải tốt nghiệp chuyên ngành 
liên quan đến kinh doanh, quản lý bất động sản; đồng thời có niềm đam mê, nhiệt tâm và có 
kinh nghiệm trong nghề.

•  Huấn luyện kỹ năng: Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn và bổ sung kiến thức, kỹ năng làm 
việc cho nhân viên mới hội nhập vào môi trường Công ty. Tại SAVISTA, luôn có những buổi gặp 
mặt chia sẻ khó khăn trong công việc giữa cấp lãnh đạo và nhân viên hay tổ chức các buổi tập 
huấn nghiệp vụ vào đầu tuần.  

•  Đánh giá năng lực: Nhân viên được đánh giá công tâm năng lực hàng tháng và khen thưởng 
theo đúng năng lực của từng nhân viên, tạo động lực khích lệ để toàn thể nhân viên SAVISTA 
phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như hết lòng phục vụ khách hàng một 
cách chu đáo. 

•  Đạo đức nghề nghiệp: Không chỉ xem trọng kết quả công việc mà còn đánh giá cao đạo đức 
nghề nghiệp dựa trên quy tắc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, lấy tinh thần đoàn kết làm 
chỗ dựa để cùng nhau trao dồi chuyên môn, hỗ trợ nhau cùng tiến. Đó là những điểm cốt yếu 
mà nhân viên SAVISTA luôn tâm niệm quý trọng và giữ gìn.

SAVISTA’S MANAGEMENT CAPABILITY

T
he strength of SAVISTA’s management is the superior management system combined 
with the experienced and enthusiasm staffs with the modern ERP management 
software system. This management capability helps business effectively control all 
their resources; accesses informational quickly; helps date sources synchronized and 
integrated; reduces information rotation; ability to quickly adapt to the operation of 

the business.

HUMAN RESOURCES
Throughout the years, SAVISTA has always been confident with a staff of potential, professional, 
reputable, professional, because:
• Entry Criteria: Highly selective, compulsory candidates must graduate with a degree in business 
related or real estate management; simultaneously there is passion, enthusiasm and experience 
in the profession.

• Skills training: Regularly organize training courses and supplement the knowledge and skills 
of new employees integrating into the company environment. At SAVISTA, there are always 
meetings that share hard work between leaders and employees or organize professional training 
sessions at the beginning of the week.

• Capacity Assessment: Employees are evaluated on the strengths of the staffs monthly and 
rewarded according to the capacity of each employee, creating incentives for all SAVISTA 
employees to strive to fulfill their assigned tasks, as well as wholeheartedly serving customers 
thoughtfully.

• Professional ethics: Not only respect the results of work, but also respect the professional ethics 
based on the principle of putting the interests of customers on the top, taking the spirit of 
solidarity as a support to jointly exchange expertise, support each other. That is the essence that 
SAVISTA staff always respect and treasure.
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QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MỚI COORDINATION PROCEDURES FOR IMPLEMENTING A NEW PROJECT

NO. RESPONSIBILITY PROCESS OF WORK

Project development

Project development

Project development

Project development

Contact investors/ Administration

Negotiation contract/ Management plan

Complete the contract/ Management plan

Transfer projects to the Operations Group

Prepare a plan for takeover and project implementation

1. Recruitment management personnel.
2. Select and propose Sanitation, sercurity service packs.
3. Set up process, Operational management forms. 
4. Survey and evaluate the technical equipment system
    at the project preparing for the handover.
5. Process, technical forms.
6. Process, accounting forms.

1. Unifying management processes, forms with investors/ 
    Administration.
2. Personnel training.

Operation Group: On-site implementation 
(Personnel, Services, Processes - Forms at initial stage)

Management and Project operation

Operating Group

1. HR - Administration
2. Training
3. NV-DT
4. Technical
5. Technical
6. Accounting

1. Training, Accounting
2. HR - Administration, Training, 
Accounting, IT, Operating Group

Operating Group

Operating Group

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STT BỘ PHẬN THỰC HIỆN CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC

PTDA

PTDA

PTDA

PTDA

Tiếp xúc CĐT/BQT

Thương thảo hợp đồng/Phương án quản lý

Chốt hợp đồng/Phương án quản lý

Chuyển giao dự án cho Khối vận hành

Chuẩn bị kế hoạch tiếp quản và triển khai dự án

1. Tuyển dụng nhân sự BQL.
2. Lựa chọn và đề xuất các gói dịch vụ VS, BV.
3. Thiết lập Quy trình,  biểu mẫu quản lý vận hành. 
4. Khảo sát đánh giá hệ thống thiết bị kỹ thuật tại 
dự án chuẩn bị cho việc bàn giao.
5. Quy trình, biểu mẫu kỹ thuật.
6. Quy trình, biểu mẫu kế toán.

1. Thống nhất một số quy trình, biểu mẫu với CĐT/BQT.
2. Huấn luyện, đào tạo nhân sự.

Triển khai tại hiện trường (Nhân sự, dịch vụ, quy trình - biểu mẫu… 
giai đoạn đầu)

Thực hiện quản lý, vận hành dự án

Khối vận hành

1. HC-NS
2. NV-ĐT
3. NV-DT
4. Kỹ thuật
5. Kỹ thuật
6. Kế toán

1. NV-ĐT, Kế toán.
2. HC-NS, NV-ĐT, Kế toán, 
    IT, Khối vận hành

Khối vận hành

Khối vận hành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA SAVISTA
SAVISTA MANAGEMENT CAPABILITY
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DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN - ONGOING PROJECTS

CĐT:  Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải 
Sài Gòn TNHH Một Thành Viên (SAMCO) 
Địa chỉ: 326 Võ Văn Kiệt,  Phường Cô Giang, 
Quận 1, TP. HCM 
Đặc điểm tòa nhà: 
Tổng diện tích sàn xây dựng trên 48.000 m². 
Khu nhà A cao 8 tầng trên 16.000 m² dùng làm 
văn phòng cho thuê. Khu nhà B cao 10 tầng, 
diện tích trên 32.000 m² có thể chứa 1.000 ô tô.
 Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Saigon Transportation Mechanical 
Corporation SAMCO
Address: 326 Vo Van Kiet Street, 
Co Giang Ward, District 1, HCMC    
Building characteristics:
Scale: Total GFA over 48,000 m2. Block A: 8 
stories, total GFA over 16,000 m², used for 
office for lease. Block B: 10 stories, total GFA 
over 32,000 m² can accommodate 1,000 cars.
Contract type: Management and Operation

NHÀ ĐỂ XE CAO TẦNG & VĂN PHÒNG CHO THUÊ
TRUNG TÂM QUẬN 1 (SAMCO)2

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TYPICAL PROJECTS

CĐT: Công ty TNHH MTV Xổ số 
Kiến thiết TP. HCM
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, 
Quận 5, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc văn phòng
- Quy mô: Bao gồm 3 tầng hầm, 
trệt, tầng lửng và 16 tầng và cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật. Diện tích mỗi sàn: 
1.300 m²; - Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 31.881,24 m²; - Khu văn phòng: 
18.259,49 m²; - Tổng diện tích 3 tầng 
hầm: 8.403,48 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý
- Vận hành

Investor: Ho Chi Minh City Lottery 
Co., LTD
Address: 77 Tran Nhan Ton Street, 
Ward 9, District 5, HCMC
Building characteristics:
- Including: 3 basements, 1 ground 
floor, mezzanine, 16 floors and 
technical infrastructure. 
- Total GFA: 31,881.24 m² (1,300 m²/ 
floor); Office area: 18,259.49 m²; 
Total 3 basements area: 8,403.48 m².
Contract type: Management and 
Operation

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LOTTERY TOWER1
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CĐT: Công ty TNHH MTV PT&KD Nhà
Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, 
Quận 1, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Tòa nhà văn phòng.
- Quy mô: gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 13 
lầu, diện tích sàn cho thuê: 6.800 m² (525 m²/
sàn). Tỷ lệ lấp đầy trên 97%.
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Housing Development and 
Trading One Member Co., Ltd
Address: 36 Bui Thi Xuan Street, 
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Building characteristics:
- Type: Office Building.
- Project scale: 2 basements, 1 ground floor, 
1 mezzanine, 13 floors. Total GFA: 6,800 m² 
(525 m²/floor). Occupancy rate: above 90%.
Type of Contract: Management and 
Operation

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HDTC3

CĐT: Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - 
CN tại TP. HCM
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận 
Tân Bình, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc văn phòng.
- Quy mô: 1 hầm, 1 trệt, 11 lầu, tổng diện tích 
cho thuê hơn 12.000 m² (1.200 m²/sàn). Tỷ lệ 
lấp đầy 95%
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Vietnam Helicopter Corporation - 
HCMC Branch
Address: 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan 
Binh District, HCMC
Building characteristics:
- Type: Office Building.
- Project scale: 1 basement, 1 ground floor, 11 
floors. Total area for lease: 12,000 m²  (1,200 m²/ 
floor). Occupancy rate: 95%
Type of Contract: Management and Operation

TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING4



42 NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TYPICAL PROJECTS

CĐT: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - 
CTCP - Đoàn bay 919
Địa chỉ: 01 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 
TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Diện tích xây dựng: 745,26 m²;
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.699,52 m²;
- Số tầng: 10 (chưa lửng);
- Sân đỗ xe ô tô: 2.000 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Vietnam Airlines Corporation Joint 
Stock Company - Flight Crew Division 919
Location: 01 Hong Ha Street, Ward 2, 
Tan Binh District, HCMC
Building characteristics:
-  Total construction area: 745.26 m²
-  Total GFA: 7,699.52 m²
- 10 floors (not inclued mezzanine floor)
-  Parking square : 2,000 m²  
Type of Contract: Management and 
Operation

TÒA NHÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH KHỐI KHAI THÁC PHÍA NAM5

CĐT: Công Ty Cổ phần Bảo Gia/ Ban Quản trị 
tòa nhà The Flemington
Địa chỉ: 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 
11, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà: 
Chung cư cao từ 22 tầng đến 23 tầng; Diện 
tích đất xây dựng: 11,067 m²; Hầm: 03 hầm; 
Tháp A&B: 300 căn hộ (diện tích từ 86 m² đến 
> 300 m²).
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Bao Gia Joint Stock Company/ 
The Flemington Board
Address: 184 Le Dai Hanh, Ward 15, 
District 11, HCMC
Building characteristics:
22 or 23 floors; Construction Area: 11.067 m²; 
3 basements; A&B Tower: 300 apartments 
(with area from 86 m2 to above 300 m²).
Type of Contract: Management and 
Operation

KHU CĂN HỘ CAO CẤP THE FLEMINGTON6
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CĐT: Công ty TNHH Phát triển nhà 
Daewon Hoàn Cầu
Địa chỉ: 600A Điện Biên Phủ, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 01; Số tầng: 19 + 2 hầm (2.195 m² và 
2.775 m²); Số căn: 189 (Diện tích từ 120 đến 153,8 
m²); Diện tích căn hộ: 27.393 m²; Diện tích khu 
đất nền: 1.724 m²; Tổng diện tích sàn xây dựng: 
43.761 m²; Tiện ích: Diện tích hồ bơi: 270 m²; + 
Diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng (Phòng 
GYM; Cafefeia; Thư viện; Kid room; Bóng bàn; 
Phòng họp): 660 m²; Tầng kỹ thuật sân thượng: 
360 m²; + Văn phòng Ban Quản lý: 45 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Daewon Hoan Cau Housing 
Development Joint Venture Co.,Ltd
Address: 600A Dien Bien Phu Street, Ward 22, 
Binh Thanh District, HCMC
Building characteristics:
- 01 block; 19 floors + 2 basements  (2,195 m² 
và 2,775 m²); - 189 apartments (area from 120 to 
153.8 m²); Total area of the apartments: 27,393 
m²; Total land area: 1,724 m²; Total GFA: 43,761 m²;
- Utilities: Swimming pool area: 270 m²; Public 
area (GYM; Cafefeia; library; Kid room; Ping pong; 
Meeting room): 660 m²;  Technical rooftop floor: 
360 m²; Management office area: 45 m².
Type of Contract: Management and Operation

CHUNG CƯ CANTAVIL HOÀN CẦU7

CĐT:  Tập đoàn Bảo Gia Việt Nam 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập, 
Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM 
Đặc điểm tòa nhà:
Tòa nhà gồm 2 khối, cao 20 tầng, mỗi tầng 
có diện tích sàn 3.500 m²; - Tổng diện tích đất 
xây dựng: 2.575,52 m²; - Hầm: 02 hầm; Diện 
tích hầm: 7.504 m²; - Số căn hộ: 356 căn hộ 
với diện tích từ 74.77 m² đến 129.99 m²; - Sức 
chứa hầm xe: + Hầm B1: 48 xe hơi, 242 xe đạp 
và 241 xe gắn máy + Hầm B2: 60 xe hơi, 120 xe 
đạp và 483 xe gắn máy 
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Bao Gia Vietnam Group
Address: 99 Nguyen Thi Thap Street, 
Tan Phu Ward, District 7,  HCMC
Building characteristics:
Project scale: The building consists of two 
blocks, 20 stories high, each storey has a floor 
area of 3,500 m²; - Total construction area: 
2,575.52 m²; 2 basements; Basement area: 
7,504 m²; Total number of apartment: 356 
apartments (area from 74,77 m² to 129,99 m²);  
Car park capacity: + Basement B1: 48 cars, 242 
bicycles and 241 motorcycles + Basement B2: 
60 cars, 120 bicycles and 483 motorcycles.
Contract type: Management and Operation

CAO ỐC CĂN HỘ CAO CẤP DOCKLANDS SAIGON8
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TYPICAL PROJECTS

CĐT: Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển nhà 
Gia Hòa
Địa chỉ: 20 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Diện tích đất: 30.469.000 m²;
- Diện tích xây dựng: 11.127,87 m²;
- Số khối: 04 (A - Leonardo Da Vinci, 
B - Picasso, C - Mozart, D - Beethoven - căn 
hộ dịch vụ; 10 block căn hộ và 01 block dịch 
vụ - thương mại); Số tầng: 5 - 18 tầng; - Số căn: 
1771 (A - 346, B - 514, C - 515, D - 336);
- Diện tích hầm + lửng: 21.884,75 + 5.087 m²;
- Diện tích khu thương mại: 5.000 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Gia Hoa Co., Ltd
Address: 20 Nguyen Dinh Chieu Street, 
Da Kao Ward, District 1, HCMC.
Building characteristics:
- Total land area: 30,469,000 m²; Total GFA: 
11,127.87 m²; 04 towers  (A - Leonardo Da Vinci, 
B - Picasso, C - Mozart, D - Beethoven - service 
apartment; 10 apartment blocks và 01 service & 
commercial block); A,B,C,D (5-18 blocks); 1771 
apartments (A - 346, B - 514, C - 515, D - 336); 
Basement + mezzanine floor area: 21,884.75 + 
5,087 m2; Commercial area: 5,000 m2.
Type of Contract: Management and 
Operation

KHU CĂN HỘ THE ART9

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường
Địa chỉ: 05 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số tháp: 03 (A, B, C);
- Số tầng: 19 - 20;
- Số căn: 1.274;
- Tổng diện tích căn hộ: 91.093 m²;
- Diện tích sàn xây dựng: 130.000 m²;
- Khu shophouse Block A, B.
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Phu Cuong Investment Corporation
Address: 05 Nguyen Binh Khiem, 
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Building characteristics:
- 03 towers  (A, B, C);
- 19 - 20 floors
- 1,274 apartments
- Total area of the apartments: 91,093 m²;
- Total GFA: 130,000 m²;
- Shophouse in Block A, B.
Type of Contract: Management and 
Operation

CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN10
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CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư - 
Xây dựng An Gia Hưng
Địa chỉ: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phường 7, Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 01 + 18 căn Nhà phố;
- Số tầng: 22 (1 trệt, 1 lửng + tầng kỹ thuật) 
+ 01 hầm;
- Số căn: 374;
- Diện tích đất: 7.657,4 m²
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: An Gia Hung Investment 
Construction Joint Stock Company
Address: 313B - 315 Nam Ky Khoi Nghia, 
Ward 7, District 3, HCMC
Building characteristics:
- 01 block + 18 houses;
-  22 floors (1 GF, 1 mezzanine floor + 
technical floor) + 01 basement; 374 floors;
- Total land area: 7.657,4 m²
Type of Contract: Management and 
Operation

KHU CĂN HỘ LA ASTORIA11

CĐT: Công ty Cổ phần Xây dựng 
Phước Thành
Địa chỉ: 21 Đường 24, Xã Bình Hưng, 
Huyện Bình Chánh, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 02;
- Số tầng: 21;
- Diện tích đất, diện tích xây dựng: 
30.287 m²;
- Diện tích sàn xây dựng: 96.656 m²;
- Diện tích thương mại: 6.000 m²;
- Số căn: 620 (A: 403; B: 217)
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor:  Phuoc Thanh 
Construction Corporation
Address: 21 Street 24, Binh Hung, 
Binh Chanh, HCMC
Building characteristics:
- 02 blocks; 21 floors;
- Total land area: 30,287 m²;
- Total GFA: 96,656 m²;
- Commercial area: 6,000 m²;
- 620 apartmens (A: 403; B: 217)
Type of Contract: Management 
and Operation

KHU CĂN HỘ THE CBD PREMIUM HOME12
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TYPICAL PROJECTS

CĐT: Công ty TNHH Hùng Việt & KRDF03
Địa chỉ: 0.09 Lô B - Chung cư The Eastern, 299 
Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, 
TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 02 (A, B);
- Số tầng: 19 (block A), 22 (block B) + 
01 hầm (4.324,45 m²);
- Diện tích sàn xây dựng: 88.582,74 m²;
- Diện tích căn hộ: 56.478,61 m²;
- Số căn: 648.
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Hung Viet and KRDF03 Co., Ltd
Address: 0.09  B block - The Eastern, 299 
Lien Phuong Street, Phu Huu Ward, 
District 9, HCMC
Building characteristics:
-  02 blocks (A, B);
- 19 floors  (block A), 22 floors (block B) 
+ 01 basement (4,324.45 m²); Total GFA: 
88,582.74 m²;
- Total area of the apartments: 56,478.61 m²;
- 648 apartnents.
Type of Contract: Management and
Operation

CHUNG CƯ THE EASTERN13

CĐT: Công ty TNHH Xây dựng 
Thành Trường Lộc 
Địa chỉ: Đường 30, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM 
Đặc điểm tòa nhà :
Diện tích khu đất 19.994,5 m²; - Diện 
tích xây dựng 6.821,61 m2; - Tổng diện 
tích sàn xây dựng là 115.881,43 m2; - 
Diện tích mỗi căn hộ từ 67.71 m² đến 
75 m²; - Tổng số căn hộ Block C: 222 
căn; - Tổng căn hộ Block B: 336 căn; - 
Diện tích trung tâm thương mại Block 
C: 599.2 m². 
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Thanh Truong Loc 
Construction Co., LTD
Address: 30th Street, Linh Dong Ward, 
Thu Duc District, HCMC
Building characteristics:
- Total land area: 19,994.5 m²; - Total 
construction area: 6,821.61 m²; Total GFA: 
115,881.43 m2; Apartment area: from 
67,71 m² to 75 m²; 
- Number of apartment Block C: 222 units; 
- Number of apartment Block B: 336 units; 
- Area Business Center Block C: 599,2 m².
Contract type: Management and 
Operation

CHUNG CƯ 4S LINH ĐÔNG14
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CĐT: Công ty CP SAVIMEX/ Công ty CP BĐS 
Điện lực Sài Gòn Vina
Địa chỉ: Đường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc căn hộ - Thương mại.
- Quy mô: gồm 18 tầng với 275 căn hộ, có 9 
căn Penhouse. Tổng diện tích sàn xây dựng: 
38.119,5 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: SAVIMEX Joint Stock Company/ 
EVN Land Sai Gon
Address: Phu Thuan Street, District 7, HCMC
Building characteristics:
- Type: Commercial & Residential building.
- Project scale: 18 floors, 272 apartments, 
9 penhouses. Total GFA: 38,119.5 m².
Type of Contract: Management and 
Operation

CAO ỐC CĂN HỘ NGỌC LAN16

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Bất động sản An Gia
Địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, 
Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 03 (A, B, C);
- Số tầng: 21 + 01 hầm (4.995 m²);
- Số căn: 480;
- Diện tích sàn xây dựng: 40.407 m²;
- Diện tích căn hộ: 25.593 m²;
- Diện tích TTTM, shophouse: 506,7 m2;
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: An Gia Real Estate Investment and 
Development Corporation.
Address: 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, 
District 3, HCMC
Building characteristics:
- 03 blocks (A, B, C);
- 21 floors + 01 basement  (4,995 m²);
- 480 apartments;
- Total GFA: 40,407 m²;
- Total area of the apartments: 25,593 m2;
- Commercial area & shophouse area: 506.7m2;
Type of Contract: Management and 
Operation

KHU CHUNG CƯ CĂN HỘ PHÚC HỢP AN GIA STAR15
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TYPICAL PROJECTS

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Địa chỉ: 06 Nguyễn Khắc Viện, Phường 
Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 04;
- Số tầng: 01 trệt + 09 tầng/block;
- Số căn: 752 (đã bao gồm 32 căn shophouse 
của Lô A3 và A4)
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản ly - 
Vận hành

Investor: Nam Long Investment Corporation
Address: 06 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, 
District 7, HCMC
Building characteristics:
- 04 blocks;
- 01 GF + 09 floors;
- 752 apartment (inclued 32 shophouses  in  
A3 & A4)
Type of Contract: Management and 
Operation

CỤM CHUNG CƯ EHOME 3 – A1, A2, A3, A417

CĐT: Công ty TNHH MTV VLXD & Xây lắp 
Thương mại (BMC)
Địa chỉ: 422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, 
Quận 1, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Chung cư kết hợp Thương mại. 
- Quy mô: gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 
20 lầu và sân thượng. Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 23.930 m². Tổng số căn hộ: 120 căn  
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Building Materials and 
Construction One Member Co., Ltd
Address: 422 Vo Van Kiet Street, 
Co Giang Ward, District 1, HCMC
Building characteristics:
- Type: Commercial & Residential building.
- Project scale: 2 basements, 1 ground floor, 
1 mezzanine, 20 floors, terrace. Total GFA: 
23,930 m². Total no. of apartment: 120 units.
Type of Contract: Management and 
Operation

CAO ỐC CĂN HỘ BMC18
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CĐT: Công ty CP Thanh Yến
Địa chỉ: Số 07, Đường Thanh Đa, Phường 27, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đặc điểm toà nhà:
- 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.
- Tầng trệt -> tầng 3: khu vực văn phòng.
- Tầng 4 -> tầng 19
- Tầng căn hộ cao cấp với 132 căn hộ.
- Tầng 20: 4 căn penhouse. 
- Diện tích xây dựng: 2.869 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Thanh Yen JSC
Address: 7th Thanh Da Street, Ward 27, 
Binh Thanh District, HCMC
Building characteristics:
- Project scale: 20 floors, 2 basements, 
Floor 1-3: Office zone, Floor 4-19: 
high-grade apartment floor with 132 
apartments, Floor 20: 4 penhouses.
-  Total construction area: 2,869 m².
Type of Contract: Management and 
Operation

CHUNG CƯ THANH ĐA VIEW19

CĐT: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 
hợp và Đầu tư TP.HCM (IMEXCO) + Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hồng Hà
Địa chỉ: 56-58 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, 
TP. HCM (Công ty IMEXCO)
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 02;
- Số tầng: 18 + 2 hầm;
- Số căn: 203 (Diện tích từ 85 m² đến 300 m²);
- DT căn hộ: 21.199,5 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý -
 Vận hành

Investor:  IMEXCO + Hong Ha Invest - HHI
Address: 56-58 Phu Tho Street, Ward 2, 
District 11, HCMC (IMEXCO)
Building characteristics:
-  02 blocks;
- 18 floors + 2 basements;
- 203 apartment  (area from 85 m² to 300 m²);
- Total area of the apartments: 21,199.5 m².
Type of Contract: Management and Operation

CHUNG CƯ THE MORNING STAR20
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TYPICAL PROJECTS

CĐT: Công ty Cỏ phần SAVIMEX/ 
Ban Quản trị Chung cư
Địa chỉ: 167 Nguyễn Phúc Nguyên, 
Phường 10, Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc căn hộ & Thương mại.
- Quy mô: 1 tầng hầm và 15 tầng cao, 
70 căn hộ.
Loại hợp đồng: Hợp đồng Tư vấn - 
Quản lý

Investor: SAVIMEX Joint Stock Company/ 
Building Board
Address: 167 Nguyen Phuc Nguyen Street, 
Ward 10, District 3, HCMC
Building characteristics:
- Type: Commercial & Residential building.
- Project scale: 1 basement, 15 floors, 
70 apartments.
Type of Contract: Management and 
Consultant

CAO ỐC NGUYỄN PHÚC NGUYÊN22

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh 
Địa ốc Hưng Thịnh
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Toản, Phường 7, 
Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 01;
- Số tầng: 19 + 2 hầm (4 tầng Thương mại, 
1 tầng Kỹ thuật, 14 tầng căn hộ);
- Số căn: 172 (Diện tích từ 55 m² đến 250 m²);
- Tổng diện tích căn hộ: 12.046,9 m²
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - 
Vận hành

Investor: Hung Thinh Real-Estate Business 
Investment Joint Stock Company
Address:112 Tran Quoc Toan, Ward 7, 
District 3, HCMC.
Building characteristics:
- 01 block
- 19 floors + 2 basements  (4 commercial 
floors, 1 technical floor, 14 apartment floors );
- 172 apartments (area from 55 m² to 250 m²);
- Total area of the apartments: 12,046.9 m²
Type of Contract: Management and 
Operation

CHUNG CƯ 91 PHẠM VĂN HAI21
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CĐT: Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long
Địa chỉ: 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Đặc điểm tòa nhà:
- Số block: 01; - Số tầng: 20;
- Số căn: 168 + 9 shophouse + 82 căn Officetel
- Tiện ích: Hồ bơi; GYM; Spa; Coffee; Shophouse.
Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và vận hành

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Địa chỉ: Tòa nhà số 1, Đường số 1,  KĐT Phú Cường, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, 
Tỉnh Kiên Giang
Đặc điểm dự án:
- Diện tích đất: 30 ha;
- Công trình: Nhà phố; Biệt thự;  - Nhà phố kinh doanh; TTTM;
Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và vận hành

Investor: Phu Long Real Estate Corporation
Address: 1177 Huynh Tan Phat, Phu Thuan Ward, District 7, HCMC
Building characteristics:
- 01 block; 20 floors;
- 168 apartments  + 9 shophoused + 82 Officetels;
- Utilities: swimming pool; GYM; Spa; Coffee; Shophouse.
Type of Contract: Management and Operation

Investor: Phu Cuong Kien Giang Investment Corporation
Address: 1 Street 01, Phu Cuong Town, An Hòa Ward, Rach Gia City, Kien Giang.
Project characteristics:
- Total land area: 30 ha;
- Project: townhouse; villa; shophouses, Shopping Mall;
Type of Contract: Management and Operation

CAO ỐC CĂN HỘ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D – VELA ĐẢO PHÚ GIA (KĐT PHÚ CƯỜNG/ KHU 2)23 24
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TYPICAL PROJECTS

CĐT: Cty CP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia/Ban Quản trị cao ốc
Địa chỉ: 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc căn hộ - Thương mại.
- Quy mô: gồm 2 block cao 18 tầng với 268 căn hộ; Tổng diện tích sàn xây dựng: 43.800 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

CĐT: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NOVA (Novaland Group)
Địa chỉ: Đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Tòa nhà căn hộ + thương mại.
- Quy mô: gồm 5 block cao 27 tầng với 1.008 căn hộ (giai đoạn 1 là 194 căn).
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

CĐT: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
Địa chỉ: 421 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Diện tích đất: 3.534 m²; 
- Quy mô xây dựng: 1 tầng hầm và 21 tầng cao. 
- Bao gồm: 152 căn hộ.
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Phu Hung Gia Construction & Investment JSC (PHG)/ Building Board
Address: 312 Nguyen Thuong Hien Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCMC
Building characteristics:
- Type: Commercial & Residential building; 
- Project scale: 2 blocks, each with 18 floors, 268 apartments; Total GFA: 43,800 m².
Type of Contract: Management and Operation

Investor: Novaland Group
Address: 66th Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Building characteristics:
- Type: Commercial & Residential building.
- Project Scale: 5 blocks, 27 floors each block, Total No. of apartment: 1,008 units (194 units in  
initial phase)
Type of Contract: Management and Operation

Investor: Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company
Address: 421 Tran Xuan Soan Street, Tan Kieng Ward, District 7, HCMC
Building characteristics:
Total land area: 3,534 m²; Project scale: 1 basement, 21 floors; Total number of apartment: 
152 units.
Type of Contract: Management and Operation

CAO ỐC CĂN HỘ BOTANIC

CHUNG CƯ QUỐC CƯỜNG GIA LAI 1 CAO ỐC CĂN HỘ BOTANIC

KHU CĂN HỘ CAO CẤP TROPIC GARDEN26

27

28

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN - IMPLEMENTED PROJECT

CĐT:  Công ty Vĩnh Phong Thái 
Địa chỉ: 31 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân, TP. HCM 
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Căn hộ cao cấp 
- Quy mô: cao 22 tầng, 02 tầng hầm với 343 căn hộ. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 42.000 m² 
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Vinh Phong Thai Company
Address: 31 Truong Phuoc Phan Street, Binh Tan District, HCMC
Building characteristics:
- Type: Apartment building.
- Project scale: 22 floors, 2 basements, 343 apartments; - Total GFA: 42,000 m².
Type of Contract: Management and Operation

KHU CĂN HỘ HOÀNG KIM THẾ GIA25
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CĐT: Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Địa chỉ: 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Tòa nhà văn phòng. 
- Quy mô: gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 14 lầu. 
Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.888 m². Tỷ lệ lấp đầy: 100%
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

Investor: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
Address: 472 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 2, District 3, HCMC
Building characteristics:
- Type: Office Building. - Project scale: 2 basements, 1 ground floor, 1 mezzanine, 
14 floors. Total GFA: 7,888 m². Occupancy rate: 100%.
Type of Contract: Management and Operation

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG BIDV29

CĐT: Công ty CP Cơ khí - Điện Lữ Gia
Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Căn hộ- Thương mại - Văn phòng.
- Quy mô: gồm 2 tầng hầm, tầng 1-2-3 khu thương mại, tầng 4-5 khu văn phòng, tầng 
6-20 khu căn hộ. Tổng diện tích xây dựng: 39.979 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

CĐT: Công ty TNHH TM&KD-XD nhà Thanh Nhựt/ Công ty CP XD&KD Địa ốc Tân Kỷ
Địa chỉ: Nguyễn Văn Dung, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc căn hộ.
- Quy mô: 2 block, cao 12 tầng với 198 căn hộ. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 25.775 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Quản lý - Vận hành

CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà
Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
Đặc điểm tòa nhà:
- Loại hình: Cao ốc căn hộ - văn phòng.
- Quy mô: 2 hầm, 13 lầu, tầng 1-3 khu văn phòng, tầng 4-13 khu căn hộ. 
- Tổng diện tich: 23.969,4 m².
Loại hợp đồng: Hợp đồng Tư vấn - Quản lý

Investor: Lu Gia Mechanical Electric Joint Stock Company
Address: 70 Lu Gia Street, Ward 15, District 11, HCMC
Building characteristics:
- Type: Residential, Commercial & Office Building.
- Project scale: 2 basements, Floor 1-3: commercial zone, Floor 4-5: Office zone, Floor 6-20: 
residential apartments.
Total construction area: 39,979 m².
Type of Contract: Management and Operation

Investor: Thanh Nhut Houses Commercial & Construction - Business Co, LTD. / Tan Ky 
Housing Trading and Construction Co.
Address:  Nguyen Van Dung Street, Go Vap District, HCMC
Building characteristics:
- Type: Apartment Building.
- Project scale: 2 blocks, 12 floors, 198 apartments each block. Total GFA: 25,775 m². 
Type of Contract: Management and Operation

Investor: Song Da Investment and Development Joint Stock Company
Address: 14 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, HCMC
Building characteristics:
- Type: Residential & Office Building.
- Project scale: 2 basements, 13 floors, Floor 1-3: Office zone; Floor 4-13: Residential 
apartments. Total area: 23,969.4 m².
Type of Contract: Management and Consultant

 TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ TOWER31

TÒA NHÀ LỮ GIA PLAZA CHUNG CƯ SPLENDOR30 32







CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TRIỂN VỌNG (SAVISTA CORP)
Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Tel: (84.8) 38 422 172  –  Fax: (84.8) 38 440 114
Email: info@savista.com.vn  –  Website: www.savista.com.vn


