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Thư ngỏ!
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Lời đầu tiên, Land Plus Việt Nam gửi tới Quý Đối Tác, Khách Hàng lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc, thành đạt và lời chào trân trọng nhất. 

Land Plus Việt Nam với định hướng trở thành Doanh Nghiệp đầu tư và hợp tác phát triển các 
dự án bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm mang lại những dự án bất động sản 
tốt nhất, pháp lý an toàn nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Quý Đối Tác và Khách Hàng. 

Hiện tại chúng tôi đang có các công ty thành viên là hệ sinh thái xoay quanh bất động sản như: 
Hệ thống tiếp thị và phân phối  chuyên nghiệp, lĩnh vực xây dựng -  trang trí nội thất, Nông 
nghiệp công nghệ cao… Để đáp ứng tất cả nhu cầu của Quý Đối Tác và Khách Hàng.

Land Plus Việt Nam luôn luôn mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác cùng Quý Đối Tác 
để phát triển các dự án bất động sản trên tin thần đặt quyền lợi của Đối Tác và Khách Hàng 
lên hàng đầu. 

Với kim chỉ nam “Nơi giá trị bất động sản được gia tăng”. Cùng chiến lược hợp tác toàn diện, 
lâu dài và phát huy tối đa lợi thế của các bên chúng tôi cam kết mang lại nhiều lợi ích cao nhất 
cho Quý Đối Tác và Khách hàng.

Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Đối Tác, Khách Hàng đã tin 
tưởng và đồng hành với Land Plus Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đây là nguồn động lực 
to lớn để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa trên lĩnh vực đầu tư và phát 
triển bất động sản.

Tổng Giám đốc Land Plus Việt Nam 

TRẦN HỮU HÙNG

Trân trọng

LAND PLUS VIỆT NAM
“Nơi giá trị bất động sản được gia tăng”



LAND PLUS VIETNAM
TỔNG QUAN

www.landplus.vn
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
LAND PLUS VIỆT NAM thành lập vào ngày 18/12/2018 gồm 3 
thành viên chính: Bà Dương Thị Cúc - Chủ tịch, Ông Trần Hữu 
Hùng - Tổng Giám Đốc, Ông Trần Trọng Nhân - Giám Đốc Kinh 
Doanh, là những người có thâm niên hơn 12 năm trong nghành 
kinh doanh Bất Động Sản.

Trải qua gần 3 năm hoạt động chúng tôi đã xây dựng phát triển 
được hệ sinh thái bao gồm 4 công ty: 
Dẫn đầu và là trọng tâm kinh doanh đó là Công Ty Land Plus 
Việt Nam, chuyên Đầu tư, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh 
các dự án bất động sản.
Thành Lập thêm 02 công ty môi giới bất động sản là Công Ty 
Fresh Land và Công Ty Phát Thịnh Land: Chuyên phân phối các 
sản phẩm của Land Plus Việt  Nam, và hỗ trợ đầu ra cho các nhà 
đầu tư chiến lược hoặc các khách hàng cá nhân.
Đặc biệt, Công Ty DTC Eco Green chuyên hoạt động sản xuất, 
thưởng mại và vận dụng các mô hình Farmstay giúp gia tăng 
giá trị đầu tư cho khách hàng khi lựa chọn loại sản phẩm bất 
động sản nông nghiệp của Land Plus Việt Nam.

Với hệ thống hơn 100 nhân sự trẻ tuổi, nhiệt huyết và sáng tạo 
làm việc trong hệ thống 4 công ty. Chúng tôi tin tưởng và đảm 
bảo sẽ mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để phục vụ 
cho khách hàng, Đối tác, các Nhà đầu tư cá nhân, doanh 
nghiệp… Nhằm mang lại lợi ích giá trị đầu tư lớn nhất như 
phương châm của Công Ty chúng tôi: NƠI GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG 
SẢN ĐƯỢC GIA TĂNG.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
LAND PLUS VIỆT NAM Với định hướng phát triển doanh nghiệp trở thành một chủ đầu tư uy tín, chuyên 
nghiệp các dự án khu dân cư, khu đô thị,…Và đặc biệt là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc đầu tư phát 
triển các dự án bất động sản nông nghiệp. Mang lại các sản phẩm đầu tư thật và có giá trị gia tăng lớn cho 
quý Khách Hàng.

Chúng tôi sẽ lựa chọn đầu tư tại các Tỉnh thành có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế, hạ tầng giao 
thông trọng điểm nhưng chưa được địa phương, chính phủ đẩy mạnh đầu tư. Và các tỉnh phải có nền kinh 
tế trọng điểm như khu công nghiệp, nông nghiệp, du lịch nghĩ dưỡng… Các Bất động sản tại các khu vực 
này sẽ được gia tăng giá trị đột biến cho khách hàng khi cơ sở hạ tầng giao thông, nền kinh tế trọng điểm 
được hoàn thành và phát triển.

Ngoài việc đầu tư kinh doanh bất động sản chúng tôi phát triển thêm Công ty môi giới hỗ trợ đầu ra cho 
khách hàng và các đối tác đầu tư. Xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang đến cho quý 
khách hàng sự cộng hưởng từ đầu tư bất động sản nông nghiệp và những dịch vụ cung cấp các sản phẩm 
nông nghiêp chuẩn Vietgap… giá trị dinh dưỡng cao và an toàn tuyệt đối đến Quý Khách hàng.

ÔNG TRẦN HỮU HÙNG
Tổng Giám Đốc

ÔNG TRẦN TRỌNG NHÂN
Phó Tổng Giám Đốc
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QUY MÔ

Công ty thành viên

04
Nhân viên

100+

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

TRỤ SỞ CHÍNH:
Số 35, Đường số 34, P. An Phú,

TP. Thủ Đức

03
Văn phòng tại TP. Phan Thiết

CHI NHÁNH:
Số 14 Đường Trần Bình Trọng, thôn Thiện Sơn,

Xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết,

Tỉnh Bình Thuận

01

Số 13, Đường Số 4, KP5, P. An Phú,

TP. Thủ Đức

CHI NHÁNH:

Số 138, Trần Lựu, P. An Phú,

TP. Thủ Đức

CHI NHÁNH:
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& GIÁ TRỊ CỐT LÕI

www.landplus.vn
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TẦM NHÌN

LAND PLUS VIỆT NAM với khát vọng tiên phong đi đầu xây dựng  một hệ sinh thái bất động sản đồng bộ 

và khép kín số 1 Việt Nam như : Đầu tư và Phát Triển các sản phẩm bất động sản, Tư vấn và tiếp thị bất 

động sản, Nông nghiệp công nghệ cao, xậy dựng, nội thất, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm để tạo ra được 

những sản phẩm, dịch vụ giá trị đến Quý Khách Hàng.

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
ĐỐI VỚI

CỔ ĐÔNG & NHÀ ĐẦU  TƯ
ĐỐI VỚI

CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Lấy sự hợp tác thành công 

với quý khách hàng làm giá 

trị cốt lõi trong tất cả định 

hướng  phát triển của 

LPVN.

Với nguyên tắc phục vụ: 

dịch vụ chuyên  nghiệp, 

chân thành, tận tâm , uy tín  

mang lại giá trị  thực cho 

khách hàng.

Vận hành bộ máy và quản 

lý tài chính hiệu quả, minh  

bạch phát triển  bền vững 

nhằm mang lại lợi  ích tối 

đa, lâu dài cho Cổ đông & 

Nhà đầu tư.

Xây dựng một môi trường  

làm việc chuyên nghiệp, 

hòa đồng , thân thiện hỗ 

trợ lẫn nhau giúp đạt hiệu 

quả trông công việc 

Xây dựng một đời sống văn 

hóa và tinh thần tích cực 

tạo giúp nhân sự thỏa sức 

sáng tạo và phát huy hết 

khả năng cũng như tạo 

nguồn nhân lực  chất lượng 

cao và lộ trình  thăng tiến 

rõ ràng.

Xây dựng một doanh 

nghiệp luôn luôn cống hiến 

cho xã hôi như: thiện 

nguyện , phát triển các tài 

năng cho đất nước…
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GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

SÁNG TẠO

CHÍNH TRỰC

KỶ LUẬT

NHÂN VĂN

HIỆU QUẢ



10



11

LAND PLUS VIỆT NAM
CẤU TRÚC

www.landplus.vn
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CÔNG TY THÀNH VIÊN
CÁC

www.landplus.vn
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FRESH LAND
FRESH LAND là tên viết tắt của Công Ty TNHH Bất Động Sản 

Fresh Land, được thành lập vào ngày 29/10/2020 Do Ông 
Trương Hoài Ân làm Tổng Giám Đốc. Ông Trương Hoài Ân là 
người có thâm niên hơn 08 năm trong lĩnh vực môi giới bất 
động sản.
Trải qua gần 1 năm hoạt động chúng tôi đã xây dựng hệ thống 
đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo với hơn 30 người. Định 
hướng doanh nghiệp sẽ trở thành đơn vị phân phối trực tiếp các 
sản phẩm bất động sản mà Công Ty Land Plus Việt Nam đầu tư, 
hợp tác đầu tư hoặc phát triển kinh doanh.
Với tiêu chí mang đến cho Quý Khách hàng dịch vụ môi giới 
chuyên nghiệp, các sản phẩm bất động sản có giá trị gia tăng 
không ngừng nhằm mang lại lợi ích đầu tư cao nhất cho Khách 
hàng.
Chuyên Nghiệp - Tận Tâm đó là kim chỉ nam của Chúng tôi để 
ngày một mang đến cho Quý Khách hàng những sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất. Đem lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng.

ÔNG TRƯƠNG HOÀI ÂN

Tổng Giám Đốc

15

Logo Công ty
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Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Sáng Tạo



PHAT THINH LAND
PHAT THINH LAND là tên viết tắt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Và Phát Triển Bất Động Sản Phát Thịnh được thành lập vào 
ngày 29/04/2020 Do Ông Trần Trọng Nhân Tổng Giám Đốc và 
Ông Phan Quốc Dũng Giám Đốc Điều Hành. Là những người có 
thâm niên hơn 10 năm trong lĩnh vực môi giới bất động sản.
Trải qua hơn 1 năm hoạt động chúng tôi đã xây dựng hệ thống 
đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo với hơn 30 người. Với 
tầm nhìn và mong muốn mang đến sự Thịnh Vượng Và Phát 
Triển cho Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác khi lựa chọn tin 
tưởng, hợp tác, đầu tư tại Công Ty Phát Thịnh Land.
Định hướng phát triển doanh nghiệp trở thành Công Ty có dịch 
vụ môi giới chuyển nghiệp, là đơn vị phân phối chính thức các 
dự án bất động sản của Công Ty Land Plus Việt Nam.

Tín – Tâm – Trí là kim chỉ nam cho Công ty chúng tôi. Luôn đặt 

chữ Tín hàng đầu, tận tâm phục vụ, đạo đức nghề nghiệp, sáng 

tạo mang đến nhiều sản phẩm đầu tư bất động sản tốt, dịch vụ 

môi giới chuyển nghiệp, chất lượng nhằm đem lại lợi ích đầu tư 

lớn nhất cho khách hàng.

ÔNG PHAN QUỐC DŨNG
Giám Đốc Điều Hành
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Logo Công ty
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Tín - Tâm - Trí



DTC LAND

ÔNG NGÔ ANH QUÂN
Tổng Giám Đốc
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Logo Công ty

Bằng 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản tại thị 
trường Việt Nam, Ông Ngô Anh Quân hiện là Tổng Giám Đốc 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản DTC (DTC 

LAND) thành lập ngày 06/01/2022, là đơn vị phân phối chính 
thức các dự án bất động sản của công ty LAND PLUS VIỆT NAM.
DTC LAND luôn hướng tới sự phát triển mạnh mẽ, giữ vững 
niềm tin để phục vụ cho Quý Khách hàng, Quý Đối tác một cách 
toàn diện nhất theo từng nhu cầu khác nhau.
Đối với DTC LAND, “Chân thành – Uy tín – Chuyên nghiệp “ là giá 
trị cốt lõi trong nghề nghiệp kinh doanh. Lấy Khách hàng làm 
trung tâm, lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính mình, sự 
hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của đơn vị. Làm 
việc tận tâm – tận tình, luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng 
những sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo là điều mà DTC 
LAND luôn hướng tới, nuôi dưỡng và duy trì.
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Chân Thành - Uy Tín - Chuyên Nghiệp
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LAND PLUS VIỆT NAM ĐẦU TƯ
CÁC DỰ ÁN

www.landplus.vn
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DỰ ÁN MŨI NÉ GARDEN

Mũi Né Garden Với mong muốn mang đến 

một ngôi nhà thứ 2 cho Quý khách hàng. Nơi 

có thể xây dựng một ngôi nhà vườn với phần 

lớn diện tích sử dụng để trồng rau sạch, chăn 

nuôi, khu vui chơi cho trẻ để mang lại cuộc 

sống gần với thiên nhiên. 

Mũi Né Garden còn Là nơi gia đình, bạn bè, 

có thể nghĩ dưỡng, tận hưởng không khí 

trong lành, thưởng thức những món ăn sạch 

từ chính khu vườn của mình sau nhưng lúc 

lao động, học tập mệt mỏi, áp lực tại thành 

phố.

Với vị trí đắc địa liền kề sân bay, gần thủ phủ 

du lịch Mũi Né với nhiều tiềm năng phát triển 

du lịch. Mũi Né Garden là dự án mang lại lợi 

nhuận đầu tư lớn cho các khách hàng đã tin 

tưởng và lựa chọn đầu tư.

Quy mô

Vị trí Đường Trần Bình Trọng,    

Xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết

20 ha

Số lượng 150 nền

Tình trạng Đã bán hết

Sản phẩm Đất nền sổ đỏ

Diện tích 1000m2 – 2000m2/Lô
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MẶT BẰNG & HÌNH ẢNH THỰC TẾ
DỰ ÁN MŨI NÉ GARDEN
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DỰ ÁN HOMESTAY MELODY

Homestay Melody Với ý tưởng thiết kế từ âm nhạc, 

giai điệu cuộc sống muôn màu của thiên nhiên, đem 

đến những trải nghiệm tuyệt vời, là không gian nghỉ 

dưởng trẻ trung đa màu sắc được thể hiện qua thiết 

kế chi tiết từng lô. Hồ cá cách điệu từ đàn ghi ta kết 

hợp các đường cong mềm mại của thảm cỏ. Các 

tone màu thiết kế chủ đạo được lấy từ dãy màu sắc 

của cầu vòng tạo nên kế trúc hiện đại và đồng bộ bắt 

mắt.

Homestay Melody có Vị trí đắc địa nằm trên đường 

ĐT 715, khu dân cư hiện hữu, liền kề sân bay Phan 

Thiết. Cách bãi biển và thủ phủ các resort Mũi Né chỉ 

9km. 

Xu hướng khai thác du lịch Homestay đang là Trend 

và rất phát triển ở một số khu vực như: Vũng tàu, Đà 

lạt, Sapa, Hòa Bình, các tỉnh miền tây…. Với tỉnh Bình 

Thuận khi Cao tốc và Sân bay Phan Thiết đưa vào 

hoạt động sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch và là 

tiềm năng phát triển cho Homestay Du lịch biển.

Quy mô

Vị trí Đường ĐT 715, Xã Hàm Đức,

Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

7000m2

Số lượng 7 nền, phân khu Homestay

Tình trạng Đã bán hết

Sản phẩm Diện tích 1000m2
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VỊ TRÍ
DỰ ÁN HOMESTAY MELODY
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HÌNH ẢNH HOMESTAY MELODY
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HÌNH ẢNH HOMESTAY MELODY
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THIẾT KẾ
HOMESTAY
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Quy mô

Vị trí Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1000 ha

Số lượng 1000 ha

Tình trạng Đang bán

Sản phẩm Đất sào, mẫu ven biển

Diện tích 1.500m2 - 2.000m2/Lô

30

DỰ ÁN BẮC BÌNH FARMSTAY



ĐẤT NÔNG NGHIỆP
SỰ LỰA CHỌN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

LONG THÀNH

1000m2

Giá từ 1,5 - 2,5 tỷ

BẮC BÌNH
1000m2

Giá chỉ từ 125 triệu
BÀ RỊA
1000m2

Giá từ 1 - 1,5 tỷ
BẢO LÂM
1000m2

Giá từ 800tr - 1,2 tỷ

Chắc có lẽ đầu tư đất nông nghiệp còn xa lạ với các 

anh chị, nhưng ở khu vực phía Bắc như Hà Nội đã rất 

quen với loại hình đất nông nghiệp này.

Nguồn gốc sơ khai của tất cả các loại đất là Đất Nông 

Nghiệp, sau khi chuyển mục đích sử dụng đất giá trị 

sẽ tăng lên vài chục lần.

Loại hình đất nông nghiệp với chi phí đầu tư ban đầu 

thấp nhưng có biên độ lợi nhuận lớn gấp nhiều lần 

so với các loại hình bất động sản khác. Nhờ đón đầu 

phát triển của cơ sở hạ tầng, giao thông, kinh tế, du 

lịch…. Trong chu trình tăng giá của một bất động sản 

thì đất nông nghiệp sau khi chuyển đổi thành đất ở 

thì biên độ lợi nhuận lên đến mấy chục lần so với giá 

đầu tư ban đầu.

Nhìn lại thị trường bất động sản Nhơn Trạch đầu 2015 

với giá 100,000/m2 tới thời điểm hiên tại giá đã lên tới 

2 triệu/m2. Cũng như thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu, 

đầu 2015 chỉ với 200 triệu/ha thì nay giá đạt tới 10 đến 

15 tỷ/ha. Và nhiều thị trường khác có biên độ tăng giá 

cực khủng như Phú Quốc, Cam Ranh, Vân Đồn , Bắc 

Vân Phong…
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LÝ DO NÊN CHỌN
ĐẦU TƯ BẮC BÌNH FARMSTAY BÌNH THUẬN

ĐẦU TƯ AN TOÀN
HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÁNH

PHÁP LÝ AN TOÀN
ĐẦU TƯ SINH LỜI HIỆU QUẢ

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

Với biên độ giá hiện tại chỉ bằng 1/10 so 

với các khu vực khác như: Bà rịa vũng 

tàu, Bảo Lâm, Nhơn Trạch cùng với Hạ 

tầng giao thông được đẩy mạnh như 

Cao tốc dầu giây phan thiết và sân bay 

phan thiết sẽ tạo nên cú hích lớn về 

giá tại đây.

Như gia hạn thời gian sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo 

quy hoạch.

Sổ đỏ công chứng trong ngày, 

tất cả các ngân hàng hỗ trợ cho 

vay vốn.

Liền kề khu di tích lịch sử quốc gia Bàu 

Trắng – Bàu Sen. Kết nối nhanh chóng đến 

các đại đô thị nghỉ dưỡng: Nova World Hòa 

Thắng 1000ha, Dubai Hòa Thắng 1170ha và 

sở thú lớn nhất Đông Nam Á Safari Rạng 

Đông 3300ha.

Tổng vốn đầu tư thấp chỉ với 

250 triệu/2000m2.
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BẮC BÌNH FARMSTAY SỞ HỮU VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
LIỀN KỀ CÁC KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
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HÌNH ẢNH
ĐẤT THỰC TẾ
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HÌNH ẢNH
KHÁCH HÀNG CÔNG CHỨNG
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HÌNH ẢNH

BÀN GIAO ĐẤT
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CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ

DỰ ÁN LOVERA PARK DỰ ÁN MIZUKI PARK DỰ ÁN JAMILA

DỰ ÁN SAFIRA DỰ ÁN WATER POINT DỰ ÁN
VINHOMES GRAND PARK
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CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ THAM GIA BÁN HÀNG
CHO LAND PLUS VIỆT NAM
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CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC

www.landplus.vn
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HỢP TÁC PHÂN PHỐI TIẾP THỊ
CHO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ LỚN: NAM LONG, KHANG ĐIỀN, VINGROUP…
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VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN
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TRỤ SỞ CÔNG TY & VĂN PHÒNG
CHI NHÁNH

www.landplus.vn
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TRỤ SỞ CHÍNH:
35 Đường số 34, Phường An Phú, TP. Thủ Đức

VP GIAO DỊCH 1:
13 Đường số 4, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức

VP GIAO DỊCH 2:
138 Trần Lựu, KP.5, Phường An Phú, TP thủ Đức

TRỤ SỞ CHÍNH LAND PLUS VIỆT NAM: 13 đường số 4, KP.5,  Phường An Phú,  TP. Thủ Đức

CHI NHÁNH BÌNH THUẬN:
14 Trần Bình Trọng, Xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết

TRỤ SỞ CHÍNH
13 Đường số 4, KP 5,

Phường An Phú,

TP. Thủ Đức

TRỤ SỞ CHÍNH
13 Đường số 4, KP 5,

Phường An Phú,

TP. Thủ Đức

TRỤ SỞ CHÍNH
13 Đường số 4, KP 5,

Phường An Phú,

TP. Thủ Đức

TRỤ SỞ CHÍNH
138 Trần Lựu, KP 5,

Phường An Phú,

TP. Thủ Đức



Land Plus Việt Nam  xin gửi tới Quý khách hàng lời cảm ơn sâu sắc,
Kính chúc Quý khách mạnh khỏe, thành đạt và may mắn!

Cảm ơn!




