
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

BẤT ĐỘNG SẢN HVHC



GIỚI THIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

 Tầm nhìn: Công ty HVHC ra đời nhằm cung cấp các dịch vụ Quản lý vận hành Bất động sản

được tích lũy, đào tạo và trãi nghiệm quản lý từ những Dự án Cao cấp – Đẳng cấp – Có tầm

ảnh hưởng lớn trong thị trường Bất động sản.

Đội ngũ quản lý người Việt đồng hành cùng những chuyên gia thâm niên đã từng

điều hành trên 05 năm quản lý lãnh vực Bất động sản.

 Sứ mệnh: Xem mọi nhu cầu của từng Khách hàng và Cư dân là đồng nhất với những

nhu cầu riêng biệt để phục vụ tốt nhất. 



GIỚI THIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

 Lĩnh vực hoạt động: Quản lý & Vận hành BĐS

Quản lý và cung cấp dịch vụ tiện ích

Giải pháp công nghệ quản lý BĐS

Giới thiệu và Môi giới BĐS

Tư vấn và Nghiên cứu



GIỚI THIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Giám Đốc

HỒ VĂN HUY CƯỜNG

22 năm trong ngành QL BĐS 

Trưởng Ban Tham Mưu

PHẠM XUÂN LÃNG

24 năm trong ngành QL BĐS và Chủ nhiệm Trường Doanh Chủ 

(đào tạo Quản lý Tòa nhà)

Phó Giám Đốc

TRẦN THỊ KIM NGỌC

05 năm trong ngành QL BĐS 



CÁC LOẠI HÌNH 

DỊCH VỤ 

CUNG ỨNG
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Từ việc quản lý vận hành
hàng ngày cho tới tư vấn phát
triển dành cho khu đô thị,
chúng tôi mang đến những lời
khuyên và tư vấn phù hợp
nhất.

QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊQUẢN LÝ TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI

Quản lý trung tâm thương
mại hướng tới xây dựng
không gian mua sắm hiện
đại, đem lại những trải
nghiệm tiện nghi mang tầm
quốc tế.

QUẢN LÝ KHU

PHỨC HỢP

Quản lý vận hành khu phức
hợp không phải việc dễ
dàng, việc xung đột các
chức năng bất động sản
thường xuyên diễn ra có thể
gây ảnh hưởng.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
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HVHC mang đến cho bạn 
cơ hội đầu tư vào lĩnh vực 
Căn Hộ Dịch Vụ khi bạn 
chưa có kinh nghiệm, thời 
gian quản lý và điều hành 
hệ thống.

QUẢN LÝ CĂN HỘ 

DỊCH VỤ
QUẢN LÝ CHUNG CƯ

Quản lý chung cư là công
việc bao gồm một hoặc toàn
bộ hoạt động liên quan đến
chung cư nhằm đảm bảo
cho mọi dân cư sinh sống
tại chung cư.

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG 

SẢN NGHĨ DƯỠNG

Hiện nay, tại thị trường BĐS
Việt Nam, cùng với sự tăng
trưởng chóng mặt với hàng loạt
các dự án bất động sản lớn nhỏ,
từ chung cư.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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HVHC hợp tác đảm bảo
quản lý & vận hành bất
động sản trường luôn ổn
định công tác giảng dạy và
an toàn

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌCQUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

Trung tâm Quản lý khu công
nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh
tế có thu, có chức năng quản lý,
khai thác, vận hành các công
trình kết cấu hạ tầng

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

VĂN PHÒNG

Tòa nhà văn phòng là nơi
đặt trụ sở làm việc của các
tổ chức, doanh nghiệp. Việc
đảm bảo sự tiện lợi, văn
minh khi sử dụng tòa nhà
luôn là ưu tiên.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, 

VIỆN ĐIỀU DƯỠNG

Quản lý bệnh viện là việc kiểm
soát và điều hành nguồn lực
một cơ sở dịch vụ chăm sóc
sức khỏe cho bệnh nhân,

TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH 

QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Việc quản lý và vận hành toà
nhà văn phòng sẽ mang lại giá
trị vô hình to lớn về cho Chủ
đầu tư, đạt được lợi nhuận từ
dịch vụ cho thuê đem lại.

TƯ VẤN QUẢN LÝ

VÀ CHUYỂN GIAO

Việc cung cấp tư vấn,
hướng dẫn và trợ giúp điều
hành đối với doanh nghiệp
và các tổ chức khác trong
vấn đề quản lý, như lập
chiến lược.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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Công ty HVHC luôn đánh
giá cao tầm quan trọng của
việc đào tạo và chuyển giao
công nghệ nhằm mục đích
giúp khách hàng có thể sử
dụng các sản phẩm một
cách hiệu quả nhất.

ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ PMS

Property Management System
(PMS) là một phần mềm hệ
thống quản lý thông tin giúp tối
ưu hóa trong bất động sản.

CUNG ỨNG PMS

Đây là giải pháp khá toàn
diện giúp doanh nghiệp đạt
được những mục tiêu vận
hành hiệu quả và hơn thế
nữa, PMS mang đến những
phân tích hữu ích để phát
triển công nghệ quản lý theo
tính hệ thống.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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HVHC được thành lập bởi đội
ngũ quản lý giàu kinh nghiệm,
tận tâm cùng các nhân viên tư
vấn chuyên nghiệp, năng
động hoạt động với thế mạnh.

GIỚI THIỆU THUÊ 

VĂN PHÒNG

Quý khách hàng có nhu cầu
thuê mặt bằng thương mại
vui lòng liên hệ HVHC để
được giới thiệu thuê mặt
bằng thương mại phù hợp
nhất.

GIỚI THIỆU THUÊ MẶT 

BẰNG THƯƠNG MẠI

Hãy liên hệ ngay đến HVHC
chúng tôi để được tư vấn giới
thiệu căn hộ đẳng cấp, chi phí
thuê cực hấp dẫn có mặt khắp
quận thành TPHCM.

GIỚI THIỆU THUÊ

CĂN HỘ

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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DỊCH VỤ GIÁ TRỊ

GIA TĂNG

Dịch vụ giá trị gia tăng được
phổ biến trong phát triển cộng
thêm từ các dịch vụ cung ứng
từ bất động sản.

HVHC môi giới bất động
sản, với kinh nghiệm nhiều
năm đối với môi giới văn
phòng cho thuê và kiến thức
chuyên môn trong ngành.

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN KHAI THÁC DỊCH VỤ 

TIỆN ÍCH

Tư vấn, hỗ trợ khai thác các
diện tích trống, mang lại lợi
ích như: siêu thị mini, cafe
shop, phòng gym,...

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Giải pháp công nghệ quản lý bất
động sản giúp cho các Công ty quản
lý, Chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban tự
quản... nhằm kiểm soát tốt quản trị
hệ thống.

DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

SỬA CHỮA

Đến với gói dịch vụ này quý
khách hàng sẽ được trải
nghiệm phong cách phục vụ
chuyên nghiệp.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 

VÀ THĂM DÒ DƯ LUẬN

Nghiên cứu thị trường và thăm
dò dư luận là một dịch vụ đặc
biệt dành cho doanh nghiệp
muốn ra mắt một sản phẩm
mới.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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DỊCH VỤ CHO THUÊ 

XE Ô TÔ

Trước nhu cầu thuê xe sử dụng
của người tiêu dùng ngày càng
tăng cao. HVHC rất hân hạnh
được cung cấp tới quý khách
hàng dịch vụ cho thuê xe ô tô.

Dịch vụ chăm sóc trẻ, người
bệnh, người cao tuổi là mô
hình khá phổ biến được
HVHC phát triển.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ, 

NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI 

CAO TUỔI

DỊCH VỤ DỌN DẸP VĂN 

PHÒNG, GIÚP VIỆC NHÀ

Người dọn dẹp văn phòng, giúp
việc nhà tiêu chuẩn, đáng tin
cậy, có quy chế chính sách đầy
đủ của Công ty. HVHC chịu
trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo
và quản lý.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ (tt)
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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ĐẢO KIM CƯƠNG

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

IMPERIA AN PHÚ
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VẠN PHÚC CITY

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

PHODONG VILLAGE
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SOFIC & SOCAR

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CANTAVIL PRIMIER
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TRƯỜNG HỌC VAS

(KHU ĐÔ THỊ SALA)

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

SALA (ĐẠI QUANG MINH)
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FIDECO TOWER

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LUCKY STAR OFFICE BUILDING



TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN QUẢN LÝ BĐS HVHC

21

HVHC bao gồm đội ngũ Chuyên
viên có năng lực, khả năng tư
vấn, tận tâm và sáng tạo kết hợp
với quy trình cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp.

Chúng tôi ứng dụng công nghệ
vào quy trình làm việc rút ngắn
thời gian hoàn thành. Thận trọng,
trách nhiệm cao tạo kết quả
chính xác.

Với năng lực chuyên môn
vững vàng và phong cách
làm việc luôn có kế
hoạch, HVHC tuân thủ
quy trình hoàn thành hiệu
quả với kết quả cao đáp
ứng yêu cầu.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Văn phòng giao dịch: Lầu 7, Cao ốc Lucky Star - Số 102 Bis Lê Lai, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM

Trụ sở: 131/7/58 Đường TTH 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Hotline: 0988 103 136 - Mr Cường

Email: info@hvhc.com.vn

Web: www.hvhc.com.vn

CHÂN THÀNH CẢM ƠN


