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năm 2019

Từ một quốc gia có rất ít người biết tới bộ môn gôn, 
hiện nay, Việt Nam đã trở thành một trong những 
quốc gia phát triển nhanh với các sân gôn đạt tiêu 
chuẩn quốc tế và thu hút khách chơi gôn từ khắp 
nơi trên thế giới. Đây cũng là lý do Việt Nam thường 
xuyên xuất hiện trên top của các giải thưởng hàng 
đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ giải thưởng danh giá Asian Golf Awards 
2019 vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã được vinh 
danh là Điểm đến Gôn tốt nhất khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương và Madame Nguyễn Thị Nga được vinh 
danh là “Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong 
lĩnh vực gôn” và nhận “Giải vàng Doanh nhân lĩnh vực 
gôn châu Á – Thái Bình Dương”.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của 
Madame Nguyễn Thị Nga, người đi tiên phong trong 
việc phát triển môn thể thao gôn tại Việt Nam và cũng 
như khẳng định tầm nhìn, tầm ảnh hưởng của Chủ tịch 
Tập đoàn BRG trong ngành công nghiệp.

Tổ chức nhiều giải đấu tại các sân hàng năm, nổi bật 
trong số đó là BRG Golf Hanoi Festival là một trong 
những cách Tập đoàn BRG quảng bá hình ảnh gôn 
Việt tới đông đảo gôn thủ trong và ngoài nước. Qua 4 
năm tổ chức, BRG Golf Hanoi Festival đã thực sự trở 
thành ngày hội của đông đảo gôn thủ. Sự quan tâm 
lớn của các gôn thủ từ nhiều nơi trên thế giới đã tiếp 
tục khẳng định sự thành công của BRG trong việc đầu 
tư phát triển sân gôn cũng như vận hành tổ chức.

Không chỉ mang tới sự thăng hoa trong thể thao, các 
sự kiện gôn còn là nơi kết nối mọi người và lan tỏa 
những điều tốt đẹp. Tập đoàn BRG cùng với Ngân 
hàng SeABank tiếp tục là nhà tài trợ Giải gôn từ thiện 
thường niên Swing for the Kids 2019, để giúp đỡ được 
nhiều hơn tới các em học sinh khó khăn trên toàn 
quốc; đồng tổ chức Giải gôn Tiền Phong Swing for 
young talents 2019, nhằm gây tiền từ thiện cho Quỹ 
hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; và đồng tổ chức Giải 
gôn từ thiện HanoiTV – BRG – SeABank nhằm lan tỏa 
trách nhiệm tới cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó, các sân gôn của Tập đoàn cũng 
thường xuyên được vinh danh tại các giải thưởng 
quốc tế. Nổi bật là sân gôn King’s Island Golf Resort 
được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng Gôn tốt nhất khu 
vực Đông Nam Á” trong khuôn khổ Giải thưởng Du 
lịch và Lữ hành châu Á Thái Bình Dương – APTTF 2019 
của Chủ tịch Tập đoàn BRG trong ngành công 
nghiệp.
Tập đoàn BRG đã đi tiên phong trong việc hợp 
tác với các đối tác hàng đầu thế giới về phát 
triển sân gôn và sử dụng đội ngũ quản lý nước 
ngoài giàu kinh nghiệm để vận hành, nhằm 
mang tới gôn thủ những trải nghiệm đẳng cấp 
nhất. Tháng 3/2019, Tập đoàn BRG đã ký kết hợp 
đồng thiết kế sân gôn và đại lý phân phối sản 
phẩm độc quyền với The Nicklaus Companies. 
Đây là bước phát triển tiếp theo của Hợp đồng 
Độc quyền thiết kế và phát triển sân gôn tại Việt 
Nam giữa Tập đoàn BRG và công ty thiết kế 
Nicklaus Design.

Đồng hành cùng 
giải gôn từ thiện và kết nối

Ngày hội BRG Golf Hanoi Festival đã trở thành điểm hẹn 
yêu thích của nhiều gôn thủ trong và ngoài nước

Ngân hàng SeABank ủng hộ Quỹ học bổng 
Vì Trẻ em Việt Nam 120 triệu đồng

Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và Ông Howard Milstein, Chủ tịch Điều hành The 
Nicklaus Companies tại Lễ ký kết hợp đồng thiết kế sân gôn và đại lý phân phối sản phẩm độc quyền

Trong khi đó, BRG – VGM Junior Championship 2019 là 
một sân chơi thực sự bổ ích giúp thúc đẩy sự phát 
triển môn thể thao gôn cho thế hệ trẻ và cơ hội để 
các gôn thủ nhí cọ xát, trau dồi kỹ năng và bồi đắp 
niềm đam mê với gôn.
Các sân gôn của Tập đoàn BRG còn là nơi đăng cai 
tổ chức các sự kiện gôn nhằm kết nối đầu tư trong và 
ngoài nước như Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Giao lưu 
Gôn lần thứ 1 được tổ chức tại BRG Legend Hill Golf 
Resort, Hội thảo về quản lý CLB và bảo dưỡng cỏ turf 
được tổ chức tại BRG Đà Nẵng Golf Resort. 
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Thúc đẩy thương hiệu gôn Việt Nam

Tổ chức các giải đấu thúc đẩy
du lịch gôn Việt
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Giải nhất Nam chung cuộc 

Giải nhất Nữ chung cuộc 

Tổ chức thành công giải đấu 
BRG Đà Nẵng Golf Resort 
Club Championship 2019

Ngày 05/10, giải Golf  Kết nối Kinh doanh – Swing 
For Bussiness do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại sân gôn BRG 
Đà Nẵng Golf Resort đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. 

Giải đấu thu hút được sự tham gia của hơn 100 gôn 

thủ, là các doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp tiêu 

biểu trên địa bàn Đà Nẵng, Huế, Hà Nội và nhiều tỉnh 

thành khác… Không chỉ tổ chức nhằm chào mừng 

ngày Doanh nhân Việt Nam mà đây còn là một hoạt 

động xúc tiến thương mại, đầu tư kết hợp giao lưu, 

tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư 

phát triển. Kết thúc giải đấu, các gôn thủ đều có 

những phản hồi rất tích cực về chất lượng sân cũng 

như công tác chuẩn bị tốt của BRG Đà Nẵng Golf 

Resort và hào hứng sẽ tiếp tục gắn bó tại các sân gôn 

thuộc Tập đoàn BRG.  

Tưng bừng khởi động vào tháng 12 – tháng 
cuối cùng của năm 2019, sân gôn BRG Đà 
Nẵng Golf Resort đã khởi tranh Giải đấu Vô 
địch Câu lạc bộ. Giải đấu nhằm tri ân các 
Hội viên thân thiết đã luôn ủng hộ sân trong 
suốt một năm vừa qua. 

Năm nay, giải đấu thường niên đã thu hút sự 

chú ý và tham gia nhiệt tình của hơn 140 gôn 

thủ trong và ngoài nước. Trải qua một ngày thi 

đấu giao lưu vô cùng kịch tính và hứng khởi, 

các gôn thủ đã có cơ hội phô diễn hết tất cả 

những kĩ năng điêu luyện, những cú swing đỉnh 

cao cùng sự tự tin của mình để xuất sắc mang 

về những kết quả xứng đáng. Xin chúc mừng 

các gôn thủ đã trở thành chủ nhân của những 

giải thưởng và danh hiệu cao quý này.

VCCI tổ chức giải 
Swing for bussiness 

tại BRG Đà Nẵng Golf Resort
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BRG Đà Nẵng Golf Resort
 đón tiếp những vị khách đặc biệt

trong tháng 12

Ông Sang Jun Oh (phải) và Harley Kruse 
chụp kỷ niệm tại Dunes Course

“Dưới bàn tay thiết kế của huyền thoại gôn Greg Norman, 
Dune Course là một tuyệt tác của phong cách sân ven 
biển, mang đến trải nghiệm chơi như ở các sân gôn đầu 
tiên trên thế giới”, Ông Sang Jun Oh nhận xét khi trải nghiệm-
chơi golf tại Dunes Course thuộc BRG Đà Nẵng Golf Resort.
Cùng đi với vị giám khảo này là Harley Kruse, kiến trúc sư phát 

triển Dunes Course thuộc nhóm thiết kế Greg Norman. 
Nhờ vậy, ông San Jun Oh đã có cái nhìn xuyên suốt về 
thiết kế tổng thể sân. Nổi bật là sự hài hòa với địa hình 
tự nhiên và sự cân bằng giữa độ thử thách của sân và 
niềm vui của gôn thủ khi trải nghiệm

Dunes Course thuộc tổ hợp BRG Đà Nẵng Golf Resort là 
sân gôn ven biển mang phong cách truyền thống đầu 
tiên của Đông Nam Á. Nơi đây không chỉ mang lại trải 
nghiệm thú vị cho gôn thủ với fairway rộng, nền sân 
chắc mịn cùng cỏ tại green được chăm sóc kỹ giúp 
thúc đẩy tốc độ bóng lăn, mà thảm thực vật ven biển 
hoang sơ xen kẽ các green còn giúp Dunes Course tựa 
như đã tồn tại cả thế kỷ. 
“Dunes Course đang được vận hành và bảo trì rất 
tốt”, ông Sang Jun Oh hào hứng nhận xét và cho 
rằng “việc tận dụng tốt địa hình tự nhiên đã mang 
lại trải nghiệm chơi gôn tuyệt vời”. 
“Đặc biệt là khi chơi gôn ở hố thứ 16, nơi có tầm 
nhìn ra biển ngoạn mục và mang tới sự phấn khích 
khi tận hưởng mùi vị mặn mòi của biển hòa quyện 
trong gió”, ông Sang Jun Oh trầm trồ. 

BRG Đà Nẵng Golf Resort, sân gôn luôn nằm 
trong top những sân gôn tốt nhất thế giới theo 
bình chọn của nhiều tạp chí gôn danh tiếng, 
vừa đón tiếp những vị khách đặc biệt là ông 
Sang Jun Oh, thành viên ban giám khảo cuộc 
bình chọn Top 100 sân gôn tốt nhất Thế giới 
của tạp chí Golf Magazine (Mỹ) và kiến trúc sư 
Harley Kruse, một trong những người đầu tiên 
phát triển Dunes Course thuộc nhóm thiết kế 
Greg Norman 

Có rất nhiều những lý do khiến ban giám khảo của Golf 
Magazine lựa chọn Việt Nam và đặc biệt là BRG Golf Đà 
Nẵng Resort là điểm dừng chân, nhưng điều thu hút nhất có 
lẽ đến từ việc Việt Nam đang ghi tên mình rõ hơn bao giờ hết 
trong bản đồ du lịch Gôn Thế giới. 

Riêng trong năm 2019, Việt Nam được vinh danh là Điểm 
đến Gôn hấp dẫn nhất thế giới và đứng đầu danh sách 
Điểm đến Gôn hấp dẫn nhất châu Á. Một trong những yếu 
tố quan trọng nhất để phát triển Gôn đó là thời tiết và điều 
kiện tự nhiên, và miền Trung Việt Nam, đặc biệt Đà Nẵng 
đang là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm đến 
gôn yêu thích của châu Á, nhờ có nhiều sân gôn tiêu chuẩn 
quốc tế, những bãi tắm đẹp với bờ cát dài, trắng mịn, cùng 
cơ sở hạ tầng du lịch đẳng cấp. 

Vẻ đẹp Nicklaus Course,
Sân gôn phong cách bờ kè đầu tiên của châu Á

Vẻ đẹp Dunes Course, 
tuyệt tác thiết kế đầu tiên của huyền thoại gôn 

Greg Norman tại Việt Nam

Tuyệt tác  thiết kế Gôn ven biển Điểm sáng của du lịch gôn Việt Nam

Tổ hợp sân gôn ven biển BRG Đà Nẵng Golf Resort từ lâu đã trở 
thành một mắt xích không thể thiếu trong chiến lược phát 
triển ngành du lịch gôn ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói 
chung. Ở vị trí cách sân bay khoảng 20 phút, người chơi gôn 
thuận tiện di chuyển đến đây từ khắp nơi trên thế giới và dễ 
dàng sắp xếp lịch trình nghỉ dưỡng gôn cũng như khám phá 
các di sản UNESCO như phố cổ Hội An, Kinh thành Huế, Thánh 
địa Mỹ Sơn.

Lợi thế nữa mà BRG Đà Nẵng Golf Resort đang có được đến 
từ sự kết nối trong chuỗi hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao 
cấp của Tập đoàn BRG, nổi bật là khu Khách sạn nghỉ dưỡng 
mang thương hiệu đẳng cấp cao nhất Sheraton Grand Đà 
Nẵng Resort. Đây là sự kết hợp nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho 
những người yêu gôn đến với vùng biển Đà Nẵng xinh đẹp
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI ĐẤU 
LEGEND HILL CLUB CHAMPIONSHIP

 15.12

Để tri ân các gôn thủ đã gắn bó và đồng hành 
cùng với BRG Legend Hill Golf Resort, ngày 
15/12/2019, giải đấu Legend hill club champi-
onship đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 
Đây thực sự là ngày hội gôn – một cơ hội tuyệt 
vời để các gôn thủ cùng nhau tranh tài, cũng 
như chia sẻ niềm đam mê, các câu chuyện 
gắn với bộ môn thể thao thú vị này. Giải đấu 
được tổ chức theo thể phát bóng đồng loạt 
Shotgun, mang đến nhiều hứng thú cho các 
gôn thủ

QUÝ IV
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Giải Golf Nghị Sĩ Thu 2019

Tổ chức thành công giải đấu
BRG Legend Hill Golf Resort
Club Championship 2019

Standard Chatered Golf Tournament Standard Chatered Golf Tournament

Tưng bừng các sự kiện golf 
tại BRG Legend Hill Golf Resort







TÊN GÔN THỦ HỐ NGÀY

Imamoto

Phan Vũ Việt Hùng

Nguyễn Quang Sỹ

Nguyễn Văn Phụng

Kim Ki Jong

Song Yoo Young

Zhang Ben Zhi

Choi Chi Hyun

#8 Norman

#16 Norman

#8 Norman

#11 Norman

#8 Norman

#16 Norman

#5 Nicklaus

#3 Nicklaus

02/11/2019

04/11/2019

06/11/2019

20/11/2019

02/12/2019

10/12/2019

11/12/2019

14/12/2019

TÊN GÔN THỦ HỐ NGÀY

Vo Thanh Ha

Phạm Đình Hiệp

Mitani Shunsuke

Shin Sang Ho

Kim Jun Hwa

Lee Jae Cheol

Koo Ja Hoon

Kim Hyun Woo

Hwang Young Ae

Lee Jun

Park Seo Jun

#7 Master

#7 Master

#3 Legend

#7 Legend

#15 Legend

#7 Master

#3 Legend

#11 Master

#11 Master

#15 Legend

#3 Legend

2/10/2019 

 5/10/2019

13/10/2019

27/10/2019

8/11/2019

22/11/2019

27/11/2019

12/12/2019

16/12/2019 

25/12/2019

27/12/2019

TÊN GÔN THỦ HỐ NGÀY

Kanaya Yasunari

Lê Ngọc Thái

Nguyễn Quang Minh

Chen Ying Chou

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Viết Chinh

Tô Xuân Bảo

#12

#12

#16

#16

#12

#06

#06

12/10/2019

20/10/2019

26/10/2019

29/10/2019

2/11/2019

25/12/2019

26/12/2019

TÊN GÔN THỦ HỐ NGÀY

Trịnh Thế Cường

Chu Anh Tuấn

Nguyễn Mạnh Minh

Bùi Huy Cường

Lại Trung Dũng

Lê Huy Hoàng

Young Ho Lim

Lee Jae Il

Nguyễn Minh Trang

Jung Hee Cho

Hồ Ngọc Sơn

Yang Jong Sub

Kim Dong Mun

Choi Sung Kwang

Kang Jae Young 

Dong Hong Cho

Hoàng Mạnh Hùng

Phạm Công Sơn

Nguyễn Thành Trung 

Nguyễn Đắc Hưng

#14 Kings Course

#4Kings Course

#3 Lakeside

#19 Kings Course

#16 Lakeside

# 12 Lakeside

#06 Kings Course

#13 Mountain View

#17 Mountain View

#14 Kings Course

#4 Kings Course

#6 Mountain View

#17 Kings Course

#4 Kings Course

#14 Kings Course

#14 Kings Course

19 Kings Course

#03 Lakeside

#14 Kings Course

#12 Lakeside

07/10/2019

16/10/2019

19/10/2019

18/10/2019

21/10/2019

21/10/2019

20/10/2019

09-11-2019

10-11-2019

14-11-2019

29/11/2019

20/11/2019

01/12/2019

03/12/2019

06/12/2019

09/12/2019

13/12/2019

15/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

Trong quý 4/2019, số lượng danh hiệu HIO tại BRG Kings Island Golf Resort đã đạt kỷ 
lục nhiều nhất từ trước tới nay với 20 gôn thủ xuất sắc.  
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