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Hội chợ từ thiện Giáng sinh 2016

Tất cả các trường của KinderWorld đã tổ chức Hội
chợ từ thiện Giáng sinh 2016 vào tuần thứ hai và thứ
ba của tháng Mười hai. Đây là sự kiện thường niên
đầy hứng khởi. Rất nhiều gian hàng và hoạt động
dành cho mọi lứa tuổi. Khuôn mặt của các em rạng
ngời niềm vui khi tham gia vào các trò chơi dành
riêng cho mình, trong khi phụ huynh cũng có những
giây phút thư giãn khi đi cùng con em của mình.. 

Toàn bộ số tiền quyên góp được từ Hội chợ từ thiện
Giáng sinh sẽ được gửi đến Tổ chức Phẫu thuật Nụ
cười Operation Smile nhằm tiến hành các ca phẫu
thuật an toàn và hiệu quả cho trẻ em sứt môi và hở
hàm ếch có hoàn cảnh khó khăn. Cho tới nay,
KinderWorld tự hào đã quyên góp được tổng số tiền
58,627$ , nhờ đó nhiều trẻ em Việt Nam được chỉnh
hình dị tật trên khuôn mặt và thay đổi cuộc sống của
mình. Chúng tôi tin rằng những hoạt động gây quỹ từ
thiện này sẽ hỗ trợ các học sinh trở thành công dân
năng động, có trách nhiệm, có thể tạo ra những thay
đổi tích cực cho xã hội.

BẢN TIN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Số 6
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trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã bắt đầu 
hoạt động vào tháng Tám năm 2016. Những ngày 
đầu năm học bận rộn nhưng cũng rất vui và hứng 
khởi với tất cả mọi thành viên của trường. Học sinh 
gặp gỡ giáo viên của mình và làm quen với lịch sinh 
hoạt. Đây là năm học đầu tiên của một vài em nhỏ và 
tất cả các giáo viên đều nỗ lực đặc biệt để chào mừng 
các em học sinh tại ngôi trường mới của mình.

Khu phức hợp Giáo dục Quốc tế Singapore tại Quảng 
Ninh tọa lạc trên diện tích 7.1 héc ta tại khu đô thị Hạ 
Long Marina. Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm Trường 
Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld, Trung tâm nghiên 
cứu Giáo dục Mầm non và Trường Quốc tế 
Singapore, cung cấp chương trình giáo dục quốc tế 
từ Mầm non tới lớp 3. 

Trung tâm nghiên cứu sẽ được sử dụng để các 
chuyên gia giáo dục Việt Nam và Quốc tế nghiên cứu, 
phân tích, thu thập dữ liệu, làm tiền đề để đưa các 
chương trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến vào 
thực tiễn.

Trong giai đoạn 2, 3 và 4 của Dự án, nhiều hạng mục 
cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập 
của Trường Quốc tế Singapore và khu Kí túc xá cho 

2000 học sinh sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo việc
mở rộng và cung cấp chương trình đào tạo xuyên suốt
tới Dự bị Đại học và Giáo dục bậc cao. Kí túc xá sẽ 
phục vụ cho các học sinh tại tỉnh Quảng Ninh và các 
tỉnh thành lân cận.

Quá trình thi công giai đoạn 1 của dự án nhận được sự
ủng hộ tích cực từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đã
được khởi công chỉ sau bảy tháng kể từ buổi làm việc
đầu tiên với lãnh đạo tỉnh. Đây là một thành tựu mới
trong quá trình đầu tư của Tập đoàn Giáo dục
KinderWorld tại Việt Nam.

Khai giảng trường SIS Hạ Long trong tháng Tám năm 2016



Thành tích xuất sắc của học sinh SIS trong năm học 2015- 2016
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Các em học sinh không ngừng khiến chúng tôi tự hào về những thành tích học tập xuất sắc của mình. Chúng tôi 
vui mừng thông báo những giải thưởng mà trường SIS tại Gamuda Gardens đã đạt được trong năm học 2015 – 
2016. Các giải thưởng đã thể hiện tài năng cũng như nỗ lực của cả học sinh và giáo viên. Sự tận tụy trong học
tập và giảng dạy chắc chắn sẽ xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công tương lai của học sinh.

Giải thưởng:

TRẦN XUÂN KIỀU DŨNG 
Lớp: IGCSE 2

Thủ khoa Việt Nam trong môn Toán - chương trình IGCSE
Thủ khoa Việt Nam trong môn Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai   
- chương trình IGCSE

Giải thưởng:

BẠCH QUỐC TRUNG  
Lớp: A Level

Thủ khoa Việt Nam trong môn Toán 
- chương trình A Level

Giải thưởng:

NGUYỄN DUYÊN NGÂN
Lớp: AS Level

Thủ khoa Việt Nam trong môn Toán 
- chương trình AS Level

Giải thưởng:

NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG 
Lớp: AS Level

Thành tích cao trong môn Xã hội học
- chương trình AS Level

Giải thưởng:

TRẦN CHÍ CƯỜNG 
Lớp: 7C 

Thành tích xuất sắc tại Việt Nam trong môn Toán
- kỳ thi iPSLE
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Pegasus đóng góp cho sự phát triển 
nguồn nhân lực bền vững 
của Việt Nam

Nhằm nỗ lực đóng góp cải thiện nguồn nhân lực bền 
vững cho Việt Nam, Pegasus đã và đang làm việc chặt 
chẽ với các bộ ban ngành, chính quyền liên quan cũng 
như các trường Đại học/Cao đẳng trên khắp Việt Nam.
Vào tháng Hai, Pegasus đón chào lãnh đạo Dự án
Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách 
nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) do liên minh 
Châu Âu tài trợ. Chúng tôi đề xuất hỗ trợ ESRT phát 
triển tài liệu đào tạo cho VTOS (Tiêu chuẩn nghề du lịch 
Việt Nam) và đã được chọn là một trong số ít những 
đơn vị được bàn giao tài liệu VTOS phiên bản 2013. 
Vào tháng Ba và tháng Năm năm 2016, Pegasus đã có 
các buổi làm việc với Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng
cục trưởng và Tiên sĩ Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT). Trong các 
cuộc gặp mặt này, Ông Tuấn và Tiến sĩ Siêu đánh giá 
cao năng lực đào tạo và các dự án đầu tư của Pegasus
và chỉ định Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 
Việt Nam (VTCB) hỗ trợ Pegasus trong việc đào tạo kỹ 
năng và cung cấp chứng chỉ nghề. Trong thời gian tới, 
VNAT sẽ giúp đỡ Tập đoàn Giáo dục KinderWorld trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam. 

Cũng trong tháng Năm, Pegasus đã có đề xuất hợp tác 
với Cục Ngoại vụ thuộc Bộ ngoại giao về việc cung cấp
các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh dành cho Lãnh đạo và
cán bộ các cơ quan ngoại vụ địa phương.

ESRT trao tài liệu VTOS phiên bản 2013 
cho Pegasus

Pegasus tiếp đón sinh viên 
Học viện Northern Sydney (TAFE)
từ Úc theo Chương trinh 
trao đổi Outward Mobility 

Tháng Năm năm 2016, trường Cao đẳng 
Quốc tế Pegasus hân hoan chào đón sinh 
viên chuyên ngành Quản lý Sự kiện, Du 
lịch và Khách sạn tại Học viện Northern 
Sydney Úc sang thăm trường và tìm hiểu 
về văn hóa Việt Nam cũng như môi trường 
Du lịch - Khách sạn tại thành phố Đà Nẵng. 
Cũng trong khuôn khổ chương trình, sáng 
ngày 25 tháng 5 năm 2016, cuộc thi nấu ăn 
giữa 2 đội Trường Cao đẳng Quốc tế 
Pegasus và Học viện Northern Sydney đã 
diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng. Các 
bạn sinh viên của 2 đội phải lên thực đơn, 
chế biến và trang trí 3 món bao gồm salad, 
món chính và món tráng miệng từ các 
nguyên liệu được cung cấp chỉ trong vòng 
2 tiếng. Hai đội vô cùng cân sức, cân tài và 
chiến thắng cuối cùng thuộc về Học viện 
Bắc Sydney với món Salad và món Tráng 
miệng truyền thống của Úc. Đội trường 
Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã dành điểm 
áp đảo ở Món chính.
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Lãnh đạo Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus có cuộc họp cùng 
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Ông Phùng Xuân Nhạ 

Chuyến thăm của các Trường Cao Đẳng/Đại học đối tác từ Anh, Mỹ và Singapore 

Vào đầu tháng sáu năm 2016,  Ông Ricky Tan – Chủ 
tịch cùng các bộ cấp cao Tập đoàn Giáo dục
KinderWorld đã có cuộc họp cùng Phó thủ tướng Vũ 
Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ông 
Phùng Xuân Nhạ. Trong hai cuộc họp này, lãnh đạo
KinderWorld đã có cơ hội giới thiệu tới Phó Thủ 
Tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo những
đóng góp lâu dài cho ngành giáo dục Việt Nam và tầm
nhìn cung cấp chương trình đào tạo xuyên suốt với
văn bằng quốc tế ngay trong nước. 

Cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 
tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đều thể hiện sự ủng hộ và quan tâm với đề xuất 
thành lập Trường Đại học Quốc tế Pegasus và hy 
vọng các dự án đầu tư giáo dục của Tập đoàn Giáo 
dục KinderWorld  ngày càng phát triển hơn nữa.

Cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo 
Phùng Xuân Nhạ, tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội

Lãnh đạo và học viên trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus 
với Tiến sỹ Troy VanAken (Hiệu trưởng, Đại học Elmhurst), 
tháng 11 năm 2016 tại Đà Nẵng
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Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2015,
Trường Cao Đẳng Quốc tế Pegasus luôn tự hào bởi
quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục
quốc tế hàng đầu thế giới. Trong vòng 6 tháng cuối
năm 2016, bên cạnh các chuyến thăm của lãnh đạo
Trường đến các trường Đại học đối tác nước ngoài,
Pegasus còn hân hạnh tiếp đón các lãnh đạo từ Đại
học Edinburgh Napier (ENU), Vương quốc Anh,
Trường Đại học Elmhurst, Mỹ, Học viên Quản lý
Singapore (SIM), và Học viện Republic Polytechnic
(RP) ở Singapore.

Trong các chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 của
Giáo sư Alistair Sambell (Phó Hiệu trưởng), cô
Naomi Graham (Giám đốc Hợp tác quốc tế) từ Đại
học ENU và chuyến thăm vào tháng 11 của Tiến sĩ 
Troy VanAken (Hiệu trưởng) Đại học Elmhurst, họ
đều có những kỉ niệm đẹp khi có cơ hội gặp gỡ và
nói chuyện với các học sinh, sinh viên tại các học xá
thuộc hệ thống trường của KinderWorld tại Hà Nội,
Bình Định, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh
đó, lãnh đạo hai trường đối tác cũng thể hiện sự ủng
hộ tích cực và thúc đẩy việc hỗ trợ Trường Cao đẳng
Quốc tế Pegasus trong quá trình thành lập Đại học
Quốc tế Pegasus tại Việt Nam, tiếp tục phát triển các
chương trình chuyển tiếp cũng như cơ hội trao đổi
sinh viên và kiến thức chuyên môn.

Ngoài ra, cuộc gặp gỡ và trao đổi với các đại diện
của SIM và RP từ Singapore cũng mở ra những cơ
hội phát triển mới cho Pegasus, có thể kể đến như
cơ hội cung cấp văn bằng Cao đẳng thuộc SIM ngay
tại Việt Nam hay tiếp nhận sinh viên Cao đẳng ngành
Thám hiểm và Hoạt động ngoài trời của trường RP
đến thực tập tại Outward Bound Vietnam. 

Ông Ricky Tan (Chủ tịch tập đoàn) và 
Tiến sỹ Yeo Li Pheow (Hiệu trưởng/CEO, RP),
tháng 10 năm 2016 tại Đà Nẵng

Lãnh đạo trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus 
và đại diện đến từ SIM, 
tháng 10 năm 2016 tại Đà Nẵng

Lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục KinderWorld 
với Giáo sư Alistair Sambell 
(Phó Hiệu trưởng, ENU), 
tháng 9 năm 2016 tại Đà Nẵng



Cuộc họp với trường Đại học Nam Úc, 
29 tháng 11 năm 2016

www.kinderworld.net  |  www.pegasus.edu.vn Trang 7 of 10

Pegasus tìm kiếm đối tác ở Úc và Singapore 

Cuộc họp với trường TAFE New South Wales, 
23 tháng 11 năm 2016

Cuộc gặp với Ông Peter Klar, 
Giám đốc Bộ phận Giáo dục Bậc cao và Quốc tế 

thuộc Chính phủ Bang Nam Úc

Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 01/12/2016, phái đoàn
của trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus (PIC) đã tới
thăm các đối tác ở Úc và Singapore. Trong chuyến thăm
này, trường đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng
để các sinh viên của Pegasus có thể chuyển tiếp lên học
chương trình Cử nhân tại các trường TAFE New South
Wales, trường TAFE Nam Úc, trường Le Cordon Bleu,
trường Cao đẳng quốc tế về Quản lý khách sạn, Học
viện Công nghệ Melbourne, trường Đại học Nam Úc, và
trường Đại học Flinders. Ngoài ra, các bên cũng trao đổi
về khả năng hỗ trợ sinh viên Pegasus trong việc xin thực
tập có trả lương tại Úc, các chương trình trao đổi giảng
viên, hay hỗ trợ cho các sinh viên Úc đến với ASEAN
theo một số chương trình như chương trình trao đổi sinh
viên Outbound Mobility và New Colombo Plan, v.v…

Trong chuyến thăm, phái đoàn cũng có cơ hội gặp
và làm việc với Ông Peter Klar, Giám đốc Bộ phận
Giáo dục Bậc cao và Quốc tế thuộc Chính phủ
Bang Nam Úc. Ông Peter Kelar rất ủng hộ những
kế hoạch đầu tư của tập đoàn KinderWorld tại bang
Nam Úc cũng như mô hình Hợp tác công – tư
(PPP) giữa 3 bên: bang Nam Úc, Việt Nam và
Singapore theo đề nghị của KinderWorld.

Ngoài ra, chuyến thăm Singapore đã mở ra những
cơ hội hợp tác về thực tập, đào tạo hay trao đổi
nhân viên với các đối tác tại đây như trường  Công
lập Republic Polytechnic, Học Viện Đầu bếp
Sunrice, và Học viện Đào tạo Du lịch và Khách sạn, ọ ệ ạ ị ạ
Singapore (SHATEC).
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Pegasus tiến hành 
đầu tư tại Myanmar –
một quốc gia 
thành viên ASEAN

Chính thức ra mắt Trường Giáo dục 
Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam!

đầu tư tại khu vực ASEAN, bên
cạnh các dự án thành công tại Việt 
Nam, Malaysia và Thái Lan, Tập
đoàn Giáo dục KinderWorld đang
tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư
nhằm cung cấp chương trình giáo
dục chất lượng cao tại Myanmar. 

Từ tháng 7 năm 2016, lãnh đạo Tập
đoàn đã tiến hành các chuyến công
tác đến Yangon – thành phố phát
triển nhất tại Myanmar, nhằm cập 
nhật thêm thông tin chi tiết về cải
cách môi trường đầu tư, môi trường
giáo dục tại Myanmar thông qua
các cuộc gặp gỡ với các đối tác 
tiềm năng và chuyên gia giáo dục
tại đây. KinderWorld đã vinh dự có
buổi làm việc với Thủ hiến Khu vực
Yangon vào tháng 10 và Cục
trưởng Cục Giáo dục và Đào tạo
nghề (Bộ Giáo dục) vào tháng 11 
nhằm giới thiệu về đề xuất của Tập
đoàn trong việc hỗ trợ cho sự phát 
triển nguồn nhân lực của Myanmar.
Đặc biệt, sự kiện Công ty Đầu tư
KinderWorld Myanmar nhận được
Giấy phép Thành lập trong đầu
tháng 12 đã đánh dấu bước tiến
quan trọng trong hành trình đầu tư
tại quốc gia này.

Quý cuối cùng của năm 2016 là một thời gian rất bận rộn và thú vị cho 
Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam (OBV). Vào 
hồi tháng 9, đội ngũ nhân viên Outward Bound đã chuyển đến thành 
phố Quy Nhơn để thiết lập cơ sở Outward Bound đầu tiên tại Việt Nam.

Trong tháng 10, OBV đã tổ chức các chương trình đầu tiên cho nhóm 
sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, và nhân viên Tập đoàn Giáo dục 
KinderWorld. Chúng tôi nhận được những phản hồi rất tích cực và khóa 
học mang đến tác động sâu sắc đến đời sống của những học viên. 
Cũng trong tháng 10, OBV đã đón đợt kiểm tra để cấp giấy phép từ tổ 
chức Outward Bound Quốc tế (OBI), và Ông Iain Peter, Giám đốc Điều 
hành đã rất ấn tượng với tiến độ phát triển của OBV.

Phái đoàn Tập đoàn Giáo dục 
KinderWorld và 
Thủ hiến Khu vực Yangon, 
Ông Phyo Min Thein, 
tháng 10 năm 2016 tại Yangon

Trong tháng 11, đội ngũ OBV, bao gồm  Ông Ricky Tân và ông Stephen 
See đã có chuyến công tác sang Mỹ để tham dự Hội nghị Outward 
Bound Quốc tế. Đó là một chuyến đi ý nghĩa và mọi người tạo nhiều mối 
quan hệ với các Trường Outward Bound khác trên thế giới. Tuy nhiên, 
điểm nổi bật của chuyến đi chính là việc Trường Giáo dục Kỹ năng sống 
Outward Bound Việt Nam đã được trao Giấy phép hoạt động tạm thời, 
một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 5 năm chuẩn bị của OBV. 
Với việc cấp giấy phép này, OBV được phép cung cấp các khóa học 
Outward Bound chính thức tại Việt Nam. Đây không phải là kết thúc của 
cuộc hành trình, thay vào đó là sự khởi đầu trong việc phát triển và khai 
thác hết tiềm năng của OBV, tiến tới việc việc nhận Giấy phép hoạt động 
chính thức trong vòng 2 năm tới.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới, chúng tôi vui mừng thông 
báo việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của OBV, Ông Wayne Pitts. 
Ông Wayne đến từ Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Úc, 
có hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc cho Outward Bound cũng như các 
hoạt động giáo dục ngoài trời. Chúng tôi kỳ vọng với ông Wayne ở vị trí 
lãnh đạo, OBV sẽ phát triển để trở thành một trong các Trường Giáo dục 
Kỹ năng sống Outward Bound tốt nhất trên thế giới.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld sẽ chọn lựa và cho 
các nhân viên cơ hội tham dự và trải nghiệm chương trình Outward 
Bound cho riêng mình. Trong năm 2017, Ông Ricky Tan cam kết sẽ gửi 
500 nhân viên KinderWorld tham gia chương trình dài 5 ngày của OBV, 
đó là một sự đảm bảo vượt trội về sư phát triển và đào tạo cho nhân 
viên của tập đoàn.

Outward Bound Việt Nam tham dự Hội nghị Outward Bound Quốc tế 2016



lI. CẬP NHẬT VỀ DỰ ÁN

Các thủ tục pháp lý và kháo sát thực địa cho Dự án Khu phức hợp Giáo dục 
– Du lịch Sinh thái Hạ Long

www.kinderworld.net  |  www.pegasus.edu.vn Trang 9 of 10

Tiếp nối thành công của dự án Khu phức hợp Giáo dục
Singapore tại Hạ Long, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld đã
tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Quảng
Ninh để triển khai dự án Khu phức hợp Giáo dục – Du lịch
Sinh thái Pegasus tại TP. Hạ Long. Dự án nằm trên khu đất 
rộng 86.8ha tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
với hợp phần bao gồm khu vực OBV, khu nghỉ dưỡng sinh 
thái và biệt thự sinh thái.

Cho tới thời điểm hiện tại, các thủ tục pháp lý được tiến hành
thuận lợi. Tập đoàn được chấp thuận chủ trương nghiên cứu 
dự án vào tháng 7/2016 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh
Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vào tháng
10/2016. Hiện tại, quy hoạch chi tiết 1/500 đang được Ủy 
ban Nhân dân TP. Hạ Long xem xét và dự kiến sẽ phê duyệt
trong thời gian sớm. Trong năm 2017, Tập đoàn sẽ tiến hành 
xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư và Giấy Chứng nhận
Quyền Sử dụng Đất cho Dự án.

Ngoài các công tác liên quan đến các thủ tục pháp lý, nhóm 
triển khai Dự án tập trung vào khảo sát địa hình và vị trí tại 
khu vực Dự án, đồng thời phát triển các hoạt động tập huấn
phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực. Từ 31/10/2016 
đến 4/11/2016, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh và sự ủng hộ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư tỉnh, đội 
ngũ OBV đã có những hoạt động khảo sát và tập huấn tại 
khu vực Dự án. Chuyến công tác đã đạt được những kết quả 
tốt đẹp khi mà những cung đường phù hợp cho hoạt động
chèo thuyền Kayak cũng như những địa hình phù hợp cho
hoạt động leo núi và leo dây được tìm ra, đóng góp quan cho
sự thành công của Dự án.

Xin phê duyệt hồ sơ xin thuê đất cho Dự án Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ 

Những cột mốc quan trọng của dự án bao gồm việc Tập đoàn
được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phô cấp Giấy Chứng 
nhận Đầu tư vào tháng 1/2016 và nộp hồ sơ xin thuê đất vào
tháng 12/2016. 

Cùng với việc hoàn thiện các
thủ tục pháp lý, công tác 
chuẩn bị cho hoạt động xây
dựng cũng đang được tiến
hành. Hợp đồng đo ranh 
mốc, khảo sát địa hình, địa 
chất công trình đã được ký

kết và hoàn thành. Thiết kế cơ sở và thiết kê chi tiết đang
được nhà thầu và đội ngũ kiến trúc sư của Tập đoàn triển khai. 

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được khởi công trong năm 2017 và 
Trường dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2018.



Tác giả Bản tin 

Pegasus: Phòng Phát triển Doanh nghiệp & Học vụ; 
                 Phòng Đầu tư & Quản lý Dự án; 
                 Phòng Kinh doanh & Tiếp thị

KinderWorld: Phòng Điều hành Học vụ  

Xây dựng Giai đoạn 1 cho Dự án Khu Phức hợp 
Du lịch Sinh thái Pegasus Bình Định
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Giấy Chứng nhận 
Đầu tư và Giấy Đăng ký 
Kinh doanh cho Dự án 
Trường Cao đẳng
Quốc tế Pegasus
tại Phú Quốc

Nhận thức được tình trạng thiếu 
hụt về đào tạo nguồn nhân lực 
hoạt động trong ngành du lịch, 
khách sạn tại Phú Quốc, Tập đoàn 
đang tiến hành triển khai Dự án 
Trường Cao đẳng Quốc tế 
Pegasus. Dự án rộng 2 ha tại thị 
trấn Dương Đông, Phú Quốc, bao 
gồm các khối nhà học, ký túc xá, 
các cơ sờ vật chất phụ trợ và 
khách sạn thực hành. Cho đến 
thời điểm hiện tại, KinderWorld đã 
được phê duyệt chủ trương đầu tư 
và được cấp Giấy Chứng nhận 
Đầu tư vào tháng 10/2016 và Giấy 
Đăng ký Kinh doanh vào tháng 
11/2016. Tập đoàn cũng nộp hồ sơ 
xin thuê đất và dự kiến nhận được 
quyết định vào tháng 1/2017. Sau 
dó, Giai đoạn 1 của Dự án sẽ khởi 
công vào Quý 2/2017.

Sau khi có được Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng đất vào tháng 
1/2016, Dự án Khu Phức hợp Du lịch Sinh thái Pegasus tại Bình 
Định đang tích cực triển khai xây dựng hạ tầng. Hiện tại, Dự án đã
có kho lưu trữ trang thiết bị và văn phòng tạm thời. Tới Quý 
1/2017, Giai đoạn 1 của Dự án sẽ được khởi công, đồng thời, sẽ 
bắt đầu đón học viên tới tham gia khóa học.  Việc xây dựng dự 
kiến sẽ được hoàn thành vào Quý 1/2018, sau đó Giai đoạn 2 và 
3 là Khu nghỉ dưỡng sinh thái và Khu Biệt thự cũng sẽ được tiến 
hành xây dựng.

Outward Bound Việt Nam 

Phối cảnh của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus
tại Phú Quốc

San lấp mặt bằng

Dựng hàng rào

Văn phòng tạm thời


