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LỜI MỞ ĐẦU 
Trước hết, thay mặt toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn thể 

Công ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION. Tôi xin gửi lời chào thân ái 

và sức khỏe đến Quý công ty. 

Công ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION được hình thành và ra 

đời dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành xây dựng nước ta 

đang từng bước phát triển vượt bậc trong đó ngành về mỹ thuật xây dựng đang 

từng ngày phát triển và hòa nhập. Đáp ứng nhu cầu đó Công ty TNHH HDC ART 

AND CONSTRUCTION được hình thành và ra đời góp phần cho sự phát triển 

ngành mỹ thuật xây dựng của Việt Nam. 

Với tinh thần luôn luôn học hỏi và phát triển không ngừng, Công ty TNHH 

HDC ART AND CONSTRUCTION vươn tới là một trong những công ty đi đầu 

trong lĩnh vực mỹ thuật xây dựng như theming giả đá, giả gỗ, phào chỉ, vẽ tranh 

tường, tranh nền 2D, 3D, thiết kế nội ngoại thất ... Chúng tôi đảm bảo mang đến 

cho Quý công ty một sản phẩm đảm bảo và chất lượng đẹp về mẫu mã, phù hợp 

với kiến trúc tổng thể công trình và hài lòng cho người sử dụng. 

Công ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION mong muốn là một 

người bạn đồng hành với Quý công ty trong việc hoành thành và phát triển chung. 

Công ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION chân thành cảm ơn và 

hi vọng sẽ được hợp tác tốt đẹp với Quý công ty. 

 
Quảng Trị,ngày   tháng   năm 2022 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
CÔNG TY TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin chung về công ty: 

Công Ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  

+ Trụ sở: 788/3/2 – Quốc lộ 9, Khu phố 1, Phường 4, TP. Đông Hà, T. Quảng 

Trị. 

+ Điện thoại: 0825.711.555 

+ Email: hoaihdc.art@gmail.com 

+ Giấy phép thành lập số 3200706542 lần đầu ngày 27/02/2020, thay đổi lần thứ 

nhất ngày 18/05/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch & Đầu tư Tỉnh 

Quảng Trị cấp. 

Lực lượng nhân sự của công ty: 

       Cán bộ kỹ sư, cử nhân  : 15 người 

       Công nhân kỹ thuật có tay nghề cao  : 50 người 

       Công nhân công trường  : 100 người 

Đại diện lãnh đạo: 

        Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc 

Tổng số năm kinh nghiệm: 

        Công ty đã có 4 năm kinh nghiệm tham gia các công trình lớn 5*, 6* của 

Chủ đầu tư Sun Group ở Sapa và Phú Quốc với cương vị là thầu chính và thầu 

phụ của các nhà thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng mỹ thuật như: Đồng Tiến 

Phường, Huỳnh Gia Viên… 

2. Lĩnh vực hoạt động:  

1- Thiết kế, thi công mỹ thuật xây dựng như: theming giả đá, phào chỉ, vẽ tranh 

tường, tranh nền, điêu khắc… cho mọi công trình. 

2- Tham gia thi công các công trình dân dụng, khách sạn 5 sao, resort 5, 6 sao…. 

3- Thiết kế kiến trúc, nội thất, ngoại thất, xây dựng. 

 
Quảng Trị, ngày   tháng   năm 2022 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
CÔNG TY TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  
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GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
STT CHỨC VỤ 

1 

Họ tên Ông: Nguyễn Thanh Hoài 
Năm sinh 1991 
Chức danh Giám đốc 
Bằng cấp Cử nhân ngành mỹ thuật ứng dụng 

Kinh 
nghiệm 

8 năm điều hành quản lý tổ đội, thầu phụ cho những nhà 
thầu lớn về lĩnh vực. Dày dặn kinh nghiệm về lĩnh vực mỹ 
thuật xây dựng.  
8 năm kinh nghiệm kinh doanh và đàm phán thương thảo 
hợp đồng với khách hàng 

Trách 
nhiệm 

Điều hành mọi hoạt động của công ty 

2 

Họ tên Ông: Nguyễn Bá Phi 
Năm sinh 1992 
Chức danh Trưởng phòng thiết kế 
Bằng cấp Cử nhân ngành thiết kế nội thất 

Kinh 
nghiệm 

10 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công mỹ thuật xây dựng. 
Dày dặn kinh nghiệm về việc quản lý tổ đội, khả năng tổ 
chức thi công, khảo sát công trình. 

Trách 
nhiệm 

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật thi công và tổ chức nhân lực 
thi công. 
Lập kế hoạch & tiến độ cho từng dự án. 
Kiểm tra toàn bộ bản vẽ thi công. 
Chịu trách nhiệm các vấn đề về thiết kế kỹ thuật. 

3 

Họ tên  Ông: Nguyễn Văn Minh Quang 
Năm sinh  1987 
Chức danh  Phó phòng thiết kế 
Bằng cấp  Cử nhân ngành mỹ thuật ứng dụng 
Kinh 
nghiệm 

10 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công mỹ thuật xây dựng. 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

4 

Họ tên Ông: Nguyễn Văn Bộ  

Năm sinh 1994  

Chức danh Trưởng ban An toàn lao động  

 Bằng cấp Chứng nhận an toàn lao động nhóm 2  
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STT CHỨC VỤ 
Kinh 
nghiệm 

3 năm trong lĩnh vực giám sát an toàn lao động 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại công trình 

5 

Họ tên Ông: Trần Hoàng Vũ 
Năm sinh 1991 

Chức danh Trưởng phòng kế hoạch vật tư 

Bằng cấp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

Kinh 
nghiệm 

7 năm giám sát các công trình xây dựng. 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về tìm nhà cung cấp vật tư, lên kế hoạch 
phân bổ vật tư về các công trình, phối hợp với các bộ phận 
để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ vật tư. 

6 

Họ tên  Bà: Phạm Thị Thùy Trang 
Năm sinh 1996 
Chức danh Trưởng phòng quản lý dự án 
Bằng cấp  Kỹ sư kinh tế xây dựng 

Kinh 
nghiệm 

3 năm làm QS, hồ sơ thanh quyết toán… với chủ đầu tư 
cũng như thầu phụ, đội khoán, đàm phán giá, thương thảo 
hợp đồng. 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về tiến độ thanh quyết toán với chủ đầu tư 
cũng như thầu phụ của các công trình. 

7 

Họ tên Bà: Nguyễn Thị Thúy 

Năm sinh 1990 
Chức danh Trưởng phòng tài chính 
Bằng cấp Cử nhân kế toán 
Kinh 
nghiệm 

Hơn 10 năm công việc quản lý tài chính 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Trực tiếp báo cáo, chịu trách nhiệm trước giám đốc khối 
công trình về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

8 

Họ tên Ông: Nguyễn Xử 

Năm sinh 1994 
Chức danh Chỉ huy trưởng 
Bằng cấp Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
Kinh 
nghiệm 

Hơn 4 năm kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công ty xây 
dựng 
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STT CHỨC VỤ 
Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, chất lượng của dự 
án được giao, xử lý mọi vấn đề ở hiện trường của dự án đảm 
nhận. 

9 

Họ tên Ông: Cao Tiến Tài 

Năm sinh 1995 
Chức danh Chỉ huy trưởng 
Bằng cấp Cử nhân Hội họa 
Kinh 
nghiệm 

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công ty xây 
dựng 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, chất lượng của dự 
án được giao với chỉ huy trưởng, xử lý mọi vấn đề ở hiện 
trường. 

10 

Họ tên Ông: Hồ Công Quý 
Năm sinh 1990 
Chức danh Giám sát  
Bằng cấp Cử nhân  
Kinh 
nghiệm 

4 năm kinh nghiệm làm giám sát các công trình xây dựng 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Quản lý tổ đội. Chuẩn bị các công tác và giám sát công việc 
thi công trên công trường 

11 

Họ tên Ông: Nguyễn Đức Thắng 
Năm sinh 1994 
Chức danh Giám sát  
Bằng cấp Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
Kinh 
nghiệm 

4 năm kinh nghiệm làm giám sát các công trình xây dựng 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Quản lý tổ đội. Chuẩn bị các công tác và giám sát công việc 
thi công trên công trường 

12 

Họ tên Ông: Võ Văn Cường 
Năm sinh 1996  
Chức danh Nhân viên phòng thiết kế  
Bằng cấp Cử nhân ngành thiết kế nội thất  
Kinh 
nghiệm 

5 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công mỹ thuật xây dựng. 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Chịu trách nhiệm về bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

13 
Họ tên Bà: Võ Minh Hằng 

Năm sinh 1996 
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STT CHỨC VỤ 
Chức danh Kế toán  
Bằng cấp Cử nhân  
Kinh 
nghiệm 

2 năm làm kế toán tại công ty Đại Trung Việt 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Làm và kiểm soát, kiểm tra công nợ, làm hợp đồng. 

14 

Họ tên Bà: Lê Thị Diệu 
Năm sinh 1994 
Chức danh Nhân viên phòng quản lý dự án 
Bằng cấp Kỹ sư kinh tế xây dựng 
Kinh 
nghiệm 

4 năm làm QS cho chủ đầu tư và nhà thầu 

Trách 
nhiệm và 
quyền hạn 

Trực tiếp báo cáo, chịu trách nhiệm về khối lượng công 
trình được giao và kế hoạch thanh quyết toán của mỗi dự án 
đảm nhận 
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GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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GIỚI THIỆU NĂNG LỰC THIẾT BỊ 

Phương tiện: 

• Xe bán tải: số lượng 2 xe 

• Xe máy: số lượng 20 xe 

Trang thiết bị máy móc: 

 

STT Tên thiết bị Số lượng Sở hữu Đi thuê 

1 Khoan cầm tay 0,5 kW 15 x  

2 Máy hàn 23kW 05 x  

3 Máy cắt 10 x  

4 Máy tời 10 x  

5 Máy trộn bê tông 05   

6 Xe rùa 50 x  

7 Giàn Giáo 2000  x 

8 Cuốc, xẻng 20 x  

9 Cọ vẽ, bình xịt 100 x  

10 Máy phát điện 02  x 

11 Một số dụng cụ cầm tay 
khác 

100 x  

 
Công ty chúng tôi xin cam kết về quyền sở hữu đối với các thiết bị được kê khai 
là đúng sự thật. 
 

         Quảng Trị, ngày   tháng   năm 2022 
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

CÔNG TY TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  
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HỒ SƠ KINH NGHIỆM 
 

1. Các công trình đã và đang thực hiện 

Các công trình chúng tôi đã và đang tham gia thi công là công trình dân dụng, 

khách sạn 5 sao, resort 5, 6 sao …. ở Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Sa Pa 

(Lào Cai) và các tỉnh lân cận, tiêu biểu là: 

Các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện 

 (từ năm 2016 – nay) 

ST
T 

Tên công trình Số hợp đồng 
Giá trị hợp 
đồng ĐVT: 

VNĐ 

Năm thực 
hiện 

1 
Hotel De La 
Coupole Sapa - 
MGallery 

05/2016/HĐTP/ĐTP 1.509.738.936 2016-2017 

2 
Sun Premier Village 
- Primavera 

07/2018/HĐTP/ĐTP 1.445.072.472 2018-2019 

3 
Sun Premier Village 
- Primavera 

02/2018/HĐTP/HGV 1.274.685.801 2018-2019 

4 
Sun Premier Village 
- Primavera 

07/2018/HĐTP/HGV 1.194.600.750 2018-2019 

5 
Sun Premier Village 
Kem Beach Resort 

01/2019/HĐTP/ĐTP 1.793.031.748 2019-2020 

6 
Sun Premier Village 
Kem Beach Resort 

03/2019/HĐTP/KIMSO
N 

793.031.748 2019-2020 

7 
Công viên nước 
Hòn Thơm – Phú 
Quốc 

07/2019/HĐTP/ĐTP 625.135.096 2019-2020 

8 
Công viên nước 
Hòn Thơm – Phú 
Quốc 

11/2019/HĐTP/ĐTP 
1.3625.135.00

0 
2019-2020 

9 

Nhà phố thương 
mại dịch vụ ẩm thực 
khách sạn phố Cầu 
Mây, thị trấn Sapa, 
huyện Sapa 

46/2020/HĐ/OLP-HDC 1.040.402.318 2020-Nay 

10 
Cáp treo Fansipan - 
Sapa 

51/2020/HĐ/FSP-HDC 663.300.000 2020-2021 

11 
Tổ hợp khách sạn 5 
sao Accor 

129/2021/HĐ/FSP-
HDC 

782.671.685 2021 

12 
Tổ hợp khách sạn 5 
sao Accor 

283A/2021/HĐ/FSP-
HDC 

8.848.350.022 2021 
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ST
T 

Tên công trình Số hợp đồng 
Giá trị hợp 
đồng ĐVT: 

VNĐ 

Năm thực 
hiện 

13 
Tổ hợp khách sạn 5 
sao Accor 

283B/2021/HĐ/FSP-
HDC 

2.572.373.863 2021 

 

Hiện nay, công ty chúng tôi đã và đang tham gia thi công những công trình  

của chủ đầu tư Sun Group với quy mô lớn và chất lượng 5*, 6* với cương vị nhà 

thầu phụ của nhà thầu Đồng Tiến Phương, Huỳnh Gia Viên, Kim Sơn… về lĩnh 

vực mỹ thuật xây dựng. Với những công trình đã thực hiện, chúng tôi khẳng định 

năng lực thực hiện cũng như kinh nghiệm của mình tạo niềm tin vững chắc cho 

đối tác.  

2. Phân tích hoạt động 

Hiện nay, để phát huy tính cạnh tranh cũng như phát triển thế lực ngày càng 

mạnh hơn, Công ty chúng tôi đồng thời giữ mối quan hệ với các đối tác đang làm 

và hướng tới những đối tác khác có tiềm năng hơn và địa bàn hoạt động rộng khắp 

các tỉnh. 

    Mặt khác, xu hướng phát triển các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 

cao cấp… làm cho cơ hội của ngành mỹ thuật xây dựng ngày càng phát triển mở 

rộng, vì vậy để ngày càng và thu hút nhiều nhà đầu tư đến với chúng tôi, chúng 

tôi luôn xác định phương thi công và chiến lược phát triển lâu dài là uy tín, chất 

lượng, giá cả để ngày càng tự hoàn thiện mình hơn. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG 

TRƯỜNG 
TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TẠI HIỆN TRƯỜNG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GIÁM ĐỐC  
ĐIỀU HÀNH 

P.TC 
QLDA 

PHÒNG 
K.THUẬT 

P.KH 
VẬT TƯ 

PHÒNG 
TC- KT 

Đội Họa Sỹ 
Giám sát trực tiếp 

 

Đội KS XDDD&CN 
Giám sát trực tiếp 

Đội KS KCS 

BAN CHỈ HUY CÔNG 
TRƯỜNG 

Đội  
TC 1  

Đội  
TC 2 

Tổ cung 
cấp vật tư 

thiết bị 

Tổ thi 
công  

Tổ thi 
công 

Tổ thi 
công  

Tổ thi 
công  

 

Đội  
TC 3 

Tổ an 
toàn lao 
động& 
VSMT 
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THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
CÔNG TY TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  
 Để triển khai, tiến hành thi công các công trình Giám đốc Công ty TNHH 

HDC Art And Construction đã tổ chức nhân sự tại trụ sở Công ty và tại công trình 

cụ thể bao gồm: 

1/ Giám đốc công ty:  

 Là người chịu trách nhiệm chính về mọi vấn đề liên quan đến Công ty và 

Công trình. 

2/ Chỉ huy trưởng công trình: 

 Là một cán bộ kỹ thuật của công ty được ban Giám đốc công ty đề cử và 

giao nhiệm vụ đảm nhiệm chức vụ này. Tuỳ từng hạng mục và tính chất của công 

trình, qui mô công trình và tác phong đạo đức cũng như năng lực kinh nghiệm mà 

ban lãnh đạo công ty phân công đảm nhận. 

 Chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ 

thuật, kỹ sư KCS, bộ phận vật tư, các đội thi công ... tham mưu Ban giám đốc để 

có phương án tối ưu cho việc thi công Công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

 Phụ trách, quản lý điều hành trực tiếp tại hiện trường, lập kế họach triển 

khai thi công, quản lý kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hoàn 

thành giai đoạn, liên hệ với Điện lực sở tại về kế hoạch đóng cắt điện để thi công 

cho phù hợp. 

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành nhân sự, 

công việc trên hiện trường và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thi công 

Công trình. 

     3/ Phòng KH Vật tư : 

  Gồm các cử nhân kinh tế, chịu trách nhiệm về cung ứng vật tư phù hợp với 

tiến độ công trình, phân bổ về tài chính để phục vụ hoạt động thi công trình, tham 

mưu với các bộ phận liên quan về cung cấp cũng như tham gia thanh quyết toán 

vật tư công trình.  

4/ Phòng quản lý dự án 

 Là bộ phận tiếp nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến Công ty và Công 

trường để trình lên Ban Giám đốc xét duyệt. 

 Chịu trách nhiệm về tiến dộ thanh quyết toán với chủ đầu tư cũng như thầu 

phụ cho mọi công trình. 

5/ Phòng kỹ thuật: 
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 Gồm các kỹ sư và trung cấp, chịu trách nhiệm về quản lý cán bộ kỹ thuật 

để phục vụ quản lý giám sát thi công các công trình và được sự chỉ đạo trực tiếp 

của giám đốc Công ty. Chịu trách nhiệm về triển khai thi công và bố trí nhân lực 

thực hiện công trình. 

6/ Phòng TC-KT 

 Là bộ phận tiếp nhận và phân bổ kinh phí cho quá trình hoạt động của cán 

bộ công nhân viên của công ty. 

8/ Ban chỉ huy Công trường: 

 Gồm đội ngũ cử nhân chuyên ngành mỹ thuật, kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ 

sư xây dựng trực tiếp… chỉ đạo về mặt kỹ thuật, điều hành thi công đồng thời 

điều hành các đội thi công xây lắp. 

 Trong quá trình thi công BCH công trường phải thường xuyên liên lạc trực 

tiếp với đội ngũ kỹ sư giám sát trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra thi công và 

các vấn đề về an toàn lao động, thi công phải đảm bảo tuyệt đối đúng quy trình 

quy phạm, đảm bảo khối lượng, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đúng thiết kế đề ra. 

 Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và tất 

cả các biện pháp an toàn khác. Ngoài các nhiệm vụ đã phân công ban chỉ huy công 

trường có thể được Giám đốc Công ty uỷ quyền giải quyết các vấn đề mang tính 

chất chủ trương liên quan trực tiếp đến kinh doanh của Công ty. 

9/ Các đội thi công: 

 Được phân thành nhiều tổ, đội khác nhau thực hiện các công việc chuyên 

môn khác nhau, mỗi tổ đứng đầu là tổ trưởng. Các tổ chịu sự điều hành trực tiếp 

của Giám đốc, phối hợp trực tiếp với ban chỉ huy công trình, cán bộ kỹ thuật, đội 

kỹ sư KCS, bộ phận cung ứng vật tư để điều hành các tổ thi công hợp lý, đảm bảo 

chất lượng và tính hiệu quả của công việc, đảm bảo thẩm mỹ, đúng tiến độ và đảm 

bảo kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt. 
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SƠ ĐỒ  
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 - Cung caáp maãu vaät lieäu - Nguoàn cung caáp vaät lieäu 
 - Thöïc hieän chuaån bò saûn xuaát - Nhaø thaàu 
  

 
 

   
 Kieåm tra - KS giaùm saùt chaát löôïng cuûa nhaø thaàu 
 - Giaùm saùt A 
   

 
               
 

Tieán haønh thi coâng - Nhaø thaàu 
 
  

 
 

 

Khaéc phuïc söï coá 
Kieåm tra - KS giaùm saùt chaát löôïng cuûa nhaø thaàu 

  
  

 
 

 

 Thi coâng   
  
  

 
 

 

 - Laáy maãu - KS giaùm saùt chaát löôïng cuûa nhaø thaàu 
 - Nghieäm thu sô boä - Giaùm saùt A 
  

 
 

   
 Kieåm tra - KS giaùm saùt chaát löôïng cuûa nhaø thaàu 
  - Giaùm saùt A 
   
  

 
 

 - Nghieäm thu chính thöùc - KS giaùm saùt chaát löôïng cuûa nhaø thaàu 
 - Laäp hoà sô hoaøn coâng - Giaùm saùt A 

 
 

 Ñaït 

 Khoâng ñaït 

 Ñaït 
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 BẢNG KÊ SỐ NĂM KINH NGHIỆM 
 

STT 
 

Loại hình công trình xây dựng 
Số năm kinh 

nghiệm 

1 + Thi công theming giả đá và phào chỉ 05 năm 

2 + Thi công vẽ tranh tường 05 năm 

3 + Thi công phào chỉ ngoài nhà 05 năm 

4 
+ Thi công xây tô, sơn nước hoàn thiện trong và 
ngoài nhà 

05 năm 

5 + Thiết kế kiến trúc, nội thất, ngoại thất. 05 năm 

 
                         

Quảng Trị, ngày   tháng   năm 2022 
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

CÔNG TY TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION  
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
 

 
   

 

 
 
 

 
 

Dự án: SUN PREMIER VILLAGE KEM BEACH RESORT 
Địa điểm: Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 2.500.000.000 
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Dự án: SUN PREMIER VILLAGE PRIMAVERA (ĐỊA TRUNG HẢI) 
Địa điểm: Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 4.000.000.000 
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Dự án: HOTEL DE LA COUPOLE SAPA - MGARELLY 
Địa điểm: Thị trấn SaPa, Tỉnh Lào Cai. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 12.200.000.000 
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Dự án: CÔNG VIÊN NƯỚC HÒN THƠM – PHÚ QUỐC 
Địa điểm: Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 2.000.000.000 
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Dự án: CÁP TREO FANSIPAN SAPA 
Địa điểm: Thị trấn Sapa – Huyện Sapa- Tỉnh Lào Cai. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 2.500.000.000 
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Dự án: NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC KHÁCH SẠN PHỐ 
CẦU MÂY, THỊ TRẤN SAPA, HUYỆN SAPA 
Địa điểm: Thị trấn Sapa – Huyện Sapa - Tỉnh Lào Cai. 
Tổng giá trị Hợp đồng: 3.100.000.000 

XIN CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ HỢP TÁC!  


