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LỜI GIỚI THIỆU 

 
RDS được hình thành và phát triển bởi những cổ đông có chung tâm huyết và 

mong muốn đóng góp vào lĩnh vực xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư 

vấn giám sát nói riêng ngày càng phát triển bền vững và kinh tế. Kết hợp cùng với các 

tiến sỹ, thạc sỹ đã và đang giảng dạy các lĩnh vực chyên môn tại Trường Đại Học Bách 

Khoa TP.HCM. Ngoài ra các nhân sự của Công Ty RDS cũng được thừa hưởng và kế 

thừa từ những kinh nghiệm chuyên môn quý báy trong suốt nhiều năm làm việc và hợp 

tác thiết kế và giám sát dự án cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ & Thiết Bị 

Công Nghiệp Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM. 

Với chức năng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và phần mềm xây dựng. Công ty 

đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường về lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư 

vấn giám sát và phần mềm xây dựng. 

Với phương châm “ Uy tín – Chất lượng – Giá cả hợp lý ”, Công ty không 

ngừng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Cải tiến kỹ 

thuật, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào thiết kế, giám sát 

và chuyển giao phần mềm xây dựng. Luôn đáp ứng những yêu cầu cao nhất trên mọi 

lĩnh vực của thị trường xây dựng nhằm mang đến cho khách hàng sự thoả mãn cao 

nhất. 

Mỗi một sản phẩm của RDS đều được hình thành từ sự nghiên cứu chi tiết 

những nhu cầu của khách hàng trên cơ sở những tính năng của từng dự án. Vì vậy đáp 

ứng tối đa những nhu cầu của khách hàng về chất lương, mỹ thuật, kinh tế. 

Sologan RDS là “ Tạo Dựng Niềm Tin – Vững Vàng Phát Triển ”  rất mong 

muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác từ các nhà đầu tư, các đơn vị. 

 Trân trọng kính chào ! 
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 
 Tên tiếng việt: Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế & Phần Mềm Xây Dựng RDS 

 Tên viết tắt: RDS JSC 

 Trụ sở: 1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 Điện thoại: 090.8391.646    Email: rdsvn.info@gmail.com. 

 Chức năng hoạt động công ty: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1.  

Hoạt động tư vấn thiết kế kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
công trình dân dụng & công nghiệp. Quản lý dự án công trình dân 
dụng & công nghiệp. Thiết kế kết cấu  công trình xây dựng dân dụng 
& công nghiệp. Thẩm tra kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
Thiết kế kiến trúc công trình. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. 
Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Thiết kế công trình giao 
thông. Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu 
thủy lợi, cảng. Lập dự toán , tổng dự toán xây dựng công trình. 

7110 
(chính) 

2.  Xây dựng nhà các loại 4100 

3.  
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công 
trình đường bộ. 

4210 

4.   Xây dựng công trình công ích 4220 

5.  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 

6.  Phá dỡ 4311 

7.  
Lắp đặt hệ thống điện(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện 
tại trụ sở) 

4321 

8.  Chuẩn bị mặt bằng 4312 

9.  
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 4322 

10.  
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, 
xi mạ điện tại trụ sở) 4329 

11.  Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

12.  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

13.  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 
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14.  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 

15.  Lập trình máy tính 6201 

16.  Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 

17.  
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến 
máy vi tính 6209 

18.  Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)  4632 

19.  Bán buôn đồ uống  4633 

20.  Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

21.  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  

Chi tiết: 

- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác  

- Bán buôn dụng cụ y tế 

- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh  

- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 

- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện  

- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 

- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao  

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu như: 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp, Bán buôn sản phẩm quang học 
và chụp ảnh, Bán buôn đồng hồ đeo tay  

4649 

22.  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: 

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu như: Bán buôn các phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe 
máy, xe đạp; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 
liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường 

4659 

23.  
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 
trong các cửa hàng chuyên doanh 4761 
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Chi tiết: 

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

24.  
Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các 
cửa hàng chuyên doanh 4762 

25.  

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: 

- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4772 

26.  

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: 

- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4773 

27.  Lưu giữ hàng hóa 5210 

28.  Quảng cáo 7310 

29.  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 

30.  

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: 

- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 

- Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng 

- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 

7730 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

 Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. RDS đã đề ra 

định hướng phát triển dựa trên nền tảng và thế mạnh của đội ngũ lãnh đạo và nhân lực 

chủ chốt đã được tích luỹ trong suốt thời gian qua. 

 Thế mạnh lớn của công ty là lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp & cũng phát triển chuyển giao các phần mềm xây 

dựng trong nước và quốc tế với sự hợp tác với các công ty phần mềm như Công ty CIC 

(bộ xây dựng) phát triển các phần mềm nước ngoài; Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Tư 

Vấn Thiết Kế Xây Dựng RD; Công Ty Cổ Phần Tin Học Eta là các đơn vị phát triển 

phần mềm trong nước như phần mềm tính toán thiết kế kết cấu Rdsuite, phần mềm vẽ 

bản vẽ Rdcad, phần mềm dự toán dự thầu Eta. Công Ty đã và đang xúc tiến liên kết các 

tập đoàn và công ty lớn để xây dựng RDS trở thành một Công ty tư vấn kết cấu xây 

dựng hàng đầu Việt Nam. 

 Mục tiêu hàng đầu của Công ty là luôn xem chất lượng sản phẩm dịch vụ & 

sự thoả mãn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Phục vụ khách hàng với chất lượng cao 

nhất, giá cả hợp lý nhất. Để đạt được mục tiêu đề ra, RDS luôn luôn chú trọng: 

- Phát triển nguồn nhân lực: xây dựng đội ngũ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát & 

chuyển giao đào tạo phần mềm có trình độ chuyên môn giỏi, có tinh thần nhiệt 

huyết cao, nâng cao trình độ cán bộ quản lý. Cải tiến kỹ thuật, áp dụng những 

thành tựu khoa học kỹ thuậ tiên tiến nhất vào thiết kế & quản lý. 

- Xây dựng sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tăng thêm giá trị gia tăng cho khách 

hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Luôn quan tâm đến những nhu cầu của 

khách hàng – Chủ đầu tư. Qua đó ngày càng nâng cao dự thoả mãn của khách 

hàng. 
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY 

 

 Cam kết của lãnh đạo công ty như một định hướng trong quá trình phát triển & 
quyết định tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả mọi hoạt động, mục 
tiêu của công ty đều nhằm hướng đến sự tồn tại & phát triển bền vững, không ngừng 
từng bước cải tiến hoạt động của công ty thông qua cam kết thoả mãn cao nhất các yêu 
cầu của Chủ đầu tư, cải tiến thường xuyển hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng. Để 
thực hiện được điều đó, Công ty luôn:  

- Nỗ lực phấn đấu để ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng vào sản phầm tư 
vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các hoạt động đào tạo và chuyển giao phần mềm 
xây dựng. Đáp ứng cho khách hàng những công trình đạt chất lượng tốt, giá cả 
hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định pháp luật của 
nhà nước về tư vấn xây dựng. 

- Đảm bảo đội ngũ cán bộ của công ty có đủ năng lực, có trình độ chuyên môn 
giỏi, có tinh thần nhiệt huyết cao. Hoàn thành tốt công việc được giao đạt chất 
lượng & tiến độ. 

- Tạo môi trường làm việc thuận lơi, có cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu làm 
việc của cán bộ nhân viên công ty, nhằm phát huy tính sáng tạo, tăng năng xuất, 
chất lượng, hiệu quả công việc. Đáp ứng ngày càng tốt sự thoả mãn của các chủ 
đầu tư. 

- Đảm bảo việc hoạch định, kiểm soát & cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Toàn bộ tổ chức hướng vào các yêu 
cầu của khách hàng. 

- Chính sách chất lượng này được mọi thành viên trong công ty thấu hiểu & 
thường xuyên xem xét cải tiến để luôn thích hợp theo khẩu hiệu hoạt động  

“ Taïo Döïng Nieàm Tin – Vöõng Vaøng Phaùt trieån” 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
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CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ 

 Hội đồng quản trị : 

- Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực, có thẩm quyền cao nhất của Công ty 
giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện chủ sở hữu, 
có trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông; thực thi chức năng về quản trị định hướng chiến lược công ty trong phạm vi quyền 
hạn và nhiệm vụ quy định. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính về chiến lược hoạt 
động, hoạch định chính sách kinh doanh, quan hệ cổ đông và phát triển đối tác, theo đuổi 
các mục tiêu của công ty. 

 Ban kiểm soát: 

- Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm 
soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công 
ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập 
báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 
6 (sáu) tháng của công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên 
Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên.  

 Bộ máy điều hành công ty: 

- Bộ máy điều hành là cơ quan trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh 
doanh, triển khai thực hiện các kế hoạch, các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trực tiếp 
khai thác có hiệu quả các nguồn lực của công ty.  

 Giám đốc công ty : 

- Lập, triển khai, điều hành kế hoạch kinh doanh và duy trì mọi hoạt động 
thường xuyên đảm bảo hiệu quả công ty. Giám đốc có quyền sử dụng các nguồn lực của 
công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm đem lại kết quả tối ưu, chịu trách nhiệm 
chính về lợi nhuận công ty và các nghĩa vụ theo pháp luật. 

 Các Phó giám đốc công ty: 

- Các Phó tổng giám đốc là người giúp việc cho giám đốc. Căn cứ vào tình hình 
và điều kiện công tác, giám đốc có thể ủy quyền một hoặc một số mảng công việc cho các 
Phó giám đốc. 

 

 



  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN THIẾT KẾ & PHẦN MỀM XÂY DỰNG RDS 

 Địa chỉ: 1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 
Quận Tân Bình, TP.HCM. 

 Tel: 090.8391.646 Email: rdsvn.info@gmail.com.    
            

 
          

RDS JSC 

 Kế toán trưởng công ty : 

- Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc và Hội đồng quản trị 
về việc quản lý tài khoản của công ty, sổ sách kế toán, công tác thu chi tài chính. Kế toán 
trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công ty. 

 Trưởng phòng và cấp tương đương : 

- Do giám đốc quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm trên cơ sở của công việc và 
phòng nhân sự công ty. Đảm nhận nhiệm vụ được giao theo sự phân công, phân nhiệm và 
chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác, về nghiệp vụ, về chuyên môn và quản lý nhân viên 
thuộc quyền trước giám đốc công ty. 

 Nhân viên, người lao động: 

- Nhân viên công ty được tuyển dụng, bố trí công việc, hưởng lương và các chế 
độ phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của công y về Thỏa ước lao động tập thể, 
hợp đồng lao động theo quy chế công ty và điều lệ doanh nghiệp. 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

To Whom It May Concern: 

This is to certify the Following Software  

1 ETABS 2016 Ulimate  - Standalone 

 

USB key Serial #        3762ad4587                              Locking Code       08de                           

Has been Legally and perpetually licensed to the following company: 

Licensee:                         Diem Van Tuan  

Company Name:             Cong ty Co Phan Tu van Thiet Ke & Phan Mem Xay Dung RDS  

Address:                           26 Nguyen Dinh Khoi -  Ward 4 
                                         District Tan Binh 
                                         Ho Chi Minh City, Viet Nam 
 
Telephone:                       +84 35039273 
Fax:                                  +84 35039273 
Email:                               rdsvn.info@gmail.com 
 
Date purchased:                July, 2018 
 
Purchased from:                Computers & Structures Inc ( CSI ), 
                                          1905 University Avenue, Berkeley CA 94704 USA 
                                          Telephone: 510.649.2201 
                                          Fax: 510.649.2299 
 
If required, individuals or companies may verify this fact by contacting the sales department 
at our office in  Berkeley, California USA. 
 
Signed 
 
 
 
Jill Weinstein 
Computers and Structures 

                                                   

mailto:rdsvn.info@gmail.com


DANH SÁCH NHÂN SƯ CÔNG TY  

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 
Số 

năm 
KN 

CHUYÊN 
MÔN 

Chứng chỉ HN 

1 Diêm Văn Tuấn 
CTHĐQT 
kiêm Tổng 
Giám Đốc   

14 

KS.  Xây dưng 
dân dụng & 
công nghiệp 

Kỹ Sư Địa kỹ 
thuật 

Cử nhân Kinh 
Tế 

CCHN thiết kế kết 
cấu & giám sát hoàn 
thiện công trình dân 
dụng & công nghiệp 
công trình cấp 1, 
Chứng chỉ hành nghề 
khảo sát địa chất 
công trình - địa chất 
thủy văn công trình 
cấp  1. 

2 Lê Như Ngọc Giám đốc 10 CN. Kinh tế CN. Kinh tế 

3 Vũ Văn Hòa Phó giám đốc 
11 

 
Kiến Trúc Sư  CCHN kiến trúc  

4 Vũ Huy Vũ  Phó giám đốc 8 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư tư vấn giám 
sát  

5 
Nguyễn Thị Thanh 
Nhã 

Kế toán 7 CN. TCKT 
Chứng chỉ kế toán 
trưởng 

6 Vũ Tiến Thành NV  thiết  kế  15 Kiến Trúc Sư 

CCHN thiết kế kiến 
trúc công trình dân 
dụng & công nghiệp 
công trình cấp 1 

7 Đàm Duy Sơn NV thiết  kế  12 Kiến Trúc Sư 

CCHN thiết kế kiến 
trúc, giám sát hoàn 
thiện & QLDA công 
trình dân dụng & 
công nghiệp công 
trình cấp 1 

8 Nguyễn Hữu Huân NV thiết kế  15 Kỹ sư  

CCHN thiết kế thông 
gió và cấp thoát nhiệt 
công trình cấp 1,  
CCHN thiết kế & 
giám sát PCCC  



9 Huỳnh Thanh Tự NV thiết kế  10 Kỹ sư  
CCHN thiết kế cấp 
thoát nước công trình 
cấp 1 

10 Đỗ Quang Hậu NV thiết kế  9 Kỹ sư  
CCHN thiết kế Cơ 
Điện công trình cấp 1 

11 Huỳnh Trung Thào NV thiết kế  15 Kỹ sư  
CCHN thiết kế Cơ 
Điện công trình cấp 1 

12 Nguyễn Quý Đạt 
NV thiết kế 
& giám  sát 

11 Kỹ sư  
CCHN Thiết kế cấp 
thoát nước, Thiết kế 
& giám sát PCCC 

13 
Nguyễn Thành 
Chính 

NV giám sát 11 KS xây dựng 

CCHN Thiết kế kết 
cấu và tư vấn giám  
sát hoàn thiệt công 
trình dân dụng & 
công nghiệp 

14 Vũ Huy Tùng NV Giám Sát  8 
Kỹ sư xây 
dựng 

CCHN tư vấn giám 
sát 

15 Nguyễn Phong Nhã NV Giám Sát  14 
Kỹ sư xây 
dựng 

CCHN tư vấn giám 
sát hoàn thiện công 
trình dân dụng & 
công nghiệp 

16 Bùi Nữ Hoài Trinh NV Giám Sát  1 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

17 Châu Văn Thành NV thiết kế 6 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

18 Mai Đức Thắng NV thiết kế 3 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

19 Trần Lê Hoàng Tú NV thiết kế 3 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

20 Trần Văn Chiến NV thiết kế 3 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

21 Phạm Hoàng Minh NV thiết kế 4 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

22 Mai Nhật Thành NV thiết kế 2 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

23 Trương Hồng Sơn NV thiết kế 1 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 



24 Trần Đăng Trí NV thiết kế 3 Kiến trúc sư Kiến trúc sư 

25 Nguyễn Đức Duy NV thiết kế 3 Kiến trúc sư Kiến trúc sư 

26 Lê Đình Tuấn NV thiết kế 3 Kiến trúc sư Kiến trúc sư 

27 Trần Thị Hoài Trinh NV thiết kế 3 Kiến trúc sư Kiến trúc sư 

28 Mai Trọng Hải  NV thiết kế 4 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

29 Nguyễn Văn Hóa NV thiết kế 4 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

30 Trần Quốc Trung NV thiết kế 5 
Kỹ sư xây 
dựng 

Kỹ sư xây dựng 

                                    

 

 
 

 

 

 
    



BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ    

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



MỘT SỐ DỰ ÁN THIẾT KẾ TIÊU BIỄU ĐÃ & ĐANG TRIỂN KHAI      

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Khu căn hộ Phú Đông An Bình ( Tên thương mại: Phu Dong Sky 
Garden)  

Địa điểm:  Khu phố Bình Đường 3,  Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, T. Bình 
Dương 

Quy mô: 1 hầm, 27 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông 



 



 

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Khu Dân Cư Vương Bảo Long  

Địa điểm: Thửa đất số 2603, Tờ bản đồ số 13( 8.AB),  Phường An Bình, Dĩ An, Bình 
Dương 

Quy mô: đất ~8ha, 204 nền nhà phố biệt thự liền kế và 6 Block cao từ 25-30 tầng 2 
tầng hầm 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Vương Bảo  Long 



 



 

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Chung cư Hiệp Thành Bình Dương 

Địa điểm: Phường Vĩnh Phú,  TP.Thuận An,  Tỉnh Bỉnh Dương 

Quy mô: 1 hầm, 27 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Hiệp  Thành Bình Dương 

 



 

 



 

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Chung cư cụm B  một phần khu dân cư 13E ( phía Nam)  đô thị mới Nam  
Thành Phố 

Địa điểm: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Quy mô: 2 hầm, 24 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần  Bắc Phước Kiển 

 



 



 

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :    Saigon Gateway    

Địa điểm: số 11 km 9 Xa Lộ Hà Nội,  P.Hiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Quy mô: 2 hầm, 25 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hiệp Phú  



 

 



 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Chung Cư Contentment Plaza ( tên thương mại Roxana Plaza) 

Địa điểm: số 9/14 Khu phố đông, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

Quy mô: 1 hầm, 30 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Navi Land  



 



 

 PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Chung Cư cao tầng Marina Tower 

Địa điểm: Lê Trọng Tấn, P. An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương  

Quy mô: 1 hầm, 35 tầng nổi, tầng  kỹ thuật, Tum thang 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn - Việt Mỹ  

 



 

 



 



 

 

PHỐI CẢNH DỰ ÁN 

Tên dự án :  Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Diamond Square 

Địa điểm: Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

Quy mô:  ~4ha, 179 căn nhà phố biệt thử liền kề và  block cao tầng.  

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đông Á Phát  

 



 




