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Thư ngỏ

Kính thưa Quý khách hàng, các Nhà đầu tư, 
đối tác và đồng nghiệp!

Thay mặt công ty cổ phần xây dựng Dubai 
xin trân trọng gửi tới Quý vị lời chào, lời cảm 
ơn chân thành về sự hỗ trợ và hợp tác trong 
suốt thời kỳ phát triển của Công ty.

Công ty xây dựng Dubai thành lập từ năm 
2012. Với hơn 6 năm kinh nghiệm Tư vấn 
thiết kế, thi công xây dựng nhà kho, xưởng, 
nhà máy.

Tư vấn thiết kế, thi công các công trình 
sử dụng kết cấu thép: Siêu thị, nhà hàng, 
khách sạn, TTTM,...

Với quan điểm mở rộng hợp tác để hướng 
tới sự phát triển bền vững, chúng tôi luôn 
đón chào các đối tác, các nhà đầu tư, các 
quý khách hàng tiềm năng cùng chúng tôi 
chia sẻ những cơ hội đầu tư và kinh doanh 
đầy triển vọng. Sự ủng hộ và hợp tác của 
quý vị là điều kiện tiên quyết cho thành 
công của chúng ta.

Trân trọng!

Thư ngỏ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Sáu
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Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Với tiền thân là doanh nghiệp KCT với 9 năm 
kinh nghiệm hoạt động chủ yếu ở Khu vực 
miền Bắc , khu vực Trung và Nam bộ với định 
hướng trao giá trị vững bền cho tất cả các 
khách hàng trên khắp đất nước hình chữ 
“S” Việt Nam. Công ty CP XD Dubai được 
thành lập với mục tiêu là doanh nghiệp đại 
chúng, góp phần vào sự thành công của 
khách hàng.

Công ty XD Dubai với mạng lưới hoạt động, 
văn phòng trên hầu hết các trung tâm kinh 
tế lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Cần Thơ và Buôn Ma Thuật. Nhằm phục vụ 

và trao giá trị tốt nhất cho các khách hàng 
trên cả nước.

XD Dubai là một trong những doanh nghiệp 
tiên phong trong việc mong muốn đưa quy 
trình chuyên nghiệp đến từng khách hàng cá 
nhân, doanh nghiệp ở tất cả các tỉnh thành 
trên toàn quốc. Với 9 năm hoạt động, với trình 
độ, kinh nghiệm thiết kế cùng khả năng cung 
cấp các giải pháp toàn diện và các sản phẩm 
với chất lượng phù hợp mang lại hiệu quả cao 
trong đầu tư xây dựng và khai thác vận hành.
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Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn
Trở thành tập đoàn xây dựng được nhắc đến 
và lựa chọn đầu tiên trong tâm trí khách hàng.

Sứ mệnh

Triết lý kinh doanh

Đóng góp vào sự thành công của khách 
hàng bằng việc xây dựng, chuyển giao 
những công trình có chất lượng và hiệu quả 
cao cả trong đầu tư lẫn khai thác vận hành.

Thi công xây dựng không chỉ là chuyển giao 
những công trình có chất lượng và hiệu quả 
cao mà còn là chuyển giao các giá trị xứng 
đáng cho khách hàng.
Xây dựng Dubai giúp khách hàng lựa chọn 
đầu tư khôn ngoan và khai thác vận hành 
công trình hiệu quả.

Giá trị cốt lõi
• Minh bạch: Công ty luôn luôn minh bạch 
rõ ràng với khách hàng, đối tác, cổ đông, 
nhân viên, cơ quan nhà nước,...
Minh bạch về chất lượng, xuất xứ hàng hóa, 
số liệu tài chính, kinh doanh,...
• Chính trực: Toàn bộ công ty và các thành 
viên cam kết và thực hiện các việc không vi 
phạm pháp luật, đạo đức và văn hóa.
• Cam kết: Công ty và các thành viên cam 
kết giữ đúng các thỏa thuận đã hứa với tất 
cả các bên. Nói là làm, làm là đúng cam kết!
• Kết quả: Công ty và toàn bộ các thành 
viên làm việc luôn chú trọng và xác định rõ 
kết quả mong muốn đạt được. Kết quả cụ 
thể, rõ ràng, chính xác.



02. 
XD DUBAI &
SẢN PHẨM
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Các sản phẩm của XD Dubai

Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ thống nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế là nhà thép được thiết kế và chế tạo riêng 
theo yêu cầu của khách hàng. Hiệu quả kinh tế đạt được do 
sử dụng các cấu kiện tổ hợp cho các công trình có nhịp dưới 
60m, độ cao mép mái dưới 30 và cầu trục tải trọng trung bình.
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Các sản phẩm của XD Dubai

Ưu điểm của nhà thép tiền chế
Vượt Khẩu Độ Rộng
Trên thế thời hiện nay chưa có loại vật liệu 
nào cho phép thiết kế khung kết cấu vượt 
khẩu độ rộng hơn thép.
Không gian rộng là điều vô cùng cần thiết 
đối với việc bố trí máy móc, công năng sử 
dụng trong các nhà máy, rạp chiếu phim, 
nhà hàng tiệc cưới,... Công ty XD Dubai từng 
xây dựng khung kết cấu vượt nhịp 40m. 
Nhiều công ty lớn trong ngành từng xây 
dựng những nhà chứa máy bay hay sân vận 
động với khẩu độ rộng >90m.

Tiến độ siêu nhanh
Thời gian thi công siêu nhanh tiết kiệm 60% 
so với bê tông cốt thép bởi 100% cấu kiện 
chính và bao che đều được sản xuất xong 
tại nhà máy với quy trình sản xuất được 
kiểm tra chặt chẽ. Việc còn lại trên công 
trường chỉ là lắp ráp. Điều này lý giải vì sao 
tổ hợp nhà máy Vinfast với hàng chục hecta 
chỉ xây trong 1 năm.
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Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ thống khung chính
Khung nhà thép tiền chế được làm từ thép 
tiêu chuẩn lưu trữ sẵn trong kho của nhà sản 
xuất. Khung nhà thép tiền chế thường được 
thiết kế dạng vát, có bản cánh và bụng với độ 

TÔN MÁI
TÔN MÁI

TÔN

KÈO

75 m

Mặt Cắt Ngang Điển  Hình

Kèo Tổ Hợp Cong Kèo

Nhà Một Mái

Nhà Hai Cột Giữa

Nhà Kết Cấu Mái

Nhà Không Cột Giữa

Nhà Một Cột Giữa

Nhà Nhiều Gian

dày khác nhau tại từng phần riêng biệt. Đội 
ngũ thiết kế của Dubai sẽ lựa chọn những 
thiết kế khung chính phù hợp nhất với yêu 
cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.
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Các sản phẩm của XD Dubai

Các thông số lắp đặt
Nhà thép tiền chế của XD Dubai được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng

200mm 385mm

20
0m

m
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m
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Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ cầu trục
Trong các công trình nhà cần sử dụng hệ 
cầu trục, XD Dubai sẽ thiết kế các chi tiết hỗ 
trợ hệ cầu trục dựa trên hoạt động và công 
suất cầu trục.

KHUNG C NG

KHUNG C NG

KHUNG C NG

HỆ CẦU TRỤC TRÊN RAY

HỆ CẦU TRỤC TREO DƯỚI

HỆ CẦU TRỤC CHẠY TRÊN
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Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ sàn
Xây dựng Dubai cung cấp sàn bê tông cốt thép được đổ trên tấm sàn (0.7 mm).
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90
047

5
42

5

1000

20
0 (

MI
N)

90
0

20

100

20

100

47
5

42
5 AB

THANG HAI VN H NH

THANG

2
HÀN

HÀN

1

42
590

0
47

5
42

5
47

5
90

0

90
0

20
0

30
0

1

30
0

UP

THANG



16 www.xaydungdubai.com

Các sản phẩm của XD Dubai

Các kết cấu phụ

N KÈO KHUNG CHÍNH

N

KÈO 
KHUNG CHÍNH

M
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BULÔNG 
NEO
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N
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THÉP GÓC
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Các sản phẩm của XD Dubai

Các kết cấu phụ

N
KHUNG

MÁNG  

G

H

KHUNG

G
M

G

 
CONG TRÊN
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Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ thống Giằng
Hệ thống giằng giúp sử dụng vật liệu hợp lý và cải thiện tính liên hoạt trong thiết kế. 
Hệ thống này gồm 2 loại:
- Giằng thép tròn theo tiêu chuẩn JIS G3101 SS400 (hoặc tương đương).
- Giằng cáp tiêu chuẩn ASTM A475-03, loại A.

Hệ thống khung phụ

Cấu kiện thứ yếu

Xà gồ mái và dầm tường hình chữ “Z” 
được dùng cho thay thế khung phụ. 
Các thanh này nhẹ hơn các thanh thép 
cán  nóng dạng hình chữ “C” ở nhà thép 
truyền thống.

Thép cán nguội được làm từ thép cuộn (có các bề dày 
1.5mm, 1.75mm, 2mm, 2.5mm) theo tiêu chuẩn của ASTM 
A653M-2000 cấp SS 340 loại 1, hoặc tương đương với lớp 
mạ kẽm Z275 (275g/m3).
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Các sản phẩm của XD Dubai

Các phụ kiện của nhà thép

T T T

Cửa đi và cửa sổ
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, XD Dubai cung cấp các 
phụ kiện như cửa sổ, cửa chớp, cửa phượt, cửa cuốn, cửa đi

Các phụ kiện khác
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Các sản phẩm của XD Dubai

Diềm nẹp
Hệ mái và tấm tôn tường

Diềm nẹp làm bằng loại vật liệu tương tự như tấm tôn một mặt và có đủ các màu tiêu chuẩn như 
tấm tôn. Dưới đây là các loại diềm nẹp thông dụng nhất trong nhà thép tiền chế của XD Dubai.

XD Dubai cung cấp cá loại sản phẩm xà gồ từ cường 
độ thường đến cường độ cao, độ mạ từ Z60 - Z275

Sàn Decking H=50 Sàn Decking H=75 Speed Decking 

X X

Sàn decking

Xà gồ
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Các sản phẩm của XD Dubai

C G

I

Hệ thống thoát nước 
Máng mép mái và ống đứng được làm bằng vật liệu tương tự với tấm tôn một mặt và có đủ 
màu tiêu chuẩn như tấm tôn. Máng xối làm bằng thép Zincalume tròn dày 1mm.

Ứng dụng cho tường và mái

Hệ mái và tấm tôn tường
Tấm tôn biên diện “S”
Các loại tấm tôn được sử dụng trong nhà thép tiền chế XD Dubai.

Màu tiêu chuẩn của tấm tôn

M

ng Tr c Xanh l  cây m 
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Các sản phẩm của XD Dubai

Hệ thống thông gió
XD Dubai cung cấp các hệ thống thông gió 
tự nhiên cho các nhà thép, sản phẩm có khả 
năng thông gió tốt hơn và ngăn ngừa rò rỉ 
nước.

C THÔNG GIC THÔNG GIÓÓ

KHÍ NÓNG BAY RA NGOÀI

NGOÀI

KHÍ NÓNG
BAY RA
NGOÀI

300MM, 600MM

(1000-3000)MM

Không khí trong lành tự nhiên sẽ đi vào tòa 
nhà thông qua các thiết bị thông gió đầu vào 
và không khí nóng bên trong tòa nhà sẽ đi ra 
ngoài thông qua các thiết bị thông gió đầu ra.
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Các sản phẩm của XD Dubai

Vật liệu bao che cách nhiệt

Tôn lợp bao che

Vật liệu cách nhiệt

Vật liệu tôn lớp cách nhiệt

Hiện nay XD Dubai cung cấp hầu hết tất cả 
các giải pháp về vật liệu bao che cho nhà 
xưởng công nghiệp.

Tôn Sóng Kliplock Tôn Sóng Seamlok

T T y T
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Ứng dụng của nhà thép kết cấu

Ứng dụng của nhà thép kết cấu

Sơ đồ ứng dụng của nhà thép kết cấu

24 25www.xaydungdubai.com www.xaydungdubai.com

Dân sinh

• Nhà máy

• Nhà kho

• Showroom

• Nhà hàng

Công Trình Khác

• Mái che
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Ứng dụng của nhà thép kết cấu

Công Nghiệp
• Nhà máy
• Xưởng sản xuất
• Nhà kho

Thương Mại
• Showroom
• Siêu thị
• Nhà trưng bày
• Nhà hàng
• Trung tâm thương mại
• Trung tâm triển lãm

Công Trình Khác
• Trang trại
• Mái che
• Trạm Xăng
• Kho chứa máy bay
• Nhà chờ sân bay

Công Trình Công Cộng
• Trường học
• Bệnh viện
• Trung tâm hội nghị
• Nhà thí nghiệm
• Bảo tàng
• Sân vận động
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Mạng lưới hoạt động của XD Dubai

Mạng lưới hoạt động của XD Dubai

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Miền Tây

Địa chỉ: Phòng 3204-A3, tòa nhà Ecolife 
Capitol, Số 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, 
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3999 9997
Email: info@xaydungdubai.vn

Địa chỉ: Số 5, Cao Thắng, 
Quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 023 6360 5555
Email: info@xaydungdubai.vn

Địa chỉ: Lầu 4, số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
P. 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3890 6666
Email: info@xaydungdubai.vn

Địa chỉ: Tầng 2, Số 159 Trần Hoàng Na, 
P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0292 655 8888
Email: info@xaydungdubai.vn



27www.xaydungdubai.com

Quy trình làm việc & quản lý

1 2

5

3

6

4

7

Quy trình làm việc

Quy trình quản lý
1 2 3

6

S1
5

S1
5

S1
5

S1
5

S15

45

AN TOÀN

Khảo Sát 
Báo Giá

Vận Chuyển 
Lắp ĐặtHợp Đồng

Nghiệm Thu

Lên Bản Vẽ
Sản Xuất

Quyết Toán Bàn Giao

Sơ đồ quy trình làm việc tại XD Dubai



28 www.xaydungdubai.com

Quy tình sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình gia công và kiểm soát vật liệu 
bên trong nhà máy sản xuất thép kết cấu

• Giao hàng

phát sinh

• Theo ISO 9001

K
 h

o
ch Ch

t l
ng

            
  An to

àn
             Chi phí
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Quy tình sản xuất

KIỂM TRA VẬT LIỆU,
QUY CÁCH VẬT TƯ

KIỂM TRA QUY CÁCH,
ĐỘ THẲNG

KIỂM TRA QUY CÁCH,
ĐỘ VUÔNG, ĐỘ THẲNG

KIỂM TRA ĐƯỜNG HÀN 
QUY CÁCH, ĐƯỜNG HÀN

KIỂM TRA ĐƯỜNG HÀN 
QUY CÁCH, ĐƯỜNG HÀN

KIỂM TRA ĐƯỜNG THẲNG, 
PHANG ĐỘ VUÔNG GÓC

KIỂM TRA ĐỘ NHÁM, 
SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI

KIỂM TRA ĐỘ DÀY LỚP 
SƠN NGOẠI QUAN

KIỂM TRA THÀNH 
PHẨM LƯU KHO

NGUYÊN LIỆU

CẮT THÉP

ÉP ĐỊNH HÌNH CẦU KIỆN

HÀN CẦU KIỆN

NẮN CHỈNH

HÀN HOÀN THIỆN

LÀM SẠCH

PHUN SƠN
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Các loại máy móc dùng trong sản xuất

Các loại máy móc dùng trong sản xuất
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Các loại máy móc dùng trong sản xuất
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Quy trình nghiệm thu trước khi xuất xưởng

Quy trình nghiệm thu trước khi xuất xưởng
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Vật dụng và máy móc dùng cho quá trình nghiệm thu

Vật dụng và máy móc dùng cho quá trình nghiệm thu
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Chương trình kiểm tra và thí nghiệm thép tiền chế

Chương trình kiểm tra và thí nghiệm thép tiền chế



35www.xaydungdubai.com

Quy trình lắp dựng

Quy trình lắp dựng
Sơ đồ lắp dựng
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Quy trình lắp dựng

1. Lắp dựng bulong móng

Nhận mốc bàn giao từ 
CĐT / Tổng thầu
01

Sử dụng máy toàn đạc, 
xác định tọa độ tim trục tim hố 
móng

02

Sử dụng máy thủy bình 
xác định cao độ bulong móng
03

Sử dụng dưỡng đã có sẵn 
định vị vị trí từng con bulong
04

Cố định các con bulong 
bằng phương pháp hàn râu 
thép liên kết bulong với nhau. 
Sử dựng thước thủy để đảm 
bảo độ thẳng của bulong trong 
quá trình hoàn thành gá  lắp, 
căng giây cước/thép để gióng 
đường tìm các cụm bulong 

05

Sau khi cố định chắc 
chắn dưỡng gá bulong được 
tháo ra và tiếp tục cho các cụm 
còn lại. Kiểm tra nghiệm thu 
công tác lắp đặt bulong móng. 
Dùng phương pháp kéo thước 
dây để đo lại, kiểm tra chéo 
phương pháp sử dụng toàn đạc

06

Bảo vệ ren bulong sau 
khi lắp đặt
07
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Quy trình lắp dựng

3. Lắp đặt cột và lắp gian 
đầu tiên

Bước 1:  
Kiểm tra độ chính xác của bulong móng. Sử 
dụng máy thủy bình xác định cao độ bulong 
móng và vặn căn chỉnh bên dưới đảm bảo 
đứng cao độ bích chân cột

Bước 2: 
- Vệ sinh sơn dặm trước khi lắp đặt
- Dùng cầu đưa các cột về vị trí cần lắp đặt 
và tiến hành dựng cột
- Sau khi cột đã được căn chỉnh và xiết 
bulong trên của chân cột mới tiến hành rút 
cầu
- Các cột sẽ được lắp đặt nối tiếp và liên tục 
theo nhau theo hướng thi công

Bước 3:
Đồng thời trong quá trình lắp đặt các giảng 
đầu cột sẽ được đưa lên lắp đặt đảm bảo độ 
ổn định và giằng an toàn cho các cột đã lắp 
và xà gồ thưng

Bước 4:
Sau khi lắp đặt hệ giằng, hệ xà gồ thưng 
sẽ được lắp đặt bằng phương pháp kéo thủ 
công theo từng trục cột, giằng lắp đến đâu 
xà gồ được kéo lắp đến đó

2. Hạ hàng, tập kết 
và bảo quản



KÍNH NHỰA 
SHIELD

NÓN BẢO HỘ

DÂY CỨU SINH

GIÀY ĐẾ SẮT

ÁO PHẢN QUANG

DÂY AN TOÀN
TOÀN THÂN

ĐỊNH HƯỚNG AN TOÀN
• XD Dubai thường xuyên tổ chức các khóa 
học đào tạo an toàn lao động và giám sát liên 
tục mọi nghiệp vụ để đảm bảo an toàn trong 
mọi hoạt động của công ty.
• XD Dubai phấn đấu để loại bỏ mối nguy 
hiểm có thể gây thương tích cho con người 
và thiệt hại tài sản nhằm mang hình ảnh tích 
cực của XD Dubai đến với khách hàng, cộng 
đồng và chính quyền địa phương.
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An toàn lao động



TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG NHƯNG AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ YẾU TỐ TIÊN QUYẾT TRONG 
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI CÔNG CỦA XD DUBAI
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An toàn lao động



03. 
ĐỐI TÁC &
CHẤT LƯỢNG





Đối tác của chúng tôi

Đối tác sản xuất kết cấu thép

Đối tác tài chính

Tại thị trường Việt Nam chúng tôi lựa chọn 2 đối tác chính thực hiện nhiệm vụ gia công 
kết cấu thép bởi đây là những nhà máy sản xuất có quy trình sản xuất và kiểm soát chất 
lượng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp toàn bộ vật tư: thép tấm, sơn theo yêu cầu 
thiết kế cho mỗi công trình.

Các dự án và hoạt động của công ty xây dựng Dubai được 
sự đồng hành từ 2 đối tác chính lớn TPbank và MBbank
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Đối tác của chúng tôi

Miền Bắc

Nhà máy kết cấu thép 
CPT Việt Nam
Địa chỉ: Cụm CN Hiệp Hòa, 
xã Đức Thắng, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang

Miền Nam

Nhà máy kết cấu thép 
Kim Hưng Thịnh
Địa chỉ: Ấp 5, xã Vĩnh Tân, 
TX Tân Uyên, Bình Dương



Giấy phép kinh doanh
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Giấy phép kinh doanh



Chủ đầu tư: Nhà máy dược phẩm Viphraco
Địa Điểm: KCN Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Diện tích nhà xưởng chính: 1000m2 x 3 sàn
Đặc điểm: Nhà thép tiền chế cao tầng
Thời gian sản xuất và lắp đặt: 60 ngày

NHÀ MÁY DƯỢC VIPRACO HÒA BÌNH

Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 10/2020
Địa điểm: Long Xuyên - An Giang
Đặc điểm: Nhà xưởng đỉnh hình cao 10m

NHÀ XƯỞNG ANH TUẤN K34L70
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 10/2020
Địa điểm: TP. Bến Tre
Đặc điểm: Sàn tầng 2 vượt nhịp 15m

NHÀ XƯỞNG ĐĂNG KHOA K15L37
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 10/2020
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Đặc điểm: Khung pin năng lượng

SOLAR AMAVIL 6MW - BÌNH THUẬN
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: QUÝ I/2021
Địa điểm: Lý Văn Lầm. TP. Cà Mau
Đặc điểm: Nhà thép, nhà trưng bày

GARA Ô TÔ - G STAR
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 5/2020
Địa điểm: TP. Cần Thơ
Đặc điểm: Nhà sàn vượt nhịp lớn

NHÀ Ở GIA ĐÌNH K10L45
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 6/2020
Địa điểm: Xuân Lộc - Đồng Nai
Đặc điểm: Nhà thép khẩu độ lớn

NHÀ XƯỞNG BỘT MÌ K40L28
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 12/2020
Địa điểm: Tà Lùng - Quảng Hòa - Cao Bằng
Đặc điểm: Nhà thép tiêu chuẩn

NHÀ XƯỞNG ẮC QUY GREEN
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 7/2020
Địa điểm: Krông Nô - Đăk Nông
Đặc điểm: Khung đỡ pin năng lượng

SOLAR BUÔN CHOAH 2MW
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Quý IV/2020
Địa điểm: Định Quán - Đồng Nai
Đặc điểm: Nhà thép tiêu chuẩn

NHÀ XƯỞNG K31L57 ĐỊNH QUÁN
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 8/2020
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp
Đặc điểm: Mái canopy 4 phía

NHÀ KHO BẾN PHÀ
K18L42 ĐỒNG THÁP
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Quý I/2021
Địa điểm: Hồng Ngự - Đồng Tháp
Đặc điểm: Nhà thép khẩu độ lớn

NHÀ XƯỞNG K85L85 ĐỒNG THÁP
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 12/2020
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam
Đặc điểm: Nhà xưởng có cầu trục

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 9/2020
Địa điểm: Phố Nối B - Hưng Yên
Đặc điểm: Nhà xưởng nhỏ

NHÀ XƯỞNG 
HƯNG PHÁT K18L30
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 8/2020
Địa điểm: Bình Chánh - TP. HCM
Đặc điểm: Nhà xưởng hàng hóa

NHÀ XƯỞNG HÀNG HÓA K32L91
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 4/2020
Địa điểm: Ngọc Hồi - Kon Tum
Đặc điểm: Nhà kho

CỬA HÀNG 
PHÂN BÓN K20L28
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 3/2020
Địa điểm: Đăk Hà - Kon Tum
Đặc điểm: Nhà xưởng, 
kho lạnh

NHÀ XƯỞNG
CHANH DÂY K36L50
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Một số dự án tiêu biểu



Hoàn thành: Tháng 10/2020
Địa điểm: Đức Hòa - Long An
Đặc điểm: Nhà xưởng cải tạo, cơi nới

NHÀ XƯỞNG BÒ SỮA K66L20
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Một số dự án tiêu biểu
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Một số dự án tiêu biểu



Phòng 3204-A3, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, 
P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3999 9997 - 084 00 6566

Tầng 10 Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, 
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Tel: 0283 890 6666 - 0944 00 6666

CÔNG TY  CỔ PHẦN XÂY DỰNG DUBAI


