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LICOGI 16 THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY

Tài sản công ty ( tỷ đồng )

• Tên Tiếng Việt

• Tên Tiếng Anh

• Tên viết tắt

• Giấy đăng ký kinh doanh

• Đăng ký lần đầu

• Đăng ký thay đổi lần thứ 14

• Vốn điều lệ

• Tổng số cổ phần

• Địa chỉ

• Điện thoại

• Fax

• Website

• Mã cổ phiếu

:        CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

:        LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY

:        LICOGI 16

:        0302310209

:        Ngày 02/06/2006

:        Ngày 08/12/2014

:        762.499.560.000 đồng 

:        76.249.956

:        24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

:        08.384.113.75

:        08.384.113.76

:        www.licogi16.com

:        LCG
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Nền tảng được xây dựng vững chắc qua chặng đường 15 năm cùng định 
hướng đúng đắn, LICOGI 16 đã có đủ cơ sở để khẳng định rằng: với ưu thế 
vượt trội về kinh nghiệm, năng lực, nguồn nhân sự và thiết bị thi công hiện 
đại, chúng tôi như con tàu được trang bị đầy đủ hành trang vững vàng vươn 
ra biển lớn, sẵn sàng vượt qua những cơn sóng dữ, vượt qua thách thức của 
những biến động về kinh tế... Mục tiêu phát triển bền vững không chỉ là con 
số doanh thu 1.100 tỷ năm 2016, mà đích đến còn là 3.500 tỷ năm 2020.

Tiền thân của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LICOGI 16) là Công  ty  Xây  dựng 
số  16,  được  thành  lập  trên  cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh 
của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI. 

Năm 2016 đánh dấu mốc quan trọng đối với LICOGI 16: kỉ niệm 15  năm 
thành lập Công ty,  10 năm cổ phần hóa Doanh nghiệp và Đại hội đồng Cổ 
đông (ĐHĐCĐ) bầu  thành công Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III.
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Thời gian qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành xây dựng Việt Nam đã không 
ngừng đổi mới và có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không nằm ngoài guồng quay đó, trải qua 
quá trình xây dựng và trưởng thành, LICOGI 16 tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với hình 
ảnh công ty xây dựng chuyên nghiệp, nhà thầu có uy tín. Đặc biệt, là một trong 500 doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam.

LICOGI 16 - tiền thân là Công ty Xây dựng số 16, đang ngày càng khẳng định vị thế của mình
trong ngành xây dựng, một lĩnh vực được xem là truyền thống của Liên hiệp các Xí nghiệp Thi 
công cơ giới, về sau phát triển thành Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI.

Trong giai đoạn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước (2001-2005), Công ty đã gặt hái 
nhiều thành tựu nhất định khi mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới là bất động sản. Có thể nói, 
mở rộng lĩnh vực trong giai đoạn này chính là bước đệm giúp Công ty thiết lập một tiềm lực tài 
chính vững mạnh, tạo nhiều điều kiện đầu tư vào thiết bị, công nghệ, tiếp tục phát triển lĩnh vực 
xây dựng nòng cốt của Công ty.

Với mục tiêu kinh doanh chuyên sâu và phát triển bền vững, Công ty tập trung vào lĩnh vực xây 
dựng và đang nỗ lực không ngừng để hội nhập, khuếch trương năng lực nhằm vươn xa ra thị 
trường quốc tế. Thêm vào đó, nhờ có nền tảng từ các cổ đông lớn như  Công ty Chứng khoán NIKKO 
Indonesia, cùng cơ hội hợp tác với những đơn vị đối tác nước ngoài, LICOGI 16 đã và đang phát huy 
được tối đa năng lực, thế mạnh của mình trong lĩnh vực xây dựng, vươn ra các công trình ngoài 
nước.

Bằng tư duy, trí tuệ, đam mê của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của cả một tập thể và sự chân thành 
trong hợp tác kinh doanh, LICOGI 16 cam kết phát triển các dự án xây dựng công trình chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần tạo ra diện mạo mới cho đất nước. Chúng tôi cam kết tận 
tâm phục vụ và đồng hành cùng khách hàng - những người đã và đang làm nên những biến đổi 
quan trọng trong dòng chảy kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước.

Trân trọng.

Bùi Dương Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT

04 - 05

Ông Bùi Dương Hùng
Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH
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Trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam và 
khu vực trong lĩnh vực xây dựng công trình 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Áp dụng công nghệ mới tiên tiến để cung 
cấp sản phẩm xây dựng chất lượng cao với 
giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị 
trường.

Tạo giá trị gia tăng bền vững cho Công ty, 
đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và khách 
hàng.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và nhân văn.

06 - 07

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Kiên định

Chân thành 

Trách nhiệm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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LICOGI 16CƠ CẤU CÔNG TY

CTCP 
LICOGI 16.8

CTCP 
 LICOGI 16 M&C

CTCP ĐIỆN LỰC 
LICOGI 16

CTCP 
LICOGI 166

CTCP
BOT 38

CT TNHH NLSH
PHƯƠNG ĐÔNG

KDC Long Tân - Phú Hội 
Nhơn Trạch

CT TNHH KHU ĐÔ THI 
PHÚ HỘI

KDC Hiệp Thành 
Quận 12, TPHCM

CT TNHH XD&TM 12

KDC 
Điền Phước - Nhơn TrạchCÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

KDC 
Long Tân -  Nhơn Trạch

BẤT
ĐỘNG 

SẢN

KDT 
Lý Thường Kiệt- Bảo Lộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG
Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc 

Giám đốc Bất Động Sản Giám đốc Thi công Kế Toán trưởngGiám đốc Kinh tế - Kế hoạch

ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC

ÔNG HOÀNG MINH KHAI ÔNG PHÍ NGỌC ANH ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC BÀ ĐINH THỊ HIỀN

BAN LÃNH ĐẠO

08- 09

CT TNHH XD TMDV 
ĐIỀN PHƯỚC
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Công  ty  Xây  dựng  số  16  
được  thành  lập  trên  cơ sở 
tổ chức lại chi nhánh tại Tp. 
Hồ Chí Minh của Tổng Công 
ty Xây dựng và Phát triển 
Hạ tầng LICOGI.

Công ty Xây  dựng  số  16  
đã được tổ chức UKAS cấp 
chứng chỉ quản lý chất 
lượng ISO 9001- 2000.

Nhà máy cơ khí Nhơn Trạch 
tại Đồng Nai (tiền thân của 
Công ty Cổ phần Cơ khí 
LICOGI 16) được đầu tư xây 
dựng và đi vào hoạt động với 
công suất 10.000 tấn/năm, 
cung cấp nhiều sản phẩm cơ 
khí và kết cấu thép.

Công  ty  Xây  dựng  số  16 chính  thức 
chuyển  mô hình hoạt động từ doanh 
nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ 
phần LICOGI 16 với vốn điều lệ 12 tỷ 
đồng.

LICOGI 16 đón nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ dành cho Đơn vị 
có thành tích trong công tác từ  
2001-2005, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

Chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp 
LICOGI 16.1 thành Công ty Cổ phần LICOGI 16.1  
xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Thành lập Công ty Cổ phần LICOGI 16.2 tham 
gia vào lĩnh vực xây dựng các công trình thủy 
điện, dân dụng, công nghiệp.

Thành lập Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 với 
mục tiêu trở thành đơn vị đại diện phía Bắc tham 
gia xây dựng, sản xuất và kinh doanh VLXD.

Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 được thành lập, 
chuyển đổi từ Công  ty  Cổ  phần  Bê tông và Xây 
dựng Nhơn  Trạch .

Thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 
(nay là Công ty Cổ phần LICOGI 16 M&C)

Góp vốn thành  lập Công ty CP ĐT&PTHT Nghi 
Sơn với ngành nghề kinh doanh chủ yếu đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng cơ sở, sản xuất 
vật liệu xây dựng.

Thành  lập  Công  ty  Cổ  
phần Bê tông và Xây 
dựng Nhơn  Trạch (nay là 
Công ty Cổ phần  LICOGI  
16.5)  tham gia vào lĩnh  
vực  thi  công  xây  dựng  
dân  dụng,  hạ  tầng  kỹ 
thuật, giao thông, sản xuất 
và kinh doanh kết cấu bê 
tông, vật liệu xây dựng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN  

2004 20062001

2003 2005 2007

Giai đoạn 2008 cho đến 
nay: Đại chúng hóa, với các 
mốc sự kiện quan trọng 
sau:

LICOGI 16 chính thức 
niêm yết cổ phiếu công 
ty tại Sở giao dịch chứng 
khoán Thành Phố Hồ Chí 
Minh với mã chứng 
khoán LCG

10- 11

ĐỐI TÁC LỚN

www.mondialbrand.com www.mondialbrand.com



Hoàn thành Công trình 
thủy điện Bản Chát.

Sáp nhập công ty 16.9 vào 
16.6 thành LICOGI 166.

Vận hành chính thức hệ 
thống  phần mềm ERP SAP. 

Thành lập Công ty CP Điện 
lực LICOGI 16 thi công dự án 
đường dây và trạm điện, 
công trình dân dụng, hạ tầng 
kỹ thuật.

Liên doanh góp vốn thành 
lập Công ty TNHH Nhiên 
liệu sinh học Phương Đông 
sản xuất và kinh doanh xăng 
sinh học, sản phẩm thân 
thiện với môi trường.

Liên doanh góp vốn thành 
lập Công ty TNHH Khu đô 
thị mới Phú Hội đầu tư xây 
dựng và kinh doanh khu dân 
cư theo quy hoạch.

Thành lập Văn phòng đại 
diện LICOGI 16 tại Hà Tĩnh, 

Thành lập Ban điều 
hành thi công Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4.

Phê duyệt cơ cấu tổ 
chức mới của công ty.

 

.

Tổ chức Lễ kỷ niệm khối 
bê tông thứ 1 triệu trên 
tổng số 1,6 triệu khối bê 
tông tại công trình Thủy 
điện Bản Chát, với sự có 
mặt của Thủ tướng Chính 
phủ.

Triển khai đầu tư thi 
công Dự án Sky Park 
Residence: diện tích 9,2 
ha với tòa nhà văn phòng 
20 tầng, tòa nhà căn hộ 
30 tầng, khối đế 5 tầng và 
1 tầng hầm.

Đầu tư dự án Quản trị 
tổng thể doanh nghiệp 
ERP SAP

Khánh thành Tòa nhà LICOGI 
16 là trụ sở văn phòng và cho 
thuê với quy mô 9 tầng, 1 tầng 
lửng, 1 tầng sân thượng và 2 tầng 
hầm trên diện tích đất 341 m2.

Khởi công xây dựng Trường Cao 
đẳng nghề Công nghệ LICOGI 
tại Khu Kinh tế Nghi Sơn với quy 
mô 9.000 học viên/năm trên diện 
tích đất 8 ha.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Đầu tư mua lại 95% vốn của 
Công ty TNHH XD-TM-DV Điền 
Phước chủ yếu đầu tư xây dựng 
và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư.

Thành lập Công ty Cổ phần Tư 
vấn đầu tư LICOGI 16.8 với 
ngành nghề chủ yếu là tư vấn đầu 
tư xây dựng, thiết kế, lập dự án và 
kinh doanh bất động sản

Thành lập Công ty Cổ phần 
LICOGI 16.9 với ngành nghề kinh 
doanh chính là xây dựng công 
trình dân dụng. 

Đầu tư mua lại 80% vốn của 
Công ty TNHH Thương mại Xây 
dựng 12 đầu tư xây dựng và kinh 
doanh dự án Khu dân cư Hiệp 
Thành và các dự án bất động sản 
khác 
Đầu tư mua lại 100% vốn của 
Công ty Siêu Thành đầu tư xây 
dựng và kinh doanh dự án Chung 
cư Nam An và các dự án bất động 
sản khác. 

Đầu  tư  thiết  bị  sản  xuất  bê  
tông  đầm  lăn  (RCC) hiện đại 
nhất Việt Nam phục vụ thi công 
Thủy điện Bản  Chát  với  tổng  
kinh  phí  là  230  tỷ đồng,  thực 
hiện  1,6 triệu khối bê tông. 

triển khai thi công các công 
trình tại dự án Nhà máy thép 
Formosa

Thành lập Văn phòng đại 
diện LICOGI 16 tại Quảng 
Trị để triển khai thi công 
công trình dự án Xây dựng 
cầu Thạch Hãn và mở rộng 
quốc lộ 1A đi qua địa bàn 
tỉnh Quảng Trị.

Thoái vốn khỏi Công ty CP 
Đầu tư và Phát triển Hạ 
tầng Nghi Sơn

Thoái vốn khỏi Công ty CP 
LICOGI 16.5

Giảm tỷ lệ nắm giữ 
cổ phần của LICOGI  
16 (LCS) xuống còn 
46,42%.

Liên doanh góp vốn thành 
lập công ty BOT để đầu tư 
nâng cấp và cải tạo quốc lộ 
38 đoạn nối Bắc Ninh-Hải 
Dương theo hình thức BOT.

Thành lập Ban điều hành 
thi công LICOGI 16 tại Bắc 
Ninh để triển khai thi công 
công trình Quốc lộ 38.

Thành lập Ban điều hành 
thi công LICOGI 16 tại Bảo 
Lộc, Lâm Đồng để triển khai 
thi công công trình Bệnh 
viên II Lâm Đồng.

Hoàn thành công tác 
BT-GPMB và thành lập Ban 
điều hành thi công dự án 
khu dân cư Hiệp Thành, 
quận 12, Tp.HCM.
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Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007

Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 đạt giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín - 
2009” và Danh hiệu “TOP 100 Doanh nghiệp niêm yết hàng đầu VN” dành cho các doanh 
nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 đạt giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín – 
2010”  dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư 
nhân lớn nhất Việt nam năm 2011

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011

Cờ truyền thống của UBND Tp. HCM năm 2011

Cờ truyền thống của UBND Đồng Nai năm 2011

Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 thuộc top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất 
Việt Nam năm 2012

“Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015”

THÀNH TÍCH

LICOGI 16 đã nhận được những đánh giá cao 
của Đảng, Nhà nước và Chính phủ qua các 
phần thưởng cao quý.
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Hội thao, Hội diễn văn nghệ 2015

16 - 17

Cộng đồng nhỏ đầu tiên phải kể đến là đội ngũ 
người lao động. Công ty đã nghiên cứu và trả lương 
phù hợp với tình hình thị trường và theo quy định 
của Bộ luật Lao động nhằm hạn chế hiện tượng 
chảy máu chất xám và thu hút lao động giỏi. Công 
ty thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 
Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo 
đúng các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và đảm 
bảo quyền lợi cho người lao động.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên hướng tập thể đến 
những hoạt động xã hội, văn – thể - mỹ lành mạnh 
sau giờ làm việc, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách 
giữa lãnh đạo và nhân viên. Đặc biệt, để đảm bảo 
tốt nơi ăn, chốn ở cho người lao động tham gia xây 
dựng tại các công trường, Ban lãnh đạo yêu cầu 
Ban điều hành công trường tìm kiếm thuê nhà, lập 
ký túc xá, đáp ứng điều kiện sinh hoạt thoải mái 
cho người lao động, mua sắm trang thiết bị cần 
thiết phục vụ sinh hoạt, trang bị dụng cụ thể dục 
thể thao để người lao động yên tâm công tác.

Công ty kết hợp tốt giữa các hình thức đào tạo nội 
bộ, đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài; 
đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn.

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Là một tổng thầu thi công, LICOGI 16 
luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng 
đầu, trong quá trình triển khai dự án, 
tại mỗi khâu, mỗi hạng mục đều được 
giám sát chất lượng chặt chẽ.

Mô hình quản lý chất lượng được áp 
dụng theo hệ thống quản lý chất lượng 
từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá 
trình cho đến khâu cuối cùng nghiệm 
thu bàn giao công trình.

Chất lượng xây dựng công trình được 
hình thành trong giai đoạn trước khi thi 
công (lập kế hoạch, tiến độ, thiết kế 
biện pháp, chi tiết xây dựng và vận 
chuyển chúng đến công trường), giai 
đoạn xây dựng và sau xây dựng 
(nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử 
dụng).

Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu, 
công tác thi công xây lắp được thực 
hiện trên hiện trường và trong phòng 
thí nghiệm để đánh giá chất lượng vật 
liệu.

Công ty Cổ phần LICOGI 16 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2008 với mong muốn làm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách 
hàng và thường xuyên nâng cao hiệu lực hoạt động của Hệ thống quản lý chất 
lượng.

Công ty Cổ phần LICOGI 16 cam kết :

Tuân thủ các yêu cầu, văn bản pháp quy và tiêu chuẩn quy phạm liên quan của 
pháp luật và Nhà nước.

Tôn trọng & thoả mãn tối đa các yêu cầu thoả đáng của khách hàng trên cơ sở 
yêu cầu của luật định, chế định, và các yêu cầu của pháp luật và các bên hữu 
quan liên quan.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và thân thiết với khách hàng.

Gia tăng sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh khác bằng việc không ngừng 
cải tiến chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng

Thực hiện có hệ thống công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên, tạo môi trường 
và điều kiện tốt nhất cho CBCNV không ngừng học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

Thể hiện tinh thần, trí tuệ tập thể và văn hoá Công ty trong công việc cũng 
như các hoạt động liên quan đến Công ty.

Triển khai và thực hiện, duy trì và không ngừng đổi mới công tác quản lý, đưa 
việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008 trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

18 - 19
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Giai đoạn lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng BENNINGOVEN ECO2000U của Đức,
công suất 160 tấn/giờ, phục vụ cho công trình cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

20 - 21

THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ

Trạm trộn bê tông nhựa nóng 
BENNINGOVEN ECO2000U của 
Đức, công suất 160 tấn/giờ.

LICOGI 16 đã đáp ứng các điều 
kiện về dự án cụ thể, năng lực 
quản lý và năng lực thi công 
thiết bị để tập đoàn Wirtgen 
chấp nhận chuyển giao công 
nghệ hiện đại này. Đây cũng là 
trạm trộn bê tông nhựa nóng 
đầu tiên được Wirtgen cung cấp 
cho thị trường Đông Nam Á.
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Trạm trộn bê tông nhựa nóng SPECO công suất 160 tấn/giờ, xuất xứ Hàn Quốc, phục vụ thi công 
công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

22 - 23

Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm phát triển LICOGI 16 trở 
thành thương hiệu dẫn đầu về thiết bị và công nghệ hiện đại 
trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Điều này tạo 
lợi thế cạnh tranh cho LICOGI 16 tiếp cận các gói thầu xây 
dựng hạ tầng trị giá trên 1.000 tỷ đồng vốn là sân chơi của 
các nhà thầu nước ngoài hoặc các thương hiệu lớn trước đây.

Công ty phấn đấu đứng trong tốp các nhà thầu thi công tốt 
nhất theo xếp hạng của Bộ GTVT trong những năm tới.
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24 - 25

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thi công Quốc Lộ 38 

Thế mạnh của LICOGI 16 là 
dạng công trình giao thông 
đường bộ. Tiêu biểu cho dạng 
công trình này là gói thầu số 
9 Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A 
đoạn qua Quảng Trị, cầu 
Thạch Hãn và toàn bộ tuyến 
đường chính khu Bắc khu liên 
hợp gang thép Formosa Hà 
Tĩnh. Giá trị thực hiện hợp 
đồng tại Formosa trên 1.000 
tỷ đồng, với tổng chiều dài 
27km.

Công trình đường chính khu Bắc khu liên hợp gang thép Formosa Hà TĩnhĐường chính khu Bắc khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh - 
giai đoạn thi công thảm nhựa đường
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26 - 27

Công trình cầu Thạch Hãn,  nâng cấp Quốc Lộ 1A qua Quảng Trị

Thi công  cầu Thạch Hãn

Ngoài ra, công ty dần phát huy 
vai trò chủ đầu tư của các dự án 
đường bộ được đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư PPP. Một xu 
thế đúng đắn và kịp thời khi mà 5 
năm tới Chính phủ phải xây dựng 
được 2.000 - 2.500 km đường 
cao tốc, “và để đạt được mục tiêu 
này chỉ có trông chờ vào nguồn 
vốn xã hội chứ không thể trông 
chờ vào ngân sách Nhà nước - 

VTV”.

Dự án điển hình mà LICOGI 16 
tham gia với cả hai vai trò chủ 
đầu tư và nhà thầu thi công là dự 
án BOT38.
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TIÊU BIỂU KHÁC

1. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
2016

2. Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2016

3. Nâng cấp Quốc Lộ 38
2015

4. Cải tạo đường Xuyên Á
2001

28- 29

O2

O3

O4

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn 2015 - 2017

O1

O3
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30 - 31

Thi công đập chính công trình thủy điện Bản Chát
bằng công nghệ RCC 

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

LICOGI 16 có kinh nghiệm thi 
công nhiều công trình công 
nghiệp trọng điểm, xây dựng 
được dấu ấn trong những dự án 
công trình năng lượng như: Nhà 
máy thủy điện Bản Chát, Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy 
thủy điện Hương Điền, Nhà máy 
thủy điện A Vương, Nhà máy thủy 
điện Đồng Nai 3... Các công trình 
do LICOGI 16 thi công luôn đáp 
ứng được các yêu cầu cao về chất 
lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của chủ 
đầu tư.

LICOGI 16 là một nhà thầu uy tín, 
luôn nằm trong danh sách ưu tiên 
mời thầu của Tập đoàn Điện Lực 
Việt Nam (EVN).
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O1

O4

O2

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU

Thi công đường dây truyền tải điện 

32 - 33

LICOGI 16 đặt kế hoạch tăng tỷ trọng 
doanh thu công trình công nghiệp từ 2% 
lên đến 18% từ 2016-2020

Trong nhóm các công trình năng lượng, 
LICOGI 16 còn thực hiện tốt các dự án 
truyền tải điện 110KV, 220KV và tiếp tục 
khẳng định uy tín ở các công trình trạm biến 
áp và đường dây điện 500kV. 

Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Nhà máy thủy điện A Vương

1
2
3
4

O3

Đóng góp doanh thu xây lắp từ các công 
trình truyền tải điện gần đây là khoảng 300 
tỷ đồng mỗi năm, chiếm tỷ trọng đáng kể 
trong tổng thể doanh thu xây dựng.
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34 - 35

Hệ thống mương thoát nước khu Bắc khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh

Hệ thống mương thoát nước khu Bắc khu liên hợp gang thép 
Formosa Hà Tĩnh -  giai đoạn thi công

Thi công mương thoát nước Formosa Hà Tĩnh

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thi công nhà máy nước Thủ Đức

Với nhóm các công trình thoát 
nước, LICOGI 16 góp thêm kinh 
nghiệm trong hồ sơ năng lực 
bằng giá trị hợp đồng thi công 
hệ thống thoát nước khu Bắc 
khu liên hợp gang thép Formosa 
Hà Tĩnh. Tổng chiều dài thi công 
là 22km mương hở và cống hộp.

Kế hoạch doanh thu cho mảng 
xây dựng công trình giao thông 
và công trình hạ tầng kỹ thuật 
dự kiến tăng từ 59% lên đến 
74% trong cơ cấu doanh thu 
hoạch định của LICOGI 16 từ 
2016 – 2020
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TIÊU BIỂU

Thi công nhà thi đấu Phú Thọ
Thi công công trình Samsung - Intel
Thi công trụ sở văn phòng SASCO
Thi công trường Quốc tế Mỹ

 Thi công nền móng - Gói Civil Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Thi công Bệnh viện II Lâm Đồng 

O1

1
2
3
4
5

36- 37

O4

O2

O3

O5
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38- 39

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

LICOGI 16 rất vinh dự nhận được sự đánh giá cao và chia sẻ từ tập đoàn Formosa tại Hà Tĩnh.

Ông Dư Đình Phát - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Hạ tầng Tập 
đoàn Formosa nhận xét:

Ông Trần Kỳ Minh – Phó phòng Quản lý Xây 
dựng Hạ tầng khẳng định thêm:

Trên cơ sở kết quả này, trong nhiều hạng 
mục sắp tới, Formosa muốn cộng tác tiếp tục 
với LICOGI 16. Đây thật sự là đối tác đáng tin 
cậy, là bạn tốt mà chúng tôi muốn hợp tác 
lâu dài.

Phát biểu của Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tư vấn 
Giám sát trưởng của Viện Khoa hoc và Công Nghệ 
GTVT - trên công trường cầu Thạch Hãn, và nhận 
xét của  Ông Nguyễn Trọng Đại - Tư vấn Giám 
sát trưởng của Viện Khoa hoc và Công Nghệ 
GTVT-trên công trường BOT 38 đều đánh giá 
chất lượng thi công của LICOGI 16 đạt yêu cầu 
thiết kế kỹ thuật, tiến độ và đảm bảo an toàn lao 
động.

Phần việc của LICOGI 16 là hạng mục quan trọng nhất quyết định 
sự thành công của tổng thể dự án hạ tầng. Trong quá trình thi 
công, tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo, 
đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật của LICOGI 16. LICOGI 16 đáp 
ứng tốt yêu cầu về mặt kỹ thuật, quan trọng nhất là thi công an 
toàn, đảm bảo tiến độ hoàn thành.
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Phát biểu của Ông Bùi Dương Hùng - Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ:

Khu dân cư Điền Phước - 95 ha
Khu dân cư Long Tân - 50 ha & 27 ha

Khu dân cư  Phú Hội - 83 ha

1
2
3

Khu dân cư Hiệp Thành Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Cầu Long Thành
Cầu Nhơn Trạch

Xã Phú Đông

Xã Phú Hữu

Xã Đại Phước

Xã Phú Thạnh

Xã Long Tân

Xã Phú Hội Sân bay quốc tế
Long Thành

Cù Lao
Ông Cồn

Xã Phước Khánh

  Phà Cát Lái 

Cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ

BIÊN HÒA

VŨNG TÀU

TP. HỒ CHÍ MINH

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành

QUẬN 1

QUẬN 7

QUẬN 4

QUẬN 2

SÔ
NG

 N
H À

 B
È

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đường cao tốc liên vùng phía Nam

Đi Long An

Đi Dầu Giây

KHU DÂN CƯ
PHƯỚC THIỀN

1

2

3

Quỹ đất Nhơn Trạch- Đồng Nai
40- 41

“Từ những năm 2001-2005, bất động sản là “bà đỡ về tài chính” cho 
hoạt động xây dựng, nay lĩnh vực này được thu gọn, phục vụ định 
hướng phát triển mới của công ty. Từ 2016 trở đi nhiệm vụ chiến lược 
là tập trung trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao 
thông...”

www.mondialbrand.com www.mondialbrand.com



ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPPHỢP TÁC QUỐC TẾ

LICOGI 16 chủ động tăng cường
hợp tác quốc tế 

Ký kết M.O.U với KUKDONG
Ký kết M.O.U với  HANWHA
Ký kết M.O.U với  SUMITOMO
Thăm và làm việc với NIKKO

1
2
3
4

01

02

03

Tham gia vào các dự án giao thông 
theo hình thức PPP ở một số tỉnh, 
thành phố lớn (Hà Nội, TP. HCM và 
một số tỉnh trọng yếu) 

Công ty sẽ tham gia với vai trò chính 
là đối tác trong nước của các đơn vị, 
nhà đầu tư nước ngoài, tận dụng kinh 
nghiệm triển khai thực tế và mối 
quan hệ với cơ quan nhà nước, chính 
quyền địa phương để hợp tác với các 
nhà đầu tư nước ngoài triển khai các 
dự án hạ tầng kỹ thuật  theo hình 
thức PPP.

42 - 43
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44 - 45

Năm 2016 là năm đánh dấu chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ và quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc. Trong giai đoạn 
2016 – 2020, Công ty tập trung nguồn lực cho lĩnh vực xây dựng chủ chốt:  

Thu gọn mảng Bất động sản 
- Triển khai rút gọn danh mục dự án Bất động sản, chỉ tập trung vào quỹ đất lớn tại Nhơn Trạch – Đồng Nai. 

Tiếp tục phát triển mảng xây dựng, trọng tâm là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình công nghiệp 

1

2
3

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2016-2020

59%

2%

31%

8%

74%

18%

7% 1%

CT giao thông và CSHT

Công nghiệp

Xây dựng phụ trợ - Điện lực

Khác

1.100

1.485 

2.198 

3.072 

3.700 

0
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0

1.000

2.000

3.000

20172016 2018 2019 2020

D
Đơn vị tỷ đồng

oanh thu  Lợi nhuận

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN DỰ PHÓNG 2016 - 2020CƠ CẤU DOANH THU DỰ PHÓNG CHO HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP 2016 - 2020

50

68

110

184

222

2020

2016

Đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP)

4.000

- Trở thành đối tác địa phương của các nhà đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, nắm vai trò xây dựng 
báo cáo khả thi, đề xuất đầu tư dự án và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

- Nhắm vào các dự án tại các địa phương mang tính chiến lược.
- Cân đối phân bổ nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn đặc thù của các dự án PPP.
- Xây dựng phương án thu hồi vốn cụ thể đối với mỗi hình thức  thực hiện dự án PPP. Đảm bảo việc thu 

hồi vốn nhanh và tối ưu hóa về lợi nhuận.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ trong lĩnh vực công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình công nghiệp.
- Tận dụng tối đa hiệu suất sử dụng của hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư. 
- Đầu tư thêm vào máy móc thiết bị theo tiến trình dựa trên nguồn thu từ bất động sản và thanh lý các tài sản không 

còn sử dụng.
- Kiến tạo đòn bẩy hồ sơ năng lực chào thầu thông qua việc tham gia các dự án hạ tầng theo hình thức đối tác công tư 

(PPP).
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Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân 4

Hợp đồng cung cấp 
thiết bị và nhân lực 
(gồm vật tư phụ)

01

02

Doosan155.000

Thi công di dời và 
lắp đặt đường dây 
500KV thuộc 
Dự án đường cao tốc 
Bến Lức - Long Thành

Di dời và lắp đặt03

Tổng Công ty 
đầu tư 
phát triển 
đường cao tốc 
Việt Nam

49.500

Đường dây 220kV 
Tân Định - Uyên Hưng

Xây dựng và lắp đặt04 BQLDA Điện lực 
miền Nam28.772

06/2015
-

12/2015

Trạm biến áp 220kV 
Phú Mỹ II và đường dây

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây05 BQLDA Điện lực 

miền Nam180.000
08/2013

-
12/2014

Đường dây 220kV 
Cầu Bông – Củ Chi

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây06 TCT Điện lực 

TP.HCM49.895
08/2013

-
12/2014

Khu sinh hoạt chung 
Formosa

Nhà gas, Trạm biến áp, 
bể trữ nước, bể xử lý 
nước thải

07  Formosa 88.000
01/2013

-
07/2013

Nhà máy thép miền Nam Móng và khung dàn cần cẩu08             Nhà máy thép 
miền Nam15.274

05/2012
-

01/2013

Nhà máy bia 
Sài Gòn-Sóc Trăng Xây dựng09 Công ty CP Bia 

Sài Gòn - Miền Tây
11.120 09/2012

-
03/2013

Trạm biến áp 110kV 
Thanh Đồng

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây10 TCT Điện lực TP.HCM17.799

03/2013
-

10/2013

Trạm biến áp 
110kV Bàu Đưng

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây11 TCT Điện lực TP.HCM23.291

05/2012
-

03/2013

Trạm 110kV
Tân Thới Hiệp và đường dây

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây12 TCT Điện lực TP.HCM21.073

07/2012
-

05/2013-

Trạm 220KV 
Mỏ Cày - Bến Tre

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây

EVN120.000 07/2014
-

05/2016

2014
-

2016

Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Nhà máy thủy điện
Bản Chát

Đập bêtông RCC

Đập bêtông CVC

Móng hệ thống trạm trộn

Khoan phun gia cố, 
chống thấm

13
EVN1.900.000

Nhà máy thủy điện 
Hương Điền

Xây dựng14 Công ty CP 
Đầu tư Hương Điền340.000

2007-2012

Nhà máy thủy điện
Đồng Nai 3

Nhà máy, cửa nhận nước, 
kênh dẫn, 
trạm phân phối điện

15 EVN223.371
10/2007

-
12/2012

02/2006
-

12/2012

Trạm biến áp 110kV
An Phú

Xây dựng và lắp đặt trạm
& đường dây16

BQLDA Điện lực
miền Nam8.380

01/2011
-

12/2012

Nhà máy 
Ethanol Phương Đông

Xây dựng17 Công ty TNHH Nhiên 
Liệu Sinh Học Phương
Đông (OBF)

63.000
10/2011

-
02/2012

18

19

Dây chuyền xi măng 
Hà Tiên số 2

Xây dựng/Lắp đặt 

20

33.494
12/2009

-
02/2011

Trạm biến áp 110kV
 Kiên Lương - Hà Tiên

Xây dựng và lắp đặt trạm
 & đường dây

21

BQLDA Điện lực 
miền  Nam

BQLDA Xi măng Hà Tiên 
2

19.354
05/2011

-
10/2011

10/2011
-

02/2012

06/2015
-

12/2015

Trạm biến áp 110kV
 Hàm Kiệm

Xây dựng và lắp đặt 
trạm & đường dây

BQLDA Điện lực 
miền Nam

8.982

Hệ thống hạ tầng 
Trung tâm Điện lực 
Duyên Hải

Hệ thống điện Ban quản lý 
nhiệt điện 3

34.184 11/2009
-

05/2010
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Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

22

23

Trạm biến áp 220kV
 Thuận An

Xây dựng và lắp đặt
 trạm & đường dây

24

EVN 23.879
07/2009

-
06/2010

Nhà máy Vinashin Xây dựng nhà sơn,
xưởng hàn

25

Tập đoàn CN 
Tàu thủy Việt Nam 

Tập đoàn CN 
Tàu thủy Việt Nam 

Tập đoàn CN 
Tàu thủy Việt Nam 

45.000 03/2007
-

05/2009

Trạm biến áp 110kV
 Long Mỹ

Xây dựng và lắp đặt trạm 
& đường dây

26

Công ty Điện lực 29.108
07/2009

-
11/2009

Nhà máy công nghiệp 
nặng Doosan

Phần cọc 

27

Công ty TNHH Doosan8.700 06/2007
-

12/2009

Công ty TNHH quốc tế
 Best Base

Xây dựng

28

Công ty TNHH quốc tế 
Best Base

61.668
12/2007

-
12/2008

Nhà máy Xi măng
Bình Phước Xây dựng

29

Công ty CP Xi măng 
 Hà Tiên 152.536

12/2007
-

12/2008

Nhà máy thủy điện
 Đakmi 4

Xây dựng nhà máy 
và kênh xả

30

IDICO10.000
07/2007

-
08/2008

2007
-

2008

2003
-

2009

Nhà máy xử lý nước 
Thủ Đức

Xây dựng 

31

Công ty CP B.O.O
Nước Thủ Đức

50.000 12/2005
-

02/2007

Nhà máy thép Posco Phần cọc Formosa

EVN

5.000

93.000

Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Nhà máy thủy điện 
A Vương

Cống dẫn dòng

Nhà máy, cửa nhận nước

Nhà máy thủy điện
Sông Ba Hạ

32

Nhà máy đóng tàu
 Dung Quất

Phần cọc33 7.000 2006

Nhà máy nhiệt điện
 Ômôn

34 Tập đoàn Toa 3.000 2006

Trạm biến áp 110kV
 Hưng Phú

Xây dựng và lắp đặt 
trạm & đường dây

35 BQLDA Điện lực miền 
Nam

11.277 08/2004
-

03/2006

Nhà máy thủy điện
 Bản Vè

Gia cố máy36 EVN7.000 2005
-

2006

Nhà máy sản xuất máy 
nghiền clinke Hiệp Phước Phần cọc

37 Công ty Xi măng
Chinfon Hải Phòng1.340

2005

Trạm biến áp 110kV 
Thạnh Hóa tỉnh Long An 

Xây dựng và lắp đặt 
trạm & đường dây

38 Công ty Điện lực 25.416
2004

-
2005

Hầm áp lực

Taluy cửa nhận nước

Nhà máy, cửa nhận nước

Nạo vét lòng sông nhà máy

2006
-

2007

Cống dẫn dòng
40.000 EVN

Cửa nhận nước

Phần cọc

Nhà máy đóng tàu
Dung Quất

Xây dựng 
39

100.000 03/2003
-

04/2005

Nhà máy Amanda 
Foods

Xây dựng dân dụng và
 lắp đặt kết cấu thép

40 Công ty TNHH
 Amanda Foods

12.500

Trạm trộn Holcim Xây dựng41 Công ty Xi măng
Holcim

4.500 10/2005
-

12/2005

Nhà máy nhiệt điện
 Phú Quốc

Xây dựng 42 Công ty Điện lực 211.000 11/2003
-

07/2004

04/2005
-

09/2005
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Tàu thủy Việt Nam 
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Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Nhà máy phân bón 
Phú Mỹ

Xây dựng hệ thống 
phòng cháy chữa cháy

43 TCT Phân Bón và
Hóa chất Dầu khí

1.399 03/2003
-

07/2003

Nhà máy sản xuất khí 
Nitơ - Hydro Bình Dương Xây dựng44 3.200

01/2002
-

07/2002

Nhà máy gạch Granite-
Tỉnh Đồng Nai

Xây dựng45 LICOGI22.000
09/2001

-
05/2002

Nhà máy gạch COTTO 
Bình Dương

Xây dựng46 CT Gốm xây dựng
Xuân Hoa

6.614 12/2001
-

03/2002

Nhà máy kính nổi
 Bình Dương

47 Công ty Viglacera

Công ty Viglacera

13.376
07/2001

-
07/2002

48 Nhà máy thủy điện
 Hàm Thuận

Hệ thống giao thông Công ty CP Thủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

19.500 2000
-

2001

Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàngGiá trị
Triệu đồng

Công trình Nước khu 
Bắc nhà máy gang thép
 Formosa Hà Tĩnh

1

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn1

Nâng cấp, mở rộng
 Quốc lộ 38

Km 4+200 - Km6+555

2
Công ty Cổ phần
 BOT 38

03/2015
-

09/2016

Mở rộng Quốc lộ 1A –
 Quảng Trị

Nâng cấp đường Quốc lộ
1A và xây mới Cầu Thạch 
Hãn

3 Bộ GTVT150.000 12/2013 
–

 

12/2015

Công trình đường chính
khu Bắc khu liên hợp
gang thép Formosa Hà Tĩnh

Đường nội bộ4 Formosa662.172 05/2013
-

12/2015

Hệ thống giao thông 
Nhà máy sản xuất Ethanol 

Cải tạo và mở rộng5
Công ty TNHH Nhiên
 Liệu Sinh Học Phương
 Đông (OBF)

17.353 05/2011
-

01/2012

Formosa 05/2013
-

10/2014
Hệ thống mương thoát 
nước

373.367

2015
-

2017
Km36 - Km43 450.000 Công ty Cổ phần BOT 

Biên Cương

Ống khói 80m

Nhà máy đóng tàu 
Sài Gòn

Nâng cấp CSHT giai đoạn II10 250.737
11/2002

-
06/2005

Hạ tầng kỹ thuật
Rạch Bà Tánh

Đường và hệ thống 
thoát nước3 Công ty XD&TM 

Nhà Đại Phúc
18.378

11/2012
-

06/2013

CSHT KDC Lộc Tiến-
Lâm Đồng

San nền, đường giao thông,
điện nước tổng thể2 UBND Thành Phố

Bảo Lộc
37.974

02/2012
-

03/2014

Km 6+555 - Km9+500 290.000

Km9+500 - Km12+343

HTKT KCN luyện
kim Nghi Sơn

San nền, đường công vụ7 Công ty CPĐT & PTHT
Nghi Sơn

44.287 02/2008
-

12/2009

Hầm chui Tân Tạo Xây hầm8 KQL GT Đô thị số 127.420

Mở rộng quốc lộ 51
Km 40 – km 43

9 Ban quản lý dự án
 Mỹ Thuận

20.000

2005
-

2007

Hệ thống cấp nước
gói XL8 & XL9 

4 Công ty cấp nước
 Sài Gòn

02/2004
-

12/2004
Cấp nước 7.563

Km 73 – km 74

1997
-

2000
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Tên dự ánSTT Hạng mục Thời gianKhách hàng
Giá trị

Triệu đồng

Bệnh viện II Lâm Đồng Các khối nhà chính, cơ 
sở hạ tầng

1 Bệnh viện II Lâm Đồng388.000

09/2011
-

09/2016

Khu dân cư Hiệp Thành Dân dụng2 Công ty TNHH Thương
 mại Xây dựng 12 83.000

2014
 - 

2016

Nhà ở chung cư CBCNV 
Thiên Nam

Dân dụng3 Công ty Thiên Nam43.685
07/2011

-
03/2012

Trường đại học Trà Vinh Dân dụng4 Trường đại học Trà Vinh27.700
08/2012

-

12/2013

Trường quốc tế Mỹ AIS Xây dựng các khối nhà 5 Công ty CP quản trị
tài nguyên Tri Thức

211.492
08/2010

-
06/2011

Intel A9/T9 Xây dựng6 Công ty TNHH Samsung 
Engineer

29.440

05/2008
-

08/2009

Tòa nhà Formosa7

8

FormosaXây dựng 12.000

04/2003
-

09/2004

Nhà thi đấu Phú Thọ Xây dựng & 
thi công điện

Sở Thể thao Thành phố 
Hồ Chí Minh

47.000

09/2002
-

10/2003

Trụ sở công ty dịch vụ 
hàng không Sân bay

Xây dựng

9

SASCO12.345
01/2002

-
04/2003
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