Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị HN

Trụ sở

: Nhà N2E, Đường Lê Văn Lương, Khu đô thị Trun

Điện thoại

: (84-4) 3556 8594 - 3556 9161 - 3556 9163

Fax

:

Email:

ucichn@yahoo.com

(84-4) 3556 9162

Chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi và đê điều.

- Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng đô thị.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất.
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- Kinh doanh điện tử, điện lạnh.

- Cho thuê kho bãi.

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, hạ tầng đô thị khu công nghiệp.

- Xuất nhập khẩu nông - lâm - thuỷ - hải sản, cây và giống cây trồng, máy móc thiết bị,
nguyên vật liệu xây dựng trang thiết bị nội ngoại thất.

Một số hoạt động của công ty trong thời gian qua

Trong thời gian qua Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Hà Nội đã thi công rất nhiều
công trình có quy mô nhỏ, vừa và lớn trong các lĩnh vực ở các Tỉnh thành trong nước. Công ty
xin được giới thiệu một số lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty.

Các công trình xây lắp :

+ Nhà A2 phục vụ công tác di dân GPMB phường Phú Thượng- quận Tây Hồ.

+ Nhà M2A Khu đô thị mới ngã năm Sân bay Cát Bi- Hải Phòng.

+ Khu nhà biệt thự - Khu đô thị mới Nghĩa đô - Dịch vọng - Cầu Giấy- Hà Nội.

+ Xây dựng nhà phân phối Trạm biến áp 110 KV- Mỹ Đình - Hà Nội.
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+ Khu nhà ở để bán 151A Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội

+ Xây dựng phân xưởng bút và đóng gói và hệ thống kỹ thuật ngoài nhà - Công ty VPP Hồng
Hà - Long Biên – Hà Nội.

+ Nhà làm việc- Bệnh viện y học cổ truyền - Bộ công an - Thanh Xuân - Hà Nội.

+ Khu nhà thấp tầng TT3,TT4 Khu đô thị mới Mễ Trì - Hà Nội.

+ Nhà B chung cư cao tầng số 6 Đội Nhân- Ba Đình - Hà Nội.

+ Nhà chung cư cao tầng tại lô E – Khu đô thị mới Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

+ Nhà tiếp dân – UBND Quận Tây Hồ – Hà Nội.

+ Trụ sở Công an Huyện Từ Liêm - Hà Nội.

+ Nhà Điều hành - Công ty CPVPP Hồng Hà.

+ Nhà xưởng sản phẩm xuất khẩu - Công ty CPVPP Hồng Hà.

+ Chung cư cao tầng M4A, M4B Khu đô thị mới ngã Năm Sân bay Cát Bi Hải Phòng.
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+ Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội - Hạng mục: Nhà chung
cư (9+15) tầng CT3A.

+ Trường THCS Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội.

+ Nhà văn phòng Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng.

+ Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Kho Đại Thanh.

+ Xây mới trạm biến áp 110KV Mỹ Đình.

+ Thi công xây dựng phần thân thô khối nhà A công trình SKY CITY TOWER

+ Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng Nhà quốc hội.

+ Xây dựng nhà ở phục vụ công tác GPMB và các đối tượng chính sách của thành phố Hà Nội
tại Lô OCT1 điểm X1 Khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng.

+ Xây dựng toà nhà thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm
25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Toàn bộ phần xây lắp công trình Cải tạo Hội trường Nhà làm việc, công trình phụ trợ khu cũ
Trụ sở Công an huyện Từ Liêm.

+ Toàn bộ phần xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị (bao gồm cả phòng chống mối và PCCC)
thuộc Dự án xây dựng Trường THPT Tây Hồ giai đoan 2.
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+ Thi công xây lắp phần móng, xử lý nền, phần thân nhà, chống sét, phòng chống mối mọt,
cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, máy bơm nước của hai khối nhà mẫu số 01 M1A và M1B
thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng Q. Long Biên, Hà Nội.

Các công trình thuỷ lợi:

+ Kênh thoát nước kênh kim đôi 9 Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh.

….và một số công trình thuỷ lợi khác.

Các công trình hạ tầng, giao thông, cầu đường:

+ Dự án Nâng cấp đường Xuân La - Gói thầu số 3 tại phường Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội.

+ San lấp mặt bằng Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng.

+ Thi công xây dựng tuyến đường trục trung tâm (32m) Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải
Phòng.

+ Xây dựng nền mặt đường – Hệ thống thoát nước mưa (tuyến đường N2) Khu công nghiệp
Tràng Duệ – Hải Phòng.

+ Xây lắp các hạng mục đường giao thông, tổ chức giao thông, thoát nước, cây xanh từ cọc 35
(Km3+975,72) đến cọc 8 (km6+216,68) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ
đường quốc lộ 5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1)

5/6

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị HN

Các dự án đầu tư và quản lý của Công ty:

+ Dự án xây dựng trụ sở làm việc mới - Hoàng Mai - Hà Nội.
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