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1. THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

 
Khi bạn đang đọc profiles giới thiệu về WEDO, chúng tôi vẫn đang làm hết sức có 

thể tất cả các dịch vụ mang lại sự hài lòng và thỏa mãn yêu cầu của bạn. Chúng tôi 

lấy làm vinh hạnh vì việc này. 

 

Định hướng đạt tới sự thỏa mãn tuyệt đối yêu cầu dịch vụ của khách hàng, hướng 

tới khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực hoạt động, chúng tôi luôn vận 

động để phát triển, để hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khi bạn cần - 

Chúng tôi có, Khi bạn muốn - Chúng tôi làm, đó là lý do tại sao chúng tôi là WEDO. 

 

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động – tháng 6 năm 2003, WEDO đã nhận được nhiều sự 

giúp đỡ từ anh em, bạn bè, từ chính các khách hàng của mình, WEDO trân trọng và 

luôn biết ơn sự giúp đỡ đó, WEDO xin cám ơn và mong nhận được nhiều sự giúp đỡ 

và góp ý để dịch vụ của chúng tôi ngày càng hoàn hảo hơn. 

 

“WEDO FOR BETTER LIFE” - “Chúng ta làm cuộc sống tốt đẹp hơn” là tâm 

niệm của mỗi thành viên Công ty chúng tôi và cũng là lời hứa, là phương châm làm 

việc của WEDO đối với khách hàng. 

 

 
 
 
Nguyễn Hồng Giang 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

 
GIỚI THIỆU CHUNG 
 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN WEDO 

Tên giao dịch: WEDO DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: WEDO.,JSC 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh:  54 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội; 

Văn phòng giao dịch: 22 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

Điện thoại: (84)(04) 246 79 99, 942 9652  Fax: (84)(04) 942 9653; 

Số GĐKKD: 0103020367 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp; 

Mã số thuế: 0102399746; 

Email:  wedojsc@wedo.vn 

Website:  www.wedo.vn, www.wedo.com.vn 

Tài khoản: Số 851110013337  Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

Logo: 

Đẵ đăng ký và được cấp 

quyền sở hữu nhãn hiệu tại 

Cục sở hữu trí tuệ. 

 

 

® 

 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
 

 Tư vấn đầu tư: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, báo 

cáo kỹ thuật, thẩm định dự án, tư vấn các bước thực hiện đầu tư hoặc ủy thác 

đầu tư, liên kết đầu tư, quảng cáo, kinh doanh bất động sản. 

mailto:wedojsc@wedo.vn
http://www.wedo.vn/
http://www.wedo.com.vn/


 
 
1. THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

 
 Tư vấn xây dựng: Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, phân tích và 

đánh giá hồ sơ thầu, quản lý dự án đầu tư, xây dựng. Tư vấn thẩm tra thiết 

kế. Tư vấn kiểm định độ bền kết cấu, kiểm định công xây dựng. Tư vấn quản 

lý xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng. Tư vấn khảo sát địa chất, đo 

đạc địa hình. 

 Thiết kế: Thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, lập 

thuyết minh thiết kế, tiêu chí kỹ thuật, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết 

kế hệ thống kỹ thuật MEPF, lập tổng dự toán, dự toán chi tiết các công trình 

dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi, thủy điện, đường bộ, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. 

 Thi công: Thi công công trình, hạng mục công trình, tổng thầu thi công, tổng 

thầu EPC, thi công hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị, dây chuyền sản xuất các 

công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thủy lợi, thủy điện, đường bộ, hạ 

tầng kỹ thuật đô thị. 

 Tư vấn, cung cấp công nghệ, vật liệu xây dựng: Cung cấp vật liệu, sản 

phẩm xây nghành xây dựng, tư vấn cung cấp, chuyển giao công nghệ sản 

xuất vật liệu mới, tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng. 

 Tư vấn và phát triển công nghệ thông tin: Tư vấn, cung cấp các sản phẩm 

lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm destop, phát triển các phần mềm 

ứng dụng mạng internet, cung cấp dịch vụ internet server, hosting, thiết kế 

web, mạng doanh nghiệp, thương mại điện tử. 
 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

 Tháng 6 năm 2003: Sau khi đàm phán với một đối tác nước ngoài kết hợp 

đầu tư và chuyển giao công nghệ, các thành viên sáng lập đã liên kết hoạt 

động chung dưới văn phòng tư vấn thiết kế xây dựng và chuyển giao công 

nghệ. Giai đoạn tìm hiểu thị trường và tư vấn trực tuyến miễn phí trên mạng 

Internet qua website www.wedonow.com cho mọi người dân quan tâm đến 

lĩnh vực xây dựng. 



 
 
1. THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

 
 Tháng 11 năm 2004: “Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và thương 

mại W.E.D.O” chính thức được đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội, 

WEDO.,JSC ra đời đánh dấu sự xuất hiện chính thức của WEDO trong Hiệp 

hội tư vấn thiết kế tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng của WEDO, đánh 

dấu sự chuyển đổi từ hoạt động dịch vụ tư vấn miễn phí sang lĩnh vực kinh 

doanh Tư vấn thiết kế và cung cấp dịch vụ. Bằng việc áp dụng ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công việc, WEDO đã đạt được những kết quả ấn tượng 

trong việc phát triển thị trường tư vấn thiết kế ở Việt Nam, cung cấp thông tin 

đầy đủ và chính xác trong lĩnh vực xây dựng qua các website chuyên nghành, 

cung cấp sản phẩm xây dựng và tư vấn công nghệ, vật liệu xây dựng qua 

website chuyên ngành www.thitruongxaydung.com. Đồng thời WEDO phát 

triển cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn 

và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc như cung cấp dịch vụ thiết kế 

website, mạng doanh nghiệp, server, hosting, các phần mềm quản lý, phần 

mềm ứng dụng internet. 

 Tháng 10 năm 2007: Bước chuyển mình của WEDO, thể hiện định hướng 

phát triển trong giai đoạn mới. Một nhóm cổ đông đã thương thảo và mua lại 

toàn bộ thương hiệu WEDO và các ứng dụng phát triển trên nền Internet và 

độc quyền sở hữu, sử dụng thương hiệu. “Công ty cổ phần phát triển WEDO” 

ra đời và hoạt động thay thế công ty trước với mục tiêu hoạt động hiệu quả 

hơn và phát triển nhanh hơn giai đoạn trước. Có sự tham gia của các chuyên 

gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực và các thỏa thuận kết hợp đầu tư với các 

đối tác nước ngoài trong lĩnh vực Xây dựng và Công nghệ thông tin, WEDO 

được đánh giá sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và chiếm thị phần nhiều 

hơn nữa trong các lĩnh vực kinh doanh. 

 



 
 
2. NGUỒN NHÂN LỰC 

 

 
NGUYỄN HỒNG GIANG 
Giám đốc điều hành 
  
 
Đào tạo: 

- Thạc sỹ Xây dựng tại Institut National des Siences Appliqueés de Toulouse 

(INSA de Toulouse) Cộng hòa Pháp - chuyên ngành kết cấu và vật liệu mới. 

- Kỹ sư Xây dựng tại trường Đại học Xây dựng – Khoa Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp -  Chương trình đào tạo khối Francophone (AUF). 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ tham gia lớp bồi dưỡng tư vấn giám sát – Viện khoa học và Công 

nghệ Xây dựng (IBST). 

- Chứng chỉ đào tạo khóa học Quản lý dự án. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Pháp. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. 

- Thành viên hội kỹ sư xây dựng Việt Nam. 

Kinh nghiệm : 
o Quản lý, chủ trì kỹ thuật các công trình công ty thiết kế và thi công. 

- Trước 2006 : 

o Phó ban quản lý dự án Tòa nhà chung cư cao cấp Horizon Tower 214 

Trần Quang Khải, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

o Ban quản lý dự án Fico Tower 927 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

o Ban quản lý dự án khu tái định cư 348 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. Hồ 

Chí Minh. 

o Thi công xây dựng Trụ sở làm việc cơ quan kiểm toán nhà nước  - 196 

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội. 

o Văn phòng thiết kế Kiến trúc & Xây dựng AIC 20/16 Thái Hà, Hà Nội. 
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TẠ ĐỨC QUANG 
Giám đốc dự án 
  
 
Đào tạo: 

- Kiến trúc sư - Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ đào tạo khóa học Quản lý dự án. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội Kiến trúc sư Hà Nội. 

Kinh nghiệm : 

- Lập báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án Tòa nhà Số 9 Đào Tấn – Hà Nội. 

- Chủ trì phương án thiết kế: Thiết kế Quy hoạch Tổng mặt bằng, xin thỏa thuận 

Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng và phương án Kiến trúc Dự án Tổ hợp Nhà Làm 

Việc và Trung tâm Thương mại – Viện Máy và Dụng cụ công Nghiệp  - 46 

Láng Hạ - Hà Nội.  

- Thiết kế p.án dự thi khách sạn 5 sao Hiền Đức, Chủ trì phương án thiết kế – 

Lạc Long Quân – Hà Nội 

- Tổng đài giao dịch Tây Nam Hà Nội, phương án thiết kế, 25 tầng, Thái Thịnh, 

Đống Đa, Hà Nội. 

- Thiết kế kỹ thuật thi công công trình nhà hàng bar Dream, 20 Minh Khai, Hải 

Phòng. – 02/2006 

- Thiết kế kỹ thuật thi công, thi công công trình nội thất văn phòng công ty Hàng 

Hải ven biển Vinashin – tháng 08/2005.  
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- Thiết kế phương án tổ hợp cao ốc căn hộ cao cấp – văn phòng – trung tâm 

thương mại dịch vụ tổng hợp 17 tầng, số 508 Trường Chinh, Hà Nội. Tháng 

05/2005. 

- Thiết kế phương án xây dựng chợ Đông Kinh giai đoạn 2 – Lạng Sơn. tháng 

5/2005. 

- Thiết kế thi công công trình nhà làm việc văn phòng – đường lê Thánh Tôn, 

Hải Phòng. Tháng 3/2005. 

- Thiết kế thi công văn phòng đại diện chi nhánh nhà máy dệt Nam Định – 

thành phố Hải Phòng. – tháng 02/2005 

- Thiết kế phương án quy hoạch khu Sapa resort – Lào Cai. 

- Thiết kế nhà máy chế biến lâm thổ sản Thành Công – Thanh Hóa. 

- Thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp phụ trợ Dung Quất – Dung Quất. 

- Báo cáo đầu tư dự án Nhà máy đóng tàu Phà Rừng – Giai Đoạn 2. 

- Thiết kế Quy Hoạch Tổng thể, Thiết kế Cơ sở các hạng mục công trình khách 

sạn Công nghiệp tàu thủy Nhật Lệ – Quảng Bình- tháng 10/2004. 

- Quy hoạch 1/2000 khu Tổ Hợp Đô thị – Công nghiệp Đóng tàu – Bắc sông 

Gianh –Quảng Bình 

- Tư vấn quản lý dự án Khu công nghiệp Tàu Thủy – An Hồng – Hải Phòng 

- Tư vấn quản lý dự án Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ. 
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VĂN HẢI YẾN 
Trưởng phòng thiết kế 
  
 
Đào tạo: 

- Kiến trúc sư - Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ thiết kế công trình số KTS.04.0340 cấp ngày 08/05/2006 của Bộ 

Xây dựng. 

- Chứng chỉ quản lý dự án – Bộ xây dựng. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội Kiến trúc sư Hà Nội. 

Kinh nghiệm : 
o Nhà ở kết hợp văn phòng 38 Trần Phú, Hà Nội. 

o Biệt thự khu đô thị mới Tràng An, Ninh Bình. 

o Thiết kế Tổ hợp cụm dân cư Gia quất – Gia Lâm – Hà Nội. 

o Quy hoạch và thiết kế công trình khu đô thị mới Yên Hòa (công trình 

cao tầng, thấp tầng và khu biệt thự). 

o Quy hoạch và thiết kế khu công nghiệp Sumitomo – Nhật bản tại khu 

công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. 

o Quy hoạch cải tạo trục đường Lý Thường Kiệt (1/500). 

o Tư vấn qua đài 1088 các lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch, giá cả thị 

trường, các văn bản pháp lý ngành xây dựng. 

o Quy hoạch khu 7.2ha Cống vị, Ba Đình, Hà Nội. 

o Quy hoạch khu đô thị mới Trung hòa, Nhân chính (tỉ lệ 1/200 và 1/500) 

o Quy hoạch công viên Hồ Yên Sở (1/2000). 

o Quy hoạch khu di dân quận Thanh Xuân (1/2000). 

o Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm (1/200) 



 
 
2. NGUỒN NHÂN LỰC 

 

 
LÊ THỊ DIỆU THÚY 
Chủ trì thiết kế - KTS 
  
 
Đào tạo: 

- Kiến trúc sư – Chuyên ngành thiết kế công trình - Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình số HN3145/TKCT cấp ngày 

21/06/2004. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội Kiến trúc sư Việt Nam. 

Kinh nghiệm : 
- Chủ trì thiết kế các công trình cấp 1 – các công trình quy hoạch đô thị, khu 

công nghiệp, các công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Tư vấn thiết kế quy hoạch công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình 

của Viện quy hoạch xây dựng (UAC) trong 14 năm làm việc tại đây. 

- Tư vấn quy hoạch tổng mặt bằng, xin thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và 

phương án Kiến trúc dự án Tổ hợp Nhà làm việc và Trung tâm thương mại – 

Viện Máy và Dụng cụ công Nghiệp  - 46 Láng Hạ - Hà Nội. 

- Tư vấn Thiết kế phương án cơ sở khách sạn 5 sao Hiền Đức,  Lạc Long 

Quân, Hà Nội. 

- Tư vấn quản lý dự án quy hoạch đô thị Tiên Trang, Thanh Hóa. 

- Tư vấn quản lý dự án trụ ở tập đoàn Mai Linh với tư cách chuyên gia. 

- Tư vấn thiết kế trung tâm thương mại, văn phòng 17 tầng HoGuom plaza, Khu 

đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Tây. 

- Chủ trì thiết kế trung tâm thương mại Việt An – Móng Cái – Quảng Ninh – 

tháng 2/2005. 
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NGUYỄN TRÍ TUỆ 
Chủ trì thiết kế - KTS 
  
 
Đào tạo: 

- Kiến trúc sư – Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ đào tạo khóa Tư vấn giám sát – Viện khoa học công nghệ Xây 

dựng (IBST) 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội Kiến trúc sư Hà Nội. 

Kinh nghiệm : 
- Thiết kế Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội. 

- Thiết kế cải tạo Hội trường Ba Đình. 

- Thiết kế nhà máy lắp ráp xe tải nặng và xe chuyên dùng- Cẩm phả - Quảng 

Ninh. 

- Thiết kế phương án Khu thể thao tổng hợp tỉnh Quảng Trị. 

- Trung tâm thể thao huyện Quế võ. 

- Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê - Công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi. 

- Thiết kế tổ hợp Khách sạn và Dịch vụ giải trí Tây Giang - Cao Bằng. 

- Thiết kế Nhà máy chế biến gỗ Công ty TNHH Tùng Lâm, KCN Quế Võ – Bắc 

Ninh. 

- Thiết kế kho và nhà làm việc Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bitis – Hà Tây.  

- Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, chung cư và nhà văn phòng cho 

thuê Lương Yên - Công ty kim khí Thăng Long. 

- Kiểm định chất lượng rạp xiếc trung ương. 
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CHU THỊ THU PHƯƠNG 
Chủ trì thiết kế - KTS 
  
 
Đào tạo: 

- Kiến trúc sư – Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Cử nhân quản trị kinh doanh – Đại học Thăng Long, Hà Nội. 

- Chứng chỉ tham gia lớp bồi dưỡng tư vấn giám sát – Viện KHCN Xây dựng 

(IBST). 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội Kiến trúc sư Hà Nội. 

Kinh nghiệm : 
- Thiết kế các công trình dân dụng tại công ty từ 2005 đến nay. 

- Thiết kế kỹ thuật thi công, thi công công trình nội thất văn phòng công ty Việt 

Hải. 

- Thiết kế phương án xây dựng chợ Đông Kinh giai đoạn 2 – Lạng Sơn. 

- Thiết kế trung tâm thương mại Việt An – Móng Cái – Quảng Ninh. 

- Thiết kế quy hoạch khu dịch vụ và thương mại Soto – quận 9 – thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Thiết kế, quản lý dự án quy hoạch khu du lịch biểnTiên Trang – huyện Quảng 

Xương – Tỉnh Thanh Hóa. 

- Thiết kế, quản lý dự án quy hoạch khu đô thị công nghiệp sinh thái Tiên Trang 

– huyện Quảng Xương – Tỉnh Thanh Hóa. 

- Thiết kế, quản lý dự án quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái Tiên Trang – 

huyện Quảng Xương – Tỉnh Thanh Hóa. 
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HOÀNG ĐỨC MINH 
Chủ trì hạng mục 
  
 
Đào tạo: 

- Thạc sỹ Xây dựng chuyên ngành kết cấu – Trường Đại học Xây dựng. 

- Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp - 

Trường Đại học Xây dựng. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng nhận đào tạo Tư vấn giám sát – Bộ xây dựng. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Giảng viên bộ môn Kết cấu, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. 

Kinh nghiệm : 
- Thiết kế kết cấu nhà ở kết hợp văn phòng Ao đấu, Kim Liên. 

- Thiết kế kết cấu nhà ở kết hợp văn phòng 38A Trần Phú, Hà Nội. 

- Thiết kế kết cấu nhà ở kết hợp văn phòng Nguyễn An Ninh, Hà Nội. 

- Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng triển khai bởi công ty. 

- Thiết kế khu công nghiệp phụ trợ Dung Quất, VinaShin. 

- Thiết kế phương án xây dựng chợ Đông Kinh giai đoạn 2 – Lạng Sơn. 

- Thiết kế thi công văn phòng đại diện chi nhánh nhà máy dệt Nam Định. 

- Thiết kế kết cấu nhà công nghiệp Nhà máy đóng tầu Nhật Lệ. 
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TRẦN NGỌC SƠN 
Phụ trách kết cấu 
  
 
Đào tạo: 

- Thạc sỹ Xây dựng chuyên ngành xây dựng – Khóa đạo tạo sau Đại học Việt-

Bỉ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

- Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp - 

Trường Đại học Xây dựng, Chương trình đào tạo khối Francophone (AUF) 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng nhận đào tạo Quản lý dự án – Bộ xây dựng. 

- Chứng nhận đào tạo Tư vấn giám sát – Bộ xây dựng. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hội kỹ sư xây dựng Việt Nam.  

Kinh nghiệm : 
- Chủ nhiệm công trình thi công khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà 

Nội. 

- Chủ nhiệm công trình thi công khu công nghiệp thành phố Việt Trì, Phú Thọ. 

- Thiết kế khu công nghiệp phụ trợ Dung Quất, VinaShin. 

- Thiết kế phương án xây dựng chợ Đông Kinh giai đoạn 2 – Lạng Sơn. 

- Thiết kế thi công công trình nhà làm việc văn phòng, đường lê Thánh Tôn, Hải 

Phòng. 

- Thiết kế thi công văn phòng đại diện chi nhánh nhà máy dệt Nam Định. 

- Thiết kế kết cấu nhà công nghiệp Nhà máy đóng tầu Nhật Lệ. 
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TRẦN MẠNH DŨNG 
Chuyên gia cố vấn Nền & Móng 
  
 
Đào tạo: 

- Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp - 

Trường Đại học Xây dựng, Chương trình đào tạo khối Francophone (AUF) 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ thí nghiệm cọc công trình. 

- Chứng nhận đào tạo Tư vấn giám sát – Bộ xây dựng. 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
-  Thành viên Viện Địa kỹ thuật – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) 

Kinh nghiệm : 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Tư vấn giám sát thi công Chung cư Băc Hà  - 

Hà Đông.     

- Kiểm tra đánh giá sự cố cọc nghiêng Trạm nghiền xi măng Thăng Long - Nhà 

Bè HCM 2007  

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc Chung 

cư Vườn Đào - Tây Hồ, Hà Nội 2006  

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc Cầu Vinh Tuy – Vĩnh Tuy, Hà Nội.  

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc Xi Măng Sông Gianh. 

- Thẩm tra thiết kế san nền, Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 

Trung Tâm hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, 2005-2006.  

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc  Cầu Thanh Trì 2005  

- Xử lý lún và cân bằng công trình kho Cảng Thị vải 2003-2004  

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế tầng hầm Công trình Pacific plaza Hoàn kiếm2004  

- Thiết kế chống lún và nâng nhà Đại sứ quán Đức – 31B Trần Phú – Hà Nội. 
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PHẠM NGỌC HẢI 
Phụ trách công nghệ thông tin 
  
 
Đào tạo: 

- Kỹ sư công nghệ thông tin – Trường Đại học tổng hợp Nanyang – Singapore. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ CCNA & CCNP 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh, Pháp. 

- Tiếng Việt. 

Thành viên hiệp hội, tổ chức : 
- Thành viên hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
TRỊNH XUÂN HOÀNG 
Kỹ sư công nghệ thông tin 
  
 
Đào tạo: 

- Kỹ sư công nghệ thông tin – Trường Đại học khoa học tự nhiên – Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Văn bằng chứng chỉ khác, khóa đào tạo khác : 
- Chứng chỉ  MSCE 

Ngôn ngữ : 
- Tiếng Anh. 

- Tiếng Việt. 
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MỘT SỐ NHÂN SỰ KHÁC 
 
Kiến trúc sư 

 Huỳnh Tám – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Hoàng Thị Ngọc Lý – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Nguyễn Quang Huy – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Bùi Hữu Hải – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Cao Quang Nhật – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Trương Chí Thành – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Nguyễn Tuấn Minh – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Vũ Tuấn Phong – Kiến trúc sư – chuyên viên. 

Kỹ sư 

 Vũ Hoàng Đạt – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Trần Anh Tú – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Phan Văn Đoàn – Kỹ thuật viên – Chuyên viên. 

Nguyễn Việt Anh – Kỹ sư xây dựng - chuyên viên. 

Nguyễn Tiến Phúc – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Phạm Mạnh Cường – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Dương Hồng Phượng – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Vũ Hoàng – Kỹ sư xây dựng – chuyên viên. 

Phạm Văn Doanh – Kỹ sư cấp thoát nước – chuyên viên. 

Đoàn Lệ Tâm – Kỹ sư cấp thoát nước – chuyên viên. 

Nguyễn Đình Khôi – Kỹ sư công nghiệp – chuyên viên. 

Nguyễn Thị Thanh Thúy – Kỹ sư khảo sát công trình – chuyên viên. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
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PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
 
Phương châm hoạt động của WEDO: 

- Hướng tới sự thỏa mãn tuyệt đối yêu cầu dịch vụ của khách hàng. 

- Hoàn thiện và cung cấp trọn gói các hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế 

và thi công xây dựng. 

- Mỗi thành viên Công ty đều tự hào khi được là nhân viên của Wedo và luôn 

được vinh danh những gì đã đóng góp xây dựng Wedo phát triển cho dù ở bất 

cứ cương vị nào, có hoặc không còn làm việc. 

- Luôn áp dụng nhưng tiến bộ khoa học, những phương pháp, phương tiện 

hiện đại, hiệu quả nhất để mang lại chi phí hợp lý cho khách hàng và lợi 

nhuận của công ty. 

- Luôn vận động để phù hợp với xu thế chung nhưng luôn khẳng định cá tính và 

xây dựng tên tuổi của mình ngày một uy tín. 

Những hoạt động WEDO triển khai trong giai đoạn hiện tại: 

- Tổ chức đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và trách nhiệm. Tổ chức chăm sóc 

khách hàng chu đáo và luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. 

- Tổ chức thi công xây dựng các sản phẩm dho Wedo thiết kế để hoàn thiện 

một công trình xây dựng, từ ý tưởng đến bản vẽ và đến thực tế. 

- Tổ chức các hoạt động thương mại đi kèm phục vụ cho xây dựng và hoàn 

thiện công trình. 

- Phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực thiết kế xây dựng theo chiều sâu 

nhằm tiêu chuẩn hóa, tự động hóa để giảm giá thành sản phẩm và mang lại 

sự chính xác trong sản phẩm. 

- Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, kiến trúc, xây dựng để 

có thể cung cấp thông tin, các bước, cách thức làm việc, quy định của nhà 

nước một cách rõ ràng và đầy đủ nhất cho mọi người dân quan tâm. 

- Tổ chức đội ngũ tư vấn quản lý dự án, quản lý xây dựng, tư vấn giám sát 

chuyên nghiệp. Thấu hiểu các quy định pháp luật trong hoạt động xây dựng 
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và cách thức áp dụng vào công việc một cách hợp lý tại Việt Nam mà mục 

tiêu. 

Nền tảng để xây dựng và thực hiện mục tiêu 

- Ban lãnh đạo năng động, tư duy và luôn đổi mới. 

- Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng. 

- Đội ngũ nhân viên không ngừng sáng tạo, nhiệt huyết, chuyên nghiệp và 

được đào tạo bài bản. 

- Luôn cập nhật thông tin, các văn bản quy định pháp luật của nhà nước trong 

hoạt động xây dựng và hoạt động kinh doanh. 

- Tổ chức quản lý công việc dựa trên kinh nghiệm toàn cầu và ứng dụng thực 

tiễn, đồng thời với việc trọng dụng những sáng tạo cá nhân, tập thể để đạt 

được hiệu quả, hiệu suất làm việc. 

- Tổ chức nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước nhằm thỏa mãn những 

yêu cầu của khách hàng, dự đoán xu thế phát triển và tư vấn cho khách hàng 

một cách hoàn thiện nhất. 

Phương thức thực hiện dự án: 

Trước mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ, WEDO tổ chức các nhóm làm việc dưới sự 

hướng dẫn của các chuyên gia. Sự tìm tòi thể hiện của mỗi cá nhân được tôn trọng, 

bên cạnh đó, WEDO tổ chức làm việc phối hợp theo nhóm nhằm tận dụng ưu thế 

của mỗi thành viên. Dựa vào sự phối hợp nhóm, mỗi dự án đều được đánh giá dựa 

trên nhiều góc độ, phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Tổ chức hoạt động theo nhóm 

dẫn đến sự chuyên môn hóa, mỗi nhóm chịu trách nhiệm về khách hàng của mình từ 

khâu tiếp xúc khách hàng đến hoàn thiện sản phẩm.  

Việc thiết kế được tổ chức theo quy trình tư vấn thiết kế áp dụng song song 

cho cả khách hàng và nhóm triển khai. Mỗi giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và sự chặt chẽ trong kiểm duyệt được đặt lên 

hàng đầu nhằm mục tiêu đem lại sản phẩm thỏa mãn cao nhất cho khách hàng. 

 WEDO cam kết tạo ra môi trường làm viêc tin tưởng lẫn nhau trong đó tôn 

trong sự đa dạng và hòa nhập – và là nơi mọi người làm việc cho WEDO đều được 

phát triển năng lực và được công nhận tài năng.  



 
 
3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

 

 
 Mỗi thành viên WEDO là một mắt xích trong cả quy trình chuyển động. Sự 

hoàn thiện của mỗi nhân tố này là sự hoàn thiện của WEDO. Cùng nhau làm việc, 

kết hợp tài năng và các quan điểm phong phú, WEDO khuyến khích tạo ra những cơ 

hội mới và sáng tạo cho công việc. Đồng thời tạo ra một môi trường thật sự chuyên 

nghiệp. 

Công ty cổ phần phát triển WEDO, kế thừa những tiếm năng và thành quả 

trước đây, luôn đổi mới và tự hoàn thiện mình để tạo ra được những sản phẩm chất 

lượng mà chúng tôi tự hào giới thiệu trong phần tiếp theo và luôn cố gắng hơn thế 

nữa. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỒNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN 
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DỰ ÁN QUY HOẠCH 
 
 

 

Viện máy công nghiệp Việt Nam (IMI) 
46 Láng Hạ, Hà Nội. 
Thiết kế và xin thỏa thuận kiến trúc quy hoạch tổng mặt 
bằng viện máy IMI. 
Thiết kế cơ sở phần Tòa nhà làm việc. 

 

Quy hoạch chi tiết sân golf và khu du lịch sinh thái Hạ 
Long. 
Hạ Long – Quảng Ninh. 

 

Quy hoạch chi tiết sân golf và khu du lịch sinh thái 
Tuần Châu – Hà Tây. 
Hà Tây. 
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Khu du lich và thương mại SOTO – Quận 9, TP Hồ Chí 
Minh. 
Thiết kế Quy hoạch chi tiết. 

 
 
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG – THIẾT KẾ NỘI THẤT 
 

 

Văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ban Nha – Hà Nội. 
Thiền Quang – Hà Nội. 
Thiết kế và cung cấp đồ nội thất. 

 

Văn phòng công ty Công ty cổ phần Thiên Điểu. 
101 Láng Hạ – Hà Nội. 
Thiết kế thi công nội thất văn phòng. 
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Hải quan Quảng Ninh. 
Thiết kế kỹ thuật nội thất hội trường. 

 

Khách sạn 13 Lý Quốc Sư – Hà Nội. 
Thiết kế và thi công nội thất khách sạn. 

 

Nội thất văn phòng FPT TeleMedecin  
Tập đoàn Truyền thông FPT 
Thiết kế phương án cơ sở. 

 

Văn phòng GMG – Bà Triệu – Hà Nội. 
Thiết kế nội thất văn phòng. 
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Công ty Hằng Hải Ven Biển – Vinashin. 
Thiết kế nội thất phòng họp. 

 

Tạp chí Công nghiệp tầu thủy – VinaShin. 
Thiết kế nội thất văn phòng làm việc của tạp chí. 

 

Phòng Tư vấn sức khỏe vị thành niên MSI – Tổ chức 
MSI – Việt Nam. 
Nhà A4, Làng quốc tế Thăng Long, Hà Nội. 
Thiết kế nội thất toàn bộ trung tâm tư vấn. 

 

Công ty Gia Phúc – GiaPhuc.,jsc 
Xuân đỉnh – Hà Nội. 
Thiết kế nội thất công ty. 
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Công ty tin học Hà Thủy. 
Hoàng Cầu – Hà Nội. 
Thiết kế nội thất công ty. 

 

Sảnh giao dịch – Ngân hàng Hải Hải 
Hai Bà Trưng – Hà Nội. 
Thiết kế nội thất. 

 

Công ty Việt Hải. 
Phạm Hùng - Hà Nội. 
Thiết kế kỹ thuật & thi công công trình nội thất. 

 

Nippon Express office interior 
Hoàng Quốc Việt – Hà Nội. 
Thiết kế nội thất. 
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Công ty cổ phần Vitech (Vitech.,jsc) 
9 Đào Duy Anh. 
Thiết kế nội thất. 

 

Nội thất phòng thu – RC Entertainment 
Tôn Đức Thắng Hà Nội. 
Thiết kế nội thất. 

 Thiết kế nội thất cây xanh tòa nhà Bộ Tài Chính. 
28 – Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 

 
 

 

 
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG – THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG & THƯƠNG MẠI 
 
 

 

Tòa cao ốc văn phòng 150 tầng - Quốc gia Quatar. 
Liên danh cùng văn phòng kiến trúc G+A Paris. 
Hạng mục đảm nhận: Thể hiện phối cảnh và kiến trúc 
cơ sở của công trình. 
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Tổ hợp TTTM, khách sạn 5* Hiền Đức. 
Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 
Thi kiến trúc cùng 15 Công ty, vào vòng 2 cùng 04 
công ty nước ngoài khác. 
Phương án đạt giải khuyến khích. 
 

 

Văn phòng - chung cư cao cấp Đào Tấn 
Đào Tấn – Hà Nội. 
Thiết kế cơ sở & lập dự án tư vấn đầu tư. 

 

Khu chung cư Vĩnh Điềm Trung. 

Nha Trang – Khánh Hòa. 

Thiết kế phương án cơ sở và khu nhà điển hình. 

 

Trường dạy nghề số 10. 
110 Phan Đình Giót – Hà Nội. 
Thiết kế cơ sở nâng cấp cơ sở 1. 
Tư vấn lập Báo cáo đầu tư. 
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Trung tâm biểu diễn thời trang giới thiệu sản phẩm 
SOTO. 
Quận 9, TP Hồ Chí Minh. 
Thiết kế kỹ thuật. 

 

Trung tâm giao dịch, khai thác dịch vụ tin học viễn 
thông Bưu điện Hà Nội 297, Tây Sơn, Hà Nội. 
Thiết kế cở sở. 

 

Trung tâm thương mại Việt An. 

Móng Cái, Quảng Ninh. 
Thiết kế kỹ thuật. 
 

 

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Nhật Lệ. 

Nhật Lệ - Quảng Bình 
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Nhà biểu diễn cá heo Tuần Châu, Hạ Long 
Hạng mục nhà chờ 

 

Quán rượu Hữu Phê Quán – Hà Nội. 

Thiết kế kỹ thuật. 

 

Karaoke Chu Văn An – Hải Phòng. 

Thiết kế kỹ thuật & Nội thất. 

 

Thiết kế nội thất Café San Hô Đỏ 

Hải Phòng. 

Thiết kế kỹ thuật & Nội thất. 
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 Bar Fantasy. 
Phan Bội Châu – Hải Phòng 
Thiết kế cải tạo nội thất. 

 

Thiết kế quán Bar Focus 

Minh Khai - Hải Phòng. 
Thiết kế kỹ thuật & nội thất. 

 Thiết kế nội thất quán bar NewStory 

Hải Phòng. 
Thiết kế kỹ thuật & nội thất. 

 
 
 
 
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG – THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH 
 

 

Nhà ở kết hợp văn phòng Ông Đặng Bá Hoài. 

Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng. 
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Nhà ở gia đình Ông Bùi Văn Học 

Lương Khánh Thiện – Hà Nội. 

 

Biệt thự gia đình Ông Trần Hải Tùng 

Khu ĐTM Tràng An Ninh Bình. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Ngọc Quyết 

Khu ĐTM Đền Lừ 2 – Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Lê Anh Tuấn. 

Hoàng Mai – Hà Nội. 
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Biệt thự Bà Dương Thị Thu Phương  - Ông. Kiên 

Cát cụt – Hải Phòng. 

 

Nhà ở gia đình Ông Trịnh Thế Lãng. 

Xuân La – Hà Nội. 

Thiết kế + thi công nội thất. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Việt Tùng. 

Hải An - Hải Phòng. 

 

Nhà ở gia đình Ông Trần Văn Thái . 

Nam Định. 
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Nhà ở gia đình Ông Đỗ Hồng Ngọc  

TT Viên vệ sinh dịch tễ, Hoàng Mai, Hà Nội. 

 

Tòa nhà Văn phòng 38A Trần Phú. 

5/38A Trần phú – Hà Nội. 

Thiết kế và Thi công xây dựng (Tổng thầu EPC) 

 Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Văn Chiến. 

Nam Định 

 

Nhà ở gia đình Ông Phạm Quang Thập. 

Cầu Diễn – Hà Nội 
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Nhà ở gia đình Ông Hoàng Thanh Tùng. 

Đường Thái Bình - Nam Định 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Quốc Trị 

Láng Trung – Hà Nội. 

 Nhà ở kết hợp văn phòng Ông Nguyễn Công Sơn. 

Yên Phụ HN 

 

Nhà ở gia đình Ông Nghiêm Đình Thắng 

Đường Tô Hiệu - Hà Đông 
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Nhà ở gia đình kết hợp văn phòng 

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh 

35 Nguyễn An Ninh – Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Phạm Thanh Trường 

Trần Duy Hưng – Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Vũ Hồng Quỳnh 

Cầu Giấy – Hà Nội. 

 Nhà ở gia đình Ông Đào Đức Thành 

Nam Định 
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Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Hải Ninh 

Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân – Hà Nội 

 

Nhà ở kết hợp văn phòng Ông Vũ Hồng Quang 

Lô C – Ao Đấu – Kim Liên 

Thiết kế và thi công (Tổng thầu EPC) 

 

Thiết kế kỹ thuật nhà ở gia đình Ông Nguyễn Lê Minh 

Đội Nhân - Ba Đình – HN 

 

Nhà ở gia đình Ông Triệu Trần Đức. 

Tập thể ĐHBK Hà Nội. 



 
 
4. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI 

 

 

 

Nhà ở gia đình Ông Lê Tuấn Lực 

Đường Hưng Yên - Nam Định. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Đình Long 

Khu tái định cư An Đông - TP Hải Phòng. 

 

Nhà ở gia đình Ông Trần Xuân Hùng 

C35 Trường Chinh - Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Phạm Văn Nhất. 

Thành Trung - Nam Định. 
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Nhà ở gia đình Bà Đinh Thị Bích Thủy 

Hải Phòng. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Phú Cường 

Khâm Thiên - Hà Nội (Xây tại Hưng yên) 

 

Nhà ở gia đình Bà Dương Thị Minh 

Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Đức Thành 

Trần Duy Hưng – Hà Nội. 
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Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Hồng Sơn 

Thanh Xuân – Hà Nội. 

 

Nhà ở gia đình Ông Nguyễn Hữu Hoa 

Hải Phòng. 

 
Còn rất nhiều công trình khác cũng như hàng trăm phương án tư vấn thiết kế miễn phí trực 
tuyến tại www.wedo.com.vn. 

http://www.wedo.com.vn/
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