
CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022 

    I. Cập nhật tiến độ xây dựng tại các công trình đến ngày 30/9/2022 

1. Công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương : 
 

- Khởi công ngày 14 tháng 12 năm 2021 
- Thời gian thi công dự kiến là 900 ngày  
- Đến ngày 30/9/2022, thời gian thi công là 290 ngày, công trình đang bước vào giai đoạn 

hoàn thiện, dự kiến công trình sẽ sớm được hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư vào 

cuối năm 2022 

 

 



2. Công trình Toà nhà văn phòng ICT-2 “thi công kết cấu phần thân – hoàn thiện ” – 
Lô 46, công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM :  
 

- Khởi công ngày 08 tháng 6 năm 2022 
- Thời gian thi công dự kiến là 200 ngày, đây là công trình có tiến độ thi công rất cao do 

yêu cầu của Chủ đầu tư, nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu chất lượng và an 
toàn của công trình 

- Đến ngày 30/9/2022, thời gian thi công là 116 ngày, công trình đang đổ bê tông sàn tầng 

11 và đã xây đến tầng 7, như vậy đến nay công trình vẫn đạt đúng tiến độ thi công của 

Chủ đầu tư  

 

 

 



3. Công trình Trường tiểu học Tân Bình B: gói thầu “ xây dựng” – Phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương :  
 

- Khởi công ngày 12 tháng 7 năm 2022 
- Thời gian thi công dự kiến là 600 ngày 
- Đến ngày 30/9/2022, thời gian thi công là 80 ngày, mặc dù công trình khởi công vào mùa 

mưa bão, mặt bằng thi công lồi lõm, sườn dốc, khối lượng đào đất hố móng rất lớn 

nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng nên hiện nay khối A, B đã đổ bê tông đến sàn 2, riêng khối 

C, D đã xong phần móng và đang chờ lắp dựng kết cấu thép của toà nhà đa năng ( khối D)   

 

 



I.Các công trình công ty đang thi công trong năm 2022: 

1.Công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương : 
Khởi công ngày 14 tháng 12 năm 2021 

- Chủ đầu tư : UBND huyện Bắc Tân Uyên, Đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây 
dựng huyện Bắc Tân Uyên 

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp  

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phú Gia Tín 

- Đơn vị thi công: Liên danh nhà thầu: Công ty CP Miền Đông, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ 
Tầng Tân Thành và Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh, thi công gói thầu xây lắp 
công trình với giá trị là 259.708.607.633 đồng, thời gian thi công dự kiến là 900 ngày 

 

 



2.Công trình Toà nhà văn phòng ICT-2 “thi công kết cấu phần thân – hoàn thiện ” – Lô 46, công 
viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM : Khởi công ngày 08 tháng 6 năm 

2022 
 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn. 
- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây dựng Tổng Hợp 

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Miền Đông 

Toà nhà văn phòng ICT 2 có quy mô 12 tầng và 01 tầng hầm: diện tích sàn là 1.300 m2 ,  giá trị gói 

thầu “thi công kết cấu phần thân – hoàn thiện ” là 84.433.104.917 đồng, thời gian thi công là 200 ngày. 

 

 



 
3.Công trình Trường tiểu học Tân Bình B: gói thầu “ xây dựng” – Phường Tân Đông Hiệp, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương : Khởi công ngày 12 tháng 7 năm 2022 
- Chủ đầu tư: UBND thành phố Dĩ An, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng 

khu vực TP. Dĩ An  
- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hiệp Đông 
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Dịch vụ Y tế và Xây dựng Nhất Việt 
- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Miền Đông 
Trường tiểu học Tân Bình B có quy mô gồm 04 Khối A, B, C, D, trong đó 03 Khối phòng học, hành 

chính quản trị và phục vụ học tập ( Khối A, B, C) gồm 4  tầng ; Khối nhà tập đa năng kết hợp nhà ăn, nhà 
bếp, hồ bơi ( Khối D) 01 tầng: Tổng diện tích sàn xây dựng là 9.337 m2 ,  giá trị gói thầu “xây dựng” 
là 85.929.082.000 đồng, thời gian thi công là 600 ngày. 

 

 


