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I. Thông tin công ty, lĩnh vực hoạt động: 
1) Thông tin pháp lý 

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng nhà phố trẻ (YCHI CO., LTD) 
Địa chỉ văn phòng: Số 525/ 9/ 21M, đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp. 
Điện thoại: +84 913 928 137  Email: lienhe@nhaphotre.com 
Website: http://nhaphotre.com   -   http://nhaphotre.vn 
Đại diện công ty: Ông Nguyễn Hữu Tế    Chức vụ: Giám đốc 
Mã số thuế: 0314229295 

2) Lĩnh vực hoạt động:  
Chuyên thi công xây dựng nhà phố, nhà xưởng, công trình dân dụng theo đúng mẫu thiết 
kế có sẵn, hoặc theo mẫu thiết kế đặc biệt...  
Chuyên tư vấn phương án, giải pháp mặt bằng cho căn hộ, nhà ở theo từng nhu cầu 
riêng biệt của khách hàng. 
Nhận thiết kế nhà phố, biệt thự,.. 
Nhận thi công sữa chữa, tư vấn sửa chữa cho công trình bị lỗi, xuống cấp,.. 

II. Cơ cấu doanh nghiệp 
1) Sơ đồ hoạt động doanh nghiệp: 

 
 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TRƯỞNG 
PHÒNG PHÁP 

CHẾ

Phòng Đối 
thoại, 

truyền thông

Phòng đòi 
nợ

Phòng tư 
vấn hợp 

đồng

TRƯỞNG 
PHÒNG IT

Phòng Web 
/ SEO

Phòng quản 
trị rủi ro dữ 

liệu mạng

TRƯỞNG 
PHÒNG KINH 

DOANH

Phòng 
Thiết kế

Phòng tư 
vấn, lập 

chiến lược 
kinh doanh

Cố vấn 
phương án 

đầu tư

Bộ phận 
Chăm sóc 

KH

TRƯỞNG 
PHÒNG KẾ 

TOÁN

BP Kế toán 
tài chính

BP Kế toán 
quản trị

BP Thuế

BP Ngân quỹ

TRƯỞNG 
PHÒNG KỸ 

THUẬT

Quản lý 
kho

Quản lý thi 
công công 

trường

Kiểm tra 
chất lượng 
công trình



2) Quy trình hoạt động chủ yếu tại doanh nghiệp: 
a) Quy trình tư vấn khách hàng và thiết kế xây dựng công trình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b)  Quy trình tiếp nhận thi công công trình đã có sẵn bản vẽ thiết kế xây dựng: 

 
 

 

 



c)  Quy trình tiếp nhận thi công công trình đã do chính công ty thiết kế xây dựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Khái quát về thành viên quản lý công ty: 
1) Thành viên sáng lập công ty: 
 Ông Nguyễn Hữu Tế 

- Tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm kỹ thuật năm 2007 chuyên ngành xây dựng dân dụng 

- 10 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, giám sát thi công công trình. 

- 2008-2010 (2 năm): Ông làm giám sát thi công công trình cho công ty CP XD T.CONS 

- 2011-2012 (1 năm): Ông là một trong số thành viên ban giám sát thi công công trình cho công 

ty TNHH XD Bách Việt 

- 2013: Ông bắt đầu nhận thầu độc lập thi công công trình nhà phố, nhà xưởng, như công trình 

nhà phố 3 tầng ở Tiền Giang, nhà xưởng 1.000 mét tại Q12. 

2016: Ông nhận thi công trọn gói nhà cao tầng 4 tấm tại Gò Vấp. 

2016-2017: Ông là một trong những thành viên sáng lập công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhà phố 

trẻ.  

Công trình đầu tay của công ty được hoàn thành xuất sắc bởi chủ nhiệm giám sát là ông Nguyễn 

Hữu Tế, đã thi công từ tháng 05/2017 đến tháng 10/2017, vượt mức tiến độ 1 tháng, và cũng 

chính là công trình tòa nhà văn phòng 6 tầng tại Hóc Môn. 

Tiếp theo đó là hàng loạt thành công xuất sắc trong công tác xây dựng nhà biệt thự, nhà ống cổ 

điển, nhà theo phong cách tây âu, nhà mái thái,....mà do chính các chủ đầu tư đã từng hợp tác 

với công ty giới thiệu. Điều này chứng minh được vị thế, giá trị, chất lượng của dịch vụ công ty 

mang lại qua từng sản phẩm công trình đã hoàn thành. 

2) Thành viên chủ chốt công ty: 
 Nguyễn Hoàng Sơn: Trưởng phòng kinh doanh 

Ông Sơn, tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa từ năm 2005, chuyên ngành kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng dân dụng. Qua nhiều năm đóng góp cho các tập đoàn xây dựng lớn, ông am hiểu rất rõ thị 
trường và nắm bắt được thị hiếu của khách hàng. Ngoài ra, ông còn tham gia thêm nhiều khóa 
đào tạo huấn luyện chuyên sâu về quản lý xây dựng và hoàn thành xuất sắc khóa học vào năm 
2010. Trong suốt thời gian làm việc, ông đã có được nhiều mối quan hệ với những khách hàng 
tiềm năng lớn trong nhu cầu xây dựng. Năm 2018, ông bắt nhịp cùng công ty nhà phố trẻ để bắt 
đầu xây dựng những chiến lược và kế hoạch kinh doanh để nắm bắt và đáp ứng được thị hiếu 
đang gia tăng chóng mặt trong lĩnh vực xây dựng này. 

 Nguyễn Thanh Vân: Trưởng phòng pháp chế 

Bà Vân xuất thân trong ngành tài chính doanh nghiệp, có gần ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
đòi nợ. Môi trường làm việc đã mang đến cơ hội cho bà có hứng thú với luật xây dựng, và bà đã 
nghiên cứu những bộ luật liên quan từ khâu thành lập xây dựng, xin phép xây dựng, quy chuẩn 
xây dựng cho đến khâu hoàn công, bảo hành xây dựng. Bà là một trong những cố vấn quan trọng 



trong quá trình thành lập công ty nhà phố trẻ. 

 Nguyễn Đăng Khoa: Trưởng phòng kế toán 

Tốt nghiệp đại học tài chính ngân hàng, chuyên ngành kế toán, ông Khoa đã có gần năm năm 
kinh nghiệm làm công tác kế toán trong lĩnh vực xây dựng. Ông là một trong những thành viên cố 
vấn quan trọng về chuyên đề kế toán, thuế trong quá trình thành lập công ty. 

 Bùi Minh Đức: Trưởng phòng IT 

Tốt nghiệp đại học HUTECH chuyên ngành IT, cộng với gần hai năm bồi dưỡng kiến thức chuyên 
ngành tại Singapore, ông Đức rất am hiểu vấn đề lập trình web và quản trị nội dung chiến lược 
cho SEO. Ông đã có hơn hai năm làm việc độc lập và có rất nhiều khách hàng đánh giá tốt về 
dịch vụ mà ông cung ứng. Ông tham gia công ty từ 11/2018, và bắt đầu xây dựng lại website với 
dự án đánh mạnh thị trường online và củng cố dữ liệu cho công ty, dự kiến hoàn thành trong năm 
2019 

 Trần Đình Kỷ: Trưởng phòng kỹ thuật 

Ông Kỷ đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát và quản lý xây dựng tại công 
trường. Trong thời gian làm việc, ông đã không ngừng học hỏi và là người rất đam mê công việc, 
ông đã hoàn thành chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình năm 2015 và đã hợp tác độc lập cùng ông 
Tế trong nhiều năm trước khi thành lập công ty nhà phố trẻ. Ông đã chính thức tham gia quản lý 
kỹ thuật tại công ty từ 04/2017 với nhiều thành tựu xuất sắc. 

IV. Nguồn vốn hoạt động tại công ty 
1) Nguồn vốn: 

- Vốn chủ sở hữu: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng) 

- Nhận được cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng với tổng mức tài trợ đương đương tổng 

nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm 

- Ngoài ra, các tổ chức tín dụng và ngân hàng còn cam kết tài trợ vay vốn tương đương đến 70% 

tổng giá trị công trình/ dự án mà công ty ký hợp đồng với khách hàng/đối tác. 

2) Cơ cấu sử dụng vốn: 
 - Vốn cố định: 1.050.000.000 VNĐ (35%) 

 - Vốn lưu động: 1.950.000.000 VNĐ (65%) 

3) KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017-2018 VÀ KHKD NĂM 2019: 

STT CHỈ TIÊU 2017 2018 Kế hoạch 2019 

1 Doanh thu 1.268.780.700 3.814.390.000 4.958.707.000 

2 Chi phí 1.195.780.000 3.593.873.000 4.492.341.250 

3 Lợi nhuận 73.000.000 220.517.000 466.365.750 

4 Tỉ lệ LN/Doanh thu 6% 6% 9% 



V. Định hướng và chiến lược của công ty 
Phương châm hàng đầu của công ty làm kim chỉ nam để hoạt động, là “Xây nhà bền chặt, 
vững chắc tương lai”. Công ty luôn mong muốn chất lượng dịch vụ phải đi đầu, sản phẩm 
phải đảm bảo tiêu chuẩn và đạt thẩm mỹ thì mới có thể bàn giao đưa vào sử dụng. Chính chất 
lượng của sản phẩm sẽ tạo nên thương hiệu lâu dài cho công ty phát triển bền lâu.  

Vì vậy, đầu tiên, công ty luôn chú trọng đến khâu tiếp nhận nhu cầu khách hàng để hiểu 
những gì khách hàng mong mỏi cho sản phẩm có thể là duy nhất trong đời người, "căn nhà 
mơ ước của mình" và tiến hành thực hiện "ước mơ" đó như chính ước mơ của mình. Chúng 
tôi đặc biệt chú trọng khâu kiểm tra giám sát từng công đoạn trong suốt quá trình thực hiện để 
kịp thời sữa chữa và phát hiện sai sót.  

Ngoài ra, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt của chúng tôi với các đối thủ khác là dịch vụ hậu 
mãi và bảo hành, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng căn nhà của quý khách sau bàn giao và 
đưa vào sử dụng, sự an tâm của khách hàng chính là điểm cộng cho chúng tôi.  

 

VI Thành tựu của công ty: 
 

CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 
Chủ đầu tư: Anh Truyền Đặc điểm kỹ thuật: 

- Địa chất khu vực yếu, nên đặc biệt chú ý 
đến độ cao nền và thông số kỹ thuật bê 
tông khi gia công móng. 

- Khâu xây dựng kết cấu móng nền đối với 
toàn bộ công trình này là quan trọng nhất 

- Do công trình phải tô bốn mặt, nên yêu 
cầu kỹ thuật cao đối với phần tô trát sơn 
tường bao bốn mặt công trình 

- Thông số kỹ thuật của thang máy phải 
được tư vấn kỹ với khách hàng để tránh 
việc không phù hợp giữa kết cấu nhà và ô 
thang máy 

Địa điểm thi công: Hóc Môn - TP.HCM 

Thời gian thi công: 05/2017 - 10/2017 

(5,5 tháng) 

Diện tích thi công: 8,5m x 19,5m x (trệt + 6 
tấm), tổng cộng khoảng 
1,200m2 

Mô tả tổng quan: Tòa nhà văn phòng sáu 
tầng, gồm một thang máy, 
yêu cầu xây dựng nội thất 
theo kiểu mẫu văn phòng. 

 

Hình ảnh minh họa 
 

 
 
 

Mẫu thiết kế Công trình hoàn thành Công trình đang thi công 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ VƯỜN PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN 

Chủ đầu tư: Anh Tiên Đặc điểm kỹ thuật: 

- Công trình yêu cầu kỹ thuật cao tại khâu 
thi công mái. 

- Cao độ của mái phải đạt độ chính xác 
cao theo từng thông số kỹ thuật. Hệ số 
mái con phải được kiểm định trước rồi mới 
thi công tiếp mái lớn. 

- Công tác đổ bê tông phải chuẩn thì sau 
khi lợp ngói mới đảm bảo được chất 
lượng và đạt độ thẩm mỹ cao. 

 

Địa điểm thi công: Đức Hòa - Long An 

Thời gian thi công: 05/2017 - 10/2017 

(5,5 tháng) 

Diện tích thi công: 8,0m x 20m x (trệt + 2 tấm), 
tổng DT xây dựng 750 m2 
có thêm sân vườn 500m2 

Mô tả tổng quan: Biệt thự vườn đổ bê tông cốt 
thép lợp ngói theo mẫu cổ 
điển 

Hình ảnh minh họa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Công tác 
chuẩn bị sàn 
đổ bê tông 

Công tác ghép 
cốt pha, dựng 

cột 

Công tác lát 
gạch, hoàn 
thiện công 

trình 

Công tác gia 
công sắt sàn 

Mẫu thiết kế 

Công trình hoàn thành 

Công trình đang thi công 



 

CÔNG TRÌNH NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 
Chủ đầu tư: Chị Thương Đặc điểm kỹ thuật: 

- Công trình không yêu cầu đổ bê tông mái 
nhưng phải sử dụng hệ rito (kèo sắt) theo 
đúng chuẩn để thi công mái thái kiểu bán 
cổ điển 

- Cao độ của mái phải đạt độ chính xác 
cao theo từng thông số kỹ thuật. Hệ số 
mái con phải chính xác rồi mới thi công 
mái lớn. 

Địa điểm thi công: Đức Hòa Hạ - Long An 

Thời gian thi công: 03/2018 - 07/2018 

Diện tích thi công: 8,0m x 25m x (trệt + 1 lửng), 
tổng DT xây dựng 430 m2 
có thêm sân vườn 80m2 

Mô tả tổng quan: Nhà vườn theo thiết kế mái 
thái bán cổ điển 

 
Hình ảnh minh họa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu thiết kế 

Công trình hoàn thành 

Công trình đang thi công 

Nội thất tầng trệt, lửng 

Tường rào, cổng ngõ, 
sân vườn 



CÔNG TRÌNH NHÀ ỐNG 
Chủ đầu tư: Anh Tiến Lên - Chị Thu Đặc điểm kỹ thuật: 

- Trong quá trình tiếp nhận khách hàng, 
yêu cầu quan trọng nhất của công trình 
này là vấn đề thời gian. 

- Công ty phải đảm bảo được tiến độ hoàn 
thành trong ba tháng mà vẫn phải đảm 
bảo được chất lượng và mẫu mã như 
mong đợi. 

- Công tác quản lý thi công phải đặc biệt 
được chú trọng đến từng khâu chi tiết để 
việc sử dụng nhân công hài hòa và hợp lý 
đến từng chi tiết nhà. Hạn chế tối đa hao 
phí thời gian về mặt sữa chữa cũng như 
thời gian chờ của các công tác thi công 
với nhau 

Địa điểm thi công: Chợ bắp - Hóc Môn - 
TP.HCM 

Thời gian thi công: 05/2018-10/2018 

Diện tích thi công: 8,5m x 20m x (trệt + 4 tấm), 
tổng DT xây dựng 350 m2  

Mô tả tổng quan: Biệt thự vườn đổ bê tông cốt 
thép lợp ngói theo mẫu cổ 
điển 

 

Hình ảnh minh họa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu thiết kế 

Công trình hoàn thành Công trình đang thi công 



CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN 
Chủ đầu tư: Anh Phát Đặc điểm kỹ thuật: 

- Công trình có điểm nhấn tại công tác thi 
công tầng hầm. Yêu cầu kỹ thuật phải 
dùng cừ vây (larsen) để chống nứt và sụt 
lún cho hai bên nhà lân cận. 

- Thông số kỹ thuật của thang máy phải 
được tư vấn cho khách hàng để tránh ảnh 
hưởng đến kết cấu toàn căn nhà 

- Mặt tiền theo phong cách tân cổ điển nên 
khi thi công thô phải đặc biệt chú trọng độ 
sắc nét và tinh tế theo từng chi tiết bo tròn, 
tiểu xảo trang trí trong mẫu thiết kế 

Địa điểm thi công: Tân Bình - TP.HCM 

Thời gian thi công: 05/2018 - 12/2018 

Diện tích thi công: 5m x 24m x (trệt + tầng hầm 
+ 6 tầng + thang máy), tổng 
DT xây dựng 960 m2  

Mô tả tổng quan: Nhà ống 6 tầng, kết hợp 
thang máy và có tầng hầm 

Mặt tiền theo phong cách 
bán cổ điển sang trọng 

 

 
Hình ảnh minh họa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mẫu thiết kế 

Công trình hoàn thành 

Công 
trình 
đang 

thi 
công 



 
CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ ĐƠN GIẢN PHONG CÁCH TÂY ÂU 

Chủ đầu tư: Anh chị Motley Đặc điểm kỹ thuật: 

- Khâu xin phép chủ dự án để  phối hợp thi 
công công trình có nhiều vấn đề phức tạp 
với giấy tờ, thủ tục phải hoàn thành. 

- Tiêu chuẩn nội thất theo phong cách tối 
giản và sang trọng nên rất khó tìm được 
nguồn cung ứng lẻ với tiêu chuẩn cao và 
giá thành phải tốt nhất. 

 

Địa điểm thi công: Chợ đầu mối Bình Chánh 

Thời gian thi công: 03/2018 - 07/2018 

Diện tích thi công: 5,5m x 15m x (trệt + 1 tấm), 
tổng DT xây dựng 247 m2  

Mô tả tổng quan: Nhà phố một tấm, kết hợp 
sân thượng, theo phong 
cách mở của Tây Âu. 

Hình ảnh minh họa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu thiết kế 

Công trình hoàn thành 

Định vị tim cọc, chuẩn bị cọc theo tiêu chuẩn 

Công trình đang thi công 

Công trình 
đang hoàn 

thiện 



 
VII Lời ngỏ với khách hàng: 

Công ty luôn cam kết làm đúng theo chủng loại vật tư đã đưa ra. Tuyệt đối không sử dụng vật 
tư nhái, giả, vật tư kém chất lượng để thi công. Công ty khuyến khích khách hàng cùng tiến 
hành giám sát trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu từng phần theo tiến độ để phối hợp 
với công ty hoàn thành công trình theo một chất lượng tốt nhất cho chính khách hàng. 

Công ty cam kết tiến độ thi công đúng theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng thi công 
cũng như hợp đồng thiết kế. 

Đảm bảo thi công theo đúng tiêu chuẩn bộ ngành xây dựng đưa ra. 

Và công ty chúng tôi cam kết luôn luôn phối hợp với chủ nhà đồng hành cùng xử lý các vấn 
đề kỹ thuật và thẩm mỹ của công trình trong suốt quá trình thi công cũng như sau khi đưa 
công trình vào sử dụng. 

Đến với công ty TNHH đầu tư xây dựng nhà phố trẻ, quý khách không chỉ vui, hạnh phúc, mà 
còn được an tâm về dịch vụ bảo hành uy tín của nhà thầu.  

Nụ cười của quý khách là điểm mười của chúng tôi 

 


