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Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRADA PARADISE

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ ( Mười tỷ Việt Nam đồng)

Đại Diện Pháp Luật: Ông ĐÀO DUY KIÊN – Tổng Giám Đốc.

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã Số Thuế: 0316297029 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/05/2020.

VỀ
TRADA PARADISE

Hotline: 0935 259 925 (Mr.Kiên)

Website: www.tradacons.com , www.tradacons.vn
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

• Thiết kế và thi công nhà phố, biệt thự, văn phòng, công ty,..

• Thiết kế và thi công trang trí nội thất.

• Tổng thầu thiết kế thi công hệ thống cơ điện nhà công nghiệp,

nhà phố, biệt thự, nhà văn phòng.

• Thiết kế, sản xuất và thi công kết cấu thép nhà công nghiệp,

nhà xưởng, nhà thép cao tầng, showroom, mái che, ...

• Thiết kế và thi công bảng hiệu quảng cáo, cửa cuốn, cửa kính,

phát triển hệ thống cửa hàng.

• Cung cấp, thi công ép cọc, san lấp mặt bằng, tháo dỡ công

trình, sửa chữa công trình các loại.

• Cung cấp trang thiết bị chống sét, phòng cháy chữa cháy, vật

tư điện nước, vật liệu xây dựng, …

• Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, xin phép xây dựng.
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THẾ MẠNH

Nhân sự nòng cốt là những chuyên

gia nắm vững nguyên tắc trong thiết

kế và xây dựng, dày dạn kinh nghiệm

thực chiến với nhiều dự án quy mô

tại các tập đoàn lớn. Tất cả nhân sự

chủ chốt đều đạt học vị từ Cử nhân,

Cao học, và Tiến sĩ.

NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN

Chúng tôi đã hoàn thiện liên tiếp

công trình có tầm vóc thỏa mãn đủ

các nhu cầu của khách hàng như

nhà máy, trường học, cơ xưởng, ...

với mức chi phí hợp lý.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG
DỰ ÁN ĐA QUY MÔ

TRADA PARADISE là một đơn vị có

đội ngũ nhân sự chuyên môn cao

được huấn luyện bài bản, năng lực tư

vấn xây dựng chuyên nghiệp, và kinh

nghiệm quản lý công trình xuất sắc.

Chúng tôi luôn ưu tiên ứng dụng

khoa học công nghệ hiện đại từ

các quốc gia tiên tiến như Hàn Quốc,

Nhật Bản, đồng thời nâng cao độ bền

cốt thép và tối ưu chi phí nhờ có

nhà máy sản xuất kết cấu thép

được đặt tại Củ Chi.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Chúng tôi hân hạnh được nhiều

đối tác lớn tin tưởng và lựa chọn

như: Hãng xe Ford, nhà máy

Nidec Khu công nghệ cao quận 9,

Tập đoàn khu công nghiệp Thái Hòa,

nhà máy dệt từ Trung Quốc và các

chủ đầu tư xây dựng các công trình

lớn nhỏ khắp miền Nam Việt Nam.

ĐỐI TÁC TẦM CỞ
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Sứ mệnh

TẦM NHÌN
VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

TRADA PARADISE sẽ phát

triển bền vững và trở

thành nhà thầu thiết kế,

sản xuất thi công kết cấu

thép và nhà thép tiền chế

được sự tín nhiệm lâu dài

của khách hàng và chủ

đầu tư.

Giá trị cốt lõi

• Đề cao sự uy tín, đảm bảo theo đúng tiến độ

• Con người là tài sản lớn nhất của TRADA PARADISE

• An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu

• Giữ vững đạo đức kinh doanh

• Trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động

Sứ mệnh

Vận dụng tối đa năng lực ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại

để xây nên những công trình đạt chuẩn mực cao về chất lượng

mà vẫn tối ưu hoá được giá thành, TRADA PARADISE trở thành

người bạn đồng hành vững vàng nhất cho mọi công trình.



05 Profile Trada Paradise

Đối với TRADA PARADISE tài sản quan trọng nhất chính là con người,

để phát triển bền vững, chúng tôi đã không ngừng đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực của mình, xây dựng nên những kỹ sư

trình độ chuyên môn sâu rộng và năng lực thực chiến cao, để đem lại

cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn chúng tôi là

đơn vị đồng hành.

CƠ CẤU
NHÂN SỰ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ



• Tiến sỹ: 01

• Cao học: 02
• Kỹ sư xây dựng: 15

• Kiến trúc sư: 05

• Kỹ sư cơ khí: 03

• Kỹ sư điện: 03
• Kỹ sư an toàn lao động: 02

• Cử nhân: 05

Cho đến thời điểm bây giờ TRADA PARADISE đang hoạt động với
36 con người, cụ thể:

Trong đó không thể không nhắc đến những thành viên nòng cốt đã

dẫn dắt TRADA PARADISE hoàn thành các dự án lớn nhỏ khắp

miền Nam:

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

CEO - FOUNDER

TIẾN SĨ ĐÀO DUY KIÊN

FOUNDER
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NGUYỄN TẤN PHÁT

CO - FOUNDER



TRADA PARADISE lựa chọn mô hình tổ chức các phòng ban theo

chức năng có tính chuyên môn hóa cao nhằm tập trung và phát huy

tối đa năng lực của mình để đáp ứng mục tiêu không ngừng cải tiến

và nâng cao chất lượng sản phẩm đã đề ra.

CƠ CẤU PHÒNG BAN

07 Profile Trada Paradise



Profile Trada Paradise 08

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG

1 Địa điểm
145A Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông,
huyện Củ Chi, TPHCM

2 Diện tích
Nhà máy sản xuất kết cấu thép
Diện tích 4586m²

3
Năng lực
sản xuất

3000 tấn/năm

4 Nhân lực
2 lãnh đạo nhà máy, 8 kỹ sư, 2 cử nhân,
2 kỹ sư an toàn, 38 công nhân

5
Bộ tiêu   
chuẩn

TCVN2737, TCVN5575, TCVN375

NĂNG LỰC NHÀ MÁY
SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

TỔNG QUAN

Nhà máy gia công kết cấu thép của TRADA PARADISE với dây chuyền

công nghệ sản xuất hiện đại. Chúng tôi tự tin là nhà cung cấp

chuyên nghiệp các sản phẩm nhà thép tiền chế, sản phẩm chất lượng

vượt trội. Đem đến những giải pháp ưu việt, tốt nhất cho dự án,

thỏa mãn các tiêu chí khắt khe nhất của chủ đầu tư.



CƠ CẤU NHÂN SỰ
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THIẾT KẾ - THI CÔNG (Design – Building)

THIẾT KẾ - ĐẤU THẦU – THI CÔNG (Design – Bid – Build)

Hình thành giá

Hình thành giá

QUY TRÌNH
HOẠT ĐỘNG
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Cung cấp các giải pháp thiết kế, phân tích, định hướng cho Chủ

đầu tư lựa chọn phương án tối ưu. Sau khi thống nhất lựa chọn,

chúng tôi sẽ hoàn thành kiến trúc, triển khai kết cấu, điện, nước và

ra phối cảnh 3D.

THIẾT KẾ CƠ SỞ

Sau khi hoàn thành bản vẽ cơ sở bước 1, được sự đồng ý của 

Chủ đầu tư, sẽ tiến hành thiết kế chi tiết bản vẽ thi công kiến trúc, 

kết cấu, điện, nước.

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Bản vẽ hoàn công được thực hiện sau khi hoàn thành công trình để 

Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý.

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

QUY TRÌNH
THIẾT KẾ
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Dự án: NHÀ PHỐ 4 TẦNG

Địa điểm: Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ dự án: Anh Vũ

Nội dung: Thiết kế và thi công hoàn thiện toàn bộ công trình

Quy mô: 100 m² (5*20) với 3 phòng ngủ

Chi phí: 1 tỷ 2 chưa bao gồm nội thất

CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ TIÊU BIỂU
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Dự án: NHÀ PHỐ 4 TẦNG

Địa điểm: Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ dự án: Chị Trâm

Nội dung: Thiết kế và thi công hoàn thiện toàn bộ công trình

Quy mô: 100 m² (5*20) với 3 phòng ngủ

Chi phí: 2 tỷ 8 đã bao gồm nội thất

CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ TIÊU BIỂU
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Dự án: BIỆT THỰ

Địa điểm: Khánh Hòa, Nha Trang

Chủ dự án: Anh Đạt

Nội dung: Thiết kế và thi công hoàn thiện toàn bộ công trình

Quy mô: 1000 m² (100*100) với 8 phòng ngủ

Chi phí: 5 tỷ 8 đã bao gồm nội thất

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ TIÊU BIỂU
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Dự án: NHÀ MÁY PHÂN BÓN ĐẠI DƯƠNG

Địa điểm: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Quy mô: 8800m² gồm hai nhà xưởng 3800 m² và5000 m²

Nội dung: Thiết kế, thi công xây dựng nhà xưởng, gia công kết cấu 

thép, lắp dựng nhà thép tiền chế và hoàn thiện nhà xưởng

Thời gian hoàn thành: 8 tháng

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG TIÊU BIỂU
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Dự án: CÔNG TY THNN OSPREY

Địa điểm: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 2000m²

Nội dung: Thi công nền móng, gia công kết cấu thép, hoàn thiện

beton sàn deck, xây dựng và hoàn thiện nhà văn phòng

Thời gian hoàn thành: 6 tháng

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG TIÊU BIỂU



CHÍNH SÁCH
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
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Công ty TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRADA PARADISE được thành lập 

bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến, đã điều hành nhiều 

dự án xây dựng lớn nhỏ.

Chúng tôi theo đuổi sự phát triển bền vững và tạo ra môi trường 

làm việc an toàn nhất. Mỗi nhân viên trên công trình được trang bị 

đầy đủ đồng phục và các phụ kiện bảo hộ lao động. Luôn tổ 

chức tốt các kỷ luật nghiêm ngặt để giữ gìn môi trường công trường 

xây dựng sạch sẽ, gọn gàng và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. 

Bên cạnh đó tất cả nhân viên đều được khám sức khỏe định kỳ để 

nâng cao sức khỏe.
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LOGO ĐỐI TÁC



Email:

Số điện thoại:

Website:

tradacons@gmail.com

0935259925 (Mr. Kiên)  - 034 3881828 (Mr. Phát)

093 1046840 (Mr. Nam)

www.tradacons.com ;  www.tradacons.vn

22 Lê Hữu Kiều, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức

01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức

145A Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM

Trụ sở chính:

Văn phòng đại diện:

Nhà máy SX thép:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRADA PARADISE


