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THƯ NGỎMỤC LỤC
Lời đầu tiên, Thiết Kế Thi Công Nhà Đẹp 

chân thành gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức 
khỏe, mong Quý khách hàng ngày càng phát triển 
và thành công.

Thiết Kế Thi Công Nhà Đẹp tự hào là một 
trong những đơn vị uy tín hàng đầu về lĩnh vực thiết 
kế  kiến trúc và xây dựng. Với kinh nghiệm, sự nhiệt 
tình, trách nhiệm và sáng tạo, đội ngũ Thiết kế Thi 
công Nhà Đẹp tự tin mang đến cho Quý khách 
hàng những phong cách kiến trúc thẩm mỹ, nâng 
tầm giá trị cho căn nhà của bạn. Đến với chúng tôi, 
Quý vị chắc chắn sẽ hài lòng về không gian sống 
của mình.

Không gian sống của mỗi cá nhân và gia đình 
thực sự rất quan trọng, luôn phải được quan tâm 
nhiều nhất để có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối 
đa. Tuy nhiên, làm thế nào để có được một không 
gian sống đẹp, hợp lý & hoàn hảo nhất thi không 
phải đơn vị nào cũng có thể làm được. Chính vì thế, 
Thiết kế Thi Công Nhà Đẹp ra đời với mong 
muốn xây dựng 1 doanh nghiệp khép kín từ Thiết kế 
- Sản xuất - Thi công trọn gói. Giúp cho Quý vị có 
được sự lựa chọn tối ưu nhất và đảm bảo việc kiểm 
soát tiến độ, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào 
đến sản phẩm hoàn thiện bàn giao tới gia chủ với 
sự yên tâm hoàn toàn về giá thành, chất lượng dịch 
vụ.

Thiết kế Thi công Nhà Đẹp hy vọng Hồ sơ 
năng lực này sẽ đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn 
của Quý vị và chúng tôi mong muốn được phục vụ 
Quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng!
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VP: 174 Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Địa chỉ ĐKKD: Số 15 – Ngõ 49 – Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội

Xưởng SX: Số 107, T. Thượng, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 0961.555.339 (Mss Ngọc Ánh)

E-mail: nhadep1549@gmail.com WEBSITE: https://thietkethicongnhadep.net
Thiết kế Thi công Nhà Đẹp tự hào là một trong những đơn vị thiết kế & thi công kiến trúc 

nội ngoại thất uy tín tại Việt Nam, được khách hàng tin tưởng và hài lòng. Công ty chúng tôi 
với những sản phẩm tâm huyết và chất lượng, sau nhiều năm đi vào xây dựng và phát triển, 
hiện trở thành một trong những vị đáng tin cậy trong việc tư vấn - thiết kế - thi công kiến trúc nội 
ngoại thất tại Việt Nam. Với đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm và xưởng sản xuất với 
máy móc hiện đại, chúng tôi thiết kế thi công những công trình đẳng cấp như thiết kế biệt thự 
sang trọng, những sản phẩm vượt trội về chất lượng và thẩm mỹ, đáp ứng được đúng nhu cầu 
cùng sự kỳ vọng của tất cả khách hàng.

Với mỗi khách hàng và công trình, Thiết kế Thi công Nhà Đẹp đều có những thiết kế 
sáng tạo và hiệu quả, mang đến đặc trưng văn hóa, ngành nghề của từng khách hàng. Góp 
phần vào việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp và hơn hết là tạo ra các không 
gian làm việc tối ưu, nâng cao sức làm việc, sáng tạo, hiệu quả.

VỀ CHÚNG TÔI w w w. t h i e t k e t h i c o n g n h a d e p . n e t
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. TƯ VẤN - THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT

- Xây dựng mới

- Kiến trúc cảnh quan

- Sản xuất nội thất

2. THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI

- Kiến trúc hiện đại

- Kiến trúc cổ điển

- Kiến trúc tân cổ điển
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TRIẾT LÝ
KINH DOANH

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

Thiết kế Thi công Nhà Đẹp 
phấn đấu phát triển thế 
mạnh trong lĩnh vực: Tư 
vấn, Thiết kế, Thi công kiến 
trúc ngoại và nội thất.

Thực hiện mục tiêu trở 
thành Nhà thầu có uy tín 
và năng lực hàng đầu Việt 
Nam.

Đem lại cho khách hàng 
những giải pháp và dịch 
vụ xây dựng, kiến tạo nội 
thất tốt nhất đáp ứng sự kỳ 
vọng của bạn như: chất 
lượng. tiến độ, thẩm mỹ và 
chi phí.

Tạo nhiều cơ hội thành 
công cho thành viên của 
mình.
Mỗi nhân viên đều có thể 
tự hào khi làm việc tại 
công ty.

Trở thành biểu tượng và 
tiêu chuẩn về chất lượng 
sản phẩm & dịch vụ thiết 
kế thi công kiến trúc và nội 
thất.

Chúng tôi tạo dựng nên 
một môi trường làm việc 
thoải mái, mọi người làm 
việc với tinh thần tự giác và 
ý thức trách cao, thỏa sức 
sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm. Con người luôn được 
coi trọng và là nguồn lực 
quý giá nhất của công ty.
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CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN NGHIỆP

SÁNG TẠO

NỖ LỰC

Không có bất kỳ khó 
khăn nào có thể ngăn cản 

chúng tôi mang lại những giá trị, 
tiện ích phù hợp nhất cho khách hàng!



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
 Thiết kế Thi công Nhà Đẹp có bộ máy đứng đầu là Ban Giám đốc đưa ra các 
chiến lược, kế hoạch tổng quát. Kế tiếp là các Trưởng phòng là người thực thi, chỉ đạo trực 
tiếp để thực hiện cụ thể các mục tiêu, chiến lược đề ra. Dưới nữa là bộ phận điều hành, 
giám sát các đội ngũ Kỹ sư, cử nhân kinh tế, kỹ thuật trẻ năng động, công nhân lành nghề 
để vận hành bộ máy nhân sự được thông suốt, nhanh gọn đem lại hiệu quả cao và chính 
xác.

Công nhân thời vụ 50 3 - 7 năm

CƠ CẤU NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG NĂM KINH NGHIỆM

Ban lãnh đạo

Kiến trúc sư, Kỹ sư

Cử nhân kinh tế

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật

Công nhân, thợ tay nghề cao
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5 - 7 năm

5- 7 năm

5 - 10 năm

5 - 7 năm

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Kiến trúc - Ngoại thất
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 Thiết kế Thi công Nhà Đẹp mong muốn trở 
thành biểu tượng của kiến trúc xây dựng đẹp và được 
yêu thích trên mọi miền Tổ quốc. Vì thế, chúng tôi sẽ 
luôn cống hiến cho khách hàng bằng nỗ lực vượt trội và 
vượt lên trên kỳ vọng của khách hàng về chất lượng, sự 
chuyên nghiệp và tính sáng tạo.
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Thiết kế - Nội thất
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Với đội ngũ thiết kế và thi công nhiều năm 
kinh nghiệm, Thiết kế Thi công Nhà 

Đẹp đem đến cho Quý khách hàng vẻ 
đẹp kiến trúc từ nhiều phong cách đa 

dạng & độc đáo.

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
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Thiết kế Thi công Nhà Đẹp tự tin 
mang đến những công trình đẳng cấp, 

sang trọng theo đúng phong cách kiến 
trúc cổ điển.

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN
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Kiến trúc Tân cổ điển mang một sức hấp dẫn khó 
cưỡng, sự đẳng cấp, sang trọng, bề thế ẩn sau 

những đường nét, chi tiết hoa văn độc đáo mà bạn 
khó có thể bắt gặp trong những phong cách kiển trúc 

nào khác.

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN
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Thiết kế Thi công Nhà Đẹp luôn đồng 
hành với Quý vị để gìn giữ những giá trị 

trường tồn qua từng nét kiến trúc cổ truyền 
hiện diện các công trình văn hóa,

tâm linh.

KIẾN TRÚC VĂN HÓA CỔ TRUYỀN

THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP

N
HA

 D
EP

 PR
O

FIL
E

14



BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI
 Loại hình kiến trúc biệt thự 1 tầng luôn 
được nhiều gia chủ yêu thích bởi sự đơn giản, 
nhẹ nhàng. Hơn nữa, với khuôn đất rộng rãi tại 
quê hương, các gia chủ trên khắp cả nước luôn 
lựa chọn phong cách kiến trúc này để xây dựng 
cho gia đình mình.
 Thông tin công trình thực tế:

KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU

Chủ đầu tư: Anh Sứ
Địa điểm: Quảng Yên – Quảng Ninh
Kích thước nhà: 14x14m
Diện tích xây dựng: 113 m2
Số phòng ngủ: 3 phòng
Chi phí dự kiến:  1 tỷ đồng
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Chủ đầu tư: Anh Sứ
Địa điểm: Quảng Yên – Quảng Ninh
Kích thước nhà: 14x14m
Diện tích xây dựng: 113 m2
Số phòng ngủ: 3 phòng
Chi phí dự kiến:  1 tỷ đồng

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT
 Thiết kế Thi công Nhà Đẹp luôn tự hào vì được 
nhiều gia chủ tin tưởng tuyệt đối khi thiết kế thi công trọn gói 
loại hình kiến trúc biệt thự 2 tầng với nhiều phong cách khác 
nhau (mái Thái, mái Nhật, hiện đại...). Loại hình kiến trúc này 
rất phù hợp với những gia đình có từ 4 đến 6 thành viên, 
không những thế, với nhiều tiện ích đi kèm như: cảnh quan, 
sân vườn, hồ cá koi...thì không gian sống sẽ trở nên vô cùng 
lý tưởng.
 Thông tin công trình thực tế:

Chủ đầu tư: anh Lợi
Địa điểm: Đoan Hùng - Phú Thọ
Kích thước nhà: 13x18m
Diện tích xây dựng: 194 m2
Số phòng ngủ: 4
Chi phí dự kiến: 1,4 tỷ đồng
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Chủ đầu tư: anh Chính
Địa điểm xây dựng: Thái Bình
Kích thước: 33x33m
Diện tích xây dựng: 703 m2
Số phòng ngủ: 6
Chi phí dự kiến: 4,9 tỷ đồng

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN
 Với những gia chủ có khuôn đất rộng rãi và nhu 
cầu công năng đa dạng phục vụ cho nhiều thành viên trong 
gia đình thì các căn nhà 3 tầng sẽ là lựa chọn rất thích hợp. 
Hơn nữa, trong xu thế hiện nay, sự thịnh hành của loại hình 
kiến trúc Tân cổ điển thì lại có rất nhiều chủ đầu tư quyết 
định chọn phong cách này để xây dựng.
 Thiết kế Thi công Nhà Đẹp luôn tin tưởng rằng 
“xây nhà là ước mơ của cả đời người”, vì vậy chúng tôi luôn 
đảm bảo chất lượng, tiến độ cho mọi công trình, giúp gia 
chủ hoàn toàn yên tâm khi sinh sống trong căn nhà mơ ước.
 Thông tin công trình thực tế:
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LÂU ĐÀI TÂN CỔ ĐIỂN
 Kiến trúc lâu đài luôn mang lại ấn tượng 
mạnh mẽ với những chủ đầu tư có tiềm lực tài 
chính lớn, bởi sự hoàn hảo trong các chi tiết 
phào chỉ được đắp vẽ thủ công đến từ đội thợ thi 
công chuyên nghiệp của Thiết kế Thi công 
Nhà Đẹp.
 Thông tin công trình thực tế:

Chủ đầu tư: Anh Ngọc
Địa điểm: Nghi Lộc – Nghệ An
Kích thước nhà: 40x30m
Diện tích xây dựng: 400 m2
Số phòng ngủ: 6 phòng
Chi phí dự kiến: 18 tỷ đồng
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Chủ đầu tư: Anh Ngọc
Địa điểm: Nghi Lộc – Nghệ An
Kích thước nhà: 40x30m
Diện tích xây dựng: 400 m2
Số phòng ngủ: 6 phòng
Chi phí dự kiến: 18 tỷ đồng

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI
 Loại hình kiến trúc này rất phù hợp với những gia 
đình có khuôn đất nhỏ hẹp hoặc tọa lạc tại đô thị. Không hề 
khô cứng như những căn nhà ống, nét hiện đại của nhà phố 
luôn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế mà vẫn đảm bảo nhu cầu 
công năng của gia chủ.
 Chúng tôi đã và đang phục vụ cho rất nhiều chủ đầu 
tư tại các thành phố, đô thị trên toàn quốc với sự hài lòng 
tuyệt đối.

Chủ đầu tư: anh Thịnh
Địa điểm: Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh
Kích thước nhà: 7x20m
Diện tích xây dựng: 115 m2
Số phòng ngủ: 5
Chi phí dự kiến: 2,8 tỷ đồng

Thông tin công trình thực tế:
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CÔNG TRÌNH VĂN HÓA - TÂM LINH
 Những dòng họ, vùng đất giàu truyền thống thì việc 
giữ gìn, phát huy văn hóa, tâm linh là điều vô cùng quan 
trọng. Thiết kế Thi công Nhà Đẹp đã luôn đồng hành với 
các gia đình, dòng họ để hiện thực hóa việc duy trì dâng 
hương, thờ cúng bằng những công trình nhà thờ họ, từ đường, 
miếu, đình...rất đậm chất thuần Việt.
 Thông tin công trình thực tế:

Loại hình: Công trình CÔNG ĐỨC
Địa điểm xây dựng: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Kích thước khuôn đất: 8x12m
Diện tích xây dựng: 80 m2
Số mái: 4 mái
Chi phí dự kiến: 1 tỷ 800 triệu đồng
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NỘI THẤT TIÊU BIỂU

Thiết kế Thi công Nhà Đẹp tự hào đem 
đến cho Quý khách hàng những không 

gian sống lý tưởng qua cách bố trí, sắp 
xếp các đồ nội thất cùng chất liệu sang 

trọng nhất.

KHÔNG GIAN NỘI THẤT HIỆN ĐẠI
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Với khả năng tùy biến một cách dễ dàng, chất liệu 
gỗ cao cấp luôn là lựa chọn hàng đầu để đội ngũ 

Thiết kế & Thi công nội thất thực hiện cho các công 
trình như biệt thự, villa, spa, khách sạn...

KHÔNG GIAN NỘI THẤT GỖ CAO CẤP
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 Thiết kế Thi Công Nhà Đẹp xin gửi lời cảm ơn sâu 
sắc và chân thành nhất đến Quý khách hàng/Đối tác đã tin tưởng 
và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.
 Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý khách hàng cùng sự 
nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong thời gian qua, Thiết 
kế Thi Công Nhà Đẹp đã đạt được những thành quả rất đáng 
tự hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc trong những 
bước đi đầu tiên.
 Với chúng tôi, tài sản và giá trị lớn nhất chính là lòng tin, 
là sự ủng hộ của Quý khách hàng/Đối tác với những sản phẩm, 
dịch vụ mà Công ty cung cấp, cũng như đối với mối quan hệ hợp 
tác hiệu quả và chân thành mà chúng tôi luôn dành cho khách 
hàng.
 Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công 
và thịnh vượng. Thiết kế Thi Công Nhà Đẹp luôn mong muốn 
được đồng hành và sẵn sàng phục vụ Quý vị trên con đường phát 
triển mạnh mẽ và bền vững của mình.
 Trân trọng!

LỜI CẢM ƠNĐỐI TÁC &
KHÁCH HÀNG
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THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸPTHIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP
Kiến Tạo Tương Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP

Địa chỉ Văn phòng: 174 Ngyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ ĐKKD: Số 15 – Ngõ 49 – Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội

Xưởng sản xuất: 107 – Thôn Thượng – Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội

Website: https://thietkethicongnhadep.net/
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Hotline: 0976.012.358

Hotline: 0961.555.339

Điện thoại: 0246.260.2342

E-mail: nhadep1549@gmail.com


