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LỜI NGỎ
Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Bệnh Viện xin gửi đến Quý
khách hàng, Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe
và thành đạt.
Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Bệnh Viện được thành từ
những người đầu ngành trong lĩnh vực y tế, với hơn 20 năm kinh
nghiệm về cung cấp thiết bị và tư vấn dự án Bệnh viện lớn trên
cả nước, cùng các KTS chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế Bệnh
viện. Đội ngũ Kiến trúc sư của chúng tôi được đào tạo bài bản
về chuyên ngành thiết kế công trình y tế và đã có trên 10 năm
kinh nghiệm về thiết kế Bệnh viện.
Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi gồm: Thiết kế Bệnh viện
đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện nghỉ dưỡng, Viện
dưỡng lão, Trung tâm chẩn đoán y khoa, … Thiết kế phòng
khám đa khoa, chuyên khoa, thẩm mỹ, nha khoa,... Thi công hệ
thống kỹ thuật trong bệnh viện, phòng mổ, phòng ICU, phòng
hồi sức, ... thiết kế nội thất bệnh viện, thi công phòng mổ, cung
cấp trang thiết bị y tế và hàng vật tư tiêu hao trong Bệnh viện.
Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi đến
Quý khách hàng bản hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ
bản về doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp
tác của Quý khách hàng.
Trân trọng kính chào./.
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÂU PHẠM PHƯỚC HOÀI
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THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN
Tên quốc tế:
HOSPITAL ARCHITECTURE DESIGN COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
HOSPITAL ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD
Giấy ĐKKD:
Số 0315506093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/01/2019
Vốn điều lệ:
9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)
Người đại diện:
(Ông) Vương Quốc Hải
Địa chỉ: 27 Đường số 3A, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 0909 44 45 46
Email: info@tkbv.vn
Website: www.kientrucbenhvien.com
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN:

SỨ MỆNH:

- Luôn khẳng định vị thế Công ty và luôn phấn

- Cố gắng phát triển không ngừng để

đấu vươn tới mục tiêu chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu

Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Bệnh viện

tại thị trường Việt Nam.

đạt được thành tựu nhất định. Sẽ là đơn vị

- Luôn cập nhập công nghệ mới nhất, tiên tiến

đồng hành với Chủ đầu tư để mang đến

nhất vào dự án.

những công trình bệnh viện tốt nhất tại thị

- Cập nhập những trang thiết bị mới nhất, tiên
tiến nhất của ngành y tế vào từng dự án.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
- Hướng tới uy tín. Sản phẩm tới tay
khách hàng luôn là sản phẩm có chất
lượng hoàn hảo nhất.
- Phát triển bền vững trên cơ sở đáp
ứng mong muốn của khách hàng.
- Kiến trúc bệnh viện sẽ đem đến những
tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
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TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ
- Tình trạng pháp lý đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật.
- Con dấu riêng, tình hình tài chính độc lập.
- Chịu trách nhiệm về tài chính công ty.
- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của công ty.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Kiến trúc Bệnh viện luôn làm “Hài lòng Quý Khách Hàng khó tính nhất”, cùng cách phục
vụ chuyên nghiệp trong từng khâu đảm nhận. Với sự nỗ lực và đồng lòng của tất cả cán bộ,
công nhân viên trong Công ty với tiêu chí: “Dịch vụ chất lượng - Ấn tượng hàng đầu”. Kiến
trúc Bệnh viện mong muốn mang đến cho Quý Khách hàng không chỉ là những thiết kế đơn
thuần, mà chúng tôi còn mang đến các dịch vụ uy tín và chất lượng. Bằng tâm huyết và
những nỗ lực không ngừng, Kiến trúc Bệnh viện luôn phấn đấu để trở thành cộng sự đáng
tin cậy của mọi Khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
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GIÁ TRỊ VÀ NIỀM TIN
Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế Bệnh viện với một đội
ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, bên cạnh đó là lực lượng kỹ
thuật viên và công nhân lành nghề. Chúng tôi đã được các Chủ đầu tư tin tưởng và đánh
giá cao trong các dự án nói chung và trong lĩnh vực thiết kế Bệnh viện nói riêng. Trong hơn
15 năm hình thành và phát triển, Công ty rất vinh dự là đối tác chính cho các dự án lớn, dự
án quốc gia và các dự án cấp đặc biệt. Điển hình một số dự án Công ty đã thực hiện bao
gồm cả thiết kế và thi công.
- Bệnh viện đại học Y Dược 700 Giường.
- Trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em Hà Nội 700 Giường.
- Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu 500 Giường.
- Bệnh viện đa Khoa Quốc Tế An Sinh 700 Giường. (Nay là Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế
Phương Bắc Tuyên Quang).
- Bệnh viện đa Khoa Hùng Vương Phú Thọ 500 Giường.
- Bệnh viện đa Khoa 115 Nghệ An.
- Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.
- Và nhiều Bệnh viện, Phòng khám lớn nhỏ trải dài khắp đất nước.
Cơ sở vật chất luôn được trang bị và nâng cấp liên tục. Công ty hiện có đầy đủ các thiết
bị, máy móc phục vụ cho toàn bộ các công tác thiết kế & thi công hệ thống kỹ thuật trong
Bệnh viện.
Kiến trúc bệnh viện luôn cập nhập những công nghệ mới nhất, những máy móc thiết bị,
cũng như phần mềm mới nhất để phục vụ cho nhu cầu phát triển ngày càng cao của Y tế.
Thường xuyên cử cán bộ kỹ sư, kiến trúc sư đi nước ngoài tham quan và học tập mô hình
bệnh viện ở các nước phát triển như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Đức, Pháp, ...
Công ty Kiến trúc bệnh viện cũng là nhà cung cấp trang thiết bị Y tế, nên có sự chủ động
trong khâu thiết kế và thi công. Với sự am hiểu về thiết bị trong bệnh viện, Chúng tôi thiết kế,
lắp đặt và thi công các công trình rất chuẩn mực. Công tác thi công, chất lượng và giá cả
hợp lý, do đó giảm được giá thành công trình, tạo nhiều thuận lợi cho Chủ đầu tư.
- Kiến trúc bệnh viện áp dụng quản lý theo quy chuẩn ISO 13485, ISO 9001, nên về tiến độ,
quy trình lưu trữ hồ sơ luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng dự án.
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MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Dù đã có nhiều thành công nhất định nhưng Công ty vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ
hội, khai thác mọi tiềm năng để không ngừng phát triển vững mạnh về mọi mặt. Công ty
luôn mong muốn được phục vụ Quý khách hàng trên tinh thần hợp tác lâu dài, bền vững
và cùng phát triển.
Với mỗi dự án là một tác phẩm nghệ thuật mà kiến trúc bệnh viện mang lại. Dù dự án nhỏ
hay lớn chúng tôi vẫn luôn thống nhất cùng một tiêu chí là hoàn hảo nhất từ khâu thiết kế
đến thi công. Làm hài lòng tất cả các Chủ đầu tư khó tính nhất, đem đến những cơ sở vật
chất chuẩn mực cho bệnh nhân.
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CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY
- Tư vấn thiết kế bệnh viện, phòng khám, ...

- Thi công các công trình kỹ thuật y tế.

- Tư vấn dự án trang thiết bị y tế.

- Thi công khí sạch áp lực dương vô trùng.

- Tư vấn lập dự án đầu tư.

- Thi công khí y tế trung tâm.

- Tư vấn đào tạo cán bộ quản lý bệnh viện.

- Thi công hệ thống gọi y tá.

- Tư vấn quản lý dự án các công trình y tế.

- Thi công nội thất phòng mổ.

- Tư vấn đấu thầu.

Lĩnh vực tư vấn thiết kế Bệnh viện
- Tư vấn lập dự án đầu tư, đề án tiền khả thi
- Tư vấn thiết kế bệnh viện, phòng khám, ...
- Tư vấn dự án trang thiết bị y tế.
- Tư vấn thiết kế cải tạo bệnh viện, phòng khám.
- Tư vấn thiết kế nội thất bệnh viện, phòng khám.
- Tư vấn hệ thống kỹ thuật trong bệnh viện.
- Thi công hệ thống kỹ thuật trong bệnh viện.
- Thi công khí sạch áp lực dương vô trùng.
- Thi công khí y tế trung tâm.
- Thi công hệ thống khí y tế, xử lý nước thải.
- Thi công nội thất phòng mổ.
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Lĩnh vực tư vấn thiết kế Bệnh viện
- Xuất phát điểm từ một Công ty cung cấp trang thiết bị y tế vào năm 2005, trong những
năm đi lắp đặt trang thiết bị y tế cho Bệnh viện, Chúng tôi nhận ra một điều rằng tại Việt
Nam chưa có đơn vị tư vấn thiết kế Bệnh viện chuyên nghiệp. Khi lắp đặt các hệ thống
thiết bị, thường xảy ra tình trạng Bệnh viện phải đập đi, sửa chữa một số khu vực mới lắp
đặt được. Ngoài ra, một số thiết kế không đạt, dẫn đến Bệnh viện thi công không đúng
quy chuẩn của Bộ y tế.
- Với những nguyên nhân trên, Chúng tôi đã tiến hành hợp tác với các đơn vị tư vấn
nước ngoài để đưa thiết kế Bệnh viện tại Việt Nam lên tầm cao mới. Sau những năm hợp
tác với đối tác nước ngoài, Chúng tôi đã hình thành nên hệ thống thiết kế bệnh viện tại
Việt Nam hoàn chỉnh.
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NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ HÌNH THÀNH LÊN
MỘT CÔNG TY CHUYÊN THIẾT KẾ BỆNH VIỆN
1. Hiểu rõ trang thiết bị bệnh viện
Thực tế cho thấy, Các Công ty không thể thiết kế một dự án về bệnh viện mà không
am hiểu máy móc, quy trình hoạt động và nguyên tắc đặt máy v…v... Chúng tôi là đơn
vị cung cấp thiết bị y tế trong nhiều năm. Trong quá trình lắp đặt thiết bị cho một số Bệnh
viện, thực trạng làm tốn kém nhiều thời gian và chi phí của Chủ đầu tư nhất đó là phải
đập phá, cải tạo để có thể đưa máy móc vào hoạt động. Việc đập phá vậy sẽ phá vỡ
không gian và không thể tạo ra một không gian Bệnh viện hoàn chỉnh được.
Ngoài ra, Các Công ty thiết kế phải nắm rõ các quy định của Bộ Y tế và các thông tư,
để trách trường hợp khi dự án hình thành lại không thể xin cấp phép, thậm chí là không
hoạt động được. Ngoài ra, phải thường xuyên cập nhập các công nghệ, thiết bị mới
trong ngành y tế để điều chỉnh kiến trúc sao cho phù hợp với các yêu cầu ngày càng
cao của công nghệ.
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2. Hiểu rõ thi công toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong bệnh viện
Để có thể triển khai một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về kiến trúc, kết cấu, cơ điện, cũng như
toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong Bệnh viện, Phòng khám, thì việc hiểu rõ cách thức thi
công, lắp đặt hay công nghệ của nó là điều bắt buộc. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang
xảy ra tình trạng làm ngược. Thông thường, Đơn vị thiết kế sẽ ra bản vẽ để đơn vị thi
công thực hiện, nhưng hiện nay đa phần là đơn vị thi công dựa trên bản vẽ kiến trúc và
kinh nghiệm thi công của mình để hoàn thành hồ sơ. Có một thực trạng là các đơn vị
thiết kế hiện nay không hoàn toàn am hiểu hệ thống trong Bệnh viện như phòng mổ,
phòng MRI, phòng xét nghiệm… Dẫn đến việc kết nối các hệ thống luôn không đạt
được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện điều trị cho Bệnh nhân.

3. Kiến trúc sư chuyên thiết kế dự án về y tế
Thiết kế Bệnh viện, Phòng khám và các dự án khó, phải đúng quy trình hoạt động. Nếu
kiến trúc sư không chuyên và không thường xuyên thiết kế về Bệnh viện sẽ không thể
nắm bắt. Ở chuyên ngành thiết kế Bệnh viện, có một đặc điểm gây ra khá nhiều khó
khăn cho các kiến trúc sư đó là quy trình hoạt động.

4. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, khí hậu và tập quán địa phương
Tại sao chúng tôi đưa mục này vào đây, bởi lẽ sau nhiều năm đi cải tạo Bệnh viện,
Phòng khám trên khắp đất nước Việt Nam chúng tôi nhận ra có một điều căn bản nhất
mà các kiến trúc sư không quan tâm đó là điều kiên tự nhiên và khí hậu tại địa phương.
Tùy theo vùng đất khí hậu địa phương mà ta lựa chọn phương hình thức, cũng như vật
liệu cho Bệnh viện sao cho phù hợp nhất.

5. Hợp nhất ý tưởng của bác sĩ và KTS thành phương án hoàn hảo
Sau nhiều năm thiết kế bệnh viện và làm việc với các Bác Sĩ khác nhau, Chúng tôi
khẳng định là không có một thiết kế mẫu nào là chuẩn cho tất cả các Bệnh viện hay
Phòng khám cả, chỉ là chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và một số quy trình bắt buộc
theo chuẩn. Trên thực tế, nhiều Bác sĩ có những ý kiến riêng, quy trình riêng, hay một ekip
nào đó. Nên khi thiết kế, làm sao biến những ý tưởng đó thành hiện thực nhưng vẫn
đúng quy định thì đó mới là một thiết kế thật sự hoàn hảo.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Chúng tôi biết rằng, giá trị của công ty cống hiến cho xã hội chính là Nguồn nhân lực –
là con người. Kiến Trúc Bệnh viện đã có cho mình đội ngũ quản lý, thiết kế lành nghề
được đào tạo chính quy, có nhiều kinh nghiệm và tư duy sáng tạo cao. Đội ngũ nhân viên
đang làm việc tại Kiến Trúc Bệnh viện có lối tư duy chặt chẽ và logic, cùng với đó là tinh
thần đoàn kết và văn hoá doanh nghiệp, Chúng tôi tin chắc trong khoảng thời gian
không xa, Kiến Trúc Bệnh viện sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 về lĩnh vực thiết kế kiến trúc
Bệnh viện tại thị trường khu vực nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.

GIÁM ÐỐC

PHÓ GIÁM ÐỐC

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
THIẾT KẾ &
KHAI TRIỂN

+ Năm 2014 - hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện.
(Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế Kỹ thuật)
+ Năm 2009 - 2014: Công ty Thiết kế Y tế Phạm.
(Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế Kỹ thuật, quản lý
dự án)

+ Phòng khám đa khoa Cầu hai
+ Phòng khám đa khoa Hòa Bình - Sóc Trăng
Và các dự án Y tế khác.
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nhân sự chính

08

Kiến trúc sư

03

05 Kỹ sư

Họa viên

(Điện nước, Kết cấu)

10

Nhân sự của các bộ phận còn lại...

(Kế toán, Nhân sự, Pr..)
...Cùng 20 cộng tác viên khác.

CHÂU PHẠM PHƯỚC HOÀI
Tổng giám đốc
Tel: 0909 44 45 46
Mail: chauhoai@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, TP. HCM

- Giới thiệu:

- Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến Trúc.

+ Năm 2009: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến

Kinh nghiệm làm việc với các dự án y tế:

Trúc. (Bằng cử nhân Kiến trúc sư)

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương
+ Phòng khám đa khoa Cầu hai
+ Phòng khám đa khoa Hòa Bình - Sóc Trăng
Và các dự án Y tế khác.

+ Năm 2014: Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư. (Bộ
xây dựng cấp)
+ Năm 2015: Chứng chỉ giám sát dự án. (Bộ xây
dựng cấp)

- Công trình thiết kế:
Thiết kế trên dưới 100 bệnh viện tại Việt Nam.

KIENTRUCBENHVIEN.COM

- Giới thiệu:

+ Phòng khám đa khoa Cầu hai
+ Phòng khám đa khoa Hòa Bình - Sóc Trăng
Và các dự án Y tế khác.
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ĐẶNG VĂN THƯƠNG
Trưởng phòng kỹ thuật M&E
Mail: vanthuong@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư điện

+ Năm 2018: Chứng chỉ hành nghề PCCC (Bộ công

công nghiệp.

an cấp)

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương

- Quá trình làm việc:
+ Hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện. (Chức vụ:
Trưởng phòng thiết kế Kỹ thuật M&E)
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NGUYỄN THÀNH TRUNG
Trưởng phòng kết cấu
Mail: thanhtrung@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P.4, Q. 5, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc.

+ Năm 2019: Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu

Kinh nghiệm làm việc với các dự án y tế:

công trình dân dụng & công ngiệp (Sở xây dựng

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương

cấp)

- Quá trình làm việc:
+ Hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện. (Chức vụ:
Trưởng phòng thiết kế kết cấu)

11
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THÁI ANH NGỌC
Kỹ sư thiết kế điện nước
Mail: anhngoc@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện khí hóa &

+ Năm 2016: Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

cung cấp điện.

công trình dân dụng & công ngiệp (Sở xây dựng

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương

cấp)

- Quá trình làm việc:
+ Hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện. (Chức vụ:
Phòng thiết kế M&E)

11
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LÊ VĂN TRUNG
Kỹ sư xây dựng
Mail: leminh@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, TP. HCM

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư kỹ thuật - Trình độ chuyên môn:
công trình xây dựng.

+ Năm 2018: Chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám

Kinh nghiệm làm việc với các dự án y tế:

sát cấp thoát nước công trình (Sở xây dựng cấp)

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương

- Quá trình làm việc:
+ Hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện. (Chức vụ:
Dự toán công trình)

11
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- Quá trình làm việc:
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NGÔ LÊ MINH
Dụ toán xây dựng
Mail: leminh@tkbv.vn
Add: 210A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, TP. HCM

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư kỹ thuật - Trình độ chuyên môn:
công trình xây dựng.

+ Năm 2018: Chứng chỉ hành nghề dự toán xây

Kinh nghiệm làm việc với các dự án y tế:

dựng (Sở xây dựng cấp)

+ TT Ung bướu & tim mạch trẻ em bv Bạch Mai
+ TT chẩn đoán y khoa công nghệ cao
+ Bệnh viện quốc tế Mỹ
+ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ
+ Wembley medical
+ Bệnh viện phụ sản & phẫu thuật
+ Bệnh viện đa khoa quốc tế An Sinh
+ Bệnh viện đa khoa Life hospital - Tp. HCM
+ Bệnh viện đa khoa An Giang
+ Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
+ Phòng khám đa khoa hiệp hội tư nhân
+ Phòng khám răng hàm mặt bs Dân
+ Phòng khám vệ tinh Hùng Vương

- Quá trình làm việc:
+ Hiện tại: Công ty Kiến trúc bệnh viện. (Chức vụ:
Dự toán công trình)

11
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

CẢI TẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG

Dự Án

01

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Y Học Việt

Địa chỉ

: Xã Chí Đán, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô

: 500 Giường

Hiện trạng DA : Đã Thiết kế và thi công hoàn thiện.
Năm thực hiện : 2018

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ

Dự Án

02

Chủ đầu tư

: Bệnh Viện Hùng Vương

Địa chỉ

: Đoan Hùng, Phú Thọ

Quy mô

: 500 Giường

Diện tích

: Khu Đất 5ha

Tổng số tầng

: 6 tầng

Năm thực hiện : 2016

Dự Án

03
Dự Án

04

TRUNG TÂM UNG BƯỚU VÀ TIM MẠCH
TRẺ EM BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Quy Mô

: 500 Giường

Diện Tích Khu Đất : 3,415 m2
Tổng số tầng

: 21 tầng, và 2 tầng hầm

Tổng diện tích sàn : 45,370 m2
Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động.

Năm thiết kế

: 2014

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA
CÔNG NGHỆ CAO
Quy Mô

: 200 Giường

Diện tích đất : 3ha
Tổng số tầng : 11 tầng
Hạng mục

: Thiết kế phương án

Năm thiết kế : 2015

KIENTRUCBENHVIEN.COM

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ
Chủ đầu tư

: Bệnh viện quốc tế Mỹ

Địa chỉ

: TP.HCM

Quy mô

: 10 Tầng nổi, 1 tầng hầm

Năm thiết kế

: 2015

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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Dự Án

05

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

WEMBLEY
MEDICAL
WEMBLEY
MEDICAL
Quy mô

: 6941m²

Tổng diện tích sàn

: 6204m²

Mật độ xây dựng

: 50%

Chiều cao công trình : 3 tầng
Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

Dự Án

06

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ AN SINH
Địa chỉ

: Tân Hà, TP. Tuyên Quang

Chủ đầu tư

: Công ty Cổ Phần An Sinh

Quy mô

: 500 Giường

Diện tích đất

: 50.000m²

Tổng chiều cao

: 7 Tầng

Năm thiết kế

: 2017

Dự Án

07

Hiện trạng dự án : Khánh thành 9/2019

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẦN PHƯƠNG
Quy mô

: 200 Giường

Địa chỉ

: Hải Hậu, Nam Định

Tổng số tầng

: 9 Tầng

Nội dung thực hiện : Thiết kế trọn gói dự án
Năm thiết kế

: 2011

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN VÀ PHẪU THUẬT
Tên dự án

: Bệnh viện Phụ sản và phẫu thuật

Quy mô

: 200 Giường

Khối phẫu thuật

: 11 Phòng mổ

Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

Dự Án

08
Dự Án

09
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Dự Án

10
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOSPITAL LIFE TP. HCM
Chủ Đầu Tư:

: Dự án của tư nhân

Địa chỉ

: TP. HCM

Quy Mô

: 16 Tầng

Năm thiết kế

: 2019

Hiện trạng dự án : Dự kiến hoàn thành 02/2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Dự Án

11

Chủ Đầu Tư:

: Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Địa chỉ

: TP. Long Xuyên, An Giang

Quy Mô

: 600 Giường

Năm thiết kế

: 2018

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 115 - NGHỆ AN

Dự Án

12
Dự Án

13

Chủ đầu tư

: Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An

Địa chỉ

: Tp Vinh, Nghệ An

Quy mô

: 300 Giường

Tổng diện tích xây dựng : 17.658m²
Số tầng

: 10 tầng Nổi và 1 tầng hầm

Năm thiết kế

: 2019

Hạng mục thực hiện

: Thiết kế trọn gói

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

BÊNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GIA LAI
Địa chỉ

: TP. Pleiku

Quy Mô

: 300 Giường

Chủ Trì Thiết kế

: Kts Châu Phạm Phước Hoài

Năm thực hiện

: 2020

Hiện trạng dự án : Đang thiết kế cơ sở

Dự Án

14

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỆP HỘI TƯ NHÂN
Địa chỉ

: Đoan Hùng, Phú Thọ

CĐT

: Công ty cổ phần phát triển Y học việt

Quy mô

: 3 tầng

Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

KIENTRUCBENHVIEN.COM

CẢI TẠO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG HÀ
CĐT

: Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà

Quy mô

: 4 tầng

Hạng mục thiết kế : Thiết kế trọn gói
Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

PHÒNG KHÁM VỆ TINH BỆNH VIỆN
HÙNG VƯƠNG
Chủ đầu tư

: Bệnh Viện Đa Khoa Hùng Vương Phú Thọ

Quy mô

: 14 Tầng

Chủ Trì Thiết kế

: Kts Châu Phạm Phước Hoài

Năm thiết kế

: 2019

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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15
Dự Án

16

Hiện trạng dự án : Khánh thành 10/2019

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BS DÂN
Chủ đầu tư

: Bác sĩ Nguyễn Trạch Dân

Quy mô

: 5 Tầng

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

Năm thực hiện

: 2016

Hạng mục thực hiện : Trọn gói dự án

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM BÁC SỸ LÂM
Quy Mô

: Phòng khám siêu Âm

Địa chỉ

: Hà Nội

Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

Dự Án

17
Dự Án

18

Hạng mục thực hiện : Trọn gói dự án

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SƠN DƯƠNG
Chủ Đầu Tư

: Phòng Khám Đa Khoa Sơn Dương

Địa chỉ

: Sơn Dương, Tuyên Quang

Quy Mô

: 2 tầng

Năm thực hiện

: 2019

Hiện trạng dự án : Khởi công 07/2019
Hoàn thành

: 12/2019

Dự Án

19

35

Dự Án

20

HỒ SƠ NĂNG LỰC

KIENTRUCBENHVIEN.COM

PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN VĂN HỌC
Chủ Đầu Tư:

: Phòng khám tư nhân văn học

Địa chỉ

: Đoan Hùng, Phú Thọ

Quy Mô

: 4 Tầng

Năm thiết kế

: 2016

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

Dự Án

21

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH
SÓC TRĂNG
Chủ Đầu Tư:

: Phòng khám đa khoa Hòa BÌnh

Địa chỉ

: TP. Sóc Trăng

Quy Mô

: 10.000m2

Năm thiết kế

: 2019

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CẦU HAI

Dự Án

22
Dự Án

23

Chủ đầu tư

: Công ty cổ phần Y Học Việt

Địa chỉ

: Xã Chí Đảm, Phú Thọ

Số tầng

: 3 Tầng

Năm thiết kế

: 2019

Hạng mục thực hiện

: Thiết kế trọn gói

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH
HÙNG VƯƠNG 2
Địa chỉ

: Tuyên Quang

Quy Mô

: 2 Tầng

Chủ Trì Thiết kế

: Kts Châu Phạm Phước Hoài

Năm thực hiện

: 2019

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

Dự Án

24

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM
VỆ TINH HÙNG VƯƠNG
Địa chỉ

: Phú Thọ

CĐT

: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

Quy mô

: 3 tầng

Năm thiết kế

: 2019

Hiện trạng dự án : Đã đi vào họa động

KIENTRUCBENHVIEN.COM

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM HƯNG HÀ
CĐT

: Phòng Khám Đa Khoa Hưng Hà

Quy mô

: 3 Tầng

Hạng mục thiết kế : Trọn gói
Năm thiết kế

: 11/2019

Hiện trạng dự án

: Sắp đi vào hoạt động

HỒ SƠ NĂNG LỰC

36

Dự Án

25

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM BÌNH AN
Chủ đầu tư

: Phòng khám Bình An

Quy mô

: 5 Tầng

Chủ Trì Thiết kế

: Kts Châu Phạm Phước Hoài

Năm thiết kế

: 2019

Dự Án

26

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
HÒA BÌNH - SÓC TRĂNG
Địa chỉ
Diện tích
Hiện trạng dự án
Năm thực hiện

: Tp. Sóc Trăng
: 10.000 m2
: Đã đi vào hoạt động.
: 2019

Dự Án
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Hạng mục thực hiện : Trọn gói dự án

THIẾT KẾ KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA SƠN DƯƠNG
Quy Mô

: 2 Tầng

Địa chỉ

: Sơn Dương , Tuyên Quang

Năm thiết kế

: 2019

Hiện trạng dự án

: Đã đi vào hoạt động

Dự Án
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Hạng mục thực hiện : Trọn gói dự án

THIẾT KẾ CẢI TẠO NỘI THẤT BỆNH VIỆN
ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG
Chủ Đầu Tư

: Công ty cổ phần Y Học Việt

Địa chỉ

: Xã Chí Đản, Phú Thọ

Quy Mô

: 500 Giường

Năm thực hiện

: 2017

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

Dự Án
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37

Dự Án
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

KIENTRUCBENHVIEN.COM

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN
ĐA KHOA 115 - NGHỆ AN
Chủ Đầu Tư
Địa chỉ
Quy Mô
Năm thiết kế

: Bệnh viện đa khoa 115 - Nghệ An
: Tp. Vinh, Nghệ An
: 7 Tầng
: 2019

Hiện trạng dự án : Đang xin phép hoạt động

Dự Án

31

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN ĐA KHOA
QUỐC TẾ PHƯƠNG BẮC
Chủ Đầu Tư:

: Công ty cổ phần An Sinh

Địa chỉ

: Tân Hà, Tuyên Quang

Quy Mô

: 7 Tầng

Năm thiết kế

: 2020

Hiện trạng dự án : Đã đi vào hoạt động

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN LIFE HOSPITAL

Dự Án

32
Dự Án
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Quy Mô

: 16 Tầng

Địa chỉ

: Bình Thạnh, Tp. HCM

Năm thiết kế

: 2020

Hạng mục thực hiện

: Thiết kế trọn gói

Hiện trạng dự án

: Sắp đi vào hoạt động

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN
ĐA KHOA AN PHƯỚC BÌNH THUẬN
Địa chỉ

: Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Quy Mô

: 250 Giường

Chủ Trì Thiết kế

: Kts Châu Phạm Phước Hoài

Năm thực hiện

: 2020

Hiện trạng dự án : Đang thiết kế hồ sơ thi công

Dự Án

34

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN
THẨM MỸ JACQUELINE
Chủ đầu tư

: Bệnh viện thẩm mỹ Jacqueline

Địa điểm

: Quận 10, TP.HCM

Quy mô

: 3 Tầng

Năm thiết kế

: 2019

Hiện trạng dự án : Đang xin phép hoạt động

KIENTRUCBENHVIEN.COM

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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