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TỰ HÀO LÀ
NHÀ THẦU THI CÔNG
THẠCH CAO
CHUYÊN NGHIỆP

GIỚI THIỆU
Vĩnh Gia Phú Construction
Được thành lập từ ngày 03/02/2016, với đội ngũ từ Phòng Thi Công Công Ty Cổ Phần Công
Nghiệp Vĩnh Tường, Vĩnh Gia Phú là sự tiếp nối sau khi Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh
Tường dừng ký hợp đồng thi công thạch cao các công trình trên toàn quốc.
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SỨ MỆNH & TẦM NHÌN
Với nhiều năm kinh nghiệm, Vĩnh Gia Phú tự hào là NHÀ THẦU THI CÔNG trần thạch cao,
trần nhôm, vách thạch cao, vách ngăn nhẹ và chỉ thạch cao chuyên nghiệp cho các công trình
lớn trong cả nước bao gồm khách sạn - resort cao cấp, trung tâm thương mại -giải trí, khu
phức hợp, văn phòng, rạp chiếu phim, nhà xưởng, sân bay.

Sứ mệnh
Mong ước của chúng tôi là góp phần mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho công trình với chất lượng
đỉnh cao.

Tầm nhìn
Vĩnh Gia Phú phấn đấu trở thành nhà thầu thi công thạch cao chuyên nghiệp hàng đầu đáng
tin cậy cho các công trình trên toàn quốc.

Giá trị cốt lõi

Tinh thần trách nhiệm

Uy tín, chất lượng hơn lợi nhuận

Biết ơn và quan tâm

Niềm tin và sự đồng hành
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VÌ SAO NÊN CHỌN VĨNH GIA PHÚ
Đội ngũ Vĩnh Gia Phú được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu lớn tin cậy qua nhiều công trình bởi
các lý do sau:
Am tường kỹ thuật thi công
Cam kết uy tín chất lượng
Đội ngũ dày dạn kinh nghiệm
Độ phủ rộng khắp cả nước
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ĐỘI NGŨ
CỦA CHÚNG TÔI

Ông ĐẶNG HOÀI PHONG
CHỦ TỊCH HĐQT – GIÁM ĐỐC

Với đội ngũ kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm
và thợ thi công lành nghề, tận tâm, chúng tôi
cam kết mang đến khách hàng sự hài lòng
cao nhất với chất lượng đảm bảo cùng vẻ
thẩm mỹ khi công trình hoàn thiện, góp phần
tô điểm cho vẻ đẹp tổng thể của công trình.

Chất lượng thi công luôn được đặt lên hàng đầu
Góp phần tạo nên những công trình tuyệt tác

6

ĐỘI NGŨ

VĨNH GIA PHÚ

Anh CHÂU CHÍ HÙNG

Anh LÊ XUÂN BÌNH

Phó Giám Đốc

Trưởng phòng QLDA

Anh PHẠM NGỌC LONG

Anh NGUYỄN HOÀI NAM

Anh NGUYỄN VĂN VINH

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng

Anh VÕ PHẠM TUYÊN

Anh ĐÕ HỮU HẢI

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng
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TỔNG QUAN
VỀ CÔNG TY

> 30
Công trình
Khách sạn và resort 5 sao
Hệ thống rạp chiếu phim

CHÚNG TÔI LÀ AI ?
Không chỉ thi công trần thạch cao, tường thạch cao cách âm,
chống cháy cùng các mặt dựng khó tại các vị trí như ban
công, lô gia với vật liệu tấm xi măng sợi luôn là ưu thế của
Vĩnh Gia Phú. Chúng tôi nhận thi công các công trình trên
toàn quốc từ Bắc chí Nam, với yêu cầu khắt khe về kỹ thuật
và về mặt thẩm mỹ, và trên hết, chúng tôi cam kết sự hài lòng
của khách hàng khi bàn giao và nghiệm thu công trình.

Chung cư và toà nhà văn phòng
Mặt dựng
Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa cúa sự
thành công và phát triển của Vĩnh Gia Phú

145 TỶ
Doanh số thi công

Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo cho nỗ lực
của chúng tôi.

“Sự thỏa mãn của khách hàng là
thước đo năng lực của công ty bạn”
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Công trình
Thương mại - Giải trí
Văn phòng

Cụm rạp Galaxy Cinema:


Galaxy Cinema Tràng Thi, Vinh, Hải Phòng



Galaxy Cinema Buôn Ma Thuột, Cà Mau



Galaxy Cinema ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Sân bay
Khách sạn

Phạm Văn Chí, Nguyễn Văn Quá, Trung
Chánh, Huỳnh Tấn Phát.
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Công trình
Khu phức hợp



Công trình
Khách sạn - Resort
Ramada Kahuna Hồ Tràm Strip,

Bà Rịa - Vũng Tàu


JW Marriott Cam Ranh, Khánh Hòa



Lucky Star Resort (Movenpick)

Phú Quốc


Alma Resort Cam Ranh



Crowne Plaza Phú Quốc



Resort Westin Cam Ranh
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

THI CÔNG HOÀN THIỆN
THẠCH CAO VÀ SƠN NƯỚC

THI CÔNG TRẦN VÀ TƯỜNG
THẠCH CAO

Bao gồm thi công trần, vách, chỉ phào
thạch cao và sơn nước. Đây cũng là
các hạng mục quan trọng quyết định
đẳng cấp và vẻ đẹp của công trình.

Luôn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khi
thi công trần và tường thạch cao giúp
chúng tôi trở thành nhà cầu thạch cao
chuyên nghiệp được tin cậy.

Tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư Vĩnh
Gia Phú sẽ đề xuất các giải pháp thi
công phù hợp, chất lượng với chi phí
cạnh tranh. Đồng thời đội ngũ giám sát
và thợ thi công của Vĩnh Gia Phú với bề
dày kinh nghiệm lâu năm sẽ đảm bảo
chất lượng hoàn thiện công trình tối ưu.

Với định hướng uy tín, chất lượng được
đặt lên hàng đầu, mỗi công trình chúng
tôi đảm nhận đều là kết quả nỗ lực
không ngừng của cả một tập thể luôn
hướng đến khách hàng.

* Công trình tham khảo:
 JW Marriot Resort Cam Ranh;
 Trung tâm TM văn phòng và
căn hộ Artermis;
 Vinhomes Metropolis – Tòa
HH2

*Công trình tham khảo :
 Chung cư Kingdom 101 quận

10, Tp.HCM;
 Văn phòng hạng A, UOA quận
7, Tp.HCM;
 Trung tâm Thương mại, Văn
phòng và căn hộ Artemis số 03
Lê Trọng Tấn, Hà Nội;
 Chung cư Vinhomes Metropolis
29 Liễu Gia, Ba Đình, Hà Nội..
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THI CÔNG
CÁCH ÂM – CHỐNG CHÁY

THI CÔNG TRẦN VÀ MẶT DỰNG
KHU VỰC ẨM – NGOÀI TRỜI

Thi công hệ vách/trần cách âm - chống
cháy là một trong các thế mạnh của chúng
tôi với chuỗi rạp chiếu phim, sân bay, khách
sạn-resort 5 sao.

Khu vực ẩm ướt hay ngoài trời như ban
công, mặt dựng với tấm xi măng cần
giải pháp thi công chuyên biệt yêu cầu
kỹ thuật chuẩn xác và kinh nghiệm.

Yêu cầu nghiêm ngặt về các chỉ sổ cách
âm- chống cháy ở các công trình như
khách sạn - resort 5 sao, hệ thống rạp chiếu
phim, karaoke, phòng máy... đòi hỏi kiến
thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế
của đội ngũ thi công.

Không chỉ thi công thạch cao, một số
khu vực ngoài trời như ban công, mặt
dựng với vật liệu tấm xi măng sợi cũng
là một trong các hạng mục thi công
thường được chúng tôi đảm nhiệm.

* Công trình tham khảo:
 Các cụm rạp chiếu phim Galaxy ở
Cà Mau; Long Xuyên, Tp.HCM,
Buôn Ma Thuột, Hải Phòng, Vinh,
Hà Nội.
 Sân bay Cam Ranh

. * Công trình tham khảo:
 Toà nhà văn phòng Đại Quang
Minh, khu đô thị Sala, quận 2,
Tp.HCM
 Khách sạn - resort Crowne
Plaza Phú Quốc
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KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI
Chỉ Huy Trưởng – Công trình Alma
Resort Cam Ranh
Công ty CP Xây dựng Central – Nhà thầu chính
Với đội ngũ giám sát chuyên nghiệp, luôn có tinh thần trách
nhiệm cao trong công việc, nắm bắt công việc nhanh, hiểu rõ bản
vẽ và luôn lắng nghe sự chỉ đạo của của nhà thầu Central để đáp
ứng tiến độ và chất lượng cao tại dự án Alma Resort Cam Ranh.
Ngoài ra, đội ngũ công nhân của Vĩnh Gia Phú có tay nghề cao,
luôn tuân thủ quy định công trình, đáp ứng được yêu cầu khắt
khe và mong muốn như kỳ vọng của chủ đầu tư, mang lại sự hài
lòng của khách hàng.

PHẠM VI
HOẠT ĐỘNG

4 CÔNG
TRÌNH

8 CÔNG
TRÌNH

14 CÔNG
TRÌNH

12

QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Để đảm bảo tư vấn và báo giá chính xác cho công trình, chúng tôi mong nhận được
sự hỗ trợ của quý khách hàng liên quan đến thông tin cung cấp về công trình, bao
gồm


Loại công trình sẽ thi công,



Tiến độ hiện tại của dự án,



Ngân sách cụ thể cho hạng mục cần báo giá



Mô tả và quy chuẩn yêu cầu về vật liêụ, kỹ thuật và công năng,



Thời gian hoàn thiện mong muốn



Bản vẽ và tài liệu liên quan

Nhận thông tin

Khảo sát

Bóc tách khối lượng

Nhận thông tin của
khách hàng về dự án cần
tư vấn và báo giá, bao
gồm loại công trình, tiến
độ hiện tại, mô tả yêu
cầu về kỹ thuật và công
năng, vật liệu (spec), tài
liệu và bản vẽ đi kèm …

Tiến hành khảo sát công
trình trên thực tế để tìm hiểu
về điều kiện thi công, mặt
bằng, vận chuyển vật tư.
Nếu chưa thể khảo sát thì
báo giá chỉ mang tính chất
tham khảo và có thể thay đổi
theo điều kiện thực tế.

Đội ngũ kỹ sư của Vĩnh Gia
Phú sẽ tiến hành bóc tách
khối lượng theo từng khu
vực và yêu cầu cụ thể để có
thể tính toán khối lượng vật
tư, nhân công và tiến độ
hoàn thành dự án theo điều
kiện hiện tại.

Báo giá
Khách hàng sẽ nhận
được báo giá chi tiết theo
từng khu vực và yêu cầu
thi công cụ thể. Báo giá
cũng sẽ mô tả kết cấu vật
liệu (khung + tấm + phụ
kiện) cùng khẩu độ thi
công tại từng khu vực.

“Chất lượng của công trình và

sự hài lòng của khách hàng
luôn được chúng tôi đặt lên
hàng đầu”
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CÔNG TRÌNH THAM KHẢ O

KHÁCH SẠN - RESORT
1. Ramada Kahuna Hồ Tràm Strip, Bà
Rịa - Vũng Tàu

THƯƠNG MẠI GIẢI TRÍ
Hệ thống rạp chiếu phim Galaxy như:
1. Galaxy Huỳnh Tấn Phát

2. JW Marriott Cam Ranh, Khánh Hòa

2. Galaxy Long Xuyên

3. Alma Resort Cam Ranh

3. Galaxy Hải Phòng

4. Crowne Plaza Phú Quốc
5. Resort Westin Cam Ranh

KHU PHỨC HỢP

VĂN PHÒNG - SÂN BAY DÂN DỤNG

1. Gold Coast Nha Trang

1. Sân bay quóc tế Cam Ranh

2. Khu phức hợp Kingdom 101, Quận 10

2. Dân dụng: Vinhomes Metropolis –

3. Vinhomes Central Park Landmark 2

Tòa HH2
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CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

Ramada Kahuna Hồ Tràm Strip
Bà Rịa - Vũng Tàu

Hạng mục thi công

Khu khách sạn từ tầng 8-18:


Thi công vách thạch cao cách âm và chống cháy để thay thế toàn bộ tường gạch
truyền thống. Khung vách đôi + mỗi mặt 02 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm
+ một lớp bông Rookwool 40kg/m3.



Toàn công trình đều được đóng trần thạch cao 9mm hoặc thạch cao chống ẩm
12,5mm.
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Crowne Plaza Phú Quốc
Kiên Giang, Việt Nam

Hạng mục thi công
Toàn bộ công trình gồm khách sạn và Villa:


Trần chìm thạch cao tiêu chuẩn 9mm hoặc tấm Duraflex 9mm.
 Thi công ron nhựa chống nứt trần Duraflex.
 Tường thạch cao 02 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm

Alma Resort Cam Ranh
Khánh Hòa, Việt Nam

Hạng mục thi công
Khu vực sảnh đón, hội nghị, siêu thị, trung tâm giải trí, karaoke, tất cả nhà hàng ăn
uống và 200 villa:
 Trần chìm thạch cao đục lỗ tiêu âm 12mm.
 Trần chìm thạch cao chịu nước 12.7 mm.
 Trần chìm tấm DuraFlex 6mm.
 Trần chìm thạch cao tiêu chuẩn12.5mm/chống ẩm 12,5mm
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JW Marriott Cam Ranh
Khánh Hoà, Việt Nam

Hạng mục thi công
* Toàn bộ công trình gồm khách sạn và villa:
 Trần thạch cao chống ẩm 9mm hoặc tấm thạch cao chịu nước Glasroc H.
 Trần nổi tấm thạch cao trang trí chống ẩm 9mm Gypdecor PVC VT4.
 Chỉ thạch cao uốn cong trong phòng khách sạn và các bức tường phù điêu cho
khu vực Beach Club.
* Nhà nhân viên thuộc JW Marriot
 Trần thạch cao chống ẩm 9mm.

Sân bay quốc tế Cam Ranh
Khánh Hoà, Việt Nam

Hạng mục thi công






Mặt dựng trên đầu vách kính bao xung quanh Nhà ga, vách ngăn sảnh chờ, cách
âm phòng máy, vách ngăn 4 đường ống dẫn ra máy bay.
Thi công toàn bộ vách bao che quanh nhà ga cách âm bằng khung 100/102
Vách tiêu âm cho các phòng máy AHU,
Trần cách âm cho phòng máy
Trần chìm tấm xi măng 12mm, & Trần tiêu âm cho khu vực công cộng
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CHUỖI HỆ THỐNG RẠP GALAXY CINEMA

Galaxy Huỳnh Tấn Phát
Q7, TPHCM,, Việt Nam

Galaxy Long Xuyên
Kiên Giang, Việt Nam

18

Galaxy Hải Phòng
Hải Phòng, Việt Nam

Hạng mục thi công


Tường thạch cao rạp phim gồm có các loại sau:
1. Khung xương đôi 125/127 dày 0,8mm + 2 mặt 3 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn
12,5mm, một mặt 03 lớp tấm + tấm thạch cao chống cháy 15,8mm, mỗi mặt 01 lớp
tấm + 2 lớp bông Rock Wool dày 100, tỉ trọng 40kg/m3.
2. Khung xương đôi 90/92 dày 0,8mm + tấm thạch cao tiêu chuẩn 15mm, một mặt
01 lớp tấm, một mặt 2 lớp tấm + tấm thạch cao chống cháy 15,8mm, mỗi mặt 01
lớp tấm + 2 lớp bông Rock Wool dày 100, tỉ trọng 40kg/m3.
3. Khung xương 75/76 dày 0,8mm + tấm thạch cao tiêu chuẩn 15mm, 01 mặt 01
lớp tấm + tấm thạch cao chống cháy 15,8mm, 01 mặt 01 lớp tấm + 01 lớp bông
Rock Wool dày 100, tỉ trọng 40kg/m3.



Trần nổi 02 lớp trần:
1. Lớp 1: Trần nổi 610 x 610 tấm Dura 3,5mm và trên thả 01 lớp bông Rock Wool
dày 75mm, tỉ trọng 40kg/m3 để cách âm.
2. Lớp 2: Trần nổi 610×610 sơn đen, tấm sợi khoáng sơn đen.
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Vinhome Metropolis, Toà HH2
Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục thi công
Khu căn hộ (21 tầng):
 Thi công trần thạch cao tiêu chuẩn 9mm hoặc thạch cao chống ẩm 9mm.
 Trần thạch cao khung nổi + tấm thạch cao 9mm phủ PVC.

Gold Coast, Nha Trang
Khánh Hoà, Việt Nam

Hạng mục thi công




Tầng trệt và một số vách ngăn tầng 9.
Trần chìm 02 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm.
Vách thạch cao 01 lớp tấm tiêu chuẩn 9mm
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VĨNH GIA PHÚ
CONSTRUCTION

Lầu 6, 76 Cách Mạng Tháng 8,
P.6, Q.3, TPHCM
Tel : 02839306098

`

gmail@vinhgiaphu.com
https://vinhgiaphu.vn
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