
 

 

 

 

THUYẾT MINH TÓM TẮT 

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TRỤ SỞ CÔNG TY - CONINCO BUILDING 

ĐỊA ĐIỂM XD: SỐ 4 TÔN THẤT TÙNG, TRUNG TỰ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 

 

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ. 

1. Tên Chủ đầu tư:  

- Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, HN. 

- Điện thoại: 04.38523706   Fax: 04.35741231. 

- Đại diện là: Ông Nguyễn Văn Công Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. 

2. Hiện trạng Trụ sở Công ty. 

- Hiện trạng trụ sở Công ty CONINCO tại số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội gồm 1 khối nhà 5 tầng và 1 khối nhà 7 tầng. Các công 

trình được xây dựng từ lâu. Đặc biệt là khối nhà 5 tầng được xây dựng qua nhiều giai 

đoạn từ những năm 1985-1990. 

3. Sự cần thiết đầu tư. 

- Công trình hiện trạng Trụ sở Công ty CONINCO đã bắt đầu xuống cấp, không đáp ứng 

được điều kiện làm việc cho lượng lớn cán bộ của Công ty. 

- Với sự phát triển lớn mạnh của Công ty CONINCO như hiện nay, yêu cầu đòi hỏi phải 

xây dựng lại Trụ sở Công ty khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về diện tích văn 

phòng làm việc của gần 1.000 cán bộ Công ty mẹ và 8 công ty thành viên trong hệ thống 

nhượng quyền thương hiệu là cần thiết, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu 

CONINCO ngày càng vững mạnh. 

- Việc xây dựng Trụ sở mới hiện đại còn góp phần tạo cảnh quan kiến trúc của khu vực. 

Công trình cùng với hệ thống các công trình lân cận: Tòa nhà văn phòng Eurowindow, 

Trung tâm thương mại Vinmart, trường quốc tế Vingroup,… tạo thành một điểm nhấn 

kiến trúc quan trọng tại nút giao ngã tư Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc 

– Đông Tác. 

 

II. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN. 

1. Tên dự án: Tòa nhà CONINCO BUILDING. 

2. Địa điểm xây dựng: Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. 

3. Quy mô dự án: Căn cứ Văn bản số 5460/QHKT-PAKT (P2) ngày 23/11/2015 của sở 

Quy hoạch kiến trúc về chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, quy mô 

dự án gồm: 



 

 

 

- Diện tích đất thực hiện dự án : 1.814m2 (diện tích đất hiện có của Công ty). 

- Diện tích xây dựng công trình : 1.076m2. 

- Mật độ xây dựng   : 59,3%. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng (Không bao gồm diện tích sàn tầng hầm, tum thang kỹ 

thuật): 19.760,8m2. Diện tích sàn xây dựng tầng hầm 6.237,5m2. 

- Tầng cao công trình  : 19 tầng nổi + 01 tum thang kỹ thuật và 4 tầng hầm. 

4. Chức năng công trình: 

- Các tầng hầm: Bố trí chỗ đỗ xe, khu kỹ thuật. Diện tích các tầng hầm đáp ứng được 

khoảng 115 chỗ đỗ xe ô tô. 

- Tầng 1: Bố trí sảnh tòa nhà và khu vực đỗ xe ngoài nhà. 

- Tầng 2: Bố trí làm Hội trường đa năng với quy mô hội trường 400 chỗ. 

- Tầng 3 đến tầng 11: Văn phòng làm việc các đơn vị sản xuất: 

- Tầng 12 đến tầng 19: Văn phòng Ban Tổng giám đốc, khối quản lý, các công ty nhượng 

quyền, công ty liên kết. 

5. Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn tự có của Chủ đầu tư: 100 tỷ đồng. 

- Vốn huy động, vốn vay thương mại: 400 tỷ đồng. 

7. Tiến độ thực hiện: 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư   : Năm 2016 -2017. 

- Giai đoạn đầu tư xây dựng  : Năm 2017-2020. 

- Bàn giao đưa công trình vào sử dụng : Năm 2020. 

8. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện dự án. 
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