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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Chủ đầu tư và Khách hàng!

Thay mặt CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY DỰNG AH, lời đầu tiên tôi xin gửi 
đến Quý đối tác & khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành 
công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý Chủ đầu tư và khách hàng đã quan tâm 
và lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với sự 
năng động, sáng tạo và nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên của công 
ty, cùng với sự hợp tác của các quý vị, AH đã và đang lớn mạnh không ngừng, ngày 
càng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung 
cấp dịch vụ đo đạc, tư vấn, thi công xây dựng được khách hàng tín nhiệm.

Với chiến lược phát triển tập trung vào chuỗi gắn kết và đầu tư máy móc cùng với 
trang thiết bị hiện đại, trong đó thành phẩm cuối cùng là các dịch vụ và công trình 
mà chúng tôi cung cấp, AH có đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, 
có khả năng thực hiện dịch vụ tư vấn chuyên sâu, có tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm cao với các dự án của Công ty. Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa 
chọn, chúng tôi xin gửi đến Quý đối tác & khách hàng bản hồ sơ năng lực với đầy đủ 
thông tin về doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của Quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn!
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VỀ CHÚNG TÔI

Ngay từ ngày đầu thành lập, CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY DỰNG AH, với sứ mệnh “Vì giá trị của 
mỗi chúng ta”, chúng tôi luôn xác định: “Mang lại những sản phẩm - dịch vụ tố nhất cho Quý khách hàng”. 
Bởi chúng tôi tâm niệm rằng: Khách hàng chính là người quyết định sự tồn tại, tương lai và phát triển của 
công ty... Vì vậy toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đều luôn tâm niệm và không ngừng cố gắng 
làm việc theo phương châm “trách nhiệm, tận tâm nâng tầm giá trị”. 

THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY DỰNG AH
Địa chỉ: 667 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

- Thiết kế - xây dựng : 0915073939 - 0909796201
- Đo đạc   : 0904301764
- Xin phép xây dựng : 0915073939 - 0909083727

Email: ctyxaydungah@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013279840165 - https://xaydungah.com
MST: 0313619849
Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng TMCP ACB - PGD Kiến Thiết
Số tài khoản ngân hàng: 226642019

LĨNH VỰC KINH DOANH:
- Đo GPS, định vị công trình, ranh đất.
- Đo đạc hiện trạng nhà – đất,
- Đo đạc phục vụ công tác đền bù giải toả, tranh chấp.
- Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất ,lập bản đồ tổng thể phân lô
-  Đo đạc, khảo sát địa hình, tính toán khối lượng san lấp
- Thiết kế xin phép xây dựng, kiến trúc nhà dân dụng.
- Tư vấn , thi công xây dựng nhà ở.
- Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ
- Dịch vụ công chứng, trước bạ
- Dịch vụ xin phép xây dựng
- Dịch vụ môi giới bất động sản
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THẾ MẠNH CỦA AH

Con người là tài sản lớn nhất của Công ty. Để xây dựng được giá trị cốt lõi “SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, TẬN 
TÂM NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”, AH là tập thể của những con người giàu kinh nghiệm, năng lực, sẵn sàng đáp 
ứng các yêu cầu từ khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý vận hành.  

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

Để khẳng định và phát triển thương hiệu, AH cam kết nỗ lực tối đa đem tới khách hàng các giải pháp, chất 
lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tất cả các mong đợi từ Quý khách hàng.

UY TÍN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

AH hoạt động theo triết lý kinh doanh dựa trên nền tảng ‘’Giá trị cộng đồng’’. Chúng tôi tin rằng bằng việc 
kết hợp các yếu tố giải pháp tối ưu, quy trình chuẩn mực, nhân sự tận tâm để từ đó có được dịch vụ hoàn 
hảo hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng.

TRIẾT LÝ KINH DOANH “GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG”

“NHÀ! KHÔNG CHỈ LÀ NƠI ĐỂ Ở...
NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ, LÀ TỔ ẤM!”

“Kiến trúc sư là người có thể tạo ra không gian giúp những bữa ăn đạm bạc nhất trở nên ngon lành hơn, 
khiến người sử dụng cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ và dễ chịu hơn.”
Câu nói của kiến trúc sư nổi tiếng TOYO ITO cũng là điều mà AH luôn cố gắng: hòa hợp giữa ý muốn gia 
chủ và tính hợp lý của thiết kế, để tạo được một nơi mà mọi người trong gia đình luôn muốn về.
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hòa mình cùng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, công ty đã và đang 
xây dựng chất lượng dịch vụ của mình theo tiêu chuẩn, từ đó vươn 
mình ngày càng lớn mạnh và nằm trong top 100 doanh nghiệp 
đứng đầu dịch vụ đo đạc, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng hàng 
đầu tại Việt Nam.

- Tạo ra những dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy, tận tâm trong lĩnh 
vực đo đạc, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, từ đó đồng hành 
cùng các đối tác mang lại những giá trị kinh tế cao nhất với phương 
châm “Tận tâm vì lợi ích khách hàng”.

- Mang lại những giải pháp hữu ích, trọn gói, nhanh chóng và tiện 
lợi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

- Giúp khách hàng vượt qua mọi rào cản, trở ngại trong quá trình 
thi công một cách hiệu quả, kịp thời và an toàn.

- Sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là điều mà chúng tôi 
luôn tâm niệm hướng tới
- Uy tín và chất lượng dịch vụ luôn được xem là kim chỉ nam cho 
mỗi hoạt động
- Tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của 
công ty nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Bộ máy quản lý của công ty chia thành các phòng ban chuyên môn phụ trách từng phần việc riêng. Tuy 
nhiên các phòng ban này lại được phối hợp với nhau chặt chẽ nhằm tạo nên hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty được nhịp nhàng thuận lợi. Bộ máy công ty được tổ chức theo sơ đồ trên.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

PHÒNG
SẢN XUẤT

ĐỘI
THI CÔNG

ĐỘI
BẢO HÀNH- 

THIẾT BỊ

XƯỞNG
THIẾT KẾ

ĐỘI KS
CÔNG 
TRÌNH

PHÒNG
CSKH

PHÒNG
TÀI VỤ

PHÒNG
THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
KẾ TOÁN
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
8 AH PROFILE



NĂNG LỰC GIÁM SÁT THI CÔNG

YÊU CẦU VỀ GIÁ THÀNH
Giảm giá thành xây dựng phần thô (thể hiện thông qua việc giảm tổng số tiền vật liệu sắt thép, bê 
tông cũng như tiền nhân công xây dựng công trình).

YÊU CẦU VỀ ĐỘ BỀN
Đảm bảo được tất cả các yêu cầu về độ bền vững của công trình, thỏa mãn tất cả các quy định 
nêu trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam. Đảm bảo được tất cả các yêu cầu về 
kiến trúc và hệ thống cơ - điện.

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ
Phương án kết cấu phải cho tốc độ thi công nhanh nhất. Muốn vậy, biện pháp này phải đơn giản. 
Trong công trình xây dựng và nhiều dự án khác...do chúng tôi thiết kế và vừa được hoàn thành 
vừa qua, tốc độ thi công đã đạt được tiến độ nhanh chóng cho một tầng điển hình.

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC
Phải phù hợp với năng lực thi côngcủa nhà thầu tại địa phương. Ở các địa phương, hiện có hàng 
chục đơn vị thi công đã từng tham gia các công trình của chúng tôi. Nhờ vậy, Chủ đầu tư ngày 
càng có nhiều phương án lựa chọn các đơn vị thi công và đơn giá thi công loại hình này đang 
giảm xuống một cách mạnh mẽ.

YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG
Xây dựng AH luôn tâm niệm: Sự tồn tại và phát triển của chúng tôi trước hết là nhờ sự tn cậy của 
khách hàng. Với mục têu quan trọng hàng đầu “Tất cả vì chất lượng công trình” các kỹ sư Quản 
lý dự án và Tư vấn giám sát của Công ty luôn coi “Công trình như nhà mình”.
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Chiến lược kinh doanh của AH xem phát triển bền 
vững là một yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không 
chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với 
những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi 
trong chiến lược kinh doanh của mình. Với ba trụ 
cột phát triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội, AH đã 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Nỗ lực hết mình vì lợi ích của 
khách hàng.1 3

2 4ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
Làm cho cuộc sống ngày càng 
tốt đẹp hơn.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đặt lợi ích của người lao động 
ngang bằng với Công ty.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ mội trường vì thế hệ 
tương lai. 

đạt được Mục tiêu kinh doanh, Bảo vệ danh tiếng 
và Duy trì thành công bền vững.

Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị 
hàng đầu về xây dựng, tư vấn và đo đạc chuyên 
nghiệp, vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về 
thương hiệu.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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XÂY DỰNG AH rất hân hạnh được phục vụ quý khách với tinh thần: 
“Hợp tác cùng phát triển”.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến 
lược kinh doanh của mình. Từng bước nỗ lực trở thành một 

trong những đơn vị hàng đầu về xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về 

thương hiệu.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO 
ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ:
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng 
uy tín - chất lượng tại mọi nơi, chúng tôi luôn 
nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ thông qua 
việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng 
phục vụ, áp dụng nhiều phương pháp cùng khoa 
học công nghệ để phục vụ khách hàng tốt nhất 
và phát huy tối đa nguồn nhân lực.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM:
Chúng tôi cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối 
đa nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm 
của khách hàng làm mục đích để hoạt động. 
Chúng tôi cam kết các công trình của luôn đạt 
tiến độ, chất lượng.

LUÔN LUÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO:
Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn 
tại và phát triển, Công ty phải luôn luôn năng 
động và sáng tạo, nhằm tạo ra những công 
trình chất lượng, độc đáo đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của thị trường. Trong công ty, 
chúng tôi tạo một môi trường làm việc thoải 
mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể tự 
do phát huy hết khả năng và luôn mong muốn 
đem lại hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng.
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CHẤT LƯỢNG 

CHUYÊN NGHIỆP NỖ LỰC 

SÁNG TẠO

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết 
định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa 
của thành công, chúng tôi xem việc đảm bảo 
tiến độ và chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến 
lược trong sự nghiệp phát triển của mình. Mục 
tiêu của công ty là mang đến tối ưu hóa về kinh 
tế cho khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi được vận hành bởi đội 
ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với rất 
nhiều kinh nghiệm.
Bộ phận tuyển dụng luôn chủ động tìm các ứng 
cử viên có tay nghề cao nhất để cung cấp kịp 
thời cho khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết, 
vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý khách 
hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa trong tương lai để 
cùng mang đến thành công cho tất cả đối tác 
khách hàng cùng đồng hành với mình.

Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát 
triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 
như đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ, không 
có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng 
tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp nhất 
với lợi ích của khách hàng.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
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MÁY MÓC, THIẾT BỊ
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HÌNH ẢNH CÔNG TY
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở ANH BÌNH NAM KHANG

Địa Chỉ: Khu dân cư Nam Khang, 

Long Trường, Quận 9

CÔNG TRÌNH: NHÀ ANH HÙNG
Địa Chỉ: Khu dân cư Himlam, Phú Đông, Dĩ An, Bình Dương
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TRÌNH: ÔNG LÊ VĂN LÝ
Địa chỉ: P. hẻm 48, đường D1, 
Long Trường, Quận 9
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở CHÚ LỰC
Địa chỉ: 145 đường 14 , Phường Phước Bình, Quận 9
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CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở CHỊ NGUYỄN NGỌC HẰNG

Địa Chỉ: 15 Mạc Điển Tích, Long Phước, Quận 9

18 AH PROFILE



CÔNG TRÌNH: CHÚ HẢI LONG THUẬN
Địa Chỉ: Quận 9

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở CÔ NGUYỄN THỊ CẬY
Địa Chỉ: 145/9 Phước Long B, Quận 9
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CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở ANH VŨ VĂN TÀI
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CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở NGUYỄN ĐĂNG TUYẾN
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- Chủ sở hữu của phần nhà đất cần liên hệ với cơ quan chức năng đủ thẩm quyền để xin cấp chứng nhận 
quyền sở hữu nhà/đất.
- Sau khi đã có đầy đủ giấy tờ từ cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu sẽ liên hệ với các công ty xây dựng để 
lập hiện trạng bản vẽ và ký xác nhận.
- Sau khi đã có bản vẽ hiện trạng nhà đất chủ sở hữu mang bản vẽ này đến cơ quan có đủ thẩm quyền xin 
cấp giấy chứng nhận để được xử lý và cấp giấy.

- Cơ quan thẩm quyền sẽ hướng dẫn chủ sở hữu có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận liên hệ với những 
đơn vị có chức năng thực hiện tiến hành đo đạc, lập bản đồ vị trí đất và bản vẽ hiện trạng nhà.
- Chủ sở hữu của phần nhà đất đó cần liên hệ với cơ quan chức năng đủ thẩm quyền để xin cấp chứng 
nhận quyền sở hữu nhà/ đất. Sau khi đã có đầy đủ giấy tờ từ cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu sẽ liên hệ 
với các công ty xây dựng để lập hiện trạng bản vẽ và ký xác nhận.
- Sau khi đã có bản vẽ hiện trạng nhà đất, chủ sở hữu mang bản vẽ này đến cơ quan đủ thẩm quyền hồ sơ 
xin cấp giấy chứng nhận để được xử lý và cấp giấy.

Có rất nhiều trường hợp cần phải tiến hành đo đạc. Chẳng hạn như khi có sự thay đổi về diện tích, mục đích 
sử dụng, đối tượng sở hữu, thông tin về tình trạng pháp lý,.. của nhà, đất.
Khi đó, bất động sản này cần được tiến hành đo đạc lại hiện trạng đang sử dụng. 

Về vấn đề thủ tục, yêu cầu về hồ sơ, quy trình…khi tiến hành đo đạc, người ta chia thành hai trường hợp. 
Một là đo đạc những khu vực đã có sẵn bản đồ địa chính có tọa độ và hai là ở những khu vực đang đo đạc 
để thiết lập bản đồ địa chính có tọa độ.

THỦ TỤC LẬP BẢN VẼ NHÀ ĐẤT VỚI NƠI ĐÃ CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ RÕ RÀNG

THỦ TỤC LẬP BẢN VẼ NHÀ ĐẤT VỚI KHU VỰC CHƯA CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ

KHI NÀO CẦN ĐO HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT?

ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT CẦN NHỮNG GÌ?

ĐO HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT

LẬP BẢN VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT

Phương pháp đo GPS tĩnh được sử dụng để xác định hiệu tọa độ, hay còn được gọi là vị trí tương hỗ, giữa 
hai điểm cần xem xét với độ chính xác cao. Phương pháp này được sử dụng nhằm đáp ứng các yêu của 
công tác trắc địa địa hình.

Phương pháp đo GPS động cho phép chủ đất xác định được các vị trí tương đối của hoàng loạt các điểm 
so với điểm làm mốc (đã xác định vị trí tọa độ). Khác với phương pháp đo GPS tĩnh, phương pháp này chỉ 
cần thu tín hiệu trong vòng một phút tại mỗi điểm đo.

ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ GPS

ĐO GPS TĨNH

ĐO GPS ĐỘNG
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CÁC HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ ĐO ĐẠC
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CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC 
THIẾT KẾ XÂY DỰNGAH

Địa chỉ: 667 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Số điện thoại:

- Thiết kế - xây dựng : 0915073939 - 0909796201

- Đo đạc  : 0904301764

- Xin phép xây dựng : 0915073939 - 0909083727

Email: ctyxaydungah@gmail.com

Website: https://xaydungah.com - MST: 0313619849


