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Họ và tên NGUYỄN ĐÌNH THI 

Ngày sinh 25/5/1971 

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Nghề nghiệp Ths. Kỹ sư xây dựng 

 
 
 

 

Trình độ 

học vấn 

1989 - 1994 Đại học Xây dựng Hà Nội Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành 

Vi khí hậu Môi trường khí 

1998 - 2000 Đại học Xây dựng Hà Nội Thạc sĩ kỹ thuật môi trường 

 
 

 

Ngoại ngữ Tiếng Anh Nghe, nói, đọc, viết Tốt 

 
 

Tham gia các 

tổ chức nghề 

nghiệp 

Hội lạnh và điều hoà không khí Việt Nam – Uỷ viên BCH TW Hội. 

 

 

Chứng chỉ 

chuyên môn 

 Bằng kỹ sư ASIAN do Hiệp Hội kỹ sư Đông Nam Á cấp. 

 Chứng chỉ đào tạo khóa học về quản lý chất thải rắn đô thị do SIDA 

Thụy Điển tổ chức. 

 Cử nhân Ngoại ngữ - Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội. 

 Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị- hành chính – Học viện Chính trị- 

hành chính KV I cấp 22/5/2012. 

 Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo “Giám đốc điều hành CEO” 

do Viện quản trị kinh doanh Đại học kinh tế Quốc dân cấp 05/12/2014. 



 

 

Kinh nghiệm -   Từ 6/2017 đến nay: Phó TGĐ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – 

CTCP (VNCC) 

 - Từ 4/2007 đến 6/2017: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) 

 -  Từ năm 2005 – 4/2007: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cơ điện- 

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng – CDC. 

 -   3/2003 – 2005: Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cơ điện- Công ty 

tư vấn thiết kế xây dựng – CDC. 

 - Từ năm 2000 – 3/2003: Cán bộ thiết kế Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cơ điện- 

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng - CDC 

 - Từ năm 1997 – 1999 Cán bộ thiết kế CBC – Pháp  

 -   Từ năm 1994 – 1997 Cán bộ thiết kế tại Công ty Tư vấn xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp Việt Nam (VCC) 

 

Dự án tiêu biểu 

 
 1. Quần thể đô thị và du lịch quốc tế Ariyana (Tư vấn TKBVTC Hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 2) 

  Chủ đầu tư : Công ty CP Khách sạn và du lịch Thiên Thai 

  Địa điểm : Đà Nẵng 

  Quy mô : 5 ha 

  Thời gian thực hiện : 2016 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 2. Tòa nhà văn phòng HUD TOWER (Tư vấn giám sát phần cơ điện) 

  Chủ đầu tư : Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị 

  Địa điểm : Thanh Xuân, Hà Nội 

  Quy mô : 27-32 tầng, 3 tầng hầm, 70.855 m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2016 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 3. Tổ hợp căn hộ khách sạn Condo2 (Lập DAĐT, TKBVTC) 

  Chủ đầu tư : Công ty CP Khách sạn và du lịch Thiên Thai 

  Địa điểm : Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

  Quy mô : 3 block 20 tầng 

  Thời gian thực hiện : 2016 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 4. Khu đô thị mới Nghĩa Đô (Lập dự án đầu tư, TKBVTC Nhà ở chung cư 

cao tầng CT3) 

  Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội 

  Địa điểm : Cầu Giấy, Hà Nội 



  Quy mô : 8.2 ha 

  Thời gian thực hiện : 2016 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 5. Tổ hợp khu văn phòng, căn hộ và biệt thự Oriental Plaza (TKBVTC) 

  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông 

  Địa điểm : Ba Đình, Hà Nội 

  Quy mô : 22 tầng, 3 tầng hầm, Diện tích khu đất: 15.801 m2 

  Thời gian thực hiện : 2015 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 6. Khu đô thị mới Phú Lương (TKBVTC) 

  Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt (Đại diện 

liên danh Trung Việt - Sông Đà 2 - Hồng Quang) 

  Địa điểm : Hà Đông, Hà Nội 

  Quy mô : 34,1ha 

  Thời gian thực hiện : 2015 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 7. Oriental Garden, Hà Nội (TKCS, BVTC) 

  Chủ đầu tư : P&T Group International LTD 

  Địa điểm : Thanh Xuân, Hà Nội 

  Quy mô : 35 tầng, 05 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật, tổng diện tích 

đất 8000 m2 

  Thời gian thực hiện : 2015 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 8. Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – 

Geleximco (Thiết kế BVTC) 

  Chủ đầu tư : Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 

  Địa điểm : Hà Đông, Hà Nội 

  Quy mô : 34 tầng, 2 tầng hầm, 155.356m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2014 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 9. Nhà chung cư CT3 tại khu C2 Gamuda Gardens (Lập dự án đầu tư, 

TKBVTC) 

  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam 

  Địa điểm : Hoàng Mai, Hà Nội 

  Quy mô : 24 tầng, 2 tầng hầm, tổng diện tích đất: 7.517m2 

  Thời gian thực hiện : 2014 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 



 10. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng 

Diệu (Lập dự án đầu tư) 

  Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội 

trường Ba Đình (mới) 

  Địa điểm : 18 Hoàng Diệu, Hà Nội 

  Quy mô : 4.5 ha 

  Thời gian thực hiện : 2013-2014 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 11. Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

HTKT hợp phần 1,2,3,4) 

  Chủ đầu tư : Tổng công ty DIC 

  Địa điểm : Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

  Quy mô : 446,92 ha 

  Thời gian thực hiện : 2010 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 12. Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng PCC1 Mỹ Đình (Lập dự án 

đầu tư, TKKT và TKBVTC) 

  Chủ đầu tư : Tổng công ty điện lực 1 

  Địa điểm : Cầu Giấy, Hà Nội 

  Quy mô : 25 tầng, 1 tầng hầm, 55.230 m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2009 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 13. Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới (Tư vấn thiết kế) 

  Chủ đầu tư : Bộ Xây dựng 

  Địa điểm : Ba Đình, Hà Nội 

  Quy mô : 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, 61.200 m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2009 - 2016 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 

 14. Trụ sở tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 

  Chủ đầu tư : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

  Địa điểm : Đống Đa, Hà Nội 

  Quy mô : 33 tầng; 2 tầng hầm, 95.250m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2005 

  Vai trò tham gia : Giám đốc dự án 



 15. Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Thiết kế cơ điện) 

  Chủ đầu tư : Bộ Xây dựng 

  Địa điểm : Nam Từ Liêm, Hà Nội 

  Quy mô : 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 69.000 m2 sàn 

  Thời gian thực hiện : 2004 - 2008 

  Vai trò tham gia : Chủ nhiệm dự án 

 
 

Cam đoan Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thi 


