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TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG

K
-

Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Địa chỉ: 05 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
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hởi đầu từ một doanh nghiệp chế biến thủy sản vừa và nhỏ vào năm 1995, trải qua hơn 23 năm
xây dựng và phát triển, đến nay Phú Cường đã trở thành Tập đoàn kinh tế lớn mạnh, đa ngành, có
vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng, với hơn 10 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như:

Bất động sản
Năng lượng tái tạo
Du lịch – Dịch vụ - Vận tải
Chế biến – Xuất khẩu thủy sản

Trong mỗi lĩnh vực hoạt động, Tập đoàn Phú Cường đều đã và đang khẳng định giá trị, tiềm lực của
mình, với các dự án tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Tây Nam Bộ
nói riêng và cả nước nói chung: Khu đô thị Phú Cường Kiên Giang, với diện tích 166ha, mang lại một
diện mạo mới cho Thành phố Rạch Giá; Nhà máy điện gió Sóc Trăng, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại
nguồn năng lượng sạch cho khu vực; Các dự án bất động sản tại TP.HCM, góp phần cung cấp các sản
phẩm nhà ở chất lượng cho người dân…
Với tầm nhìn chiến lược và những bước phát triển tân tiến về việc kiến tạo giá trị mới, Tập đoàn Phú Cường
luôn tự hào là mái nhà chung hội tụ những nguồn nhân lực chất lượng cao, có tâm huyết với nghề cùng
chung một mục tiêu phấn đấu để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh và tạo ra lợi ích
cho các cổ đông, khách hàng, đối tác và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
MANAGEMENT BOARD

BAN
CỐ VẤN - TƯ VẤN

BAN
TRỢ LÝ - THƯ KÝ

ADVISORY - CONSULTING
BOARD

ASSISTANT - SECRETARY
BOARD
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC
NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC
PT DỰ ÁN

INVESTMENT
DIRECTOR

BUSINESS
DIRECTOR

TECHNICAL
DIRECTOR

HUMAN RESOURCE
DIRECTOR

FINANCE
DIRECTOR

PROJECT DEVELOPMENT
DIRECTOR

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
KỸ THUẬT

BAN
QLDA

PHÒNG
THIẾT KẾ

PHÒNG
NS - HC

PHÒNG
TC - KT

PHÒNG
PT - DA

INVESTMENT
DEPARTMENT

BUSINESS
DEPARTMENT

TECHNICAL
DEPARTMENT

PROJECT
MANAGEMENT
BOARD

DESIGN
DEPARTMENT

HUMAN RESOURCE
ADMINISTRATION
DEPARTMENT

FINANCE
ACCOUNTING
DEPARTMENT

PROJECT
DEVELOPMENT
DEPARTMENT

BP PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

BP TIẾP THỊ
BÁN HÀNG

BP
ĐẤU THẦU

BQL CÁC D.A
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BP TK
QUY HOẠCH

BP NHÂN SỰ
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BP
KẾ TOÁN

BAN QLDA
ĐA NĂNG
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SECTION

SALES MARKETING
SECTION
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BIDDING
DEPARTMENT

MANAGEMENT
BOARD OF HCM
CITY’S PROJECTS

ZONING
DESIGN
SECTION

HUMAN RESOURCE
SECTION
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SECTION

MANAGEMENT
BOARD OF MULTI FUNCTIONAL
PROJECTS

BP
PHÁP LÝ
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CHĂM SÓC KH

BP
QUẢN LÝ-KT

BQL CÁC
D.A TỈNH
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KIẾN TRÚC
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PHÁP CHẾ
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TÀI CHÍNH

BAN QLDA
ĐẶC THÙ

LEGAL
SECTION

CUSTOMER
SERVICE
SECTION

TECHNICAL
MANAGEMENT
SECTION

MANAGEMENT
BOARD OF OTHER
PROVINCES’
PROJECTS

ARCHITECTURAL
DESIGN
SECTION

REGULATORY
SECTION

FINANCE
SECTION

MANAGEMENT
BOARD OF
FEATURED
PROJECTS

HỆ
THỐNG SGD
SGD SYSTEM

6

THÔNG TIN TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG

Đ

ược thành lập vào ngày 04/02/2008,
là một thành viên của Tập đoàn Phú
Cường, hoạt động trong lĩnh vực
đầu tư và phát triển bất động sản.

Sau gần 10 năm thành lập, công ty CPĐT Phú Cường Kiên
Giang hiện là một trong những công ty tiên phong phát
triển không gian kiến trúc đô thị hiện đại, đẳng cấp tại
tỉnh Kiên Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án nổi bật nhất mà công ty Cổ phần Đầu tư Phú
Cường Kiên Giang thực hiện là khu đô thị Phú Cường,
thuộc khu lấn biển IV-V, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
Giang. Từ vùng đất hoang sơ, sau gần 10 năm xây
dựng, Phú Cường đã trở thành một đô thị hiện đại với
cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích xã hội đầy đủ, mang
lại một diện mạo mới cho thành phố biển Rạch Giá.
Luôn không ngừng đẩy mạnh phát triển, Phú Quý và

Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG
Tên Quốc tế:
Phu Cuong Kien Giang Investment Corporation
Tên giao dịch: PCI

Hoàng Gia là hai dự án khu đô thị đang mở rộng
của Phú Cường Kiên Giang. KĐT Phú Quý có quy mô
100ha, được phát triển định hình là khu đô thị sinh thái
biển nằm phía Tây Nam của TP Rạch Giá. Với quy mô
99ha, KĐT Hoàng Gia là công trình phức hợp lấn biển
tọa lạc tại trung tâm hành chính mới tỉnh Kiên Giang.

ĐKKD số: 1700568431 do Sở Kế hoạch - Đầu tư
Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 04/02/2008.
Đăng kí thay đổi lần thứ 10, Ngày 18 tháng 05 năm 2017.

Không chỉ phát triển về dự án nhà ở, công ty Phú Cường
Kiên Giang còn mở rộng phát triển các dự án đa dạng
khác như phố thương mại, công viên nước, nhà hàng,
khách sạn - resort 5 sao, bến du thuyền, sân tập golf…

Đại diện: ÔNG HUỲNH HÀ PHƯƠNG
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Với tâm huyết, tầm nhìn dài hạn, quan điểm phát triển
bền vững, công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang luôn
không ngừng nỗ lực trong việc nâng cấp, hoàn thiện
những dự án hiện thời và đẩy mạnh quy mô phát triển,
đóng góp vào sự phồn thịnh chung của khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long và cả nước.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

Trụ sở chính: Tòa nhà số, 1 Đường số 1, KĐT Phú Cường,
P. An Hòa, T.p Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 02973 739 739
Fax: 02973.92.38.38
Website: http://www.pckg.com.vn/
Email: info@pckg.com.vn
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CHÂN DUNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
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DÀNH TRỌN TÂM SỨC CHO QUÊ HƯƠNG

S

inh ra và lớn lên nơi vùng đất Tây Nam của Tổ Quốc, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường, luôn
nặng lòng với quê hương.

Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ tại Cà Mau vào năm 1995, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Việt
Cường đã gây dựng nên Tập đoàn Phú Cường của ngày hôm nay với tổng vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng, hơn 10 công
ty thành viên, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nổi bật là lĩnh vực bất động sản, với nhiều dự án có quy mô lớn ở
Kiên Giang và TP.HCM.
Thành công càng trở nên ý nghĩa hơn khi ông Nguyễn Việt Cường luôn gắn kết công việc kinh doanh với sự phát triển của
đất nước, quê hương, đặc biệt là vùng đất Kiên Giang – nơi ông sinh ra. Dự án Khu đô thị Phú Cường do Công ty Cổ phần
Đầu tư Phú Cường Kiên Giang, một thành viên của Tập đoàn Phú Cường, làm chủ đầu tư, là điển hình cho tâm nguyện làm
giàu đẹp thêm quê hương của ông Nguyễn Việt Cường.
Sau 10 năm xây dựng, khu đô thị Phú Cường đã trở thành đô thị hiện đại và rực rỡ, mang đến một diện mạo mới cho Thành
phố Rạch Giá. Cùng sự thành công của khu đô thị Phú Cường, các dự án khác tại Thành phố Rạch Giá như khu đô thị Phú
Quý, khu đô thị Hoàng Gia đang được Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang triển khai và phát triển.
Không dừng lại ở các dự án kinh tế, ông Nguyễn Việt Cường còn dành trọn tâm sức cho quê hương khi thường xuyên tổ
chức nhiều hoạt động cộng đồng như các lễ hội lớn tại khu đô thị Phú Cường nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho người
dân Kiên Giang, hay thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Với những đóng góp của ông cùng Tập đoàn Phú Cường cho sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, ông đã được nhà nước và chính quyền các cấp trao tặng nhiều huân chương, bằng khen. Trong đó có Huân chương
Lao động hạng I do Chủ tịch nước trao tặng.

“Nhân tâm” là Kim chỉ nam
của mọi hoạt động!
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THÔNG ĐIỆP TỪ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông HUỲNH HÀ PHƯƠNG
Tổng Giám đốc công ty CPĐT
Phú Cường Kiên Giang
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T

hay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang và toàn thể nhân viên công ty, tôi xin gửi lời cảm
ơn đến toàn thể quý đối tác, quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua!

Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành bất
động sản nói riêng, công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang được thành lập với sứ mệnh đẩy mạnh phát triển, củng cố kinh
tế thông qua đầu tư thị trường bất động sản nhằm kiến tạo môi trường sống mới cho người dân.
Đặt ra mục tiêu chiến lược, chúng tôi luôn quan tâm và đặt lợi ích của quý khách hàng, nhà đầu tư lên hàng đầu bằng việc
cung cấp các sản phẩm đa dạng, dự án đầu tư quy mô lớn, các giải pháp kinh doanh hiệu quả để tối ưu hóa dịch vụ được
cung cấp. Với dự án KĐT Phú Cường phát triển từ năm 2009 đã mang lại tiếng vang lớn, định vị thương hiệu và đường lối
phát triển trên thị trường. Chỉ sau hơn 6 năm phát triển, chúng tôi tiếp tục xây dựng dự án đảo Phú Gia trực thuộc KĐT Phú
Cường vào năm 2015, phát triển theo mô hình đô thị thông minh tại tỉnh Kiên Giang và trở thành đảo nhân tạo lớn nhất
khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ tiện
ích tối ưu đang là minh chứng sự phát triển không ngừng trong 10 năm qua của công ty
Bên cạnh việc đầu tư cho các dự án, chúng tôi cũng không quên đầu tư nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ CBNV chuyên
nghiệp và chất lượng. Xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, cung cấp các chế độ đãi ngộ và phúc lợi
về nhà ở, chúng tôi tự hào sở hữu một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có tố chất và luôn nhiệt huyết phấn đấu vì sự
phát triển chung của Công ty.
Với tất cả những yếu tố trên, chúng tôi sẽ cùng song hành để mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác,
thực thi tốt trách nhiệm và sẻ chia lợi ích với cộng đồng xã hội, phần đấu trở thành một trong những thương hiệu bất động
sản hàng đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và vươn xa đến thị trường bất động sản Việt Nam.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

2013
2012
2010
2009
2008
Thành lập công ty:
Ngày 04/02/2008 chính
thức thành lập công ty Cổ
phần Đầu tư Phú Cường
Kiên Giang, là công ty
thành viên của Tập đoàn
Phú Cường, hoạt động trong
lĩnh vực đầu tư và phát triển
bất động sản.
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Khởi công dự án:
Ngày 09/09/2009 chính
thức phát lệnh khởi công khu
đô thị lấn biển Phú Cường
với tổng diện tích lên đến
166ha, phục vụ cho nhu cầu
của hơn 16.000 dân cư trú,
là một trong số những dự án
đô thị lấn biển hàng đầu của
khu vực.

Mở bán dự án:
Dòng sản phẩm đầu tiên
thuộc dự án Khu đô thị
Phú Cường.

2011
Khởi công công trình
Ngày 25/06/2011 khởi
công công trình nhà ở nhà
đầu tiên tại KĐT Phú Cường.
Ngày 29/12/2011 khởi
công trụ sở làm việc mới tại
KĐT Phú Cường

Khánh thành trụ sở
công ty
Tọa lạc tại Tòa nhà số
1, đường số 1, KĐT Phú
Cường, P.An Hòa, Rạch
Giá, Kiên Giang và vận
hành đến nay.
Đón nhận Huân Chương lao
động hạng I.

Phát triển dự án mới:
Khởi công khu nhà ở xã hội
Ecohome đầu tiên tại tỉnh
Kiên Giang.
Khánh thành khu trung tâm
đa hợp 1.

2018
2017
2016
2015
2014
Khởi công dự án:
Khởi công khu nhà ở xã hội
Ecohome 2.

Khởi công Dự án
Đảo Phú Gia:
Ngày 13/10/2015, Dự án khu 2
- KĐT Phú Cường được chính thức
khởi công mang tên Đảo Phú Gia.
Đây là dự án đô thị thông minh
được trang bị nhiều trang thiết bị
tự động hóa, nhằm đảm bảo an
ninh và phục vụ an sinh cho cư dân
tại đảo.
Thành lập công ty CPĐT
Phát triển Phú Gia Hưng:
Ngày 23/12/2015 chính thức
thành lập công ty CPĐT Phát triển
Phú Gia Hưng, kinh doanh các
dịch vụ ăn uống, taxi, vận tải.

Khánh thành
Quảng trường:
Quảng trường nhạc nước là một
trong những công trình tiêu biểu
và đặc trưng của KĐT Phú Cường.
Gồm các công trình giải trí tiện ích
như tháp đèn Lazer cao trên 10m,
quảng trường nhạc nước, phố đi
bộ.
Khánh thành
Sophia Cafe trung
KĐT Phú Cường.

tâm

Khởi công khu Phức hợp:
Ngày 18/03/2017 chính thức
khởi công khu Phức hợp dịch vụ
vui chơi giải trí tại Đảo Phú Gia
với 12 hạng mục gồm: khu Công
viên nước tạo sóng nhân tạo, vòng
quay mặt trời, bến du thuyền,
quãng trường ngắm biển, sân tập
golf, sân tennis chuẩn quốc gia,
sân cầu lông trong nhà, hồ bơi cho
trẻ em và người lớn, nhà giữ trẻ,
khu tập Gym công nghệ mới.

Khánh thành
công viên nước:
Quy mô diện tích hơn 22.000m2
với nhiều hoạt động vui chơi hấp
dẫn như hồ tạo sóng nhân tạo hơn
2300m2, thảm bay, vòng quay
mặt trời, tàu lượn`.
Khởi công xây dựng
khách sạn resort 5 sao:
Có diện tích 6.700m2 với 8 tầng
và 108 phòng tiêu chuẩn 5 sao,
hướng phòng ra biển cùng nhiều
khu chức năng như nhà hàng, khu
vui chơi, thể thao & spa…

Lễ mở bán dự án tại
Phú Gia:
Ngày 02/04/2017 chính thức
mở bán các sản phẩm đầu tiên tại
Phú Gia với sự quan tâm của trên
1.000 lượt khách tham gia mua
nhà tại buổi mở bán.

Đón nhận Huân chương:
Ngày 30/12/2015 Phú Cường
Kiên Giang vinh dự đón nhận
Huân chương lao động hạng III.
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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH –
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

rở thành thương hiệu phát triển và kiến
tạo môi trường sống hàng đầu Việt
Nam thông qua các lĩnh vực đầu tư
và kinh doanh.

ây dựng nhiều dự án khu đô thị
đẳng cấp và hiện đại, thỏa mãn
mọi nhu cầu về môi trường sống
của người dân.

X

C

Là nơi để khách hàng gửi trao niềm tin trọn
vẹn, mang lại sự an tâm để tiến bước mối
quan hệ bền vững.

Đem đến lợi ích và giá trị thực tiễn cao cho
quý khách hàng, quý cổ đông, đối tác và
chủ đầu tư.

Đặt tiện ích và chất lượng dài hạn của cư
dân sinh sống làm trọng tâm trong mỗi thiết
kế sản phẩm và tổng thể quy hoạch. Tạo
niềm tin cho Khách hàng về chất lượng sản
phẩm và dịch vụ bất động sản.

T

Tạo điều kiện cho mỗi nhân viên được làm
việc trong môi trường hướng tới tạo ra giá trị
mới, khuyến khích các sáng kiến và tạo cơ
hội phát triển năng lực cá nhân.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
hủ động sáng tạo và không ngừng
tìm kiếm những phương pháp đầu tư,
kinh doanh tiên tiến đáp ứng nhu cầu
khách hàng.

Nguồn nhân lực chuyên môn và trách nhiệm
cao, luôn không ngừng cố gắng phát triển
sáng tạo trong công việc.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH HÀ PHƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KINH DOANH - ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

TRẦN NHỰT TRƯỜNG

VŨ THỊ DIỄM THÚY

PHẠM QUỐC ANH

PHÒNG M&E

P. KINH DOANH &
TRUYỀN THÔNG

PHÒNG KẾ TOÁN

P. TỔ CHỨC - H. CHÁNH

TỔ THIẾT KẾ - GIÁM SÁT

BP. KINH DOANH

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TỔ THI CÔNG - SỬA CHỮA

BP. TRUYỀN THÔNG &
MARKETING

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

THỦ QUỸ

QUẢN TRỊ CNTT

PHÒNG XÂY DỰNG CB

P. ĐẦU TƯ - PHÁP LÝ

KẾ TOÁN KHO

BP. GIÁM SÁT NHÀ

BP. ĐẦU TƯ

THỦ KHO

BP. GS HẠ TẦNG

BP. PHÁP LÝ

BP. TRẮC ĐẠC
BP. KHỐI LƯỢNG

SÀN GIAO DỊCH BĐS

BP. ATLĐ & VSMT

BP. KINH DOANH

KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH
CÁC CTY THÀNH VIÊN

BP. HẬU BÁN HÀNG
PHÒNG THIẾT KẾ

TỔ KIẾN TRÚC
TỔ KẾT CẤU
TỔ KHỐI LƯỢNG
PHÁP LÝ QUY HOẠCH
BQL KHU ĐÔ THỊ

BP. DỊCH VỤ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG

BP. QUẢN LÝ KHU PHỐ
BP. BẢO VỆ
BP. QL - XD - HTKT
BP. CSKH
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Ông HUỲNH HÀ PHƯƠNG
Tổng Giám đốc

L

à một trong những nhà lãnh đạo tài năng, quyết đoán
và tầm nhìn sâu rộng, ông từng được giữ nhiều chức
vụ quan trọng trong bộ máy tổ chức của Tập đoàn Phú
Cường. Năm 2013, ông chính thức được bổ nhiệm vào vị
trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên
Giang. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh
doanh, đặc biệt là bất động sản, ông đã có nhiều đóng
góp cho quan trọng cho sự hình thành và phát triển các dự
án của công ty tại thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. Năm
2015, ông vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng
III cho Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
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Ông TRẦN NHỰT TRƯỜNG
Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

B

ề dày kinh nghiệm với hơn 12 năm làm việc và giữ vị
trí quản lý khu vực miền Tây cho tập đoàn Phú Cường,
cùng sự am hiểu đầy đủ và chuẩn xác nhất về cách
thức xây dựng, thực hiện thi công và quản lý chất lượng
công trình, ông là một trong những nhân lực nòng cốt từ khi
mới bắt đầu thành lập công ty. Hiện ông đang giữ vị trí Phó
tổng Giám đốc kỹ thuật của công ty, là người trực tiếp điều
hành các khâu từ thiết kế đến thi công và vận hành các công
trình, giúp kiến tạo nên những công trình chất lượng và thẩm
mỹ cao, làm nên thương hiệu và uy tín cho các sản phẩm bất
động sản của công ty.

Bà VŨ THỊ DIỄM THÚY
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

V

ới sự linh hoạt và năng động trong công tác vận
hành và quản trị kinh doanh, đồng thời từng có
nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư và phát triển
dự án, bà hoạch định những mục tiêu và kế sách mang tính
chiến lược, đem về hiệu quả và lợi nhuận tối đa cho công ty.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sàn giao
dịch, bà đã xuất sắc đưa Sàn giao dịch Bất động sản Phú
Cường vươn lên trở thành một trong những Sàn giao dịch
bất động sản chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại tỉnh
Kiên Giang.

Ông PHẠM QUỐC ANH
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

T

ốt nghiệp bằng ưu chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng và đạt những thành tựu quan trọng khi mới bắt
đầu sự nghiệp bằng chính những năng lực và tố chất
vượt bậc của bản thân. Ông vận hành hệ thống quản lý tài
chính của công ty, phụ trách tham mưu và hoạch định những
chính sách tài chính quan trọng, liên kết chặt chẽ từ các khâu
xây dựng đến kinh doanh, đảm bảo cho bộ máy công ty
hoạt động một cách trôi chảy và hiệu quả nhất.
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TẬP THỂ NHÂN SỰ

C

ông ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang sở hữu đội ngũ nhân
sự hùng hậu và tinh nhuệ với khoảng 300 lao động, đều có trình độ
chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng, tác phong chuyên nghiệp, tinh
thần sáng tạo và am hiểu sâu sắc thị trường.

Nội lực lớn nhất của đội ngũ nhân sự Phú Cường Kiên Giang là tinh thần tập thể
vững mạnh và đoàn kết cùng chung mục tiêu, cùng chung chí hướng công hiến
cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.
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KHU ĐÔ THỊ PHÚ CƯỜNG

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
BẤT ĐỘNG SẢN

20

K

hu đô thị phức hợp lấn biển Phú Cường trải dài 3km dọc theo
bờ biển TP Rạch Giá (Kiên Giang) khởi công xây dựng vào
ngày 9/9/2009 có diện tích 166ha, là dự án tâm huyết của
Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (Tập đoàn Phú
Cường). Nơi đây hội tụ đầy đủ các chức năng, tiện ích để trở thành một đô
thị hiện đại, hoàn chỉnh nhất trong khu vực.
Khu đô thị Phú Cường sở hữu một vị trí “vàng” và độc nhất giữa trung tâm
thành phố nói riêng và miền tây nói chung, là một địa thế vững chắc mang
lại sự bình yên và hạnh phúc cho tất cả cư dân nơi đây.
Sau 9 năm xây dựng, khu đô thị Phú Cường trở thành niềm tự hào giữa
lòng thành phố biển Rạch Giá và phong cách hiện đại bậc nhất đồng
bằng sông Cửu Long và là sự lựa chọn an cư của 16.000 người dân.

THÔNG TIN TỔNG:
KHU ĐÔ THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loại hình dự án
:
Chủ trì thiết kế
:
Địa điểm
:
Quy mô dự án
:
Tổng vốn đầu tư
:
Mật độ xây dựng :
Quy mô dân số
:
Nhà phố và biệt thự :
Chủ đầu tư
:

Khu đô thị - Trung tâm thương mại tài chính
KTS. David Robins
Khu IV - V Lấn biển, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
166ha
11.000 tỷ đồng
27%
16.000 người
3.241
Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang
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ĐẢO PHÚ GIA

L

à dự án trọng điểm của Khu đô thị Phú Cường, phát triển theo mô
hình đô thị thông minh có diện tích 30ha, là công trình quần thể kiến
trúc đồng bộ, gồm khu nhà ở, nhà phố, biệt thự hướng biển cao cấp
với 461 căn, khách sạn resort từ 3-5 sao hướng bờ biển.

Thiết lập hệ thống quản lý tự động như hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm
soát ô nhiễm môi trường, hệ thống tưới tiêu chăm sóc cây xanh, hệ thống
camera an ninh 24/24 phủ khắp …. Các sản phẩm nhà ở trên Đảo Phú
Gia cũng được áp dụng mô hình smart-home, giúp cư dân tận hưởng trọn
vẹn cuộc sống tiện nghi, hiện đại nhất thành phố Rạch Giá.
Tổng vốn đầu tư cho đảo Phú Gia dự kiến khoảng 100 triệu USD. Hiện tại,
Tập đoàn Phú Cường đang kêu gọi hợp tác đầu tư các dự án tại đảo Phú
Gia như: Trung tâm thương mại 20.000 m2, nhà hàng khách sạn 4 sao,
trung tâm tiệc cưới và hội nghị …
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KHU ĐÔ THỊ HOÀNG GIA
Khu đô thị Hoàng Gia có quy mô 99ha là công trình phức hợp với các
sản phẩm biệt thự, nhà phố, căn hộ, shophouse… được xây dựng trong
một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, biển trời bao bọc.

THÔNG TIN DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH
• Chủ trì thiết kế
• Địa điểm
Giang
• Quy mô dự án
• Tổng vốn đầu tư
• Mật độ xây dựng
• Quy mô dân số
• Căn hộ và biệt thự
• Chủ đầu tư
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: OasisConcept
: Đường Trần Quang Khải, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên
:
:
:
:
:
:

99ha
11.000 tỷ đồng
27%
16.000 người
3.241
Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang
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KHU ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ
Tọa lạc tại khu vực Tây Nam của TP Rạch Giá, KĐT Phú Quý mang tiềm năng trở thành khu TTTM thứ 2 ở phía Nam KG.Với quy mô diện
tích đất sử dụng khoảng 100 ha, Phú Quý là khu đô thị sinh thái biển và thương mại dịch vụ với MĐ mặt nước chiếm 30% trên tổng dự án.
TỔNG QUAN DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH
•
•
•
•
•
•
•
•

Chủ trì thiết kế
Địa điểm
Quy mô dự án
Tổng vốn đầu tư
Mật độ xây dựng
Quy mô dân số
Nhà phố và biệt thự
Chủ đầu tư

:
:
:
:
:
:
:
:

Ths.KTS Nguyễn Thị Kim Yến - Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang
Phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
100 ha
2.172 tỷ đồng
43%
8.000 người
2.660 căn
Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang
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LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
SÀN GIAO DỊCH
BĐS PHÚ CƯỜNG

Đ

ược thành lập vào năm 2012, Sàn giao dịch Bất
động sản Phú Cường hiện là một trong những Sàn
giao dịch bất động sản hàng đầu tại tỉnh Kiên Giang. Với đội ngũ nhân lực trẻ, năng động và chuyên
nghiệp, Sàn giao dịch Bất động sản Phú Cường
mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng chính
xác và nhanh chóng nhất nhu cầu mua bán bất động sản tại các
dự án của công ty và trên địa bàn thành phố Rạch Giá.
Chức năng của Sàn giao dịch:
- Kinh doanh, môi giới bất động sản.
- Tư vấn, quản lý bất động sản.
- Tư vấn pháp lý bất động sản.
- Phân phối dự án, phát triển dự án.
- Hợp tác đầu tư bất động sản.
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SOPHIA CAFE
Như một điểm nhấn đặc trưng giữa lòng khu
đô thị Phú Cường, kiến trúc độc đáo của
Sophia Cafe đã để lại dấu ấn khó phai trong
lòng người dân. Không gian gặp gỡ lý tưởng
cho bạn bè, gia đình và khách tham quan.

30
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CÔNG VIÊN NƯỚC

Đ

ược khởi công vào tháng 3/2017, Công
viên nước Phú Cường Land là 1 trong 12
hạng mục công trình của khu phức hợp vui
chơi giải trí Phú Cường.

Với quy mô rộng hơn 22.000m2, Công viên nước Phú
Cường hội tụ nhiều công trình vui chơi hấp dẫn như hồ
bơi tạo sóng, vòng quay mặt trời, khu vui chơi giải trí
chất lượng cao. Điểm nhấn là hồ bơi tạo sóng có diện
tích hơn 2.300 m2 với sức chứa tối đa gần 600 người.
Hứa hẹn sẽ là khu phức hợp vui chơi giải trí quy mô và
đẳng cấp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khi
ra mắt vào tháng 10/2018 năm nay.
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KHÁCH SẠN RESORT 5 SAO
PHÚ GIA

D

ự án khách sạn - resort 5 sao tọa lạc
tại đảo Phú Gia với quy mô 6700m2,
nằm bên bờ biển Rạch Giá, hướng
tầm nhìn về Vịnh Thái Lan gồm 8
tầng với 108 phòng tiện nghi sang trọng. Đáp
ứng đầy đủ tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế đi
cùng với nhà hàng Á Âu, phòng hội nghị, khu
chức năng, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể
thao.
Cách trung tâm Thành phố Rạch Giá khoảng
5km về phía Nam và là điểm kết nối các nhánh
giao thông, thương mại từ trục đường Phan Thị
Ràng, đường 3/2, đường Tôn Đức Thắng.

35

36

SÂN TẬP GOLF

S

ân tập golf có tổng diện tích 6.400 m²,
khu phát bóng được thiết kế theo kiến trúc
hai tầng nhằm tận dụng tối đa diện tích
sử dụng, bố trí tổng cộng 36 line phát
bóng cho các golf thủ luyện tập. Phòng tập ứng
dụng công nghệ golf 3D giúp người chơi tiếp cận
đến với các sân tập golf lớn trên thế giới. Ngoài
ra, tại sân tập, chủ đầu tư đảo Phú Gia bố trí các
golf shop chuyên cung cấp trang phục và công
cụ chơi golf đa dạng; coffee shop để các golf thủ
thưởng thức và trò chuyện trong quá trình luyện
tập golf.
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TAXI PHÚ CƯỜNG
Nhằm tối ưu hóa phục vụ đời sống nhà ở và đáp
ứng nhu cầu di chuyển của cư dân, Khu đô thị Phú
Cường trang bị hơn 200 đầu xe taxi mang thương
hiệu riêng Taxi Phú Cường, được khai trương vào
16/01/2018 .
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HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
Với phương châm hoạt động “Kinh doanh là để phụng sự xã hội”, tất cả các
hoạt động được thực hiện đều ưu tiên vì cộng đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư
Phú Cường Kiên Giang tích cực tổ chức, tham gia các chương trình cộng đồng,
từ thiện xã hội.
Tổ chức các chương trình cộng đồng:
• Hội hoa xuân.
• Giáng sinh.
• Ngày môi trường.
• Lễ hội cụ Nguyễn Trung Trực.
Tổ chức các chương trình từ thiện:
• Tặng quà cho người nghèo.
• Xây nhà tình thương.
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THÀNH TÍCH
Với những nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của cộng
đồng, đất nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên
Giang và đội ngũ lãnh đạo đã vinh dự đón nhận nhiều
phần thưởng cao quý.
• Huân chương Lao động Hạng nhất do Chủ tịch nước
trao tặng ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn
Phú Cường đồng Chủ tịch Công ty Phú Cường Kiên Giang.
• Huân chương Lao động Hạng ba do Chủ tịch nước trao
tặng ông Huỳnh Hà Phương – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ
phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
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• Huân chương Lao động Hạng 3, do Chủ tịch nước trao
tặng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
• Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Công
ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
• Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho ông
Huỳnh Hà Phương - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.
• Bằng khen của UBND Tỉnh Kiên Giang trao tặng cho
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang.

ĐỐI TÁC
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TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG
Tòa nhà số 01, Hà Huy Tập, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang
Hotline: 096 170 1012
Website: Phucuongkiengiang.net

Cuộc sống mới, tầm cao mới

