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Giới thiệu
Tòa nhà Taiyo - trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long

“Trung tâm Tư vấn và Thiết kế Hải Long (Hai Long Design & Consulting - Hai Long D&C) là đơn
vị tư vấn đầu tư - thiết kế dự án mũi nhọn của Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long, một trong những
tổng thầu xây lắp hàng đầu miền Bắc.
Hai Long D&C chúng tôi tự hào cung cấp một gói giải pháp tư vấn - thiết kế dự án xuyên suốt, trọn
vẹn bậc nhất trên thị trường, phục vụ Nhà đầu tư từ những nhu cầu thiết yếu nhất. Từ khi Nhà đầu tư
chưa đặt chân đến Việt Nam, chúng tôi đã có thể hỗ trợ Nhà đầu tư xin thủ tục Visa, nhập cảnh vào
Việt Nam và sắp xếp chỗ nghỉ cho Nhà đầu tư tại hệ thống căn hộ dịch vụ cao cấp Hải Long. Khi Nhà
đầu tư bắt đầu phát triển dự án, Hai Long D&C tiếp tục theo sát, giúp đỡ Nhà đầu tư Hoàn thiện thủ
tục pháp lý toàn diện cho Dự án và Thiết kế Dự án. Hơn thế, sau Thiết kế, Hai Long D&C còn có thể
phối hợp nhịp nhàng với tổng thầu Xây lắp Hải Long để tạo nên một gói sản phẩm Thiết kế - Thi công
(Design & Build) hoàn hảo, giúp Nhà đầu tư quên đi nỗi lo mất đồng bộ giữa hai công đoạn Thiết kế
- Thi công thường xuyên xảy ra trong quá trình phát triển dự án.

Nhà máy Kết cấu thép Hải Long

Tòa nhà Hải Long

Hơn cả Xây dựng, chúng tôi mong muốn mang đến cho Nhà đầu tư một trải nghiệm dịch vụ bậc nhất,
một sự an tâm và niềm tin vào chất lượng của thương hiệu Hải Long. Qua hơn 20 năm, chúng tôi vẫn
đang nỗ lực từng ngày để xây dựng và duy trì lý tưởng đó.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Nhà đầu tư đã tin tưởng, hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian
qua, và chúng tôi mong rằng có thể tiếp tục đồng hành cùng các Nhà đầu tư trong quãng đường tương
lai phía trước.”
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Một Nhà đầu tư khi đến với Hai Long D&C
sẽ được phục vụ như thế nào?

Cung cấp xe đưa đón ngay sau khi Nhà
đầu tư xuống sân bay.

Cung cấp căn hộ cao
cấp để Nhà đầu tư có
thể an tâm về nơi nghỉ
dưỡng

Hỗ trợ Nhà đầu tư làm thủ tục
Visa sang Việt Nam

01
Khi Nhà đầu tư có ý tưởng đầu tư
vào Việt Nam, Hải Long D&C sẽ:

02
Khi Nhà đầu tư đặt chân đến Việt
Nam, Hải Long D&C sẽ:

Tư vấn cho Nhà đầu tư về các
KCN phù hợp (qua hình thức
Online hoặc Offline)
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Khi Nhà đầu tư bắt đầu Xây dựng
Dự án, Hải Long D&C sẽ:

Đưa Nhà đầu tư đi thăm các KCN
tiềm năng và phù hợp với yêu cầu
của Nhà đầu tư.
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Khi Nhà đầu tư bắt đầu triển khai
Dự án, Hải Long D&C sẽ:

Hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện
pháp lý toàn diện.

Phối hợp nhịp nhàng với Tổng thầu Hải Long để xây
dựng cho Nhà đầu tư một Dự án thành công.
Tư vấn, thiết kế và xin thẩm định các
thiết kế cơ sở cũng như thi công cho
Nhà đầu tư.
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Quy trình tư vấn, hoàn thiện pháp lý
toàn diện của Hai Long D&C
BƯỚC
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Hai Long D&C giúp Nhà
đầu tư làm thủ tục xin Chủ
trương phê duyệt dự án
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Hai Long D&C giúp Nhà
đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin
Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư tại cơ quan chức năng
- Nộp tới: Cơ quan đăng
ký đầu tư

BƯỚC
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Với các doanh nghiệp
muốn thực hiện quyền bán
lẻ, Hai Long D&C giúp
Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin
cấp Giấy phép kinh doanh
tại Sở Công Thương

02

Đối với các Nhà đầu tư
FDI, Hai Long D&C giúp
Nhà đầu tư kê khai trực
tuyến các thông tin về dự
án đầu tư trên Hệ thống
thông tin quốc gia về đầu
tư nước ngoài (FIA)

Hai Long D&C hỗ trợ Nhà
đầu tư hoàn thành các thủ
tục sau thành lập bao gồm:
các thủ tục đăng ký tài
khoản, mua chữ ký số, nộp
thuế môn bài, kê khai thuế
môn bài, phát hành hóa
đơn, kê khai thuế,….

BƯỚC
BƯỚC
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Hai Long D&C chuẩn bị hồ
sơ để Nhà đầu tư nộp hồ sơ
xin cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp
- Nộp tới: Phòng Đăng ký
kinh doanh - sở Kế hoạch
đầu tư phí nhỏ nhất.
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Hai Long D&C giúp Nhà
đầu tư thực hiện các Hồ sơ
về Môi trường, Phòng cháy
chữa cháy và Thiết kế.
- Thiết kế & Thẩm định
tổng mặt bằng quy hoạch
1/500 (Thiết kế cơ sở)
- Hồ sơ thẩm định PCCC
- Hồ sơ đánh giá tác động
môi trường
- Thiết kế & Thẩm định
thiết kế thi công

BƯỚC
BƯỚC
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BƯỚC
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Hai Long D&C giúp nhà
đầu tư xin cấp Giấy
chứng nhận quyền sử
dụng đất
- Nộp tới: Sở Tài Nguyên
môi trường

BƯỚC
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Hai Long D&C giúp Nhà
đầu tư xin cấp Giấy phép
xây dựng

11

Xây lắp Hải Long giúp
Nhà đầu tư hoàn thiện dự
án với chất lượng cao nhất
và chi phí nhỏ nhất.

Hai Long D&C hướng dẫn
Nhà đầu tư mở tài khoản,
chuyển vốn trực tiếp
Doanh nghiệp cần góp vốn 90
ngày sau chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp

06 | www.hailongjsc.vn

www.hailongjsc.vn | 07

Dịch vụ Thiết kế của Hai Long D&C

Các dự án Tư vấn - Thiết kế nổi bật

“Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng với nòng cốt là 15 kỹ sư – cử nhân trình
độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế tiên tiến đã luôn
là thế mạnh mà Hải Long tự hào có được.
Với những kinh nghiệm được tích lũy trong hơn 20 năm phát triển, hợp tác với
các Công ty nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, HongKong, Thái
Lan...cùng những mục tiêu đạt được Hải Long D&C tự tin vào năng lực của mình
trong tư vấn phương án quy hoạch, giải pháp kiến trúc, thiết kế, cảnh quan, kết
cấu…, bao gồm:

Tư vấn thiết kế các
công trình dân dụng
và công nghiệp, quy
hoạch đô thị, nội
ngoại thất, giao thông,
mạng lưới điện.

Tư vấn lập dự án đầu
tư, quản lý dự án

Tư vấn lập hồ sơ
mời thầu.

Thẩm định thiết kế,
tổng Dự toán.

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Dự án Nhà máy may Santa Clara
HongKong
Ý Yên - Nam Định
May mặc xuất khẩu
2015

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Nhà máy sản xuất đồ chơi Dream Plastic Nam Định
Hàn Quốc
Trực Ninh – Nam Định
Sản xuất đồ chơi trẻ em
2017-2018

Thực thi các công
trình có yêu cầu thẩm
mỹ cao và đặc biệt.”
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Các dự án Tư vấn - Thiết kế nổi bật
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Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Nhà máy HH Dream Printing
HongKong - Hàn Quốc
Bình Lục - Hà Nam
Sản xuất bao bì
2018

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Nhà máy Công ty TNHH Feedtech Việt Nam
Đài Loan
Deep C - Đình Vũ - Hải Phòng
Sản xuất con lăn cao su
2019

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Nhà máy Công ty TNHH Wide Ball International
Đài Loan - HongKong
Lý Nhân - Hà Nam
Sản xuất găng tay
2018

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Nhà máy Công ty TNHH Đầu tư Fengxu Việt Nam- GĐ1
Trung Quốc
Đồ Sơn - Hải Phòng
Sản xuất điện tử
2019
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Các dự án Tư vấn - Thiết kế nổi bật

Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:
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Tên Dự án:
Quốc gia:
Địa điểm:
Ngành nghề:
Năm thiết kế:

Các đối tác của Hai Long D&C

Công ty TNHH TTL Vina

Dream International Limited

Công ty TNHH Bujeon
Việt Nam Electronics

Công Ty TNHH
Xây Dựng SW

Công ty TNHH
DSM Việt Nam

Công ty TNHH Sung Woo
Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Doosan
Vina Hải Phòng

Công ty TNHH thép
VPS Posco Việt Nam

Công ty TNHH Huyndai
Aluminum Vina

Công ty Liên doanh
cáp điện LS Vina

Công ty TNHH
Youngone Nam Định

Công Ty TNHH xây dựng
Seowoo Việt Nam

Công ty TNHH
Banpo Việt Nam

Công ty TNHH
Unico Global VN

Công ty TNHH
Mobase Việt Nam

Nhà máy công nghệ vật liệu xây dựng Jinka
Trung Quốc
Đồ Sơn - Hải Phòng
Sản xuất tấm lát sàn nhựa
2019

Tòa nhà Taiyo - Trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long
Việt Nam
Hạ Lý - Hải Phòng
Văn phòng và dịch vụ
2019
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