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TÂM HUYẾT TỪ NHÀ SÁNG LẬP

Trong suốt khoảng 14 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Thế giới Kỹ thuật 

(TW) luôn kiên trì với định hướng trở thành công ty đầu ngành bằng chất lượng dịch 

vụ, an toàn công trình và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác trong lĩnh vực 

khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn và giám sát xây dựng. Để làm được điều đó, chúng tôi 

chú trọng thu hút nhân tài, ứng dụng công nghệ tiên tiến, trang bị hệ thống tự động 

hóa xử lý và phân tích số liệu để mang lại độ chính xác cao trong báo cáo, tham vấn cho 

khách hàng, tối ưu hóa các giá trị đầu tư. Đặc biệt, TW còn nỗ lực vì mục tiêu phát triển 

hệ thống hạ tầng dịch vụ xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 
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 Công ty Cổ phần Thế 
giới Kỹ thuật ra đời 
vào ngày 18/1/2006. 
Tháng 7/2006, Phòng 
Thí nghiệm Địa kỹ 
thuật xây dựng - Môi 
trường 439 được 
thành lập theo quyết 
định số 239 của Bộ 

Xây dựng.  

Đầu tư máy tải khu-
ng 3 trục humboldt 
(Mỹ), máy thử áp suất 
(Pháp), thiết bị kiểm 
tra cắt cánh (Na Uy). 
Đồng thời, công ty 
vẫn tiếp tục tài trợ 
đội ngũ quản lý học 
Thạc sĩ tại Viện Công 
nghệ Châu Á (AIT), 

Thái Lan. 

Tham dự triển 
lãm quốc tế về 
công nghệ xây 
dựng. Tái giám 
định và được cấp 
chứng nhận chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001 
– 2008 bởi Tập 
đoàn BVQI. Đạt 
danh hiệu Do-
anh nghiệp chấp 
hành tốt chính 
sách thuế do Cơ 
quan Thuế trao 
tặng năm 2012. 

Ngày 16/9/2013, 
Công ty Cổ phần 
Thế giới Kỹ 
thuật Miền Bắc 
được thành lập 
ở Hà Nội. Ngày 
1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn, Khảo 
sát và Xây dựng 
toàn cầu (GCSC) 
được thành lập 

ở Đà Nẵng. 

Năm 2014: Đạt 
Top 10 về tư vấn 
thiết kế ở lĩnh 
vực đường sắt 
và đường thủy, 
Top 50 về thiết 
kế đường bộ 
và tư vấn giám 
sát theo quyết 
định của Bộ Giao 

thông Vận tải. 

Năm 2016: Phối hợp 
với Đại học Mỏ và 
Địa chất Hà Nội tài 
trợ 100% học phí cho 
13 kỹ sư có thành tích 
xuất sắc theo học bậc 
Thạc sĩ. Kỷ niệm 10 
năm ngày thành lập 

công ty. 

Sau hơn 11 năm hình 
thành và phát triển, 
từ một doanh nghiệp 
nhỏ TW đã lớn mạnh 
với khoảng 200 nhân 
viên vững vàng về 
chuyên môn, đào tạo 
5 thạc sĩ tại Viện Công 

nghệ Châu Á (AIT).  

Năm 2018: TW tập 
trung đầu tư vào 
lĩnh vực khảo sát 
biển thông qua các 
dự án: dầu và khí, 
năng lượng gió, 
tư vấn thiết kế, hạ 
tầng kỹ thuật cho 
các dự án năng 

lượng mặt trời. 

Doanh thu đạt mức 
171,6%, tăng 71,6% 

so với năm 2014

Xây dựng văn 
phòng mới và 
phát triển số 
lượng nhân viên 
lên trên 50 người. 

Đầu tư các thiết 
bị khảo sát địa 
chất tiên tiến 
và huấn luyện, 
cải thiện kỹ 
năng cho nhân 
viên bằng các 
khóa ngắn hạn 

- dài hạn. 

Ngày 18/1/2006, 
Công ty TW với 
khoảng 10 nhân 
viên đầu tiên và có 
trụ sở tại 112 Hoa 
Lan, phường 2, 
quận Phú Nhuận.

Tháng 8/2008, 
di dời trụ sở về 
25-27 Đỗ Thừa 
Tự, phường Tân 
Quý, quận Tân 
Phú với hơn 50 

nhân viên.

Ngày 16/9/2013, 
Công ty Cổ 
phần Thế giới Kỹ 
thuật Miền Bắc 
được thành lập 
ở Hà Nội. Ngày 
1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , 
Công ty Cổ phần 
tư vấn, Khảo sát 
và Xây dựng toàn 
cầu (GCSC) được 
thành lập ở Đà 

Nẵng.

Ngày 
07/12/2015, 

Công ty TNHH 
Thế Giới Kỹ 
Thuật Hong 
Kong được 
thành lập. 

Năm 2011: Đầu tư máy 
toàn đạc TS15, thiết bị 
giám sát 3D hoàn toàn 
tự động duy nhất tại 
Việt Nam. Phòng Thí 
nghiệm Địa kỹ thuật 
xây dựng - Môi trường 
LAS XD 439 được nhận 
bằng khen của Bộ Xây 
dựng vì nhũng đóng 
góp tích cực cho mạng 
lưới kiểm tra thi công. 

Đầu tư thiết bị 
xuyên tĩnh của Hà 
Lan và tiến hành 
kiểm soát chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001 – 
2008. Tài trợ các 
cấp quản lý tham 
gia khóa đào tạo 
Thạc sĩ tại Viện 
Công nghệ Châu Á 

(AIT) ở Thái Lan. 
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TẦM NHÌN
Trở thành nhà tư vấn hàng đầu bằng việc tạo ra cơ hội 

tiếp cận dễ dàng với hạ tầng xã hội chất lượng cao cho 

thế hệ tương lai của Việt Nam.

SỨ MỆNH
Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu cho sản 

phẩm, dịch vụ và giải pháp phục vụ cho đời sống, phát 

triển xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

DUY TRÌ SUY NGHĨ
 & HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC

Maintain thinking
& acting positively

ĐOÀN KẾT ĐỂ CÙNG
 GÁNH VÁC & SẺ CHIA

Share & take on 
responsibility togetherCHÍNH TRỰC 

TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

Integrity to guide our way
HÀI HÒA LỢI ÍCH
TẤT CẢ CÁC BÊN

Harmonize
everyone’s interest

SỐNG
VỚI LÒNG BIẾT ƠN

Live with gratitude 

SẴN SÀNG VƯỢT QUA 
GIỚI HẠN BẢN THÂN

ĐỂ TẠO NÊN 
NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI

Readiness
to breakthrough 

one’s limits

SẴN SÀNG
ĐÓN NHẬN TRÁCH NHIỆM

A will
to take on responsibility

TW chú trọng nuôi dưỡng
và bồi đắp lòng chính trực

vì mục tiêu phát triển bền vững.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trên cơ sở những tiềm lực hiện có và thực tế vận động của thị trường, TW tập 

trung phát triển và kỳ vọng đạt được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực: 

Thành viên điều hành Thành viên độc lập

Thành viên điều hành + Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị

Phòng đấu thầu

Trưởng phòng

Phó phòng

Trưởng nhóm đấu thầu

CV. Đấu thầu

Văn thư lưu trữ

Phòng Kỹ thuật thi công

Trưởng phòng

Phó phòng

Trưởng nhóm QA/QC

Điều phối thiết kế

Quản lý cơ điện

KS. Bảo trì bảo hành

Thư ký

Phòng Quản lý chi phí hợp đồng

Trưởng phòng

Phó phòng

CV. Quản lý chi phí

CV. Hợp đồng

Cung ứng

Văn thư lưu trữ

Phòng An toàn

Trưởng phòng

Phó phòng

Điều phối viên AT

Trưởng nhóm AT

Giám sát AT

Thư ký AT & Y tá

CV. Hệ thống

CV. Truyền thông

Phòng An toàn

Trưởng phòng

Phó phòng

Điều phối viên AT

Trưởng nhóm AT

Giám sát AT

Thư ký AT & Y tá

CV. Hệ thống

CV. Truyền thông

Tổ Trợ lý - Kinh doanh

Trợ lý TGĐ

Trợ lý Phó TGĐ

Kinh doanh

Tổ Trợ lý - Kinh doanh

Trợ lý TGĐ

Trợ lý Phó TGĐ

Kinh doanh

Phòng Tài chính Kế toán:

Kế toán trưởng

KT. Tổng hợp

KT. Thanh toán

KT. Công nợ

KT. Công trình

KT. Chi phí

Phòng HCNS: Trưởng phòng

Phó phòng

CV. C&B

CV. Hành chính

CV. Tuyển dụng

NV. IT

Đội lái xe 

Khối thi công

Phòng HCNS:

Trưởng phòng

Phó phòng

CV. C&B

CV. Hành chính

CV. Tuyển dụng

NV. IT

Đội lái xe 

Khối thi công

Xưởng sản xuất

Bộ phận Kinh tế Kế hoạch

Bộ phận Kinh doanh

Bộ phận sản xuất thi công

Bộ phận kế toán

Bộ phận hành chính nhân sự

Bộ phận vật tư thiết bị

Ban chỉ huy công trường

Giám đốc dự án

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy phó

Thư ký công trường

Kế toán công trường

KS. QS

KS. Shopdrawing

Nhóm xây dựng

Nhóm cơ điện

Nhóm trắc đạt

Thủ kho công trường 

Phó tổng giám đốc 1

Tổng giám đốc

Chủ tịch EMC

Phó tổng giám đốc 2 
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Số lượng dự án đã và đang thực hiện 
(Waiting for update)
Số lượng dự án đã thực hiện:  900+  
Số lượng dự án đang thực hiện: 

Doanh thu tăng trưởng bứt phá qua các 
năm (Waiting for update)
Doanh thu năm … 
Doanh thu năm … 
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Thiết bị khảo 

sát địa chất

Thiết bị khảo sát 

địa hình – quan 

Phần mềm 

thiết kế địa kỹ 

thuật, cầu và 

đường 

Thí nghiệm 

nén tĩnh cọc, 

thí nghiệm vật 

liệu xây dựng 

và hệ thống 

thử tải cầu 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng 

và hiệu quả 

- Tuân thủ tiến độ nghiêm ngặt    

- Bảo hành công trình theo đúng quy 

định của pháp luật 

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và những 

yêu cầu riêng về an toàn xây dựng 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các kế hoạch đã đề ra

- Đăng ký, kiểm định các loại máy móc, 

1. Nguồn lực 

Kinh nghiệm hơn 14 năm trong lĩnh vực: Tư vấn khảo sát 

địa kỹ thuật, Khảo sát hiện trạng công trình, Quan trắc địa 

kỹ thuật, Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình, Tư 

vấn giám sát và quản lý dự án, Tư vấn thiết kế xây dựng… 

với hơn 900 công trình đã hoàn thành.

2. Nhân lực  

Đội ngũ chuyên gia, cán bộ, công nhân kỹ thuật, nhân viên 

có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học,  cao đẳng lên đến hơn 

300 người. 

TIỀM LỰC

3. Máy móc, trang thiết bị 

Cam kết chuẩn mực: 
Chất lượng, tiến độ, 
vận hành/bảo hành 
(Waiting for update)

Chính sách và 
công tác an 
toàn xây dựng
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1. Chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001:2008, số chứng chỉ ISO: 

VN.2989861

2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

3. Quyết định cấp LAS-XD 439 

4. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về xếp hạng năng lực các tổ chức tư 

vấn ngành Giao thông vận tải 

5. Công bố năng lực nhà thầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

6. Bản xác nhận nhà thầu đã tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

EXCHANGE CITY CT 2

Các công việc thực hiện trong gói thầu: 

Khảo sát địa chất, Cung cấp và lắp đặt thiết 

bị đo ứng suất cọc, nén tĩnh cọc, siêu âm 

TÒA NHÀ QUỐC HỘI

Các công việc thực hiện trong gói thầu: 

Kiểm định chất lượng vật liệu, chất lượng 

công trình.

GIẤY PHÉP & CHỨNG CHỈ
(Waiting for update)



14 15

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI

Các công việc thực hiện trong gói thầu: Tư 

vấn kiểm định chất lượng công trình trong 

quá trình xây dựng.

KHU LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Các công việc thực hiện trong gói thầu: 

Khảo sát địa chất, Lập và thực hiện thí ng-

hiệm trong phòng, Thí nghiệm nén ngang, 

• 3 năm liền (2011 – 2013) được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen 

vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động mạng kiểm định Việt Nam – 

Góp phần cho sự nghiệp phát triển ngành xây dựng.

• Liên tục 5 năm liền từ 2009 đến 2013 được Liên đoàn Lao động thành 

phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “là đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua lao động giỏi”.

• Năm 2012 được Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen về 

“chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012”

• Là đơn vị đứng trong TOP 10 đối với lĩnh vực Tư vấn Thiết kế Đường sắt 

và đường Thủy – Cảng, trong TOP 50 đối với lĩnh vực Tư vấn Giám sát và 

Tư vấn Thiết kế Đường bộ theo Quyết định số 1560/QĐ-BGTVT ngày 25 

tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải, về vệc công bố xếp hạng 

của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2013.

• Năm 2015 được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An tặng bằng khen “Đã có 

thành tích tốt trong công tác xây dựng và phát triển ngành giao thông 

vận tải tỉnh Long An”

CÁC DANH HIỆU & GIẢI THƯỞNG
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Văn hóa TW: Định hướng “nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi” vẫn luôn là kim chỉ nam hành động của TW 

ngay từ những ngày đầu tiên. Do đó, bên cạnh việc tuyển dụng minh bạch, khách quan, TW còn tạo 

điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy tiềm lực của mình. 

Chính sách phúc lợi: Ở TW, nhân viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện với 

đầy đủ các quyền lợi như nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, gửi con... để luôn cảm thấy tràn đầy hứng khởi 

cống hiến cho công việc.  

Chính sách đào tạo: Để tạo nên những sản phẩm chất lượng, mỗi thành viên TW đều ý thức rất rõ vai 

trò của nỗ lực học hỏi, trau dồi mỗi ngày. Ngoài ra, TW còn tổ chức rất nhiều hình thức đào tạo lý thuyết 

Cơ bản/Chuyên sâu và đào tạo thực tiễn/chuyên gia cao cấp. 

Chính sách tiền lương: Thu nhập xứng đáng với năng lực và sự cống hiến chính là động lực mạnh 

mẽ để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, TW còn có những khoản chi 

thưởng định kỳ, đột xuất để kích thích sự sáng tạo và nỗ lực của người lao động. 

LOGO KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
(updating)

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
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Lời đánh giá hài lòng của một số 
khách hàng tiêu biểu
(Waiting for update)

Lời cam kết về sự hợp tác chất lượng 
Hơn ai hết TW hiểu rằng, thành công của mỗi người không đến từ một cá 

nhân xuất sắc. Chỉ có tinh thần cùng gánh vác, chia sẻ và khát khao trau dồi 

mỗi ngày mới có thể giúp mỗi chúng ta trở nên hoàn thiện. 

Chính vì thế, cùng với mỗi công trình của bạn, TW cam kết tận tâm lắng nghe, 

kiên trì cùng tìm ra hướng đi đúng đắn, trách nhiệm trong từng hoạt động và 

luôn chính trực để mang đến lợi ích tốt nhất.  
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Với hơn 900 công trình trong suốt 14 năm hình thành và phát triển, 

TW trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, lựa 

chọn chúng tôi. Thay cho lòng biết ơn, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều 

hơn nữa để cùng bạn dựng xây những điều tốt đẹp, chung tay vì 

mục tiêu phát triển nền tảng hạ tầng xã hội, tạo ra ngày một nhiều 

hơn nữa những giá trị mới cho cộng đồng.  
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