
Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghiệp số 1 
Thứ ba, 26 Tháng 5 2009 00:00

The VIDIFI Industrial Zone Development Number One Joint Stock Company(VIDIFI No1.,JSC) 
thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam có vốn điều lệ
400.000.000.000  VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng).

      

1. Các ngành nghề kinh doanh:

  

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu
công nghiệp, khu đô thị;

  

- Kiểm định chất lượng và tiêu chuẩn các công trình; San lấp mặt bằng, xử lý nền móng công
trình;

  

-  Tư vấn, đầu tư các khu đô thị, khu công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ  tầng đô thị, dân
dụng, giao thông, các công trình công cộng, khu vui  chơi giải trí;

  

-  Dịch vụ vận hành, khai thác các khu đô thị, công nghiệp, khu văn phòng,  làm việc, khách
sạn, nhà ở, nhà hàng, kiốt, trung tâm thương mại, siêu  thị;

  

- Kinh doanh bất động sản;
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- Tư vấn đầu tư, lập dự án, quản lý dự án;

  

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất;

  

-  Mua bán, cung cấp, lắp đặt các thiết bị hệ thống thiết bị cơ điện, máy  phát điện, điện dân
dụng và công nghiệp, đường dây truyền tải và trạm  biến áp đến 35 KV;

  

- Kinh doanh đồ gia dụng, hàng tiêu dùng; Đại diện thương nhân;

  

- Dịch vụ ủy thác đầu tư, ủy thác xuất nhập khẩu;

  

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

  

  

3. Mục tiêu hoạt động:
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Với  lợi thế của các Cổ đông sáng lập, với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh  nghiệm và năng động
trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xuất nhập  khẩu, tư vấn, quản lý, đầu tư dự án, PR,....
VIDIFI No1.,JSC  là  một trong những doanh nghiệp hàng đầu trực thuộc VIDIFI về phát triển 
khu công nghiệp, khu đô thị; Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả  cao,  phát triển bền
vững.
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