
Công ty Cổ phần Vật Liệu và đầu tư VIDIFI (M-VIDIFI) 
Thứ hai, 25 Tháng 5 2009 00:00

Địa chỉ: số 4, ngõ 56, phố Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia lâm, Thành phố
Hà Nội.

  

Mã số thuế: 0104380525

  

Văn  phòng giao dịch: Phòng D.02-1, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đường  Đông Quan,
Phường Quan Hoa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà nội.      

  

Điện thoại: 04.3767 9362 / Fax: 04. 3767.9363

  

Ngày  27 tháng 11 năm 2007 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng  và Đầu tư tài
chính Việt Nam đã có Quyết định số 45/QĐ-HĐQT phê duyệt Đề  án và thành lập Công ty
TNHH Vật liệu VIDIFI.

  

Công ty TNHH Vật liệu VIDIFI( M- VIDIFI)  chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số  010 400 2319 ngày 03 tháng 12 năm 2007 do Phòng Đăng ký kinh
doanh Sở Kế  hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Công ty TNHH Vật liệu VIDIFI  là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng
Công ty  Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam với số vốn điều lệ ban  đầu là
70.000.000.000 đ (Bảy mươi tỷ đồng).
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        Lĩnh vực hoạt động chính trong những năm đầu được tập trung vào các lĩnh vực: Khảo sát, khai thác khoáng sản; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và công  nghiệp; Xây dựng hạtầng các khu công nghiệp, đô thị; Xây dựng các công  trình giao thông và dân dụng; Kiểm địnhchất lượng và tiêu chuẩn các  công trình; Sản xuất các loại bê tông và cấu kiện bê tông phục vụgiao  thông, thuỷ lợi, công nghiệp và xây dựng dân dụng; San lấp mặt bằng, xử  lý nền móngcông trình; Kinh doanh vận tải đường bộ và đường thuỷ nội  địa; Kinh doanh và cho thuê bấtđộng sản, văn phòng làm việc, khách sạn,  nhà ở, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị;Sản xuất, mua bán  thiết bị vật tư, máy móc chuyên ngành xây dựng; Kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng, sắt thép, ống thép, kim loại màu; Dịch vụ ủy thác đầu tư,  ủy thác xuất nhập khẩu;Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh của Công  ty và Tổng Công ty.        
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        Ngay  sau khi được thành lập và đi vào hoạt động Công ty đã thiết lập hệ  thống và tổ chứcmạng lưới kinh doanh đồng bộ trên địa bàn các tỉnh,  thành phố thuộc khu vực kinh tế trọngđiểm phía Bắc: Hà Nội, Hưng Yên,  Hải Dương và Hải Phòng và đồng bộ triển khai các hoạtđộng kinh doanh,  bước đầu thu được những kết quả như sau:  1. Xây  dựng được hệ thống bến bãi cung cấp vật liệu trên toàn tuyến đường ô tô  cao tốc HàNội - Hải Phòng. Bãi tập kết Mễ Sở - Hưng Yên (Đầu đường  TL199) Bãi tập kết Hải Thành -Dương Kinh - Hải Phòng (Cạnh nút giao  thông TL353)  2. Trực  tiếp hoặc liên kết sở hữu một số mỏ vật liệu như: cát đen, cát vàng,  đất đắp, đá và cácloại vật liệu khác bảo đảm phục vụ cho nhu cầu đầu tư  các dự án của Tổng Công ty trong thờigian tới. Mỏ cát đen Đại Đồng-Tứ  Kỳ-Hải Dương Mỏ đá Liên Khê-Thủy Nguyên-Hải Phòng.  3. Từng  bước triển khai các dự án đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực: Xăng dầu,  sắt thép vàcác loại vật liệu khác; tích cực tham gia vào các hoạt động  đầu tư và hỗ trợ đầu tư theo chiếnlược hoạt động của Công ty và Tổng  Công ty.  Cùng  với xu hướng phát triển của Tổng Công ty, Công ty TNHH Vật liệu VIDIFI  sẽ phấn đấutrở thành một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng  chuyên nghiệp, góp phần hoàn thànhtốt mục tiêu phát triển của Tổng Công  ty.
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