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Lời tựa
Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam 
(BIDV) được thành lập ngày 02/11/2005, đến nay đã tròn 10 năm. Với 
mỗi cán bộ nhân viên Công ty Liên doanh Tháp BIDV, 10 năm qua là cả 
một chặng đường có nhiều gian nan, vất vả nhưng rất đỗi tự hào. Chúng 
ta có quyền tự hào vì những gì chúng ta đã làm được, đã đóng góp phần 
mình vào việc xây dựng, quản lý và vận hành Tòa Tháp BIDV, xây dựng 
Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của 2 bên đối tác là 
BIDV và Bloomhill. Đối với một Công ty, 10 năm có thể mới chỉ là những 
chặng đường đầu tiên, nhưng đối với mỗi con người thì 10 năm đã là 
quãng thời gian đáng kể của đời người.

Chúng ta có quyền tự hào vì Tòa tháp BIDV đã được xây dựng hoàn 
thành trong 3 năm với điều kiện đầy khó khăn, biến động của nền kinh 
tế đất nước. Chất lượng thi công công trình cũng như các thiết bị lắp 
đặt đều đảm bảo theo yêu cầu thiết kế và luôn được đặt lên hàng đầu.

Chúng ta có quyền tự hào vì Tòa Tháp BIDV – tháp văn phòng hạng A đã 
được quản lý và hoạt động tốt trong 6 năm qua. Ra đời trong tình hình thị 
trường văn phòng cho thuê bị khủng hoảng nhưng việc kinh doanh khai 
thác cho thuê của Tòa nhà luôn đạt mức cao với tỉ lệ lấp đầy thường xuyên 
trên 90% diện tích, là trụ sở chính của BIDV và nhiều khách thuê là những 
tổ chức nước ngoài uy tín và các công ty có thương hiệu lớn trên thế giới. 
 
 
 

Chúng ta có quyền tự hào vì Công ty có một tập thể luôn đoàn kết và có 
ý thức cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong công 
việc. Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên trong Công ty ngày càng 
lớn mạnh và luôn được cấp trên đánh giá cao trong kết quả hoạt động.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn còn ở phía trước đòi hỏi mỗi cán bộ nhân 
viên Công ty cần phải đoàn kết, cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn, 
hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Công ty Liên doanh Tháp BIDV xin bày tỏ lòng biết ơn đối 
với sự chỉ đạo sâu sát, giúp đỡ tận tình của ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch 
HĐQT BIDV, bà Goh Poh Joo – Chủ tịch Bloomhill Holdings, các vị trong 
Ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các Ban chuyên môn của BIDV; cảm 
ơn sự chỉ đạo thường xuyên của  HĐQT Công ty Liên doanh Tháp BIDV. 
Những sự chỉ đạo, giúp đỡ đó là nền tảng vững chắc cho sự thành công 
của Công ty hôm nay. 

Xin chân thành cảm ơn các quý khách thuê đã đồng hành cùng chúng 
tôi.  Cảm ơn những cán bộ lãnh đạo, nhân viên đã và đang công tác tại 
Công ty liên doanh. Cảm ơn đội ngũ các chuyên gia của các đơn vị tư 
vấn, thi công, giám sát công trình, quản lý tòa nhà đã góp phần tạo nên 
thành công này.

 Hà nội, ngày 2 tháng 11 năm 2015

 TM/ BAN GIÁM ĐỐC
 TỔNG GIÁM ĐỐC
  Đặng Minh
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Foreword

It has been 10 years since the BIDV Tower Joint Venture Company (JVC) 
was formed on the 2nd of November 2005. For each and every staff 
of BIDV Tower JVC, the past 10 years has been challenging. However, we 
can be proud of what we have achieved through our contributions for the 
construction, operations & management for BIDV Tower to the development 
of the JVC and meeting the expectations of the joint venture partners, BIDV 
and Bloomhill Holdings. A 10 year period development for a company is only 
an initial phase, but it is quite a considerable time in comparison for any 
individual person.

We can be proud that BIDV Tower was constructed and completed in 3 years 
during a tough and challenging economic environment of Vietnam at that 
time. The construction quality, the equipment installed, the finishes and 
furnishings were all as per the design specifications & requirements, and 
placed as a top priority by the JVC management.

We are also proud that BIDV Tower – a grade A high rise office building is 
professionally managed and operated in the past six years. It was launched 
during a period of recession in the office market. However, we have been 
achieving high occupancy rate of more than 90% with the Head Office of 
BIDV and tenants from international companies and global brand names. 

We have the right to be proud of  possessing a strong team work with a 
good camaraderie and high spirit of responsibility for the assigned tasks with 
their initiavtives across the JVC departments. The team is a valuable asset 
of BIDV Tower JVC. The Communist Party Committee, the Trade Union, the 
Youth organisations in the Company have been developing well and highly 
appreciated by the BIDV Management.

However, the challenges ahead of us will require every staff and colleague to 
make more effort and maintain the good relationship to overcome all.

It is our great pleasure to extend sincere thanks to the BIDV Chairman - Mr. 
Tran Bac Ha, the Bloomhill Holdings Chairwoman - Madam Goh Poh Joo 
for their valuable support and guidance. We also would like to express our 
thanks to the BIDV Management members, their former leaders and the 
professional departments for their contribution. Many thanks to the Board of 
Management of BIDV Tower JVC for their regular guidance. All their guidance 
and supports were the solid foundation for our success today. 

We are also gratefull to all clients and tenants going together with us today; 
also many thanks to the leaders, managers and staff of ours who used to 
work and those have been with the JVC so far. We also would like to say 
thank you to the consultants, contractors, construction supervisors, asset 
management consultant for their contribution to our success today.

 Hanoi, 2nd November 2015

 FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
 GENERAL DIRECTOR

 Dang Minh



1. Nhiệm vụ: 
-  Đầu tư xây dựng công trình Tháp BIDV tại 194 Trần Quang 

Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.

-  Quản lý vận hành, khai thác cho thuê Tòa Tháp sau khi hoàn 
thành đưa vào sử dụng.

2. Chính sách kinh doanh:
-  Đem đến sự hài lòng nhất với hiệu quả kinh doanh cao nhất 

của khách hàng khi thuê tại Tháp BIDV là mục tiêu hoạt động 
của Công ty Liên doanh Tháp BIDV.

-  Phương châm hoạt động: 

   Chất lượng dịch vụ - an toàn – hiệu quả - uy tín 

    Đảm bảo tiện ích tối đa và sự hài lòng tới tất cả các khách 
hàng về các dịch vụ tòa nhà, tạo một không gian làm việc 
thoải mái, an toàn và hiệu quả cho khách hàng.

    Cùng nhau hợp tác phát triển. Thành công của khách hàng 
là thành công của chúng tôi .

Tập thể cán bộ nhân viên Công ty thời kỳ thi công dự án
The BOD and staff during the project construction period (2005 - 2010)

Lễ khởi công xây dựng dự án Tháp BIDV
BIDV Tower contruction commencement ceremony (23.10.2006)

Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) 

được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 2523/GP ngày 02/11/2005 do 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Đây là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển Việt nam và Công ty Bloomhill holdings Pte. Ltd. của 

Singapore với sự tham gia góp vốn theo tỉ lệ 55% - 45%, thời gian hoạt 

động là 45 năm. 
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1. The Tasks:
- To invest and develop the BIDV Tower Project located at 194 Tran 

Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi.

- To manage the operations and lease out the office space in the 
Tower after the project is completed and operationally ready.

2. Target Sales Policy:
- To offer highest satisfactions and business efficiency to tenants 

occupying the BIDV Tower.

- Motto:

   Service Quality – Safety – Effectiveness – Prestige

    To offer the best utilities and satisfactions to all the tenants, thus 
creating a safe, comfortable and effective working environment.

   We develop together. Your success is our success. 

Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) Tower Joint 

Venture Company is founded under the Investment Licence No. 2523/

GP dated 2nd November 2005 granted by the Ministry of Planning and 

Investment. This is a joint venture between the Joint Stock Commercial 

Bank for Investment and Development of Vietnam and the Bloomhill 

Holdings Pte. Ltd., Singapore with the capital contribution of 55% and 

45% respectively. The venture is for a period of 45 years.

Ông/Mr. Trần Thanh Vân 
Chủ tịch / Chairman

Bà/Madam Goh Poh Joo
Thành viên / Member

Bà/Madam Phan Thị Chinh 
Thành viên / Member

Ông/Mr. Đặng Minh 
Thành viên / Member

Ông/Mr. Ong Kim Seng Harry
Phó Chủ tịch/ Vice Chairman

Hội đồng Quản trị
Board of Management
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Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên
Board of Directors and staff

Ông/Mr. Đặng Minh
Tổng Giám đốc/ General Director

Ông/Mr. Jeffrey Wandly
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất /1st Deputy General Director

Ban giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên hiện nay
Board of Directors and staff at the present 
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Hội đồng Quản trị

Board of Management

Từ trái sang phải/ From left to right: 

Ông/Mr. Ben Chee Seong Yeo - Thành viên/ Member

Bà/Madam Phan Thị Chinh - Thành viên/ Member

Bà/Madam Goh Poh Joo - Phó Chủ tịch/ Vice Chairwoman 

Ông/Mr. Nguyễn  Trung Hiếu - Chủ tịch/ Chairman

Ông/Mr. Đặng Minh - Thành viên/ Member

Mr. Chia Lye Choon Benjamin 

Mr. Tan Aik Khee 

Mr. Đặng Minh

(Từ trái qua phải / from left to right)

Tổng Giám đốc Công ty 
qua các thời kỳ

JVC General Directors

Ban lãnh đạo giai đoạn 2005-2014
The Leadership period 2005-2014
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- Thời kỳ đầu thành lập và thi công xây dựng dự án (2005-2009):

Ở thời kỳ này, cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm 3 phòng ban gồm Phòng 
Hành chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Ban Quản lý dự án 
với biên chế gọn nhẹ. Tổng số cán bộ nhân viên Công ty bao gồm cả Ban 
Giám đốc  (không bao gồm HĐQT) thời kỳ này là 15 người. Các cán bộ chủ 
chốt gồm Ban Giám đốc, ông Tan Aik Khee - Tổng Giám đốc, ông Đặng 
Minh - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất; lãnh đạo các Ban, Phòng, ông Han 
Guyng (Hàn Quốc) - Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Hà Trung Nghĩa - 
phó Giám đốc Ban, ông Lại Văn Chung – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng 
hợp và ông Phùng Xuân An, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Hành 
chính - Kế toán của Công ty. 

- Thời kỳ quản lý vận hành cho thuê (2010 đến nay):

Sau khi hoàn thành xây dựng, tòa Tháp được đưa vào vận hành khai thác 
cho thuê, và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh trong giai đoạn 
mới, Công ty đã phát triển hơn về quy mô, số lượng cán bộ nhân viên 
tăng lên 27 người. Giai đoạn này Ban giám đốc gồm có ông Tan Aik Khee, 
Tổng Giám đốc; ông Chia Lye Choon Benjamin (kế nhiệm chức vụ Tổng 
Giám đốc năm 2011); ông Đặng Minh – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, 
và hiện nay Ban Giám đốc gồm ông Đặng Minh, Tổng Giám đốc và ông 
Jeffrey Wandly, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất. Tổ chức các phòng ban 
cũng có sự thay đổi. 

 Từ đầu năm 2010, khi tòa nhà vừa được hoàn thành và đưa vào vận 
hành, Công ty có 4 phòng chức năng gồm Phòng Tổ chức-hành chính, 
Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Kinh doanh và Phòng Kỹ thuật.

 Từ năm 2011 đến nay, để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, giản 
lược bộ máy, Công ty một lần nữa điều chỉnh cơ cấu tổ chức với 3 phòng 
chức năng gồm Phòng Tổ chức-hành chính (trưởng phòng Trịnh Thị Kim 
Anh), Phòng Tài chính-Kế toán (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Phùng 
Xuân An), Phòng Kinh doanh & Quản lý Kỹ thuật (Trưởng phòng Nguyễn 
Mạnh Thông).

Ở mỗi thời kỳ, mỗi phòng, ban đều có chức năng nhiệm vụ riêng, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của từng thời kỳ. Điểm đáng quý nhất và 
cũng đáng tự hào nhất đó là Công ty có một đội ngũ cán bộ, chuyên gia 
qua các thời kỳ đều là những người có phẩm chất nghề nghiệp tốt, đồng 
đều, kinh nghiệm chuyên môn vững và đặc biệt họ là một tập thể đoàn 
kết, đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.
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nhân viên công ty



- The Formation and Construction period (2005 – 2009):

During this period, the company organisational structure consists 
of three departments including the Administration-Accounting, the 
General Planning Department and the Project Management Unit with 
a minimum headcount. The headcount of JVC including the Board of 
directors (BOD), excluding the Board of Management (BOM) was 15 
people. The key personnel were the BOD consisting of Mr. Tan Aik 
Khee - General Director, Mr. Dang Minh - 1st Deputy General Director  
- plus the four heads of departments including PMU Director Mr. Han 
Guyng (South Korean), PMU Deputy Director Mr. Ha Trung Nghia, 
General Planning Manager Mr. Lai Van Chung and Chief Accountant 
and Administrative & Accounting Manager Mr. Phung Xuan An.

- Operations Management and Leasing (2010 to present):

After the Tower has been constructed, it was launched for operations 
and lease. To meet the business mission, the company has increased 
the headcount to 27 people. During this period, the BOD consists 
of Mr. Tan Aik Khee, General Director; Mr. Chia Lye Choon Benjamin 
(succeeded the position of General Director from 2011); Mr. Dang Minh 
- 1st Deputy General Director, and at the present, the BOD consists 
of Mr. Dang Minh, General Director; Mr. Jeffrey Wandly, 1st Deputy 
General Director, and the JVC has new organisational structures.

 From the early 2010 there were four departments including the 
Administration and Human Resources, the Finance and Accounting, 
the Sales & Marketing, and the Technical Departments.

 From 2011 to present, to enhance business effectiveness, streamlining 
the apparatus, the JVC once again adjusted the organisational structure 
into three departments – Admininstration & Human Resources, Finance 
and Accounting, and Sales & Marketing and Technical Mangement that 
are managed respectively by the managers Mrs. Trinh Thi Kim Anh, Mr. 
Phung Xuan An (Chief accountant) and Mr. Nguyen Manh Thong.

Each department has their particular tasks, meeting the expectations 
for that period. The most valuable feature that we are proud of is JVC’s 
highly qualified and skillful professional engineers and specialists. The 
team has a good camaraderie and teamwork, perfectly performing 
their assigned tasks.
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JVC organisation 
and our teamwork
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02.11.2005

2005-2015
23.10.2006 19.06.2008

Cấp Giấy phép Đầu tư 
Investment License granted

Khởi công xây dựng 
Construction commencement

Dấu ấn thời gian / The milestones

Hoàn thành thi công móng và tầng hầm 
Substructure completion
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14.03.2009 05.01.2010 2015
Bàn giao công trình đưa vào khai thác 
Handover and Launching

Cất nóc công trình 
Topping up

Hoàn thành thi công móng và tầng hầm 
Substructure completion
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Một số hình ảnh lịch sử trong quá trình 
hình thành và phát triển

Ông/Mr. Trần Bắc Hà, 
Chủ tịch HĐQT BIDV tại lễ ký kết Hợp đồng liên doanh
Current BIDV Chairman at the Joint Venture signing ceremony

Bà/ Madam Goh Poh Joo
Chủ tịch Công ty Bloomhill Holdings tại lễ ký Hợp đồng tài trợ dự án Tháp BIDV
Chairwoman of Bloomhill Holdings at  the Financing Agreement signing ceremony - BIDV Tower Project

Lễ Ký kết hợp đồng tài trợ vốn dự án Tháp BIDV
Financing Agreement signing ceremony -  BIDV Tower Project 
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Historical pictures during the formation 
and development time

Tặng quà lưu niệm tại Lễ ký hợp đồng Liên doanh
Presentation of gifts at the Joint Venture signing ceremony

Lễ Khởi công công trình (23.10.2006)
Construction Commencement ceremony

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp đồng tài trợ dự án Tháp BIDV
Delegates attending the Financing Agreement signing ceremony - BIDV Tower project

Lễ động thổ công trình (21.07.2006)
BIDV Tower Project ground-breaking ceremony
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Vận hành và khai thác
Operations Management 
and Leasing

Khởi công xây dựng từ ngày 23/10/2006, sau một thời gian nỗ lực 
xây dựng, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Tòa 
Tháp BIDV đã được hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của 
một tòa nhà hạng A, tiêu chuẩn quốc tế, và bắt đầu đưa vào hoạt 
động từ tháng 1/2010.

Commencing the construction from 23rd October 2005, experiencing 
a tough time for construction, overcoming many challenges to 
meet the targeted schedule, BIDV Tower was completed as per a 
grade A office building international standardand, and launched for 
operation as of January 2010.

Ông/Mr. Trần Thanh Vân
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BIDV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ 
(Nhiệm kỳ 2015-2020)
Deputy Secretary of BIDV’s Communist Party Committee - delivering instruc-
tional speech at the JVC’s Party Congress (term 2015-2020)



Họp Công ty triển khai nhiệm vụ kinh doanh
JVC staff meeting on business performance

Trao đổi thảo luận công việc
Team discussion

Trong giờ làm việc
Office operations
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Tháp BIDV đi vào hoạt động từ đầu năm 2010 ngay tại thời 
điểm thị trường bất động sản nói chung và thị trường cho thuê 
văn phòng nói riêng bước vào thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, với 
sự hỗ trợ từ BIDV, chiến lược kinh doanh đúng đắn và nỗ lực 
không ngừng, tỉ lệ khai thác cho thuê được tăng đều hằng năm 
và được duy trì ở mức cao với mức trung bình năm trong suốt 
5 năm từ 2011 đến 2015 là 93,5%, thuộc nhóm cao nhất thị 
trường. Sau 02 năm tòa Tháp đi vào hoạt động, các cổ đông đã 
được chia cổ tức với tỉ lệ tăng hàng năm và thời gian hoàn vốn 
của dự án cũng được rút ngắn so với kế hoạch ban đầu. 

Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen như giải 
thưởng xuất sắc về thiết kế và an toàn kỹ thuật BCA 2010 của 
Singapore, Giải thưởng Thương mại Dịch vụ tốt nhất Việt Nam 
2013 do Bộ Công thương trao tặng và nhiều bằng khen, giấy 
khen, cờ thi đua hàng năm của BIDV.

BIDV Tower started operations since early 2010 during the 
recession of real estate market, especially the office market. 
However, thanks to the kind support from BIDV, JVC’s good 
business strategy, the average annual occupancy of the 
building has been increasing through the years. It maintained 
a high 93.5% for the last 5 years between 2011 – 2015, and is 
among the top leading office buildings in the market. After 2 
years from its launch, the shareholders were given dividends 
with annual growth rate, and the payback time of the project 
has also been shorter than planned. 

JVC has achieved many awards and certificates such as 
the ‘Design & Engineering Safety Excellence BCA 2010 of 
Singapore’, ‘Vietnam Top Trade Services Award 2013 conferred 
by the Vietnam Ministry of Industry and Trade, and many 
complimentary certificates, merit list from BIDV.

Các thành tựu đạt được 
Achievements and Awards 



Construction Quality Conformance Certificate from IBST 
(under Ministry of Construction - MOC)

Award flags from BIDV for Business Ex-
cellence in achieving the best business 
result for 2012 & 2014).

Giải thưởng Xuất sắc về Thiết kế và An toàn Kỹ thuật 
2010 (BCA Merit Award 2010) của Singapore trao tặng

Award from BIDV for excellent performance 
- 20 years  BIDV transition to commercial 
bank

10 YEAR 
ANNIVERSARY
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Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo tôn chỉ hoạt động mà Công 
ty theo đuổi: Trở thành điểm sáng trên thị trường văn phòng cho thuê – 
một tòa nhà hạng A có uy tín trên thị trường Việt nam nói chung và Hà nội 
nói riêng với cơ sở vật chất vượt trội, chất lượng dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện. Tháp BIDV – nơi làm việc lý tưởng 
của mọi khách thuê, nâng cao tầm vóc doanh nghiệp của bạn!
Thực hiện sứ mệnh, chúng tôi đề cao chất lượng dịch vụ, luôn lắng nghe và 
thấu hiểu mong muốn của khách hàng để đem đến sự hài lòng cao nhất 
tới khách hàng;  với cam kết cung cấp những dịch vụ với giá trị vượt trội 
cho khách hàng, đạt được lòng tin nơi khách hàng vào tòa nhà chúng tôi.

Phương châm thực hiện và khát vọng của chúng tôi: 
  Chất lượng dịch vụ - an toàn – hiệu quả - uy tín – thân thiện
  Chăm sóc khách hàng toàn diện, phấn đấu cải thiện không ngừng hướng 

tới tương lai
  Cùng nhau hợp tác phát triển. 

Chúng tôi chỉ thành công khi quý khách thành công!

10 NĂM 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
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Tầm nhìn & Sứ mệnh
Our Mission and Vision



We strive constantly to uphold our vision: To be the forerunner in the 
office leasing sector – A prestigious grade A high rise office building 
in Hanoi and Vietnam that provides excellent service, professional and 
friendly management and staff as well as premium facility.
BIDV Tower – an ideal and effective working environment for your 
business venture!
We aim to provide high quality service by listening and understanding our 
clients’ needs.
We are committed to provide prime value for our clients, winning their 
trust in our office Building.

We are motivated to give our clients:
  Prompt, effective and friendly service, and high quality
  Comprehensive customer care as we constantly improve towards a 

better future
  Good cooperation for development

We can only succeed when you succeed!

10 YEAR 
ANNIVERSARY
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Các công tác khác bao gồm hoạt động của Chi bộ, 
Công đoàn, Đoàn thanh niên đều được quan tâm 
chú trọng. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ 
chức các hoạt động xã hội, tổ chức các chuyến đi về 
nguồn thăm các căn cứ cách mạng, nhớ ơn các anh 
hùng liệt sỹ, làm công tác từ thiện tại một số tỉnh 
thành trong cả nước, tổ chức tham gia các phong 
trào thể dục thể thao v.v...

Other activities of our JVC have also been played 
an important role such as the activities of the 
JVC’s Communist Party Cell, Trade Union, the 
Youth Organisation etc. Besides, the JVC regularly 
organises other social activities such as trips to 
visit the Vietnam revolution origins and bases, 
commemorating the country’s patriotic martyrs-
heroes, providing donation to charities in some 
provinces of the country, and participating in 
sporting activities and other events.

10 NĂM 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
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Các hoạt động khác
Other activities
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Những người bạn đồng hành
Our good friends and business partners

Trong gần 6 năm qua kể từ đầu năm 2010 khi Tháp 
BIDV – là trụ sở chính của BIDV, một ngân hàng 
hàng đầu của Việt nam được đưa vào hoạt động, 
đã có những khách thuê với các thương hiệu lớn là 
các công ty trong nước, công ty nước ngoài, công ty 
đa quốc gia thuộc các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, 
bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư, luật, hàng 
không, quản lý bất động sản, đặc biệt có hai đại sứ 
quán nước ngoài cũng đặt trụ sở văn phòng tại đây. 

Niềm tin của các khách hàng đối với Tháp BIDV 
khi quyết định đặt trụ sở văn phòng tại Tòa nhà là 
niềm vinh dự của Công ty Liên doanh Tháp BIDV.

Khách thuê là những người bạn tốt, những đối tác 
thương mại quan trọng của chúng tôi, đã luôn đồng 
hành, cộng tác với Công ty vượt qua mọi khó khăn, 
cùng chia sẻ cơ hội để đi đến thành công.

Six years have passed since the launch in early 
2010 of BIDV Tower, where the Head Office of 
BIDV - a leading  bank of Vietnam is situated. 
Our tenants comprise of global brands, local 
Vietnamese and foreign companies, multi-national 
companies from the banking, finance, insurance, 
securities, investment, legal and the airlines 
industries, properties management, and two 
foreign embassies.

Our tenants’ trust and confidence in BIDV Tower 
is indeed a great honour for the BIDV Tower JVC.

Our tenants are our good friends and key business 
partners who overcame challenges, and celebrated 
shared opportunities together towards success.
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CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP BIDV
BIDV TOWER JOINT VENTURE COMPANY

Add: Tầng 13, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.bidvtower.com.vn I Tel: 04 222 05539 I Fax: 04 222 05535


