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OPEN LETTER

Chủ tịch Hội đồng quản trị - KTS
Chairman - Architect

Kính gửi: Quý Chủ đầu tư và khách hàng

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ gửi 
tới Quý chủ đầu tư, khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc 
sức khỏe và thành công.

Được thành lập từ năm 1997,  Siêu Chung Kỳ là công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công nội thất và quản lý dự án. 
Công ty vận hành dựa trên phương châm liên tục đổi mới, 
không ngừng sáng tạo, với đội ngũ nhân sự có trình độ cao và 
giàu kinh nghiệm. Hơn 25 năm phát triển, Siêu Chung Kỳ luôn 
mang đến cho khách hàng sự hài lòng được bảo chứng qua 
những công trình đẹp, chất lượng và bền vững theo thời gian. 

Với chúng tôi, mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật được 
đúc kết từ tâm hồn, nhiệt huyết và kinh nghiệm của tập thể cán 
bộ, kỹ sư, công nhân của công ty. Chúng tôi tự hào mang lại cho 
khách hàng những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các dự án bất động sản đòi hỏi 
chất lượng tốt và tiến độ hoàn thiện nhanh hơn, Siêu Chung Kỳ 
cam kết là lựa chọn đáng tin cậy với dịch vụ chất lượng tốt nhất 
cho khách hàng.

Dear: Investors and Clients

First of all, on behalf of Sieu Chung Ky Joint Stock Company, we would like to express our sincere 
thanks and best wishes to you.

Sieu Chung Ky ., JSC was established in 1997 and had become one of the companies in the field of 
interior design consultancy, construction and project management. Sieu Chung Ky ., JSC  has been 
established and operated based on the motto of constant innovation and creativity with a team of 
highly qualified and experienced engineers, architects and workers. Over 25 years of stable 
development, Sieu Chung Ky has become one of the leading companies in the field of interior 
design consultancy, interior construction and project management. We not only bring clients the 
satisfaction but also beautiful buildings with sustainable quality over the time.

For us, each work is a work of art built from the soul, enthusiasm and experiences of the collective 
staff, engineers, workers of the company. We are proud to bring our clients the most perfect 
artworks.

In the trend of global integration, there is a higher demand for real estate projects with better 
quality, faster completion progress, and more importantly economic efficiency for investors. We 
are the reliable choice for investors with a commitment to providing the best services.



VISION

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ luôn nỗ lực xây dựng 
và phát triển thương hiệu uy tín trong lĩnh vực tư vấn 
thiết kế, thi công nội thất và quản lý dự án các công 
trình kiến trúc tại Việt Nam.   

Sieu Chung Ky Joint Stock Company always makes 
the best efforts to build and develop a prestigious 
brand of quality, delivering the best choice for all 
clients in the field of interior design consultancy, 
construction project management and architectural 
works finishing in Vietnam.

CORE VALUES

Chuyên nghiệp - Quy trình hoàn hảo

Nhiệt huyết - Sáng tạo độc đáo

Kinh nghiệm - Giải pháp tổng thể

Uy tín - Giá trị bền vững

Professionalism - Perfect Process

Enthusiasm - Unique Creativity

Experience - Comprehensive Solutions

Prestige - Sustainable Values

www.sck.com.vn
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THE WAY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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SYNTHESIZED COSMOPOLITAN ARCHITECTURE JOINT STOCK COMPANY
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SIEU CHUNG KY JOINT STOCK COMPANY - SCK.,JSC

Thành lập từ năm 1997, Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ tiền thân là công ty TNHH Siêu Chung Kỳ. 

Hơn 25 năm phát triển vững vàng, Siêu Chung Kỳ luôn là đối tác uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, 

thi công và quản lý dự án nội thất. 

Với triết lý “Phát triển bền vững từ nền tảng kinh nghiệm”, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng hệ thống 

các công ty thành viên để liên kết chặt chẽ về nguồn lực tài chính, nhân lực, thương hiệu, chiến lược 

phát triển... từ đó mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Sieu Chung Ky Joint Stock Company (SCK ., JSC) was previously a limited company which was 

established in 1997. Throughout 25 years of sustainable development, we have become one of the 

leading companies of architecture consultants, interior design and construction, project 

management with a high level of service, innovative solutions, and cost-efficiency. 

With the philosophy “Sustainable development from the foundation of experience”, we have been 

working hard to build the system of affiliated companies in terms of financial resources, human 

resources, brand, development strategy... to bring many benefits to the community, contributing to 

the national development career.

*   CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐA DỤNG

*   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN HẢI

*   CÔNG TY CỔ PHẦN SCW ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI

*   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU MAI THÀNH

SYNTHESIZED COSMOPOLITAN ARCHITECTURE JOINT STOCK COMPANY

SON HAI COMMERCE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

TRADING AND INVESTMENT SCW JOINT STOCK COMPANY

MAI THANH IMPORT EXPORT TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
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t- SCA.,JSC

Công ty Cổ phần Kiến trúc đa dụng (SCA.,JSC) tiền thân là 

Công ty Cổ phần mộc nội thất Sao Chí Kiên (đổi tên lần thứ 4 

ngày 29/07/2016), được phát triển từ bộ phận thiết kế thuộc 

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ.

Việc chuyển đổi này đánh dấu bước ngoặt quan trọng và mở ra 

nhiều triển vọng trong sự phát triển của SCA, đồng thời gia tăng 

khả năng cạnh tranh và tạo uy tín trên thị trường.

Năm 2018, công ty đã mở rộng chi nhánh tại Bangkok,

Thái Lan.

Synthesized Cosmopolitan Architecture Joint 

Stock Company (SCA ., JSC), formerly known 

as Sao Chi Kien Wood Furniture Joint Stock 

Company (4th renamed on 29 July 2016). This 

is an architecture design consultancy 

company developed from the Design 

Department of Sieu Chung Ky Joint Stock 

Company.

This transformation marked an important 

milestone in the development of Synthesized 

Cosmopolitan Architecture Joint Stock 

Company to raise the competing capacity and 

prestige of the brand on the market.

2018: SCA set up a branch office in Bangkok, 

Thailand.



s.

t - SHCS.,JSC

Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Sơn Hải (SHCS ., JSC) là thành 

viên thuộc Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ. Với tầm nhìn và chiến lược xây dựng hệ thống dịch vụ và 

sản xuất đồ gỗ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Sơn Hải tập trung chính vào các hoạt động:

*  Sản xuất các sản phẩm mang tính sáng tạo với kết cấu thông minh.

*  Tư vấn và cung cấp các giải pháp, sản phẩm nội thất.

*  Cung cấp dịch vụ thi công và hoàn thiện nội thất công trình.

Son Hai Commerce Service Joint Stock Company (SHCS ., JCS) is a member of Sieu Chung Ky Joint 

Stock Company. It was established in 2009 with the vision and strategy to build a system of services 

and harmonious furniture production with the environment.

SHCS.,JSC focuses on the following activities:

*  Producing innovative products with intelligent structure.

*  Consulting, providing solutions, and furniture products.

*  Providing construction services and finishing interior works.
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TRADING AND INVESTMENT SCW JOINT
STOCK COMPANY

TRADING AND INVESTMENT SCW JOINT STOCK COMPANY - SCW TI., JSC

Công ty Cổ phần SCW đầu tư và thương mại ( SCW TI.,JSC) được thành 

lập từ năm 2016 và trực thuộc Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ. Hiện SCW 

đang triển khai xây dựng chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ, sàn trưng bày và 

kinh doanh các sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu nội thất hoàn 

thiện và trang trí.

Trading and Investment SCW Joint Stock Company  was 

established in 2016 which is a subsidiary of Sieu Chung 

Ky Joint Stock Company.

Currently, Sieu Chung Ky and SCW are developing a chain 

of supermarkets and displaying a wide range of products 

to meet the needs of interior finishing for all function 

rooms of houses as well as office decoration.



 

MAI THANH IMPORT EXPORT TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
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MAI THANH IMPORT EXPORT TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Năm 2014, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất khẩu Mai Thành 

được thành lập. Đây chính là bước đi đầu tiên của Công ty Cổ phần Siêu 

Chung Kỳ trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, mở 

rộng quy mô sản xuất và đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng.

In 2014, Mai Thanh Import Export Trading Production Co., Ltd 

was established. This is the first step of Sieu Chung Ky Joint 

Stock Company in trade promotion, market development, 

production enlargement which brings the product closer to 

consumers.of interior finishing for all function rooms of houses 

as well as office decoration.

www.sck.com.vn



THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH SIÊU CHUNG KỲ
Từ những định hướng đầu tiên ở thị trường xây dựng, Công ty Cổ phần Siêu 
Chung Kỳ đã tập trung phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công và quản lý 
dự án nội thất cao cấp. Khởi đầu với công trình Tháp Hà Nội.

THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ,
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ được thành 
lập chuyển đổi từ mô hình TNHH. Công ty đã 
triển khai thiết kế kiến trúc cho Khu biệt thự 

liền kề thuộc Khu dân cư Saigon Pearl. 
Tháng 10/2005, Siêu Chung Kỳ mở rộng thị 

trường nước ngoài với hợp đồng thiết kế 
Khu đô thị Victory (10ha) tại Phnôm Pênh, 

Campuchia.

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC NỘI THẤT
SAO CHÍ KIÊN
Siêu Chung Kỳ đã thành lập Công ty Cổ phần mộc nội thất Sao Chí Kiên (tiền 
thân của Công ty Cổ phần Kiến trúc Đa Dụng – SCA.,JSC). Đây là công ty tư vấn 
thiết kế kiến trúc, được phát triển từ bộ phận thiết kế thuộc Công ty Cổ phần 
Siêu Chung Kỳ.THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
SƠN HẢI

Với chiến lược xây dựng hệ thống dịch vụ và 
sản xuất đồ gỗ, Siêu Chung Kỳ đầu tư xây 
dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương 

mại Sơn Hải với các hoạt động:
*  Sản xuất các sản phẩm mang tính sáng 

tạo với kết cấu thông minh.
* Tư vấn, cung cấp các giải pháp và sản 

phẩm nội thất.
* Cung cấp các dịch vụ thi công và hoàn 

thiện nội thất công trình.

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU MAI THÀNH
Siêu Chung Kỳ đã thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất khẩu 
Mai Thành và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phía Nam. Đây là bước ngoặt 
để phát triển thị trường, mở rộng quy mô sản xuất ở thị trường phía Nam.

ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày 24/9/2015, Siêu Chung kỳ vinh dự được nhận bằng khen của Thủ Tướng 
Chính Phủ với thành tích tham gia xây dựng công trình Nhà Quốc Hội.

Ngoài ra, Siêu Chung Kỳ cũng đón nhận danh hiệu “Nhà thầu của năm 2015” 
tại giải thưởng Ashui Award. Đây là bảo chứng cho kết quả của hệ thống làm 
việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong 20 năm.

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SCW ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Công ty Cổ phần SCW Đầu tư và Thương mại (SCW TI.,JSC) được thành lập với 
mục tiêu xây dựng chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ, sàn trưng bày và bán các sản 
phẩm nội thất đa dạng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần mộc nội thất Sao Chí Kiên được thay đổi nhận 
diện thành Công ty Cổ phần Kiến trúc đa dụng (SCA.,JSC).

SIÊU CHUNG KỲ: 20 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ đánh dấu cột mốc hơn 20 năm xây dựng 
và phát triển bền vững trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tổ chức thi công và 
quản lý dự án. Công ty tiếp tục vận hành hệ thống các công ty thành viên 
để đảm bảo liên kết chặt chẽ về mặt nguồn lực tài chính, nhân lực, thương 
hiệu và chiến lược phát triển.

XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
ĐỒ GỖ NỘI THẤT LONG HẬU, 

Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng 
10.000m2 và áp dụng tiêu chuẩn Xanh 

(LEED-Hoa Kỳ). Tổng số vốn đầu tư 150 tỷ 
đồng, xây dựng cơ bản là 75 tỷ đồng.

TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Siêu Chung Kỳ vẫn nỗ 
lực duy trì vận hành nguồn việc để triển khai và hoàn thiện các dự án 
trọng điểm quốc gia như: Tòa án Nhân dân Tối Cao, Trung tâm Thông 
tin Chỉ đạo Điều hành Chính phủ (thuộc Văn phòng Chính Phủ).

KHỞI ĐỘNG CHIẾN LƯỢC
HỆ THỐNG BÁN LẺ

Siêu Chung Kỳ chính thức khởi động 
chiến lược các hệ thống bán lẻ trên toàn 

quốc. Đồng thời trở thành Đối tác quan 
trọng với các Tập đoàn lớn như: FPT, 

Novaland, BRG Group, BITIS

1997
2005

2008

2009
2014

2015

2016

2017
2018

2020
2021
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THE ESTABLISHMENT OF
SIEU CHUNG KY LIMITED COMPANY
Sieu Chung Ky has mainly oriented our business in Interior Design which was 
a new business field and high competitiveness. After a successful first 
project with Ha Noi Tower, we decided to focus on high class segmentation.

THE CHANGE OF MANAGEMENT 
MODEL AND THE MARKET 

EXPANSION
Sieu Chung Ky Joint Stock Company was 

changed from the old Limited Company 
model. SCK deployed architecture design 
for duplex villas at Saigon Pearl Complex 

which included a Urban planning regard of 
10 hectare - Victory (Phnompenh, 

Cambodia).

THE ESTABLISHMENT OF SAO CHI KIEN WOOD 
FURNITURE JOINT STOCK COMPANY
Sieu Chung Ky ., JSC oriented to construct and develop Sao Chi Kien Wood 
Furniture ., JSC (predecessor of Synthesized Cosmopolitan Architecture Joint 
Stock Company - SCA ., JSC). They were based on the advantages after 10 
years of constructing and development in design consultancy, execution and 
high class interior project management field.

THE ESTABLISHMENT OF SON 
HAI COMMERCE SERVICE JOINT 

STOCK COMPANY
Sieu Chung Ky ., JSC decided to invest in 

constructing Son Hai Commerce Service ., 
JSC (abbreviated as SHCS), with a vision 

and strategy to build a system of services 
and furniture manufacture.

SHCS focuses on the following activities:
* Producing innovative products with 

intelligent structure.
* Consulting, providing solutions, and 

furniture products.
* Providing construction services and 

finishing interior works.

THE ESTABLISHMENT OF MAI THANH IMPORT EXPORT 
TRADING PRODUCTION LIMITED COMPANY
Sieu Chung Ky ., JSC invested in constructing the Import Export Trading 
Production Limited Company. The construction of the factory in the South made 
a great turning point for us to develop the market, expand the scale of 
production and bring the products closer to consumers.

GETTING MERCY CERTIFICATION FROM PRIME MINISTER 
OF VIETNAM
On 24th September 2015, Sieu Chung Ky was honored to receive Mercy 
Certification from Prime Minister Of Vietnam for positive contribution for the 
new National Assembly House. Furthermore, we were voted as a “Contractor of 
the year 2015” in the Ashui Award. It was proven for the quality of projects and 
the result of a professional and effective working system in nearly 20 years.

THE ESTABLISHMENT OF TRADING AND INVESTMENT SCW 
JOINT STOCK COMPANY (SCW TI.,JSC)
Trading and Investment SCW Joint Stock Company (SCW TI.JSC) was born. This 
is the first step laying the foundation for the development diverse products to 
meet the demand for interior finishing. Besides, the change of identification of 
Sao Chi Kien Wood Furniture Joint Stock Company into SCA., JSC), marks an 
important turning point and opens up many big prospects in development.

THE 20TH ANNIVERSARY OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
Over 20 years of construction and development with extensive experience in the 
field of design consulting, execution, project management, Sieu Chung Ky 
became a prestigious constructor of national key projects and a trustful partner 
to many big owners.

CONSTRUCTION OF WOODEN 
FURNITURE MANUFACTURING 

FACTORY IN LONG HAU

Long Hau Furniture Factory was built based 
on the Green standard (LEED) from the US 

on a land area of 10.000 meter in Long Hau 
Industrial Zone, Can Giuoc district, Long An 

province. Total investment is estimated at 
nearly VND 150 billion.

1997
2005

2008

2009
2014

2015

2016

2017
2018

2020

2021

IMPLEMENTING MANY NATIONAL KEY PROJECTS
During the effects of the Covid-19 pandemic, Sieu Chung Ky still strives to 
maintain a smooth source of work to implement and complete key national 
projects such as: Supreme People’s Court, The national reporting information 
system of Government Office.

STARTING THE RETAIL SYSTEM STRATEGY
ISieu Chung Ky officially launches a nationwide retail system strategy. At the 
same time, SCk became an important partner with large corporations such as: 
FPT, Novaland, BRG Group, BITIS 



ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND SUBSIDIARY COMPANIES

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG

BAN TRỢ LÝ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Dự Toán
Và Đấu Thầu

Ban Quản Lý
Các Dự Án

Phòng Tài Chính
Kế Toán

Phòng Hành Chính
Nhân Sự

Nhà máy
Long Hậu

Nhà máy
Sơn Hải

Công ty Cổ phần
Kiến Trúc Đa Dụng - SCA

Chi nhánh SCK
Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần SCW
Đầu Tư & Thương Mại

Kinh Doanh 
và Phát Triển

Thị Trường

Truyền Thông
và Thương Hiệu

Kingsley
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND SUBSIDIARY COMPANIES

CHAIRMAN OF THE BOARD
& GENERAL DIRECTOR

VICE CHAIRMAN OF THE BOARD &
VICE OF GENERAL DIRECTOR

QUALITY CONTROL

BOD’S ASSISTANT

VICE OF GENERAL DIRECTOR

Phòng Dự Toán
Và Đấu Thầu

Project 
Management

Financial
Accounting

Administration
& HR 

Long Hau
Furniture Factory

Son Hai
Commerce 

Service ., JSC

Synthesized
Cosmopolitan

Architecture ., JSC

Branch Office
in HCM City

Trading and
Investment
SCW T., JSC

Business
and Market

Development

Brand and
Communication

Kingsley



Business lines

Giá tr  mang l i cho k s i Chúng 
tôi không ch  làm các công trì mà còn làm các 
công trình   và CÁ T  khách 

Cho dù m k m  
cách ng T ng i i  

i sôi i m l  hay bình d m  
mát d i ì chúng tôi s  
l và hi c m  
khách mãn v  m không gian hoành 

 si mê b  m l n 
s m i  m  thoáng thiên 

nhi lòng khi l t qua m   
Công ty C Siêu Chung K s g 

k n

L
K

cùng k m l i không gian ti  
ng 

s K i  
a mình qua các gi i  

minh v li  l  
l k Chúng tôi in s iú  khách hàng bi c 
m i v v  ì  
k v g

C LT
The value that we bring to clients comes from the 
understandi We not only create beautiful works  

TY and STYLE of each 

Whether client’s style is Western or Oriental modern 
or classi ibrant or qui l ious or sim l m 
or cool monious or contras m ill 

clients may be im ressed by a grandiose s r 

a beautiful nature only through a glance at a room 
Acknowledging this Sieu Chung Ky Joint 

Stock Com lways orients clients to have the 
mos ices for both outside looks and small 

C LT J-
A

Sieu Chung Ky Joint Stock Com is always willing 
to accom lients and bring them the mos isite 
and im ssive s s With the creativity of our 
talented architects ineers inters ienced 
workers ith clients will be able to visua e 
the boldest ideas through smart technology solutions 
s i materials and scientific management 
methods We are confident to hel lients turn their 
wishes from drawings into tangibl where 

BUSINESS LINES

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Khởi nguồn từ sự thấu hiểu, Siêu Chung Kỳ luôn tạo nên 

những công trình phù hợp với bản sắc và cá tính của 

khách hàng. Dù phong cách phương Tây hay phương 

Đông, hiện đại hay cổ điển, sôi nổi hay trầm lắng, xa xỉ 

hay bình dị, hài hòa hay tương phản, chúng tôi sẽ giúp 

khách hàng hiện thực hóa những ước muốn. 

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng lựa chọn những phương 

án tối ưu nhất để mang đến không gian sống tiện nghi, 

thoải mái và đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ trong từng 

đường nét nội thất.

DESIGN CONSULTANCY

The value that we bring to clients comes from 

understanding. We not only create beautiful works but 

also integrate the identity and style of each client into 

these works. Whether the client’s style is Western or 

Oriental, modern or classic, vibrant or quiet, luxurious 

or simple, warm or cool, harmonious or contrasted, we 

are always the companion to realize those desires.

Clients might be impressed by a grandiose space, or 

just simply infatuated by a glimpse of furniture or by a 

beautiful nature only through a glance at a room 

corner. We always orient clients to have the most 

perfect choices for both outside looks and small 

details.

TƯ VẤN GIÁM SÁT & QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bằng kinh nghiệm và sáng tạo đột phá, đội ngũ Siêu 

Chung Kỳ gồm kiến trúc sư, kỹ sư, họa sĩ… sẽ thực 

hiện các ý tưởng táo bạo dựa trên giải pháp công 

nghệ thông minh, vật liệu chất lượng và phương 

pháp quản lý khoa học. Chúng tôi tự tin giúp khách 

hàng hiện thực hóa những ước muốn trên bản vẽ để 

tận hưởng trọn vẹn không gian nội thất tinh tế.

SUPERVISION CONSULTANCY & 
PROJECT MANAGEMENT

Sieu Chung Ky is always willing to accompany 

clients and bring them the most exquisite and 

impressive spaces. With the creativity of our 

talented architects, engineers, painters, and 

experienced workers, we will be with clients to 

visualize the boldest ideas through smart 

technology solutions supported with proper 

materials and scientific management methods...

We are confident to help clients turn their wishes 

from drawings into tangible beauty where clients 

can fully enjoy great moments.



A
B kinh nghi m 20 m nh v n 
thi k i công – l i và hoàn thi c 
công trì i m m i liên k t 

 th i mang l i cho 
Công ty C Siêu Chung K m i dào các 
s m i li g 

Các s m li máy 
chúng tôi s k m  

A
Là m Siêu 
Chung K m  

 ti s m i  
l ính thông mình và ti  

O
With 20 years ience in the field of interior 
design consul structi interi ject 
management and works finishi ined 
a clos ion with the international market 

s is has brought Sieu Chung Ky Joint 
Stock Com sources for s lying 

s i ment and materials with high 
technology standards and diversi s 
and materials manufactured and im r 
factory satisfy and meet com licated and diverse 

T
T A

This is one of the new areas ion of Sieu 
Chung Ky to meet the increasing demands of 
consumers about smart and convenient wooden 
interior with quality

SẢN XUẤT ĐỒ GỖ VÀ VẬT LIỆU CAO CẤP

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, 

thi công nội thất và quản lý dự án, Siêu Chung Kỳ sở hữu 

mối liên kết chặt chẽ với thị trường trong nước cùng các 

đối tác quốc tế. Điều này mang đến cho chúng tôi 

nguồn cung dồi dào các sản phẩm đồ gỗ, thiết bị, vật 

liệu cao cấp. Hơn nữa, các sản phẩm và vật liệu do nhà 

máy Siêu Chung Kỳ sản xuất hoặc nhập khẩu đều đáp 

ứng các yêu cầu phức tạp trên nhiều công trình.

THƯƠNG MẠI – BÁN LẺ ĐỒ GỖ
NỘI THẤT VÀ VẬT LIỆU CAO CẤP

Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động mới 

của Siêu Chung Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng về sản phẩm đồ gỗ nội thất chất 

lượng, thông minh và tiện dụng.

PRODUCTION OF WOODEN FURNITURE AND 
OTHER PREMIUM FURNITURE

With 25 years of experience in the field of interior design 

consultancy, construction, interior project management 

and finishing, Sieu Chung Ky obtained close cooperation 

with the international partners all around the world.

This had brought us abundant sources for supplying wood 

products, equipment, and material with high technical 

standards and diversity. The products and materials were 

manufactured and imported by our factory to satisfy and 

meet complicated and diverse requirements of various 

projects.

TRADE - RETAIL WOODEN INTERIOR
AND HIGH-QUALITY MATERIALS

This is one of the new areas of operation of Sieu 

Chung Ky to meet the increasing demands of 

consumers about smart and convenient wooden 

interior with the quality.
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CUSTOMERS



STRATEGIC PARTNERSHIP
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FACTORY

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ sở hữu 02 nhà máy 

tại Hà Nội và Hồ Chí Minh với công nghệ được đầu tư 

và máy móc hiện đại. Nhà máy Siêu Chung Kỳ chuyên 

sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, cung cấp và lắp đặt hoàn 

thiện nội thất cho những dự án khách sạn, văn phòng,  

và nhà ở cao cấp.

Sieu Chung Ky ., JSC possesses three factories in Ha 

Noi and Ho Chi Minh city which are equipped with 

modern technology and machines for exported 

wooden furniture manufacturing, furniture supply, 

installation, and finishing for 5* hotel, office, 

high-class house projects.

ĐỊA CHỈ - ADDRESS:

TP. Hà Nội: Cụm CN Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: M6A, Đường số 6, Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần 

Giuộc, Long An

Hanoi City: Lai Yen Industrial Cluster, Hoai Duc District, Ha Noi

Ho Chi Minh City: M6A, Long Hau Industrial Park, Can Giuoc, Long An 

Province

(84) 94 2090001    | info@sck.com.vn    |    www.sck.com.vn
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Cụm CN Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức



Khu CN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
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FACTORY
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Nhà máy Siêu Chung Kỳ được trang bị hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công 

nghệ cao với quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu giao dịch, khảo sát, thiết kế, cung cấp vật liệu... 

cho đến lắp dựng và bàn giao. 

Siêu Chung Kỳ đã ký kết nhiều hợp đồng cung cấp cửa cho các dự án lớn, bao gồm: cửa tiêu âm, 

cửa cách âm, và cửa chống cháy theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD cùng các tiêu chuẩn riêng từ 

những đơn vị tư vấn thiết kế uy tín quốc tế.

Siêu Chung Kỳ đã sản xuất hơn 10.000 sản phẩm cho các dự án tiêu biểu. Trong đó bao gồm những 

dự án cung cấp cửa chống cháy như Vinhomes Smart City Hà Nội (hơn 5000 bộ), Hinode City Hà 

Nội (hơn 4600 bộ), TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach (hơn 1200 bộ), Căn hộ Hoàng Long Trúc Bạch 

(hơn 100 bộ)… và dự án cung cấp cửa biệt thự liền kề với Bitexco Hà Nội (hơn 1200 bộ).

Sieu Chung Ky factory is equipped with modern machinery line system, high technology application 

with quality control process from transaction, survey, design, material supply... to installation 

construction and handover.

Sieu Chung Ky Joint Stock Company has signed many contracts to provide doors for major projects, 

including: soundproof doors, soundproof doors, and fireproof doors according to QCVN 06: 2010 / 

BXD standards and

separate standards from units international prestigious design consultancy.

Sieu Chung Ky has produced more than 10,000 products for typical projects. Including projects to 

provide fireproof doors such as Vinhomes Smart City Hanoi (more than 5000 sets), Hinode City 

Hanoi (more than 4600 sets), TMS Luxury Hotel Quy Nhon Beach (more than 1200 sets), Apartments 

Hoang Long Truc Bach (more than 100 sets)… and the project of supplying villas adjacent to Bitexco 

Hanoi (more than 1200 sets).

DOORS PRODUCTION CAPACITY



DOORS PRODUCTION CAPACITY AT SCK FACTORIES
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FIRE-FIGHTING DOORS TESTING

Công đoạn thí nghiệm đốt thử cửa chống cháy theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD.

The testing stage of burning fire-fighting doors according to QCVN 06: 2010/BXD.



Production line

PRODUCTION LINE

www.sck.com.vn



UNDER CONSTRUCTION

PROJECTS



* Quận Cầu Giấy, Hà Nội
* Cung cấp, thi công và lắp đặt xây dựng nội thất điện mạng

* Cau Giay, Hanoi
* Supply and install interior and electric networks

www.sck.com.vn

2021



* Phanxipang, Sapa
* Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất khối công cộng khách sạn trung tâm

2021
SAPA LADY HILL LUXURY RESORT

* Phanxipang, Sapa
* Supply and install all fit-out work and furniture in the public area of the Hotel center



* Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu
* Thiết kế, thi công và hoàn thiện nội thất  6/12 căn villa

2021
* Ho Tram, Ba Ria - Vung Tau
* Design, supply and install all fit-out work 

* 16 Láng Hạ, Ba ĐÌnh, Hà Nội
* Thi công và hoàn thiện nội thất đồ liền tường và đồ rời

* 16 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and loose furniture

www.sck.com.vn



OUTSTANDING

CONSTRUCTIONS & PROJECTS



HOTEL - RESORT

Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng là hình thức kinh doanh đáp ứng các dịch vụ nghỉ ngơi, vui chơi, giải 

trí… Để sở hữu một không gian thư giãn đúng nghĩa, Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng cần đáp ứng các 

tiêu chí thiết kế độc đáo, khác biệt nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng.

Hotel and Resort are business models that meet the services of rest and entertainment... To own a 

true relaxation, Hotel and Resort need to meet the criteria for not only a unique and different design 

but also bring cultural identity suitable for each customer.



Đảo Cát Bà, Hải Phòng
Cung cấp và lắp đặt nội thất khu công cộng

Cat Ba Island, Hai Phong
Supply and install all fit-out work in a public area

FLAMINGO CAT BA BEACH RESORT

FLAMINGO CÁT BÀ BEACH RESORT 2020



FLAMINGO CAT BA BEACH RESORT

FLAMINGO CÁT BÀ BEACH RESORT 2020
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272 Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Nam Định
Cung cấp và thi công hoàn thiện nội thất phòng ngủ, phòng trực tầng, lounge bar

272 Tran Hung Dao, Ba Trieu, Nam Dinh
Supply and install all fit-out work and furniture in the bedroom, duty room and lounge bar

SOJO HOTEL - TNG NAM DINH
2020



SOJO HOTEL - TNG NAM DINH
2020
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Đường Mừng Hoa, Sapa,  Lào Cai
Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất khối phòng

Mung Hoa street, Sapa, Lao Cai
Supply and install all fit-out work and loose furniture

VIET PHAP SAPA HOTEL
2019



VIET PHAP SAPA HOTEL
2019
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VIET PHAP SAPA HOTEL
2019



 21 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Cung cấp và hoàn thiện nội thất đồ rời và đồ cố định

21 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

 EASTIN HOTEL & RESIDENCES HA NOI
2019
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28 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
Tư vấn thiết kế, thi công hoàn thiện và lắp đặt nội thất

28 Nguyen Hue, Quy Nhon, Binh Dinh
Design consultancy, supply and install all fit-out work

TMS LUXURY QUY NHON HOTEL
2019
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Bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa
Thi công, lắp đặt nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời khu công cộng

Cam Ranh Peninsula, Cam Lam, Khanh Hoa
Supply and install all fit-out work and loose furniture in the public area

2018



2018
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Viêng Chăn, Lào
Thi công, lắp đặt nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

Vientiane Capital, Laos
Supply and install all fit-out work and loose furniture

2018



Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
Thi công hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp nội thất đồ rời

Duy Hai, Duy Xuyen, Quang Nam
Supply and install all fit-out work and loose furniture

2018
SAMPLE APARTMENT OF CONDOTEL MUR
CASINO SOUTHERN HOI AN - HOIANA
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Khu đô thị mới Hòa Vượng, Nam Định
Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Hoa Vuong New Urban Area, Nam Dinh
Supply and install all fit-out work

NAM CUONG HOTEL
2017



Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Thinh Loc, Loc Ha, Ha Tinh
Supply and install all fit-out work

VINPEARL HA TINH OCEAN VILLAS
2017
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VINPEARL HA TINH OCEAN VILLAS
2017



07 Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Thi công, lắp đặt nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời cho khu Main Club house

07 Truong Sa, Ngu Hanh Son, Da Nang
Supply and install all fit-out work and loose furniture in Main Club house

VINPEARL DA NANG OCEAN RESORT & VILLAS
2017
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VINPEARL DA NANG OCEAN RESORT & VILLAS
2017



Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Thiết kế và thi công nội thất

Vo Nguyen Giap, Ngu Hanh Son, Da Nang
Interior design and build

MUONG THANH LUXURY DA NANG HOTEL
2017



MUONG THANH LUXURY DA NANG HOTEL
2017
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Quảng trường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Thiết kế và thi công nội thất

Hung Vuong Square, Viet Tri, Phu Tho
Interior design and build

MUONG THANH LUXURY PHU THO HOTEL
2017



78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thiết kế và thi công nội thất

78 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi
Interior design and build

MUONG THANH EDEN HOTEL
2015
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Nha Trang, Khánh Hòa
Thiết kế và thi công nội thất

Nha Trang, Khanh Hoa
Interior design and build

MUONG THANH NHA TRANG HOTEL
2014



Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế và thi công nội thất

Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
Interior design and build

MUONG THANH QUANG NINH HOTEL
2014
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13 Quang Trung, Vinh, Nghệ An
Thiết kế và thi công nội thất

13 Quang Trung, Vinh, Nghe An
Interior design and build

MUONG THANH SONG LAM HOTEL
2013



68 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Lạng Sơn
Thiết kế và thi công nội thất

68 Ngo Quyen, Vinh Trai, Lang Son
Interior design and build

MUONG THANH LANG SON HOTEL
2010
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Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế và thi công nội thất

Ha Long, Quang Ninh
Interior design and build

MUONG THANH HA LONG HOTEL
2010



Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định
Thiết kế và thi công nội thất

Nhon Ly, Quy Nhon, Binh Dinh
Interior design and build

FLC BINH DINH RESORT
2016





Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Thiết kế và thi công nội thất

Vinh Thinh, Vinh Tuong, Vinh Phuc
Interior design and build

FLC VINH THINH RESORT
2015



FLC VINH THINH RESORT
2015
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Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thiết kế và thi công nội thất

Quang Cu, Sam Son, Thanh Hoa
Interior design and build

FLC SAM SON GOLF LINKS
2015



Quảng Yên, Quảng Ninh
Thiết kế và thi công nội thất

Quang Yen, Quang Ninh
Interior design and build

GOLDEN CRUISE 9999
2011
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Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế và thi công nội thất

Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
Interior design and build

SUNLIGHT HOTEL
2011



Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế và thi công nội thất

Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
Interior design and build

SHERATON HOTEL
2008

www.sck.com.vn



01 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội
Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất 

01 Thanh Nien, Tay Ho, Hanoi
Supply and install all fit-out work

SOFITEL PLAZA HOTEL
2006



10 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất 

10 Pham Dinh Ho, Hai Ba Trung, Hanoi
Design consultancy, supply and install all fit-out work

SUNWAY HOTEL
1997
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40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất 

40 Cat Linh, Dong Da, Hanoi
Supply and install all fit-out work

HORISON HOTEL
1997



49 Hai Bà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất 

49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi
Supply and install all fit-out work

HANOI TOWER
1996
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HEALTHCARE - EDUCATION

Trước thực trạng cơ sở hạ tầng yếu kém cùng tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 

Y tế - Giáo dục, Siêu Chung Kỳ cam kết cùng khách hàng giải quyết vấn đề bằng những giải pháp 

thiết thực.

Siêu Chung Kỳ sẽ tận dụng kinh nghiệm và sáng tạo trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công nội thất 

và quản lý dự án để mang đến một không gian hiện đại, tiện nghi góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ y tế, giáo dục.

Due to poor infrastructure situation and overcrowding affecting the quality of Health and Education 

services, Sieu Chung Ky commits to solving problems with practical solutions with customers.

Sieu Chung Ky will take advantage of experience and creativity in the field of design consulting, 

interior construction, and project management to bring a modern and comfortable space to contrib-

ute to improving the quality of medical services, education.



08 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

08 Chau Van Liem, Nam Tu Liem, Hanoi
Supply and install all fit-out work and furniture

HONG NGOC GENERAL HOSPITAL - MY DINH
2020



MILITARY HOSPITAL 175
2020

786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

786 Nguyen Kiem, Go Vap, Ho Chi Minh
Supply and install all fit-out work and furniture

www.sck.com.vn



Trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thiết kế và thi công Hội trường đa năng

The center of Tay Ho Tay urban area, Bac Tu Liem, Hanoi
Design and build of Auditorium

2020



108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL
2018

01 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất và cung cấp gói đồ rời

01 Tran Hung Dao, Hai Ba Trung, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

www.sck.com.vn



108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL
2018



PHUONG DONG HOSPITAL
2018

* Tòa nhà Intracom 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
*  Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất và cung cấp gói đồ rời

* Intracom 2 buidling, Bac Tu Liem, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and loose furniture

www.sck.com.vn



PHUONG DONG HOSPITAL
2018



HONG NGOC GENERAL HOSPITAL
2013

* Tầng 10, Kaengnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội
* Tư vấn thiết kế và thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất

* 10th Floor, Kaengnam Landmark 72, Pham Hung, Hanoi
* Interior design consultancy, supply and install all fit-out work and loose furniture

www.sck.com.vn



HONG NGOC GENERAL HOSPITAL
2013



TRUNG TÂM

CENTER - HEADQUARTER

Trung tâm – Trụ sở là địa điểm làm việc thường diễn ra các hoạt động quan trọng, quy mô. Nơi 

đây phải có sức chứa lớn, thiết kế hiện đại và đảm bảo đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng 

khác nhau. 

Dựa trên những tiêu chí này, Siêu Chung Kỳ luôn lựa chọn vật liệu chất lượng để đáp ứng đầy đủ 

công năng đồng thời đảm bảo tính nghệ thuật của công trình. Những sản phẩm nội thất như: 

bàn ghế, vật dụng trang trí hội trường, ánh sáng… sẽ tạo nên không gian ấn tượng và thuận tiện 

cho người sử dụng.

Center & Headquarter are the places to work and take place important activities. With a lot of 

services and a large scale Center & Headquarter must have a large capacity, modern design and 

meet different uses.

Based on these factors, Sieu Chung Ky ., JSC always selects materials that meet the full power but 

still ensure the art of the works. The furniture is satisfactory as: hall furniture, hall decorations, 

lighting... to create an extremely impressive, convenient space for a variety of uses.



* 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Cung cấp và hoàn thiện nội thất đồ rời và đồ cố định (cửa gỗ, cửa chống cháy...)
* 43 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and loose furniture (timber door, fire proof door...)

SUPREME PEOPLE'S COURT OF VIETNAM
2020



SUPREME PEOPLE'S COURT OF VIETNAM
2020

www.sck.com.vn



SUPREME PEOPLE'S COURT OF VIETNAM
2020



SUPREME PEOPLE'S COURT OF VIETNAM
2020

www.sck.com.vn



* 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Thi công cải tạo và hoàn thiện nội thất các nhà chức năng
* 43 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi
* Functional house interior renovation and finishing

SUPREME PEOPLE'S COURT OF VIETNAM
2016



GOVERNMENT OFFICE
2020

* 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
* Cung cấp và hoàn thiện nội thất đồ rời và nội thất liền tường.

* 01 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and loose furniture

THE NATIONAL
REPORTING INFORMATION

SYSTEM

www.sck.com.vn



GOVERNMENT OFFICE

2018
2019

* 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
* Cung cấp và hoàn thiện nội thất đồ rời và nội thất liền tường.

* 01 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and loose furniture



GOVERNMENT OFFICE

2018
2019

www.sck.com.vn



MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

* 28 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Thiết kế, cung cấp và hoàn thiện lắp đặt nội thất

* 28 Ly Nam De, Hoan Kiem, Hanoi
* Design, supply and install all fit-out work and furniture

2020



VIETTEL HEADQUARTER

* Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
* Cung cấp, thi công và lắp đặt thiết bị nội thất

* Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and furniture

2019

www.sck.com.vn





NETWORK SECURITY CENTER OFFICE

* 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
* Thi công, lắp đặt nội thất công trình và cung cấp gói đồ rời

* 115 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi
* Supply and install all fitout work and loose furniture

2018

www.sck.com.vn





HUNG YEN PROVINCIAL COMMITTEE

* 12 Chùa Chuông, Hiền Nam, Hưng Yên
* Thi công, lắp đặt nội thất công trình và cung cấp gói đồ rời

* 12 Chua Chuong, Hien Nam, Hung Yen
* Supply and install all fitout work and loose furniture

2018
HUNG YEN PROVINCIAL COMMITTEE

* 12 Chùa Chuông, Hiền Nam, Hưng Yên
* Thi công, lắp đặt nội thất công trình và cung cấp gói đồ rời

* 12 Chua Chuong, Hien Nam, Hung Yen
* Supply and install all fitout work and loose furniture

2018

www.sck.com.vn



QUANG NINH CENTER OF PLANNING

* Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh
* Cung cấp và lắp đặt vật tư, thiết bị nội thất

* Tran Quoc Nghien, Ha Long, Quang Ninh
* Supply and install interior equipment

2016



www.sck.com.vn



LEGISLATIVE BUILDING

* 02 Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
* Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện nội thất

* 02 Doc Lap, Ba Dinh, Hanoi
* Supply and install all fit-out work and furniture

2015



www.sck.com.vn



HUNG YEN CONVENTION CENTER 

* Quảng Trường, Hiến Nam, Hưng Yên
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* Quang Truong, Hien Nam, Hung Yen
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2015



QUANG NINH MUSEUM - LIBRARY

* Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
* Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* Hong Hai, Ha Long, Quang Ninh
* Supply and install all fitout work and loose furniture

2014

www.sck.com.vn



VIETNAM PETROLEUM INSTITUTE

* 18 Láng Hạ, Hà Nội
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 18 Lang Ha. Hanoi
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2012



VIETNAM NEWS AGENCY

* 05 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 05 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2011

www.sck.com.vn



LAO CAI CONVENTION CENTER

* Võ Nguyên Giáp, Nam Cường, Lào Cai
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* Vo Nguyen Giap, Nam Cuong, Lao Cai
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2009



QUANG NINH CINEMA CULTURE CENTER

* Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* Le Thanh Tong, Ha Long, Quang Ninh
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2009



HAI PHONG CONVENTION CENTER

* 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 18 Hoang Dieu, Hong Bang, Hai Phong
* Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2009

www.sck.com.vn



NATIONAL STORAGE CENTER

* 18 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 18 Vu Pham Ham, Cau Giay, Hanoi
* Supply and install all fitout work and loose furniture

2009



CENTER OF PRESS - MINISTRY OF CULTURE

* 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 51-53 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
*  Interior design consultancy, supply and install all fitout work

2006

www.sck.com.vn



NATIONAL CONVENTION CENTER

* Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
* Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* Dai Lo Thang Long, Nam Tu Liem, Hanoi
*  Supply and install all fitout work and loose furniture

2006



CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT

* 20 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội
* Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 20 Thuy Khe, Tay Ho, Hanoi
*  Supply and install all fitout work and loose furniture

2006

www.sck.com.vn



MEETING ROOM OF CENTRAL COMMITTEE
OF THE COMMUNIST PARTY

* 10 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội
* Thi công lắp đặt và hoàn thiện nội thất

* 10 Nguyen Canh Chan, Ba Dinh, Hanoi
*  Supply and install all fitout work and loose furniture

2003



VILLAS - APARTMENTS - HOUSES

Ngôi nhà là tổ ấm của mỗi người. Nơi ai cũng muốn trở về, quây quần cùng người thân để thư giãn 

sau giờ làm việc căng thẳng. 

Với tâm niệm góp phần xây dựng tổ ấm gia đình, Siêu Chung Kỳ đã mang đến các giải pháp thiết 

kế, thi công nội thất nhằm tạo không gian sống hiện đại, tiện nghi, đặc biệt phù hợp với cá tính, 

phong thủy và quan niệm sống của gia chủ.

The house is the place where everyone wants to return, gather with relatives to relax after stressful 

working hours.

With the mindset of contributing to building a family home, Sieu Chung Ky has brought solutions for 

interior design and construction to create a modern, comfortable living space, especially suitable for 

personality, feng shui, and concept of the homeowner's life.



Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cung cấp, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
Supply and install all fit-out work and furniture

HINODE CITY 2019



Mễ Trì, Nam Từ Liên, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi
Install all fit-out work and furniture

2018
THE MANOR HANOI URBAN AREA

www.sck.com.vn



55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

55 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

2018
HDI LUXURY APARTMENT



Bắc Giang
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

Bac Giang
Supply and install all fit-out work and loose furniture

AQUA BAC GIANG
2018

www.sck.com.vn



Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

Sam Son, Thanh Hoa
Supply and install all fit-out work and loose furniture

2017



Nhơn Lý, Quy Nhơn
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

Nhon Ly, Quy Nhon
Supply and install all fit-out work and loose furniture

BINH DINH VILLA
2017

www.sck.com.vn



79 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất liền tường và cung cấp gói đồ rời

79 Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

APARTMENT 79 NGUYEN DU
2017



Đặng Thai Mai, Tây Hồ,  Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất 

Dang Thai Mai, Tay Ho, Hanoi
Supply and install all fit-out work

WEST LAKE VILLA
2010

www.sck.com.vn



NHÀ HÀNG
CAFE - CLUB
RESTAURANTS - CAFETERIAS - CLUBS

Để tạo dấu ấn riêng biệt, Nhà hàng - Cafe - Club cần chú trọng vào thiết kế và trang trí nội thất. Đây 

cũng chính là cơ hội để xây dựng và định vị thương hiệu.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công nội thất và quản lý dự án, Siêu 

Chung Kỳ hoàn toàn tự tin mang lại những sản phẩm tiện nghi, đẳng cấp để đáp ứng mục đích và 

nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Restaurants - Cafeterias - Clubs need to focus on design and interior decoration to create a charac-

teristic. This is also a great opportunity to build and position the brand.

With more than 20 years of experience in the field of design consultancy, interior construction, and 

project management, Sieu Chung Ky is completely confident to bring comfortable and classy prod-

ucts to meet the purpose and demands of customers.



06 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

06 Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Hanoi
Supply and install all fit-out work and furniture

HONG HUA TING RESTAURANT

NHÀ HÀNG HONG HUA TING 2019



HONG HUA TING RESTAURANT

NHÀ HÀNG HONG HUA TING 2019

www.sck.com.vn



Vincom Village Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Vincon Villgae Viet Hung, Long Bien, Hanoi
Design consultancy, supply and install all fit-out work and furniture

VINCOM CENTER LONG BIEN

VINCOM CENTER LONG BIÊN 2014

KHU CAFE ROOFTOP BAR K2 
ROOFTOP BAR CAFE ZONE K2 



VINCOM CENTER LONG BIEN

VINCOM CENTER LONG BIÊN 2014

KHU CAFE ITALIA K2
ITALIA CAFE ZONE K2

www.sck.com.vn



Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Tư vấn thiết kế nội thất

Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
Design consultancy

GOLDEN CRAB HA LONG RESTAURANT
2011

www.sck.com.vn



36 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tư vấn thiết kế nội thất

36 Quang Trung, Hoan Kiem, Hanoi
Design consultancy

LA PETITE TONKINOISE RESTAURANT

NHÀ HÀNG LA PETITE TONKINOISE 2011

www.sck.com.vn



40 Trần Cao Vân, Quận 3, TP. HCM
Tư vấn thiết kế nội thất, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

40 Tran Cao Van, District 3, HCM City
Design consultancy, supply and install all fit-out work and loose furniture

GRAMMY COFFEE

GRAMMY CAFE 2004



SHOWROOM & SHOP

Showroom - Shop là nơi trưng bày sản phẩm và quảng bá hình ảnh thương hiệu. Khi khảo sát mặt 

bằng để thi công nội thất những công trình này, Siêu Chung Kỳ luôn chú trọng về không gian trưng 

bày sản phẩm nhằm đảm bảo màu sắc hài hòa và tôn lên đẳng cấp của thương hiệu. 

Bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất và những ý tưởng sáng tạo trong nghệ 

thuật sắp đặt, Siêu Chung Kỳ luôn tự tin đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng những sản phẩm 

ấn tượng.

Showroom - Shop is a place to display products and promote brand image. When we surveyed the 

premises for the interior construction of these works, we always focus on the product display space 

to ensure harmonious colors and enhance the brand's level.

With experience in the field of interior design and construction and creative ideas in installation art, 

Sieu Chung Ky always confidently meets the needs of customers with impressive products.



77 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

77 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Install all fit-out work and loose furniture

2018
SHOWROOM EUROSTYLE DESIGN CENTER



2018
SHOWROOM EUROSTYLE DESIGN CENTER

www.sck.com.vn



58A Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất và cung cấp gói đồ rời

58A Tran Nhan Tong, Hai Ba Trung, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

2017
CHINH LONG SHOWROOM



Khách sạn Bình Minh, 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

Binh Minh Hotel, 27 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi
Install all fit-out work and loose furniture

2007

www.sck.com.vn



386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

386 Nguyen Van Linh, Long Bien, Hanoi
Design consultancy, install all fit-out work and loose furniture

2005
MERCEDES BENZ SHOWROOM

386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

386 Nguyen Van Linh, Long Bien, Ha Noi
Design consultancy, install all fit-out work and loose furniture

2005
MERCEDES BENZ SHOWROOM



ENTERPRISE OFFICES & BANKS

Văn phòng là nơi quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và ngân hàng. Sự linh hoạt của văn 

phòng luôn tạo cảm hứng làm việc cho nhân viên, đồng thời ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng. 

Một không gian văn phòng hiện đại, thoải mái cũng thể hiện bản sắc riêng của doanh nghiệp.

Nhận thức rõ con người là yếu tố quan trọng trong phát triển doanh nghiệp, Siêu Chung Kỳ sẽ tạo 

ra những thiết kế gắn cùng giá trị cốt lõi này. Qua đó xây dựng phương án thi công phù hợp với giải 

pháp kiến trúc, môi trường và cảnh quan.

The office is the place to promote brands for businesses and banks. The office's flexibility always 

inspires employees to work, and at the same time makes a feature on the minds of customers. The 

comfortable and modern office space also expresses the identity of the business.

Recognizing that people are important elements in business development, Sieu Chung Ky will create 

designs that align with these core values. Moreover, we also build construction plans in accordance 

with architectural, environmental, and landscape solutions.



23 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

23 Phan Chu Trinh, Hanoi
Supply and install all fit-out work and furniture

KDI OFFICE
2017



43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

43 Mac Dinh Chi,  District 1, HCM City
Supply and install all fit-out work and furniture

PHU MY FERTILIZER PLANT
2014

www.sck.com.vn



77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tư vấn thiết kế nội thất, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

77 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
Design consultancy, supply and install all fit-out work and loose furniture

SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
2008



01 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn thiết kế nội thất, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

01 Thai Ha, Dong Da, Hanoi
Design consultancy, supply and install all fit-out work and loose furniture

VIB BANK IN NORTHERN LINE
2008

www.sck.com.vn



25 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

25 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

INB COMPANY
2008



27 Lý Thải Tổ, Hà Nội
Tư vấn thiết kế nội thất, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

27 Ly Thai To, Hanoi
Design consultancy, supply and install all fit-out work and loose furniture

CHEVRON CORPORATION OFFICE
2008

www.sck.com.vn



191 Bà Triệu, Hà Nội
Thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất

191 Ba Trieu, Hanoi
Supply and install all fit-out work and loose furniture

TELENOR VIETNAM COMPANY
2005



CERTIFICATION - AWARD



CERTIFICATION - AWARD

www.sck.com.vn



*   Địa chỉ: P302B, số 94 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

*   VP Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Cora, 28 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng

*   Chi nhánh HCM: Khối C, The Riverside Residence, 190 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q.7

*   Điện thoại: (84-24) 3976 4030  *   Hotline: +84 939 658 101

*   Email: info@sck.com.vn   *   Website: www.sck.com.vn

*   Address: P302B, 94 Ba Trieu St., Hang Bai Ward, Hoan Kiem Dist., Hanoi

*   HO: 8th Floor, Cora Building, 28 Hoa Ma St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi 

*   BO: Block C, The Riverside Residence, 190 Nguyen Luong Bang St., Dist.7, HCMC

*   Tel: (84-24) 3976 4030   *   Hotline: +84 939 658 101

*   Email: info@sck.com.vn   *   Website: www.sck.com.vn

BRING TRUE VALUE TO CLIENTS


