
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

NGUYỄN HỮU LÂN | Phó Giám đốc  

Công ty TNHH Xây dựng & Công nghệ mới SBTV | Email: lan.nguyen@sbtv.com.vn 

 

Kinh nghiệm & Dự án 

 2011 đến nay     Phó Giám đốc | Công ty TNHH Xây dựng & Công nghệ mới SBTV 

 2010 - 2011       Giám sát thi công 

 Khu du lịch cao cấp Non Nước; 

 Novotel Imperial Hoi An Resort; 

 Resort Vinpearl Land - TP. Đà Nẵng. 

 2009 – 2010      Thi công 

 Công trình Nhà xe CBCNV, Nhà kho, Khu vệ sinh, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng; 

 Cơ sở 2 của Trường mầm non Măng Non - Hòa Hiệp Nam. 

        Giám sát thi công 

 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu; 

 Công trình Chung cư tại thành phố Huế; 

 Khu du lịch sinh thái biển Trendy - TP. Hội An. 

 2006 – 2009      Giám sát thi công 

 Công trình mở rộng Nhà máy ximăng Hải Vân; 

 Kè chắn sóng biển Liên Chiểu; 

 Kho Clinke, kho phụ gia phân xưởng 2; 

 Nhà làm việc và nhà xưởng, Phân xưởng cơ điện – XMHV; 

 Đường nội bộ, trạm đo đếm điện 5600KVA, hệ thống thoát nước, nhà nghiền & 

nhà đóng bao, nâng cấp cải tạo mặt Cầu cảng, nhà điều khiển trung tâm, tường 

chắn mái che kho clinker, kho phụ gia, nhà ăn ca thuộc phân xưởng 1 – Nhà máy 

Ximăng Hải Vân; 

 Sửa chữa lớn các công trình Nhà làm việc thuộc khu văn phòng, sân nền khu văn 

phòng, tường rào khu văn phòng, nhà để xe CBCNV khu văn phòng thuộc Công 

ty cổ phần xi măng Hải Vân. 

 2005 – 2006      Giám sát thi công 

 HTKT khu dân cư Trung Nghĩa - TP. Đà Nẵng; 

 HTKT khu dân cư Hoà Thọ - TP. Đà Nẵng. 

         Thi công 

 Khu biệt thự Vegas - Non Nước; 

 Chung cư 18 Tầng số 06 Nguyễn Du, Đà Nẵng. 
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 2001 – 2004      Thi công 

 Khu lớp học 1 tầng -Trường trung học cơ sở Phú Lâm, Phú Yên; 

 Nhà đảng uỷ và sân nền toàn bộ, Trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Bình Kiến, Phú Yên; 

 Nhà Hội Trường, Trụ sở Uỷ ban Nhân Phường 7, Tuy Hoà, Phú Yên; 

 Ký túc xá sinh viên: Trường Cao đẳng Sư phạm, Tuy Hoà, Phú Yên; 

 Căn tin Trường: Trường Cao đẳng Sư phạm, Tuy Hoà,  Phú Yên. 

 1999 – 2001      Thi công 

 Trụ sở UBND Phường Hòa Hiệp Nam; 

 Trụ sở & trường học thôn Hòa Vân; 

 Trường dân tộc nội trú Xã Hòa Bắc; 

 Khu giảng đường Trường trung học xây dựng Miền Trung; 

 Khu văn phòng Trường trung học xây dựng Miền Trung. 

Giáo dục 

 Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Hà Nội, khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp. 

Chứng chỉ & Bằng cấp 

 Được Sở xây dựng TP. Đà Nẵng cấp giấy phép hành nghề hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công 

xây dựng; 

 Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc quản lí dự án đầu tư XDCT; 

 Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dự án đầu tư xây dựng công 

trình; 

 Chứng nhận hoàn thành khóa nghiệp vụ đấu thầu; 

 Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng xây dựng công trình. 

 


