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Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Tên Tổng Công ty : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tên giao dịch : URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT
CORPORATION

Tên công ty viết tắt : UDIC

1. THÔNG TIN CHUNG

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên tiền thân
là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971 theo
Quyết định số 1639/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội.
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Ngày 13/04/1990 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TC, đổi tên
Công ty San nền thành Công ty Xây dựng Công trình Kỹ thuật Hạ tầng. Sau 6 năm hoạt động,
Công ty tiếp tục được đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

Theo Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 20/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội Tổng
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị
được thành lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư
Phát triển Hạ tầng Đô thị với các thành viên (Công ty Con) là các doanh nghiệp Nhà nước, các
Công ty Cổ phần, các Công ty Liên doanh thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thông Công
chính, Sở Công nghiệp và Liên hiệp Công ty Xuất nhập Khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX).

Tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp ngày 04/7/2011, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được đổi tên là:Tổng
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên
.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100106232 ngày 04/07/2011 (Đăng ký thay đổi lần
thứ 1 ngày 04/10/2012).

- Địa chỉ Trụ sở chính : 27 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành
phố Hà Nội - Việt Nam.
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- Tài khoản số

: 059 110 063 6008 - Ngân hàng TMCP Quân đội Hà Nội

- Mã số thuế

: 01 001 06232

- Số điện thoại

: (84-4) 3773 3625 - Fax: (84-4) 3773 1544

- Email

- Vốn điều lệ

: udic@udic.com.vn - Website: http://udic.com.vn

: 2.160.000.000.000 đồng ( Hai nghìn một trăm sáu mươi tỷ đồng )
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- Vốn pháp định

: 6.000.000.000 đồng ( Sáu tỷ đồng )

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc

Như vậy UDIC là một Tổng Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với mô hình là Công ty
TNHH Một thành viên kinh doanh đa ngành phát triển theo định hướng sau:

Tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề, mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất kinh doanh, thực hiện
chiến lược sản xuất kinh doanh đã được thị trường thử thách những năm qua nhằm mục tiêu
chuyển dần vai trò từ làm thuê sang làm chủ trên thị trường đầu tư xây dựng cả nước với cơ cấu
ngành nghề chính là ĐẦU TƯ - XÂY LẮP - SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP
- TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - XUẤT NHẬP KHẨU, DỊCH VỤ
... trong đó
doanh thu từ đầu tư ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Ngoài những ngành
nghề đã có và đang đầu tư xây dựng như khu đô thị, khu công nghiệp; xây dựng các công trình
dân dụng, nhà ở, bệnh viện, các công trình công cộng, công viên cây xanh, công trình công
nghiệp, đường giao thông, sản xuất các loại gạch xây, bê tông thương phẩm, các cấu kiện bê
tông đúc sẵn... sẽ tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như cầu - hầm đường bộ quốc gia, công trình cáp điện trung cao thế, sản xuất gốm sứ vệ sinh ốp lát cao cấp,
bê tông nhẹ, bê tông ứng suất trước..v.v..

UDIC bao gồm 43 Công ty. Trong đó có 6 Công ty Liên doanh với nước ngoài đã tổng hợp được
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sức mạnh về vốn, kinh nghiệm quản lý, thi công cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, cử nhân và
công nhân giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm, có trình độ tay nghề cao với hoạt động SXKD theo hệ
thống quản lý chất lượng ISO đã tạo nên những sản phẩm tốt cả lượng và chất có uy tín trên thị
trường đóng góp vào sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả
nước nói chung.
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