
 

 
 

 

 

Các đối tác của chương trình 

 
 
 

TUẦN LỄ KIẾN TRÚC PHÁP-VIỆT 
 

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 
 

 
Trên cơ sở hợp tác với Hội Kiến trúc sư Pháp có hoạt động tại nước ngoài (AFEX), vùng Ile de 
France (Pháp), chương trình Phát triển đô thị Hà Nội/ Ile-de-France (IMV) và Trung tâm Dự báo và 
Nghiên cứu đô thị (PADDI), Cơ quan thương mại và đầu tư Pháp BUSINESS FRANCE sẽ tổ chức 
TUẦN LỄ KIẾN TRÚC PHÁP-VIỆT từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 05 năm 2017. 

 
Mọi thông tin chi tiết về chương trình tham dự hội thảo hay gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp xin vui 
lòng liên hệ : 
 
Văn phòng Hà Nội  
NGUYỄN Hồng Trang 
Tùy viên thương mại 
+84 (0)4 39 44 58 53 
hongtrang.nguyen@businessfrance.fr 

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 
TRỊNH Thị Minh Ngọc 
Tùy viên thương mại  
+84 (0)8 35 20 68 87 
ThiMinhNgoc.TRINH@businessfrance.fr

 
 

DANH SÁCH PHÁI ĐOÀN DOANH NGHIỆP PHÁP 
 

 

 
 

www.a234.fr 

Sức mạnh của Ateliers 2/3/4/ được tạo nên từ sự năng động của từng cá nhân tài 
năng làm việc trong doanh nghiệp. 
 
Được thành lập vào năm 2000, Ateliers 2/3/4/ tập hợp kinh nghiệm của ba công ty 
kiến trúc Pháp, là những công ty mà ngay từ đầu những năm 80 đã đặc biệt quan 
tâm đến những phong cách sống mới, phong cách quay về với sự đơn giản và cơ 
bản. 
 
Với Ateliers 2/3/4/, sự xa xỉ (luxury) được định nghĩa như phong cách sống kiểu 
Pháp - « savoir vivre à la française », để tìm thấy niềm hạnh phúc. Mỗi dự án của 
Ateliers 2/3/4/ đều được thiết kế riêng biệt để trở thành công trình độc đáo duy 
nhất, dù sử dụng loại vật liệu bền vững nào, thiết kế nào hay đi theo kiểu xây 
dựng nào. 
 
Mặt ngoài các công trình của Ateliers 2/3/4/ bảo vệ cho tòa nhà mà không làm 
ảnh hưởng đến tính năng tòa nhà đó; giống như một cảnh quan, chúng phát triển 
cùng với thời gian. Trước khi quyết định vật liệu nào sẽ được sử dụng trong dự 
án, Ateliers 2/3/4/ luôn chú trọng trước tiên đến yếu tố ánh sáng. 
 
Các công trình đã thực hiện tại Việt Nam: 

 TRAN QUANG KHAÏ (TQK) – HANOÏ – Dự án 
 GARDEN CITY TOUR – HANOÏ – Dự án 

 

mailto:hongtrang.nguyen@businessfrance.fr
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Các đối tác của chương trình 

 
 

www.architecture-studio.fr 

Architecture-Studio là công ty kiến trúc, quy hoạch đô thị và thiết kế nội thất được 
thành lập tại Paris vào năm 1973. Công ty tập hợp gần 200 cá nhân thuộc 25 
quốc tịch khác nhau với trọng tâm là đội ngũ 12 kiến trúc sư chính. 
 
Công ty tham gia thực hiện các dự án có quy mô đa dạng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như : quy hoạch đô thị, thiết kế trụ sở làm việc của các đơn vị hành 
chính công, các công trình văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, nhà ở, khách sạn và du 
lịch, công trình thương mại và các công trình thể thao… 
 
Từ nhiều năm nay, công ty chú trọng mở rộng hoạt động ra trường quốc tế với 
việc thành lập hai văn phòng tại Trung Quốc (tại Thượng Hải và Bắc Kinh) tập 
hợp gần 60 kiến trúc sư, một văn phòng thiết kế ý tưởng tại Venise. 
Đồng thời, công ty cũng thực hiện nhiều dự án lớn tại khu vực Trung Đông và 
Châu Phi. Tính đến nay, Architecture-Studio đã thực hiện khoảng 200 dự án khác 
nhau và hiện đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng cho 44 dự án khác. 
 
Một số công trình đã thực hiện : 
Các công trình công cộng : 
 Nghị viện châu Âu tại Strasbourg ; 
 Phục hồi Đài phát thanh và khu vực phía đông khuôn viên Jussieu ở Paris ; 
 Thiết kế các bệnh viện, trường đại học, tòa án, nhà tù. 
Các công trình văn hóa : 
 Viện Thế giới Ả Rập ; 
 Nhà hát Quốc gia Bahrain ; 
 Trung tâm Văn hóa Onassis tại Athens ; 
Các tòa nhà văn phòng : 
 Quỹ tiết kiệm Aquitaine ở Bordeaux ; 
 Trụ sở chính của tập đoàn  
 Casino ở St Etienne ; 
 Trung tâm công nghệ  biển tại Toulon ; 
 Palazzo Nice Meridia ; 
 Phục chế tòa nhà số 38 Kleber 
Các công trình nhà ở, khách sạn : 
 Khách sạn Rotana tại Amman. 
Quy hoạch đô thị : 
Các thành phố Montpellier, Toulon, Doha. 

 
 

www.arep.fr 

AREP là chuyên gia tư vấn đa ngành và là công ty đóng vai trò then chốt trong 
các thay đổi mang tính đương đại của thành phố. 
 
Tập đoàn AREP đề xuất các giải pháp đô thị và kiến trúc ở các quy mô khác 
nhau, từ các khu đô thị thành phố lớn đến các tòa nhà riêng lẻ và thiết kế đường 
phố. 
 
AREP xây dựng được danh tiếng tốt nhờ khả năng thiết kế và kiến tạo các trạm 
đa năng trong lòng các khu đô thị đông đúc kết hợp với việc tìm ra các giải pháp 
về giao thông hữu hiệu cho các không gian phức hợp và khả năng giải quyết 
những thách thức mang tính kỹ thuật và di sản. 
 
AREP thực hiện các nghiên cứu về quy hoạch đô thị và quy hoạch không gian 
tổng thể. Công ty luôn tìm kiếm các giải pháp tích hợp kết hợp các vấn đề về giao 
thông vận tải, sử dụng đất và phát triển đô thị. 
 
AREP cung cấp các dịch vụ : quy hoạch đô thị bền vững (từ thiết kế ý tưởng đến 
xây dựng các chỉ số phát triển bền vững), nghiên cứu phân tích lưu lượng và các 
luồng giao thông, soạn thảo các dự án kinh tế từ giai đoạn đầu tư đến giai đoạn 
vận hành. 
 

http://www.architecture-studio.fr/
http://www.arep.fr/


 

 
 

 

 

Các đối tác của chương trình 

Một số dự án đã thực hiện tại Việt Nam và trong khu vực: 
 Tháp Bitexco – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; 
 Quy hoạch tổng thể thành phố sinh thái Vũ Hán – Vũ Hán, Trung Quốc; 
 Dự án Khu đô thị di sản, quy hoạch bờ sông và đường giao thông - Yangon, 
Myanmar; 
 Xây dựng quy hoạch tổng thể cho một số thành phố của Việt Nam. 

 

 
 

www.behqe.com 

CERWAY là công ty tư vấn đánh giá và đào tạo chứng chỉ Tòa nhà xanh theo hệ 
thống HQETM Môi trường Chất lượng Cao (Haute Qualité Environnement) duy 
nhất ngoài nước Pháp. CERWAY là chi nhánh của Trung tâm Khoa học và Kỹ 
thuật xây dựng CSTB và của Hiệp hội Qualitel. 
 
Nhiệm vụ chính của CERWAY là khuyến khích, nâng cao nhận thức của giới 
chuyên môn và các bên có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch 
lãnh thổ về lợi ích của các công trình xanh, hướng tới sự phát triển bền vững. 
 
Chứng chỉ xanh HQE™ bao gồm: 
- Chứng nhận HQE cho các tòa nhà trong giai đoạn xây dựng (nhà ở, văn phòng, 
cơ sở giáo dục, bệnh viện, khu hành chính, trung tâm thương mại, ...) 
- Chứng nhận HQE cho các tòa nhà đang vận hành (không phải nhà ở) 
- Chứng nhận HQE cho quy hoạch đô thị (khu sinh thái, cụm đô thị, khuôn viên, 
khu du lịch ...) 
- Đào tạo cho các nhà chuyên môn trong lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi cho việc 
phát triển các dự án bền vững, đào tạo các chuyên gia tư vấn chứng chỉ HQE™ 
(Référents Certification). 
 
Các dự án đã thực hiện tại Việt Nam và trong khu vực: 
 Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội; 
 Dự án " Charming Hội An Villas "; 
 Khu đô thị sinh thái Côn Sơn (Trung Quốc) 

 
 

www.deso-
architecture.com 

Công ty kiến trúc DE-SO có văn phòng đặt tại Paris (Pháp) và thành phố Hồ Chí 
Minh (Việt Nam) với 7 cộng sự. Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng về kiến 
trúc và quy hoạch tại Pháp. 
 
Công ty DE-SO có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, từ thiết kế các công trình 
công cộng tới các dự án nghiên cứu quy hoạch đô thị. Vị trí và đặc điểm địa lý là 
những vấn đề mà DE-SO luôn quan tâm và thể hiện rõ trong từng sản phẩm kiến 
trúc cũng như quy hoạch của công ty. 
  
Văn phòng kiến trúc DE-SO đã hoạt động tại Việt Nam được 5 năm và đang thực 
hiện dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng 
cũng thực hiện dự án quy hoạch Quảng trường trung tâm khu vực Thủ Thiêm và 
công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà đầu tư Đại Quang 
Minh. Công ty đã thiết kế nhiều dự án quy hoạch đô thị và thực hiện nhiều dự án 
phát triển du lịch tại Việt Nam.  
 
Các dự án đã thực hiện tại châu Á : 
 Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố; 
 Trường Đại học Văn Lang; 
 Quảng trường trung tâm thành phố (khu vực Thủ Thiêm), 
 Xây dựng các tòa tháp tại Quy Nhơn; 
 Dự án quy hoạch cảnh quan hai bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng); 
 Các dự án về resorts và khu du lịch.       

http://www.behqe.com/
http://www.deso-architecture.com/
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www.debarreduplantiers.c

om 

Văn phòng DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES thực hiện các dự án về kiến 
trúc, quy hoạch đô thị và quy hoạch cảnh quan.  
 
Văn phòng được tổ chức làm hai ban: ban kiến trúc và ban cảnh quan, có liên hệ 
chặt chẽ với nhau. 
 
Ba cộng sự chủ chốt là Anouk Debarre, Laurent Duplantier và Martin Duplantier. 
Toàn bộ ê-kíp bao gồm khoảng 20 người. 

 
 

www.ingerop.fr 

INGEROP là doanh nghiệp Pháp đi đầu về kỹ thuật xây dựng, hoạt động trong tất 
cả các lĩnh vực như : xây dựng, quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng, cầu, đường 
hầm. INGEROP là doanh nghiệp tư nhân và hoạt động độc lập.  
 
Các dịch vụ cung cấp :  

 Tư vấn thiết kế 
 Giám sát thi công 
 Quản lý dự án 
 Tăng cường năng lực và trợ lý tổng thầu 

 
Các dự án đã thực hiện tại châu Á : 
 Đại học USTH Hà Nội – dự án thực hiện cùng Architecture Studio; 
 Kiểm tra thiết kế dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn.    

 
 

www.interscene.fr 

INTERSCENE là công ty thiết kế trong các lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan, quy 
hoạch đô thị với rất nhiều dự án đã được thực hiện tại Pháp và trên trường quốc 
tế.  
 
Với trọng tâm hướng tới không gian kiến trúc xanh, thiết kế của công ty tập trung 
vào việc sử dụng mảng xanh như những điểm nhấn trong các lĩnh vực : quy 
hoạch vùng lãnh thổ, thiết kế và cải tạo khu dân cư đô thị, đô thị nông nghiệp, 
phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô, công viên chủ đề (INTERSCENE là 
thành viên của Hiệp Hội công viên giải trí chủ đề - TEA), thiết kế công viên, vườn 
bách thảo, sân golf và sân golf sinh thái.  
 
Được thành lập và điều hành bởi KTS Thierry HUAU từ 30 năm nay, 
INTERSCENE có 2 văn phòng đặt tại Paris và Marrakech. Công ty cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ cho các chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án. 
 
Các dự án quy hoạch đô thị đã được thực hiện : 
 Dự án tái thiết trung tâm Beirout (Liban) ;  
 Đề án phát triển đô thị Xanh Thủ đô Antananarivo (Madagascar) ; 
 Nghiên cứu quy hoạch bảo tồn phố cổ Tananarive (Madagascar); 

 
Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, công viên giải trí đã thực hiện:  
 Khu nghỉ dưỡng «Nature Villages» gần Paris (520 ha) ; 
 Taghazout Resort ở Ma rốc (600 ha) ; 

 
 Bốn công viên trung tâm Center-Parks tại Pháp ; 
 « Eden Resort » tại đảo Réunion ; 
 "Terra Botanica Park" ở Angers ; 
 "Dodo Park" ở Mauritius ; 
 New Marina of Casablanca (Ma rốc)... 

 
Các dự án công viên và vườn sinh thái đã thực hiện : 
 Vườn Bách thảo Saint-Pierre tại đảo Martinique ; 
 Rừng Emeraude và Rừng Estripeaut trong Công viên tự nhiên tại đảo 

Martinique… 
 
Các dự án đã thực hiện tại châu Á :  

http://www.debarreduplantiers.com/
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 Đồ án nghiên cứu Bảo tồn khu phố cổ Pháp tại Hà Nội (trong khuôn khổ dự án 
IMV hợp tác giữa vùng Ile de France và thành phố Hà Nội) ; 

 Đồ án Quy hoạch tổng thể Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
(trên cơ sở hợp tác với Viện quy hoạch xây dựng miền Nam) ; 

 Tham gia dự thi dự án " Vườn bách thảo của Bảo tàng Hà Nội" ;  
 Phối cảnh làng Pháp tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng) ; 
 Quy hoạch Công viên quốc gia Jieschi tại Changli : phát triển đô thị và du lịch 

khu vực quanh công viên quốc gia tương lai (Trung Quốc).  

 
L’ATELIER 

ARCHITECTES 
 

 
 

www.latelier-archi.fr 

L’ATELIER ARCHITECTES được Sylvain Guy và Guillaume Hazet thành lập vào 
năm 2002 tại đảo Reunion, sau đó các văn phòng chi nhánh được lập tại Paris và 
Cộng hòa Mauritius.  
 
L’ATELIER làm việc với các khách hàng thuộc khu vực công và cả khu vực tư 
nhân.  
 
Các dự án của L’ATELIER rất đa dạng : nhà ở xã hội và nhà ở cao cấp, các dự 
án văn hóa, trang thiết bị thể thao và giải trí, trang thiết bị trường học và thiết bị y 
tế, văn phòng và khách sạn. 
 
Nhờ vào vị trí địa lý nằm tại Ấn Độ Dương, L’ATELIER có nhiều kinh nghiệm thực 
tế trong kiến trúc và xây dựng mang đặc điểm nhiệt đới, đi kèm với tính bền vững. 
Mỗi một dự án đều được thiết kế dựa trên nguyên tắc bền vững và thân thiện với 
môi trường như : thông gió dựa vào tự nhiên, chống nắng, sử dụng năng lượng 
tái tạo, tạo không gian xanh, … 
 
Các dự án đã thực hiện tại châu Á : 
Khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Bagan, Myanmar (đang trong quá trình xây dựng).       

 

www.tvaa.fr 

www.groupe-eai.com 

TVAA + EAI là công ty kiến trúc và quy hoạch đô thị hoạt động trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và thiết kế tòa nhà. 
Công ty có trụ sở tại Paris với 23 nhân viên. 
 
Hoạt động của công ty: 
- Về quy hoạch đô thị: lập chương trình và kế hoạch tổng thể cho các thành phố 
quy mô vừa, thiết kế và phát triển các cụm công nghiệp. 
  
- Về kiến trúc: quản lý dự án khu học xá của trường đại học, các trung tâm nghiên 
cứu-phát triển, văn phòng, khách sạn. 
 
Các công trình đã thực hiện tại Việt Nam: 
 
 Thành phố Hồ Chí Minh : Khu Công nghiệp Công nghệ cao SHTP - Công viên 

Công nghệ Quang Trung 2 ; 
 SADEC: Quy hoạch tổng thể thành phố SADEC đến năm 2030 ; 
 Đà Nẵng: Khách sạn Hilton. 
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