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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
Vị trí dự tuyển: Kỹ sư xây dựng 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên: LÊ VĂN TRUNG Giới tính: Nam 

 

Ngày sinh: 06/10/1985 

Nơi sinh: Diễn bình – Diễn Châu – Nghệ An 

Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không 

CMTND số:186140656  Ngày cấp: 05/08/2015   Nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An 

Hộ khẩu thường trú: Xóm 7 – Diễn Bình – Diễn Châu – Nghệ An 

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn 

Điện thoại: 0973 50 60 00 

Email: anhtrung63108@gmail.com 

Lời tựa: Trải qua hơn 12 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vựa xây dựng. Từng làm việc lâu năm trong 
những tập đoàn, công ty lớn về xây dựng nên bản thân đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cũng như 
kiến thức chuyên môn để phục vụ cho công việc đảm bảo một cách hiệu quả nhất. 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

Trường đào tạo Khoa Năm tốt nghiệp Hệ đào tạo Xếp loại bằng TN 

Đại học Xây Dựng Hà 
Nội 

XD DD & CN 3/2008 Chính quy Khá  

 

Chứng chỉ hành nghề 

Tên chứng chỉ Hạng chứng chỉ Nơi cấp Ngày cấp Ghi chú 

Chứng chỉ hành nghề 
thiết kế kết cấu công 
trình Dân dụng và Công 
nghiệp 

II SXD Nghệ An 07/2020  

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
1. Từ T4/2020 đến nay 
- Tên Cty: Cty CP Golden City 
- Trụ sở: 25 – Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh – Nghệ An 
- Vị trí: Chuyên viên Phòng đầu tư 
- Công việc thực hiện: 
- Khu Resort Bắc Đảo Lan Châu 
+ Quy mô: ~10ha, gồm 01 Khách sạn 5*, 02 
Condotel, 83 căn Bungallosw, 27 căn Villa, 
Clubhouse và các hạng mục phụ trợ. 
+ Địa điểm: Thị xã Cửa Lò – Nghệ An 
- Khu Resort Quảng Bình 
+ Quy mô: ~9ha, gồm 01 Khách sạn 4*, 02 Condotel, 
56 căn Bungallosw, Clubhouse và các hạng mục phụ 

- Tìm kiếm, lựa chọn các nhà thầu thiết kế, quản lý 
thiết kế, Quản lý dự án và TVGS 

- Đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu 

- Điều phối các nhà thầu thiết kế, Thẩm tra, QLTK để 
hoàn thành Hồ sơ thiết kế các giai đoạn đảm bảo kỹ 
thuật, tiến độ và chất lượng của dự án 

mailto:anhtrung63108@gmail.com
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trợ. 
+ Địa điểm: xã Bảo Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình 
- Khách sạn Măng Đen –  
+ Quy mô: 4000 m2, gồm 03 Khách sạn 4* 
+ Địa điểm: Măng Đen – KonPlong – Kon Tum 

- Kết hợp với Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, 
Tư vấn thiếtkế xử lý các vướng mắc trong quá trình 
thi công. 

- Thiết kế kết cấu một số hạng mục công trình của 
các dự án trong công ty khi có yêu cầu 

2. Từ T11/2011 đến T3/2020 
- Tên Cty: Cty CP Tập đoàn Ecopark 
- Trụ sở: Khu đô thị Ecopark – Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên 
- Vị trí: Chuyên viên Ban Quản lý Quy hoạch và Thiết kế. 
- Công việc thực hiện: 

Tên Dự án Nội dung công việc thực hiện 
- Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn 
Giang – Ecopark 

Địa điểm: Huyện Văn Giang – Hưng 
Yên 

- Chủ đầu tư: Cty CP tập đoàn Ecopark 

- Quản lý, kiểm tra hồ sơ thiết kế Cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công phần kết cấu các dự án của Tập đoàn 

- Tham vấn, để xuất cho trưởng phòng về các giải pháp kết cấu 

đảm bảo an toàn, kỹ thuật và tiết kiệm chi phí đầu tư. 

- Điều phối các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra để hoàn 

thành Hồ sơ thiết kế đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng 

- Kết hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc khớp nối các 
bộ 

môn Kiến trúc, kết cấu, MEP 

- Kết hợp với Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, Tư vấn thiết 

kế xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công. Tham gia giám 

sát tác giả, quản lý thi công 

- Thực hiện thiết kế các công trình, dự án của Tập đoàn khi được 

yêu cầu 

- Kiểm tra, quản lý Hồ sơ thanh quyết toán Hợp đồng tư vấn 

- Tham gia tìm kiếm, đánh giá năng lực các nhà thầu Tư vấn, 
đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết kế 

Các Dự án tham gia quản lý: 

+ Khu biệt thự Vườn Tùng 1A-02 

+ Khu Biệt thự Vườn Mai 1B-01 

+ Khu Phố Trúc 1A-03 

+ Khu Phố Cúc 1B-04 

+ Chung cư Rừng Cọ 

+ Chung cư WestBay 

+ Khu Biệt thự đảo 

+ Trung tâm đào tạo Vietcombank 

+ CLB Thủy Nguyên 

+ CLB biệt thự đảo 

+ Khu nhà ở 1C 

+ Các công trình phụ trợ khác 



                                                                                                                                 3 
 

 
3. Từ T3/2010 đến T11/2011 
- Tên Cty: Cty CP Him Lam Hạ tầng 
- Vị trí: Cán bộ kỹ thuật phòng Quản lý thi công/ Kỹ thuật thi công hiện trường 
- Công việc thực hiện: 

Tên Dự án Nội dung công việc thực hiện 
- Dự án khu chung cư cao tầng. 

Địa điểm: phường 11 – Quận 6 – 
TP.HCM 

- Chủ đầu tư: Tập doàn HimLam 

 

- Lập biện pháp thi công phần  móng và tầng hầm. 

 - Tính toán kiểm tra biện pháp thi công bằng phần mềm Etabs, 
Plaxis 

- Trung tâm thương mại, văn phòng, 
nhà ở để bán và cho thuê 

Địa điểm: số 8B – Lê Trực – Ba Đình – 
HN 

- Chủ đầu tư: Cty CP may Lê Trực 

- Lập biện pháp thi công phần  móng và tầng hầm. 
 - Tính toán kiểm tra biện pháp thi công bằng phần mềm Etabs, 
Plaxis 

- Trụ sở hội Luật gia VN 

Địa điểm: khu đất D32- Khu Đô thị mới 
Cầu Giấy – HN 

- Chủ đầu tư: Cty CP toàn nhà CFTD & 
VLA  

- Kỹ thuật thi công hiện trường. 
- Lập biện pháp thi công phần móng và tầng hầm. 
 -Tính toán kiểm tra biện pháp thi công bằng phần mềm Etabs, 
Plaxis 
- Sử dụng máy KODEN đo độ thẳng đứng của cọc khoan nhồi 
- Làm hồ sơ chất lượng cọc khoan nhồi, tường vây. 

- Trụ sở chính ngân hàng TMCP công 
thương Việt Nam – Vietinbank (01 khối 
68 tầng và  01 khối 48 tầng) 

Địa điểm: khu đô thị Ciputra – Từ Liêm 
– Hà Nội 

- Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietinbank 

- Kỹ thuật thi công hiện trường 
- Lập biện pháp thi công phần tường vây, đào đất và neo đất 
- Tính toán kiểm tra biện pháp thi công. 
- Quản lý khối lượng thi công và vật liệu đầu vào 

 
4. Từ T5/2009 đến T2/2010 
- Tên Cty: Cty CP LiCoGi 16.6 
- Vị trí: Cán bộ phòng Kế hoạch – Kỹ thuật/ kỹ thuậ thi công hiện trường 
- Công việc thực hiện: 

Tên Dự án Nội dung công việc thực hiện 
Thủy điện Bản Chát 

Địa điểm: Huyện Than Uyên – Lai Châu 

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam - EVN 

- Kỹ thuật hiện trường thi công bê tông đầm lăn.  
- Lập biện pháp tổ chức thi công. 

- Làm hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thah toán... 

 
5. Từ T3/2008 đến T5/2009 
- Tên Cty: Cty CP Tư vấn Đầu Tư và Xây Dựng Bảo Tín 
- Vị trí: Cán bộ phòng Kỹ thuật. 
- Công việc thực hiện: 

Tên Dự án Nội dung công việc thực hiện 
- Đầu tư xây dựng các trạm BTS dây 
co, BTS tự đứng các tỉnh Hà Nam, Ninh 
Bình, Bắc Kạn, Đắk Lắk. 

- Các công trình Nhà dân, Nhà phố thấp 
tầng. 

- Khảo sát mặt bằng,  thiết kế kiến trúc, kết cấu  
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- Trung tâm thương mại số 10B Tràng 
Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

- Khảo sát mặt bằng hiện trạng, thiết kế kết cấu cải tạo thang 
máy, nhà thép sảnh chính. 

- Các công trình Nhà dân, nhà phố thấp 
tầng. 

- Thiết kế kết cấu công trình 

 

KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIN HỌC 

Sử dụng thành thạo máy vi tính, Internet và các phần mềm tin học: 

- Phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office: MS Word, MS Excel 

- Phần mềm chuyên ngành xây dựng: Đồ họa (AutoCad, Sketchup), tính toán kết cấu (Sap, Etabs, 
Safe), tính toán phần ngầm (Plaxis), lập tiến độ thi công MS Project. 

 

TRỈNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Foreign Language Listenning Speaking Reading Writing 

English Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 

 

KỸ NĂNG/ KINH NGHIỆM ĐẶC BIỆT TÍCH LŨY ĐƯỢC QUA QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

- Luôn luôn học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn 

- Kỹ năng làm việc khoa học, hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian. 

 

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 

- Tính tình hòa đồng, trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chăm chỉ. 

- Ham học hỏi, không gò bó về suy nghĩ, dễ thích nghi với môi trường mới. 

- Có khă năng làm việc với cường độ cao, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

 

SỞ THÍCH 

Chơi thể thao, nghe nhạc, thăm quan du lich… 

 

SỨC KHOẺ 

- Đủ sức khoẻ để lao động, học tập và công tác 

- Không có hạn chế nào về sức khoẻ, thể lực gây khó khăn cho thực hiện công việc 

- Không có tiền án, tiền sự, nghiện hút, cờ bạc 

Nếu được tuyển dụng, tôi cam kết: Thực hiện tốt công việc được giao, nội quy lao động và các quy định của 
Công ty 

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác. 

Hà Nội, Ngày     tháng    năm 2020 

NGƯỜI LẬP 

 

Lê Văn Trung 
 


