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Who We Are

A leader of architecture and urban planning in Vietnam, 
NQH Architects has completed over 400 projects 
across southeast Asia, including offices, apartment 
buildings, mixed-use buildings, shopping centers, villas, 
townhouses, hospitals, schools, restaurants, and large-
scale master plans. As one of the most established 
Vietnamese architecture firms, NQH has garnered 
international recognition for the caliber of our designs, 
winning the Top Ten Architecture Award from BCI Asia 
Group in five of the past six years.

NQH has assembled an international team of 30 architects, 
designers, and planners. We work with engineers, 
programmers, artists, landscape designers, interior 
designers, and energy and structural consultants from 
Vietnam, Asia and the United States; the firm is committed 
to nurturing and expanding these alliances to maintain 
the highest standards of design and sustainability.

Một trong những Chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong 
lĩnh vực thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị, Công ty 
TNHH Kiến Trúc NQH đã thực hiện trên 400 dự án khắp 
Đông Nam Á, bao gồm Cao ốc văn phòng, Căn hộ cao cấp, 
Cao ốc phức hợp, Trung tâm Hành chính, Đền chùa, Trung 
tâm thương mại, Biệt thự, Nhà phố, Bệnh viện, Trường học, 
Nhà hàng và Quy hoạch tổng thể với quy mô lớn. Đồng 
thời là một trong những Công ty Kiến trúc tại Việt Nam đã 
được Quốc tế công nhận năng lực thiết kế thông qua các 
giải thưởng Top 10 Architecture Award do BCI Asia trao tặng 
trong suốt 06 năm qua.

NQH quy tụ đội ngũ thiết kế Quốc Tế chuyên nghiệp bao 
gồm hơn 30 Kiến trúc sư, Thiết kế công trình và Kiến trúc sư 
quy hoạch. Bên cạnh đó, chúng tôi hợp tác với các Kỹ sư, 
Lập trình viên, các đơn vị Thiết kế cảnh quan, Thiết kế nội 
thất và các đơn vị Tư vấn cơ điện và kết cấu tại Việt Nam, 
Châu Á và Hoa kỳ. Công ty luôn kết hợp và mở rộng những 
mối liên kết này nhằm nâng cao ý tưởng, tư duy sáng tạo, 
công nghệ hiện đại để tạo ra các công trình bền vững nhất, 
chất lượng cao và hài hoà với môi trường.
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Our Approach

At NQH, we believe that successful design begins with 
the client’s vision and flourishes through studio-wide 
collaboration. Guiding our design process at every stage 
is a responsibility to the individual users, the community, 
and the natural environment of which a project will be a 
vital part. 

NQH has exposure to design and construction on a 
global scale. Partnering with design and sustainability 
experts worldwide, we insist on maintaining international 
standards for all our projects. At its best, design enriches 
people’s daily lives, strengthens the fabric of a community, 
generates opportunities for businesses and economies, 
and nurtures the local and global natural environment.

Our team’s commitment to research and discussion, in 
synthesis with cutting-edge techniques and technologies, 
keeps us at the forefront of innovation. Our projects are 
carefully tailored to the demands and opportunities that 
each particular client, community, and ecology presents.

Tại NQH, chúng tôi tin tưởng rằng một dự án thành công 
được bắt đầu từ tầm nhìn của Nhà đầu tư và được phát 
triển theo quy trình và sự cộng tác giữa các thành viên trong 
nhóm Thiết kế. Trong từng giai đoạn của mỗi dự án, chúng 
tôi luôn đặt trách nhiệm triển khai thiết kế lên hàng đầu với 
đối tượng sử dụng, với Cộng đồng và bảo vệ môi trường.

NQH luôn cập nhật tiêu chuẩn thiết kế và thi công trên toàn 
cầu. Hợp tác với các Nhà Thiết kế và các Chuyên gia về 
công nghệ xanh trên Thế giới và đòi hỏi chúng tôi phải duy 
trì các tiêu chuẩn Quốc tế trong tất cả các dự án. Hơn hết, 
thiết kế nâng cao tiêu chuẩn cho cuộc sống hàng ngày, tạo 
môi trường xanh, sạch và đẹp cho Cộng đồng, góp phần 
thêm cho nền kinh tế địa phương, duy trì môi trường tự 
nhiên của địa phương và góp phần vào bảo vệ môi trường 
toàn cầu.

Đầu tư nghiên cứu, thảo luận và sử dụng những kỹ thuật 
và công nghệ tiên tiến nhất giúp chúng tôi luôn đứng ở vị trí 
tiên phong của sự đổi mới. Những dự án của chúng tôi luôn 
được nghiên cứu cẩn thận để thiết kế sao cho phù hợp với 
nhu cầu và đáp ứng sự mong muốn của Nhà đầu tư, phù 
hợp với Cộng đồng và hài hoà với sinh thái môi trường.



Our Commitment

As a proud member of the U.S. Green Building Council, 
NQH is deeply dedicated to imaintaining international 
standards of green building.  In partnership with the USGBC 
and other pioneers of sustainable design worldwide, NQH 
uses resources and techniques for green building that are 
unparalleled in Vietnam.

U.S. Green Building Council

Based in Vietnam but connected with companies and 
firms around the world, NQH is uniquely positioned as a 
leader in sustainable development.

We believe that the coexistence of a flourishing natural 
environment and an economically robust, smoothly 
functioning building or neighborhood should never 
involve a compromise. Too often, architecture firms lack 
the knowledge, expertise, or energy to mesh human 
convenience with environmental health. As a result, sites 
are not only toxic for the earth; they also lack efficiency 
and beauty for the human user, ultimately crippling entire 
communities. A development site is not merely a location 
for construction. Design should be interwoven with the 
land rather than imposed on it.

Vietnam possesses astounding potential for growth, but 
the Vietnamese architecture community is widely ignorant 
of urban development’s environmental risks. NQH, on the 
other hand, continually collaborates with green innovators 
worldwide, keeping us in step with the newest green 
technologies and methods. Recognizing our profound 
responsibility in shaping the built environment, we insist 
on sophisticated green design for all of our projects in 
Vietnam and elsewhere. For each project, we carefully 
analyze the environmental opportunities and constraints 
specific to the site at hand. Our thorough, site-specific 
understanding of natural systems then guides the design 
process from concept to construction.

Với niềm tự hào là một thành viên của Hội đồng Thiết kế 
xanh Hoa Kỳ, NQH luôn tận tâm duy trì các tiêu chuẩn 
Quốc tế về thiết kế xanh. Là đối tác của Hội đồng Thiết kế 
xanh Hoa Kỳ và những công ty tiên phong trong lĩnh vực 
thiết kế xanh trên Thế giới; NQH luôn hợp tác, nghiên cứu 
và sử dụng nguồn lực, thông tin và kỹ thuật Thiết kế xanh 
để áp dụng cho các dự án ở Việt Nam.

Đặt trụ sở tại Việt Nam nhưng hợp tác với nhiều Công 
ty trên Thế giới, NQH đi đầu trong lĩnh vực thiết kế xanh 
bền vững.

Chúng tôi tin tưởng rằng một công trình Kiến trúc vững 
chắc, hiện đại không bao giờ đánh đổi hoặc làm hại đến 
môi trường và không gian tự nhiên trong sạch lành mạnh.
Công ty Kiến trúc luôn luôn trao đổi và cập nhật kiến thức, 
chuyên môn và năng lực để gắn kết tiện ích của con người 
song song với việc bảo vệ môi trường. Nếu không tuân 
thủ và chuẩn mực trong việc bảo vệ môi trường thì không 
chỉ gây hại cho môi trường, mà còn ảnh hưởng đến đời 
sống cũng như sức khoẻ của con người và cuối cùng sẽ 
đem đến ô nhiễm nghiêm trọng trong toàn bộ Cộng đồng. 
Các dự án đầu tư mới cần phải thiết kế phù hợp với môi 
trường xung quanh chứ không phải đơn thuần là nơi thi 
công xây dựng.

Việt Nam đang nắm giữ một tiềm năng và trên đà phát 
triển không ngừng. Cộng đồng Kiến trúc Việt Nam đang 
cố gắ ng đề xuất các biện pháp và các tiêu chuẩn để bảo 
vệ môi trường triệt để do phát triển đô thị gây ra. NQH 
không ngừng hợp tác với các Chuyên gia tiên phong 
trong lĩnh vực môi trường xanh trên Thế giới và điều đó 
đã giúp chúng tôi bắt kịp với phương thức và công nghệ 
về môi trường xanh tiên tiến nhất. Nhận thức sâu sắc về 
trách nhiệm của Nhà thiết kế trong việc định hình môi 
trường phát triển đô thị, chúng tôi luôn chú trọng đến 
thiết kế xanh trong tất cả các dự án ở Việt Nam hay bất 
cứ đâu. Chúng tôi luôn cẩn thận phân tích cụ thể những 
thuận lợi và hạn chế về môi trường tại địa điểm của từng 
dự án, kiến trúc và quy hoạch. Sự hiểu biết cặn kẽ và toàn 
diện về hệ thống và môi trường tự nhiên là tiêu chuẩn cơ 
bản cho tiến trình thiết kế từ giai đoạn thiết kế ý tưởng 
đến giai đoạn thi công.          
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T&O is one of the top ten Interior Design Companies 
in Japan. T&O projects are perfectly designed and 
incorporate a harmony of Japanese and local styles.

Michele Saee believes that architecture is a part of 
everyday life, and that the work of architecture reflects 
our needs, our desires and our ability to improve the 
quality of our relationships with creativity and adventure. 

SURV is a multi-background architectural and design 
firm that has assembled a diverse and rich portfolio with 
projects that include master plans, strategy planning, 
infrastructural projects such as bridges, architectural 
projects, and interiors. 

T&O là một trong 10 công ty hàng đầu trong thiết kế nội 
thất tại Nhật Bản. Các dự án của T&O là những thiết kế 
hoàn hảo, hài hòa phong cách địa phương và phong 
cách Nhật Bản.

Michele Saee tin tưởng rằng Kiến trúc là một phần của 
cuộc sống hàng ngày và các công trình kiến trúc được 
thực hiện với sức sáng tạo và tính mạo hiểm; phản chiếu 
những nhu cầu, ước mơ và khả năng cải thiện chất 
lượng những mối quan hệ của chúng ta.

SURV là Công ty Thiết kế Kiến trúc đa tầng lớp với Văn 
phòng ở Thượng Hải, Taipei và Thành phố Hồ Chí Minh. 
SURV đã tập hợp một danh sách vốn đầu tư đa dạng 
với những dự án bao gồm quy hoạch tổng thể, thiết kế 
chiến lược, các dự án hạ tầng như là cầu đường, kiến 
trúc và nội thất.

Tokyo, Japan

Los Angeles, USA Shanghai, China

T&O STUDIO

MICHELE SAEE SURV

Global Partners

Global Partner

Global PartnerGlobal Partner

Tange Associates is an architecture and urban design 
firm led by Paul Norikata Tange, the son of the late 
internationally-acclaimed architect, Kenzo Tange. 
Kenzo Tange’s ideology and methodology live on in the 
organization that is ready to take on the challenges of a 
new era.

Tange Associates là Công ty Thiết kế Kiến trúc 
và Đô thị do Paul Norikata Tange, con trai của Kiến 
trúc sư quá cố nổi tiếng Thế giới, Kenzo Tange – Nhà 
lãnh đạo. Áp dụng hệ tư tưởng và phương pháp của 
Kenzo Tange, công ty luôn sẵn sàng đối đầu với những 
thách thức của Kỷ nguyên mới.

Tokyo, Japan

TANGE 
ASSOCIATES

Representative Office
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OVER 15 YEARS OF EXCELLENCE
1998 2014

AWARD-WINNING SERVICE

THE BEST LOCAL PARTNER 
IN VIETNAM

DIVERSE CLIENTS

BCI BEST OF ASIA
2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011

Since its establishment at the turn of the 21st 
century, NQH has garnered international recogni-
tion for its role as a regional pioneer of design and 
sustainability.

Thành lập từ những năm đầu Thế kỷ XXI, Công ty 
NQH đã được Quốc tế công nhận với vai trò người 
mở đường trong khu vực về thiết kế và môi trường 
xanh bền vững.

As the local partner for some of the world’s top 
Architecture firms, NQH’s track record is one of 
the best in Vietnam. We believe that the best 
collaboration stems from establishing lasting 
relationships with all of our partners, and we offer 
personal, tailored service on each project that we 
work on as Local Architect.  

The diversity of our clients—including private 
families, national governments, and international 
businesses— reflects the breadth of NQH’s 
responsibility and the depth of our design 
expertise. 

Khách hàng của chúng tôi đa dạng từ các Cá nhân, 
Gia đình, Chính phủ đến những Doanh nghiệp 
trong và ngoài nước; từ đó phản ánh trách nhiệm 
và trình độ chuyên môn trong thiết kế của NQH.

NQH đã và đang hợp tác với một số Công ty Kiến 
trúc hàng đầu Thế giới, đồng thời NQH là một trong 
những Công ty Kiến trúc hàng đầu tại Việt Nam. 
Chúng tôi tin rằng sự hợp tác tốt nhất xuất phát từ 
việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với tất cả các đối 
tác và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, phù 
hợp cho từng dự án mà chúng tôi thực hiện với vai 
trò là đối tác tại địa phương.
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“To achieve sustainability, a project should function in an 
economically competitive manner while doing so in alliance with 
the local community, in congruence with the local ecosystem and 
within the carrying capacity of the planet. The broad scope of this 
definition entails the simultaneous and interconnected pursuit of 
economic, social and environmental sustainability objectives. “

- Ngo Quan Hien

“Để đạt được một môi trường bền vững, cơ bản một dự án cần 
kết hợp với nhu cầu Kinh tế của Cộng đồng địa phương, gắn 
kết với môi trường sinh thái và nằm trong hệ thống cho phép 
của tiêu chuẩn bảo vệ địa cầu. Định nghĩa này đòi hỏi Nhà tư 
vấn một sự theo đuổi, cập nhật liên tục, luôn phải bao gồm các 
yếu tố và các mục tiêu về Kinh tế, Xã hội và bảo vệ Môi trường”.





SELECTED PROJECTS
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Urban Design

At NQH, urban design means more than attractive landscapes and pru-
dent land use. Our planners use these and other design features as tools 
that serve a more profound responsibility: the everlasting well-being of 
a site’s individual users and the smooth functionality of the larger com-
munities that site enlivens. In our largest-scale projects, we shape the 
future of entire regions.

Tại NQH, thiết kế đô thị không đơn giản là việc tạo ra những cảnh quan 
đẹp và sử dụng đất hiệu quả, mà tiêu chí của chúng tôi là cần phải sử 
dụng những ưu thế và địa hình tự nhiên với những chức năng cần thiết 
để thực hiện, đạt được hiệu quả hoàn thiện cho đời sống và sức khoẻ 
của cư dân cùng với những tiện ích sinh hoạt Cộng đồng khu vực do dự 
án mang lại.

Đối với những dự án có quy mô lớn, việc định hình và phù hợp để vươn 
đến tương lai của dự án cho toàn khu vực và các khu vực lân cận là điều 
thiết yếu trong thiết kế đô thị.
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PHU MY HUNG

A NEW CITY CENTER
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Slated for completion in 2045, Saigon South is a 3,200 
hectare expansion of Ho Chi Minh City intended to be 
the region’s primary solution to overcrowding in the 
coming century. Conceived in the mid-1990s by NQH, 
SOM, and Kenzo Tange Associates, the master plan 
envisions a necklace of residential neighborhoods, 
commercial centers, a complex for technological 
development and production, and a university 
campus, all connected by highway and light rail, along 
the entire southern border of Ho Chi Minh City.

Its initial phase, the Phu My Hung district in the 
east, is the first city center in Asia to be planned 
and built in complete accordance with international 
design standards. NQH finalized the master plan and 
facilitated its government approval before designing 
over half of its buildings. The district is a handsome 
adaptation of Ho Chi Minh City’s vibrant downtown: its 
arcaded storefronts and wide boulevards redraw the 
city’s essential fabric, and its meandering backstreets 
and green corridors lead to some of Vietnam’s most 
coveted residences.

Dự kiến hoàn tất vào năm 2045, khu Đô thị mới Nam 
Sài Gòn có diện tích 3,200 hécta toạ lạc ở phía Nam 
của Thành phố Hồ Chí Minh, được xem là giải pháp 
chính cho vấn đề đông dân trong Thế kỷ tới. SOM và 
Kenzo Tange, Koetter Kim và NQH đã hợp tác hình 
thành nên quy hoạch tổng thể vào giữa những năm 
1990. Khu quy hoạch này được hình thành trên ý 
tưởng là thành phố của những hòn đảo, được đề xuất 
theo quy định một vòng hạt chuỗi kết nối các Khu dân 
cư, các Trung tâm thương mại, Khu phức hợp phát 
triển kỹ thuật và Khuôn viên Trường đại học. Tất cả 
các khu vực trên được kết nối với nhau bởi đường cao 
tốc và trục hành lang xe điện theo ranh giới phía Nam 
của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở giai đoạn đầu, Phú Mỹ Hưng tọa lạc ở phía Đông, là 
trung tâm đô thị đầu tiên ở Châu Á được quy hoạch và 
thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế. NQH hoàn thiện quy 
hoạch chi tiết tổng thể và đệ trình Chính phủ phê duyệt 
trước khi thiết kế hơn một nửa của các tòa nhà kiến 
trúc trong toàn Khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Khu vực 
này được quy hoạch theo môi trường sinh hoạt của 
trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với những dãy cửa 
hàng trên các đại lộ, những con phố nhỏ và các hành 
lang xanh uốn khúc dẫn đến một trong những khu dân 
cư cao cấp nhất của Việt Nam.
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NQH’s belief in the symbiosis of ecological 
integrity and human prosperity has guided Phu 
My Hung’s creation from the beginning. Natural 
waterways weave uninterruptedly through the site, 
recirculating runoff and floodwater while affording 
countless venues for leisure and reflection; over 
90% of Phu My Hung’s waterfront is preserved for 
public use. Zoning and circulation networks ensure 
complete walkability in all its neighborhoods, 
and its infrastructure, from permeable softscape 
to sophisticated interior cooling systems, draws 
from leading international techniques of green 
design. Carefully meshed with Ho Chi Minh City’s 
downtown on one side and a pristine network of 
canals on the other, Saigon South is a paradigm of 
sustainable design in Asia.

GREEN SPACE

Sự kết hợp hài hòa giữa môi trường sinh thái và 
sự phồn vinh của cuộc sống dân cư trong thiết 
kế của NQH được thể hiện rõ nét trong Kiến trúc 
cùng với Phú Mỹ Hưng từ buổi đầu. Những dòng 
kênh rạch tự nhiên hòa quyện xuyên suốt khu đất, 
không chỉ giúp lưu thông mạch nước ngầm mà 
còn cung cấp không gian cho các hoạt động giải 
trí, hơn 90% bờ sông của Phú Mỹ Hưng được 
dành cho các công trình công cộng. Việc phân 
vùng và mạng lưới giao thông đảm bảo cho việc 
đi bộ giữa các khu vực khác nhau của khu đô thị 
là hoàn toàn khả thi. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng, từ 
cảnh quan thiên nhiên cho tới không gian và hệ 
thống nội thất đều được xây dựng dựa trên Công 
nghệ xanh và tiêu chuẩn Quốc tế tiên tiến nhất. 
Một mặt gắn kết với Trung tâm Thành phố Hồ Chí 
Minh và một mặt là hệ thống kênh rạch nguyên 
sơ, Nam Sài Gòn là một ví dụ điển hình cho mô 
hình quy hoạch và thiết kế giữ gìn môi trường bền 
vững ở Châu Á.
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Situated in the heart of Phu My Hung, the 
Crescent Promenade is the social and commercial 
center of the area. A gentle curve of handsome 
offices and apartment buildings line Crescent Bay, 
framed by Crescent Mall to one side and Cham 
Charm restaurant to the other. Crescent  Mall, 
completed in December 2011, is Vietnam’s first 
international mall, and solidifies Phu My Hung as a 
premiere shopping destination in the region. The 
ground level of every building on the Promenade 
is reserved for shops and restaurants, beckoning 
passersby with spacious arcaded storefronts. 
Beyond Cham Charm, Starlight Bridge acts as a 
graceful portal to several scenic neighborhoods 
and parks.
 
By night, the Promenade glitters with light along 
the verdant pathway, and young people and 
families fill the area to dine, socialize, or simply 
enjoy the waterfront. Starlight Bridge is illuminated 
with thousands of LED lights embedded along 
the top and the sides, powered by solar energy 
captured during the day. The bridge becomes a 
fountain at dusk, with water cascading from the 
sides and gently echoing through the bay.

THE CRESCENT

Đặt tại trung tâm Phú Mỹ Hưng, Crescent 
Promenade  (Khu hồ Bán Nguyệt) là Trung tâm 
Thương mại của khu vực. Một đường cong mềm 
mại của các Cao ốc căn hộ Cresent Bay, Khối văn 
phòng với đầu khu tiếp giáp Cresent Mall và cuối 
khu tiếp giáp nhà hang Cham Charm. Cresent 
Mall được hoàn tất vào 12/2011 và là Trung tâm 
Thương mại Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và tạo 
cho Khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng là điểm đến mua 
sắm của khu vực. Tầng trệt của các công trình ở 
Promenade dành riêng cho các cửa hàng và nhà 
hàng, mái vòm cong phía trước công trình như vẫy 
tay mời chào khách hàng. Ngoại trừ Cham Charm, 
cầu Ánh Sao như là cánh cổng mềm mại dẫn vào 
khu dân cư và các công viên lân cận.
 
Vào đêm, Promenade rực rỡ với ánh sáng dọc 
theo lối đi xanh mướt cỏ xanh, giới trẻ thường 
cùng gia đình vào ăn tối tại đây hoặc đơn giản chỉ 
là ngắm cảnh khu bờ sông. Cầu ánh sao được 
chiếu sáng với hàng ngàn đèn Led được gắn từ 
đỉnh cầu và dọc theo hai bên cầu và được thắp 
sáng bởi việc  thu năng lượng mặt trời trong ngày. 
Chiếc cầu trở thành nguồn suối lúc chạng vạng với 
âm thanh thác nước êm dịu hai bên cầu.
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UNIVERSITY PLACE
Ho Chi Minh City, Vietnam

The first master plan of its kind in Vietnam, NQH’s design 
for Ho Chi Minh City National University integrates 
thirteen schools, twenty-one institutes, a dormitory, and 
an international sports center into a single site for 60,000 
students.

The circulation system and land-use program facilitate 
intellectual collaboration among the different schools, 
and the campus’s layout and infrastructure promote 
sustainability. Seamlessly woven into the surrounding 
natural landscape, the campus reserves 40% of its land for 
green space.

The Ho Chi Minh City National University plan is the 
largest project in NQH’s education portfolio; other projects 
include the plans and buildings of several international 
schools in Vietnam.

Quy hoạch Thiết kế của NQH cho trường Đại học Quốc Gia 
Thành phố Hồ Chí Minh với 13 trường học, 21 học viện, 
01 ký túc xá và trung tâm thể thao tiêu chuẩn Quốc tế trên 
cùng một khu đất, có thể được coi là công trình đầu tiên 
thuộc loại hình quy hoạch tổng thể trường Đại học với quy 
mô này ở Việt Nam cho hơn 60.000 sinh viên.

Hệ thống giao thông rõ ràng và phân chia chức năng sử 
dụng cho từng khu trường tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
phối hợp đào tạo giữa các Trường Đại học, kèm với việc bố 
trí khuôn viên trường, cây xanh và cơ sở hạ tầng thúc đẩy 
sự phát triển bền vững. Khuôn viên trường tận dụng cảnh 
quan xung quanh một cách hiệu quả và dành 40% đất cho 
không gian xanh.

Quy hoạch trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh là dự án quan trọng về định hướng một khu làng Đại 
học của NQH, những dự án khác bao gồm quy hoạch và 
thiết kế cho các trường học và trường Quốc tế tại Việt Nam.
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VINH PHUC NEW CITY
Me Linh District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Comprised of over 14,000ha, the Vinh Phuc New City 
represents a massive urban design undertaking. The site 
is designed to house 3,000,000 people, and includes 
commercial, government and public spaces, in addition 
to comprehensive infrastructure. NQH sought to integrate 
large parks and preserve nearly 50% of the original 
natural landscape, ensuring an unprecedented standard 
of living for residents. Incorporating a blend of the best 
international urban design approaches, the design meshes 
modern design concepts with the existing township.

Với diện tích hơn 14.000 ha, Thành phố mới Mê Linh - 
Vĩnh Phúc là điển hình cho công tác quy hoạch đô thị hiện 
đại với quy mô lớn. Khu vực được thiết kế có quy mô dân 
số 3.000.000 dân, bao gồm các khu chức năng, khu dân 
cư phức hợp, hành chính, thương mại và các không gian 
công cộng và cơ sở hạ tầng toàn thiện. NQH quy hoạch và 
phân bố đều các khu công viên cây xanh cho toàn khu và 
bảo toàn gần 50% cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một tiêu 
chuẩn hiện đại, hài hoà và môi trường sinh thái cho cư dân 
tại khu vực này.

Kết hợp với ý tưởng và quy hoạch hiện đại, tiêu chuẩn 
Quốc tế, giữ gìn các khu Văn hoá và Truyền thống trong 
khu vực và duy trì khu sinh thái tự nhiên nhằm đạt tới hiệu 
quả cao nhất.
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SAIGON CENTER OF LIFE
Me Linh District, Vinh Phuc Province, Vietnam
hok + NQH

Utilizing the existing framework of the Ho Chi Minh City 
center masterplan, NQH in conjunction with HOK sought 
to redesign and rezone the entirety of the city center. 
Expanding green space and public areas, the design is 
focused on elevating quality of life while simultaneously 
bringing the city into the forefront of global economic 
hubs. A key aspect of the design is a radical approach taken 
to address the traffic problems of the current masterplan, 
which is achieved by opening up streets and adopting an 
international-standard grid system.

Nghiên cứu và đánh giá hệ thống mạng lưới hiện hữu của 
quy hoạch tổng thể trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, 
NQH kết hợp với HOK tìm cách để cải tạo và khoanh vùng 
trung tâm thành phố. Mở rộng không gian xanh và các khu 
vực công cộng, thiết kế được tập trung vào việc nâng cao 
chất lượng cuộc sống, đồng thời đưa thành phố vào vị trí 
hàng đầu của các Trung tâm Kinh tế Toàn cầu. Một khía 
cạnh quan trọng của cải tạo quy hoạch là để giải quyết các 
vấn đề giao thông hiện hữu của quy hoạch hiện tại, bằng 
cách mở rộng hệ thống đường phố và áp dụng một hệ 
thống lưới giao thông Carô Bàn cờ theo tiêu chuẩn Quốc 
tế. 
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HOAN KIEM LAKE URBAN DESIGN COMPETITION
Hanoi, Vietnam

NQH approached the challenge of redesigning one 
of the most iconic landmarks in Vietnam with an eye 
to the country’s rich cultural heritage. The design 
seeks to create an accessible oasis in the center of 
one of the world’s most rapidly growing cities.  A 
highlight of the new masterplan is the repurposing 
of old buildings to enhance the experience of visiting 
the lake—the post office, electrical center and other 
civic centers are converted to cultural centers and 
commercial areas to better accommodate visitors. 
Featuring an open layout, the design accentuates 
the scale of the lake and provides numerous areas to 
relax, stroll and view the Temple of the Jade Mountain 
and other national treasures. 

Thách thức của việc thiết kế và cải tạo quy hoạch lại 
một trong những Thành phố mang tính biểu tượng 
nhất tại Việt Nam là việc NQH phải tiếp cận với một 
con mắt yêu mến di sản Văn hóa phong phú giàu đẹp 
của đất nước. Với sự hợp tác cùng Tập đoàn Thiết kế 
HOK, chúng tôi muốn tạo ra một ốc đảo có khả năng 
tiếp cận dễ dàng tại vị trí trung tâm của Thành phố 
Hồ Chí Minh - một trong những thành phố phát triển 
nhanh nhất Thế giới. Nét nổi bật của quy hoạch mới 
là đề xuất và cải tạo lại các toà nhà cũ để đem lại và 
tạo sự trải nghiệm thú vị mới cho khách du lịch như 
ghé thăm dòng sông Sài Gòn, Bưu điện trung tâm, 
các đơn vị Hành chính Trung tâm và các toà nhà cũ 
khác sẽ được chuyển đổi thành Trung tâm Văn hóa và 
các Khu vực Thương mại để phục vụ du khách tham 
quan thành phố. Với cách bố trí không gian mở, thiết 
kế làm nổi bật quy mô của các hồ nước và cung cấp 
nhiều tiện nghi để nghỉ ngơi, đi dạo và nhìn ngắm các 
công trình cổ kính và các di sản vật thể của Quốc gia.
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SAIGON RIVERFRONT RENOVATION MASTER PLAN
Ho Chi Minh City, Vietnam

At the intersection of three major Ho Chi 
Minh city arteries, the waterfront also 
represents the meeting of all aspects of 
city life. In 2000, NQH undertook the task 
of redesigning the city’s iconic waterfront 
in order to free up pedestrian areas and 
alleviate the formidable traffic congestion 
problems. The cutting edge design doubles 
the amount of parks and open space, while 
maximizing access to commercial and 
government areas. 

Tại giao điểm ba con đường huyết mạch của 
Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ven bờ 
sông cũng là khu vực quan trọng thể hiện 
rõ các khía cạnh của cuộc sống thành thị. 
Năm 2000, NQH tiến hành nhiệm vụ thiết kế 
lại khu vực bờ sông của thành phố để tạo 
khu vực dành cho người đi bộ và giảm bớt 
các vấn đề tắc nghẽn giao thông nặng nề 
của Thành phố với tuyến giao thông bằng 
đường thủy. Thiết kế ý tưởng táo bạo để tăng 
gấp đôi số lượng các công viên, không gian 
mở và tăng tối đa lối tiếp cận các Khu vực 
Thương mại và Hành chính.
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Architectural Design

We believe that architecture elevates the quality of people’s lives and breathes 
vitality into communities. Our architects, in collaboration with the client, create 
innovative designs that maximize the specific opportunities of each project, resulting 
in memorable structures that enliven an area while reflecting its rhythm of life. 
Foundational to NQH’s architectural design mission is sustainability: we invariably 
insist on a project’s careful integration with the surrounding environment, both 
aesthetically and structurally. Our design process, from concept development to 
construction oversight, is marked as much by meticulous attention to detail as by 
creative inspiration.

Chúng tôi tin chắc rằng Kiến trúc nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp nguồn sinh 
khí cho Cộng đồng. Kiến trúc sư của chúng tôi hợp tác với Nhà đầu tư để tạo ra 
những thiết kế đầy sáng tạo nhằm tối đa hóa từng cơ hội cụ thể cho từng dự án, kết 
quả có được là các công trình đẹp làm cho khu vực trở nên sống động, đồng thời 
phản ánh nhịp điệu của cuộc sống. Nền tảng thiết kế kiến trúc của NQH là tính bền 
vững: chúng tôi luôn nhấn mạnh khả năng hội nhập của từng dự án với môi trường 
xung quanh về cả hai phương diện thẩm mỹ và kết cấu. Quá trình thiết kế của chúng 
tôi từ giai đoạn thiết kế sơ bộ đến giám sát thi công tạo sự khác biệt bởi sự đầu tư tỉ 
mỉ đến từng chi tiết cũng như nguồn cảm hứng sáng tạo vô hạn.
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HIGH-RISE, COMMERCIAL, AND OFFICE

PETROLAND TOWER
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

Completed in December 2011, the Petroland Tower is the 
tallest building in Saigon South. Housing a variety of uses 
in a sleek, contemporary design, the tower is a major step 
toward the establishment of Phu My Hung as a leading 
commercial center of Vietnam.

The first three floors of the tower are reserved for a grand 
lobby and a set of shops. The middle 20 floors provide first-
class office space complete with floor-to-ceiling windows 
that present downtown Ho Chi Minh City to the north and 
a web of canals to the south. Crowning the tower is seven 
floors of luxury penthouse apartments.

The building uses a double-glazed curtain wall around 
the entire exterior, minimizing energy output by insulating 
cool air. Opening as it ascends, the building’s façade is an 
artistic take on 21st-century high rise design. 

Hoàn thành vào 12/2011, Cao ốc văn phòng Petroland là 
tòa nhà cao nhất Nam Sài Gòn. Tòa tháp phức hợp được 
thiết kế với kiểu dáng đẹp, hiện đại này là một bước tiến 
lớn cho việc phát triển Phú Mỹ Hưng trở thành Trung tâm 
Thương mại hàng đầu của Việt Nam. 

03 tầng đầu tiên của tòa tháp gồm 01 tiền sảnh lớn và 01 
chuỗi cửa hàng. 20 tầng tiếp theo là văn phòng cao cấp 
được bao bọc toàn bộ bởi cửa sổ kính bao quát quang 
cảnh Khu Thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh ở phía 
Bắc và hàng loạt kênh đào ở phía Nam. 07 tầng trên cùng 
của tòa tháp là căn hộ cao cấp.

Tòa nhà sử dụng vách kính hai lớp bao quanh toàn bộ 
ngoại thất, giảm thiểu công suất điện năng của hệ thống 
làm lạnh. Mở rộng dần theo phương đứng, mặt đứng của 
tòa nhà mang định hướng nghệ thuật của thiết kế cao tầng 
trong Thế kỷ XXI.
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VINAMILK TOWER

In designing the Vinamilk headquarters, NQH’s team 
sought to match the ecological integrity of the building 
with the stature of the company it houses. Through 
site-specific study, high-quality materials, and cutting-
edge design techniques, the building minimizes energy 
consumption and cost. Its façade, half double-glazed 
glass and half covered, is calibrated to reflect and absorb 
sunlight as needed, and its massing harnesses cooling 
winds. Visually, the building is a striking addition to Phu My 
Hung’s mingled architectural styles, complementing NQH’s 
Petroland Tower to the west.

Đối với thiết kế Trụ sở chính của Vinamilk, đội ngũ NQH đã 
định hướng toàn bộ bố cục của tòa nhà cho phù hợp với 
tầm vóc của công ty. Thông qua việc nghiên cứu hiện trạng, 
sử dụng vật liệu chất lượng cao và áp dụng những kỹ thuật 
thiết kế tiên tiến, tòa nhà đã giảm thiểu được tối đa mức 
tiêu tốn và chi phí năng lượng. Mặt đứng phân nửa là kính, 
được điều chỉnh để phản xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời 
một cách hợp lý, đồng thời tận dụng nguồn gió tự nhiên. 
Nhìn bên ngoài, tòa nhà là phần bổ sung nổi bật vào phong 
cách đa kiến trúc của Phú Mỹ Hưng, bổ sung cho Tòa tháp 
Petroland của NQH ở hướng Tây.

HIGH-RISE, COMMERCIAL, AND OFFICE

VINAMILK TOWER
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam
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VINAMILK TOWER
VINAMILK TOWER

SJC TOWER
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Rising 45 stories above Ho Chi Minh City, the 
planned SJC tower will be a new highlight of 
the constantly evolving skyline. NQH’s design is 
meant to evoke the facets of a diamond, and with 
its sharp,  angular form and triangular podium 
the SJC tower is striking from any perspective. 
By day light shimmers off of the mirrored facade, 
reflecting the surrounding cityscape from 
multiple perspectives. Inside, the top floors are 
reserved for a luxury penthouse, affording some 
of the best views in the city.  

Cao tới 45 tầng, dự án SJC sẽ là một điểm nhấn 
mới trong không gian xây dựng không ngừng 
phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết 
kế của NQH hướng tới hình ảnh một viên kim 
cương đa diện, thể hiện qua hình khối góc cạnh, 
khối đế hình tam giác và mái nghiêng. Vào ban 
ngày, ánh nắng phản chiếu hình ảnh thành phố 
lên mặt kính của tòa nhà từ nhiều góc độ, đêm 
đến, tòa nhà cắt vào nền trời hối hả đến vô cùng 
của thành phố những đường nét sắc sảo. Bên 
trong, những tầng trên cùng được dành riêng cho 
các căn hộ cao cấp, đem đến những góc nhìn 
đẹp nhất.
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Completed in 2009, the EVN tower was one of 
NQH’s first high-rise projects in Saigon center. 
Featuring an eclectic façade that changes with 
perspective, the EVN tower was designed with 
sustainability in mind, and is a comfortable 
workspace for the hub of Vietnam’s power industry. 
The design houses 24 stories, and is capped off 
by one of the city’s only heli-pads.

EVN ELECTRICITY BUILDING
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hoàn thành vào năm 2009, toà nhà EVN là một 
công trình đột phá của NQH trong thiết kế nhà cao 
tầng tại trung tâm Sài Gòn. Với mặt đứng mở rộng, 
chan hòa, tòa nhà được thiết kế vững chãi và trở 
thành không gian làm việc thoải mái của ngành 
điện lực Việt Nam. Tòa nhà được thiết kế 24 tầng 
và tầng trên cùng được kết thúc bằng bãi đậu trực 
thăng duy nhất trong thành phố lúc bấy giờ.

HIGH RISE, COMMERCIAL, AND OFFICE
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COCOON CONCEPT
Cocoon, v. to envelop or surround protectively; insulate. 

The striking design for the Cocoon mixed-use building 
is just one example of how NQH combines avant-garde 
design with attention to function and practical usage. 
Enveloping the building are hundreds of white synthetic 
belts that create a “cocoon,” both in appearance and 
shared function: the belts protect the interior from sun 
and wind, saving over 20% on energy costs. Furthermore, 
they reduce noise, protect the privacy of occupants and 
offer interesting and ever changing interplays of light 
and shadows. At night, led fixtures create a dazzing light 
show that attracts locals and visitors alike. The cocoon 
is a fresh, unquie design that is unlike anything else in 
the region. 

Tòa nhà Cocoon, tòa nhà tiết kiệm năng lượng.

Tòa nhà phức hợp Cocoon là một cách mạng trong thiết 
kế của NQH nhờ kết hợp sáng tạo mới trong thiết kế 
với sự chú ý đến chức năng và ứng dụng thực tế. Bao 
quanh tòa nhà là hàng trăm các tuyến vành đai trắng 
tổng hợp tạo ra một “cái kén”, cả về hình dáng và chức 
năng chia sẻ: các vành đai bảo vệ không gian bên trong 
từ mặt trời và gió, tiết kiệm hơn 20% năng lượng. Hơn 
nữa, chính các vành đai này giúp giảm tiếng ồn, bảo vệ 
sự riêng tư của người cư ngụ và tạo ra các không gian 
bên trong rất thú vị có bóng đổ thay đổi theo ngày giờ. 
Vào ban đêm, ánh đèn led tạo ra một không gian trình 
diễn ánh sáng lộng lẫy thu hút người dân địa phương 
cũng như du khách. Tòa nhà Cocoon là một thiết kế độc 
đáo thổi một làn gió tươi mới vào Kiến trúc đương đại, 
không thể lẫn với bất kì công trình khác trong khu vực.

HIGH RISE, COMMERCIAL, AND OFFICE
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RESIDENTIAL 
HIGH RISE, COMMERCIAL, AND OFFICE

HARMONY POINT 
District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

With Harmony Point, NQH sought to capture the 
essence of sugar in a high-rise mixed-use complex. 
Breaking with tradition, the striking contemporary 
design resembles stacked sugar cubes, an element 
mirrored both in the form and the façade. Inside, 
the design embraces the “vertical city” concept 
by creating publicly accessible spaces throughout 
connected by public services and green space. 
Though the building appears almost precariously 
balanced, a central core provides stability and 
access to the third block. 

Với Harmony Point, NQH muốn khơi gợi hình ảnh 
những viên đường tinh luyện vào trong một tòa 
nhà phức hợp cao tầng. Tìm tòi sáng tạo dựa trên 
hình ảnh những viên đường xếp chồng lên nhau, 
phương án này thoát ly khỏi lối kiến trúc truyền 
thống, thể hiện tính đương đại ấn tượng ở cả hình 
khối và mặt đứng. Về nội thất, thiết kế này bám 
vào ý tưởng “thành phố đứng” bằng cách tạo ra 
những không gian công cộng được kết nối với các 
dịch vụ công cộng và không gian xanh. Mặc dù tòa 
nhà có tạo hình bấp bênh nhưng lõi trung tâm bên 
trong mang lại sự vững chãi về cấu trúc và tạo lối 
vào cho khối thứ ba.
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GRAND VIEW LUXURY 
APARTMENTS 
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

With a modern design that brings privacy and 
scenery to each unit, the Grand View apartment 
building continues NQH’s tradition of innovation 
in residential design. Corridors of residences 
frame an open courtyard, allowing at least 
two walls of windows in every apartment and 
ensuring significant energy savings as well as 
panoramic river views. The building’s towering 
atria and exposed structural components make 
it an especially sculptural contribution to Phu My 
Hung’s built environment.

Với một lối thiết kế hiện đại mang lại sự riêng tư 
và cảnh quan đẹp cho từng căn hộ, Khu căn hộ 
Cao cấp Grand View tiếp nối truyền thống cải tiến 
của NQH trong thiết kế khu dân cư. Hành lang các 
khu dân cư bao quanh các sân vườn mở, dành 
không gian cho ít nhất hai bức tường cửa sổ ở 
mỗi căn hộ, vừa có phong cảnh đẹp nhìn ra phía 
sông lại vừa giúp giảm thiểu năng lượng sử dụng. 
Tầm cao của tòa nhà và việc một phần kết cấu 
được làm lộ ra bên ngoài tạo nên một đóng góp 
điêu khắc đặc biệt cho môi trường xây dựng của 
Phú Mỹ Hưng.

RESIDENTIAL
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LANCASTER RESIDENCES
District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Lofty and light, billowing as if shaped by the 
wind and water that flow past it, the Lancaster 
Residences building is a welcome departure from 
the typical southeast-Asian apartment complex. 
Its massing and landscape design are crafted to 
fit its immediate environment: elliptical shapes 
minimize east/west sun exposure, and breezes 
pass smoothly over the building’s curves and 
water features, making the building function as a 
natural, gentle cooling system. Parks and gardens, 
both surrounding the towers and embedded in 
them, provide these benefits through design 
refined by principles of Feng Shui. The result is 
a network of green spaces throughout that is as 
economical as it is beautiful.

Sừng sững mà nhẹ nhàng, cuồn cuộn như thể gió 
và nước hòa quyện chảy qua, Tòa nhà Lancaster 
Residences là sự đột phá ngoạn mục, khác xa với 
những chung cư phức hợp điển hình ở khu vực 
Đông Nam Á. Thiết kế khối nhà và cảnh quan phù 
hợp với môi trường xung quanh: hình khối ê-líp 
giảm thiểu tác động trực tiếp của ánh mặt trời ở 
phía Đông/Tây và gió có thể thổi qua dễ dàng nhờ 
những đường cong như sóng nước; thiết kế này 
làm cho tòa nhà có chức năng như một hệ thống 
làm mát tự nhiên. Công viên, sân vườn xung 
quanh và bên trong Tòa tháp mang lại nhiều lợi ích 
bằng thiết kế tinh tế dựa trên các tiêu chí về phong 
thủy. Kết quả là tạo ra một mạng lưới không gian 
xanh xuyên suốt vừa kinh tế vừa lộng lẫy.

ORGANIC STRUCTURE

Nội thất của tòa nhà là một kiểu mẫu tích hợp đa 
dụng bao gồm các cửa hàng, nhà hàng, vườn treo, 
căn hộ cao cấp và sân thượng với cảnh quan bao 
quát. Sự kết hợp của những chức năng đa dạng 
này cùng với hình dạng hữu cơ gợn sóng của tòa 
nhà khiến cho dự án Lancaster Residences giống 
như một Cuộc triển lãm Kiến trúc và Kỹ thuật khéo 
léo.

The building’s interior is a model of integrating 
a variety of uses into a single building, including 
shops, restaurants, hanging gardens, luxury 
apartments, and an expansive landscaped terrace. 
The synergy of these diverse functions, and their 
incorporation into the organic, undulating form 
of the building as a whole, makes the Lancaster 
Residences an exhibition of architectural and 
engineering ingenuity.

INNOVATIVE INTERIORS
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SCRIVEN VILLA
District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Unique among villas in Ho Chi Minh City’s forested 
District 2, Mr. Scriven’s home brings American 
contemporary design to the banks of the Saigon 
River. Soaring ceilings and slatted wood siding 
give the openness of the outdoors to every room. 
Several levels of terraces, balconies, skylights, 
and floor-to-ceiling windows disperse sunlight 
in a multiplicity of shifting patterns from dawn 
to dusk. Natural ventilation, cooled by the river 
and by a private pool, obviates the need for an air 
conditioning system. 

A semi-enclosed interior courtyard frames a palm 
tree that ascends through the building, followed in 
its ascent by an outdoor staircase.  This courtyard 
then flows to a kitchen and patio, followed by the 
backyard pool. The ground level of the villa allows 
the residents to comfortably host guests, or enjoy 
in silent solitude the river, its breeze, and a view of 
Saigon’s distant skyscrapers. The villa is built from 
local wood and stone.

Nổi bật trong số rất nhiều căn biệt thự ở Quận 
2, Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà của Scriven 
mang thiết kế đương đại Hoa Kỳ đến bờ sông Sài 
Gòn. Trần nhà cao viền gỗ dát mỏng đem không 
gian rộng mở đến từng căn phòng. Tầng tầng lớp 
lớp sân thượng, ban công, cửa sổ ở mái nhà và 
cửa sổ trần đến sàn không những tận dụng mà 
còn phân tán ánh sáng mặt trời, tạo nhiều hiệu 
quả thẩm mỹ đa dạng, tùy thuộc vào thời gian 
trong ngày. Sông Sài Gòn và hồ bơi cũng được sử 
dụng như một hệ thống thông gió tự nhiên, loại bỏ 
nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Khoảng sân vườn bao bọc một cây cọ lớn vươn 
cao trên mái nhà, được nối tiếp bởi một cầu thang 
ngoài trời. Sân này mở ra phía nhà bếp và một 
sân nhỏ phía bên trong, tiếp theo là một hồ bơi ở 
sân sau. Tầng trệt của tòa biệt thự vừa có thể sử 
dụng để tiếp khách vừa cung cấp cho chủ nhà một 
không gian nghỉ ngơi yên tĩnh bên dòng sông, đón 
gió và ngắm những tòa nhà chọc trời ở phía xa. 
Một điều độc đáo khác là căn biệt thự này được 
xây dựng từ đá và gỗ địa phương.

RESIDENTIAL
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SONG DA TOWERS
Hanoi, Vietnam

NQH’s devotion to combining traditional 
elements with modern design is exemplified by 
the Song Da Towers. Inspired by the symbiosis 
of the yin-yang, the tower’s sleek and decidedly 
modern design is juxtaposed with the serenity and 
thoughtfulness of timeless Vietnamese ideals. The 
all-encompassing design places athletic facilities, 
cutting-edge apartments and breath-taking views 
aside lush gardens and traditional burial grounds 
to create a living environment that highlights 
Vietnam’s unique evolution in the 21st century. 

Kiến trúc sư NQH dành hết tâm huyết của mình 
vào dự án Tòa tháp Sông Đà kết hợp yếu tố truyền 
thống với thiết kế hiện đại. Lấy cảm hứng từ sự 
kết hợp của Âm Dương, thiết kế kiểu dáng đẹp 
và hiện đại của tòa tháp được lồng ghép với sự 
thanh thoát và nghệ thuật sắp đặt của Văn hóa lâu 
đời của Việt Nam. Thiết kế bao gồm các khu chức 
năng thể thao, khu căn hộ cao cấp và những góc 
tiểu cảnh vườn dạo xinh đẹp và các bãi lấp để tạo 
ra một môi trường sống hiện đại đánh dấu sự tiến 
bộ về Khoa học - Kỹ thuật của Việt Nam trong thế 
kỷ XXI.

RESIDENTIAL
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MARINA BAY
Ho Chi Minh City, Vietnam

For Marina Bay, the client was interested in creating 
luxury residences that incorporate a marina and 
yacht club. Surrounded on three sides by the Thu 
Duc River and centrally located in Ho Chi Minh 
City, the complex takes what are normally out-
of-the way leisure activities and brings them into 
the sphere of everyday life. In addition to water 
sports, the master plan includes tennis courts, 
fitness centers, football fields, playgorunds 
and extensive paths for running and walking, 
promoting an active lifestyle and enhancing the 
health of residents. 

Đối với Marina Bay, Khách hàng đã quan tâm 
đến việc tạo ra các khu dân cư sang trọng kết 
hợp bến du thuyền và câu lạc bộ du thuyền. Với 
vị trí chiến lược tiếp giáp ba mặt sông Thủ Đức 
và nằm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, dự 
án phức hợp đem những hoạt động thư giãn giải 
trí vào cuộc sống hàng ngày. Ngoài các môn thể 
thao dưới nước, quy hoạch tổng thể bao gồm sân 
tennis, trung tâm thể dục, sân bóng đá, sân chơi 
cho trẻ em và con đường rộng lớn để chạy và đi 
bộ, thúc đẩy một lối sống năng động và nâng cao 
sức khỏe của người dân.

RESIDENTIAL
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MY KHANH

The My Khanh luxury apartment complex was 
the first set of mid-rise apartments in Vietnam 
to apply international building code. Its success 
spurred the Vietnamese government to draw 
up regulations for high-rise apartments, leading 
to an explosion of housing projects across the 
country. My Khanh’s bold design, placing condo-
villa hybrids in the sky, set the standard for a 
decade of residential development In Vietnam.

RESIDENTIAL

Khu Căn hộ Phức hợp Cao cấp Mỹ Khánh là công 
trình có tầng cao trung bình đầu tiên tại Việt Nam 
áp dụng luật xây dựng Quốc tế. Sự thành công 
của tòa nhà này thúc đẩy Chính phủ Việt Nam 
thiết lập quy định xây dựng đối với chung cư căn 
hộ cao tầng, dẫn tới sự bùng nổ các dự án căn hộ 
trên toàn quốc. Thiết kế táo bạo của Mỹ Khánh đã 
tạo nên tiêu chuẩn cho một thập kỷ phát triển khu 
dân cư tại Việt Nam.

Phu My Hung, Ho Chi Minh City, Vietnam
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PHU GIA 

Nestled a quiet neighborhood of Phu My Hung 
and synthesizing classical and modern style, the 
Phu Gia villas have already become the most 
coveted residential property in Ho Chi Minh City. 
A short walk from the Crescent Promenade on 
one side and a set of markets and shops on the 
other, Phu Gia combines convenience with pri-
vacy. Behind each row of stately villas lies a green 
corridor that circulates canal-cooled air through 
the neighborhood. The corridors further act 
as neighborhood pathways, allowing residents 
to travel through the serene neighborhood via 
landscaped parks. Phu Gia raises the standard of 
private residence in Vietnam.

RESIDENTIAL

Nằm trong khu vực yên tĩnh của của Phú 
Mỹ Hưng và là sự tổng hợp của phong cách cổ 
điển và hiện đại, Tổ hợp Biệt thự Phú Gia đã trở 
thành khu dân cư cao cấp nhất ở Thành phố Hồ 
Chí Minh. Một bên là Cresent Promenade và một 
bên là một chuỗi các chợ và cửa hàng, Phú Gia 
là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện ích và riêng tư. 
Phía sau mỗi dãy biệt thự là một hành lang xanh, 
không chỉ giúp lưu chuyển không khí trong lành từ 
các kênh rạch vào khu dân cư, mà còn tạo những 
lối đi đẹp xuyên qua các công viên. Phú Gia nâng 
cao các tiêu chuẩn về điều kiện sống ở các khu 
dân cư của Việt Nam.

Phu My Hung, Ho Chi Minh City, Vietnam
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LAKE VIEW TWIN DRAGON APARTMENTS
Hanoi, Vietnam

A significant goal in designing the Lake View Tower was 
to create a pair of contemporary apartment buildings that 
would showcase the beauty of Tay Ho Lake, a gem of Hanoi’s 
public space. The interior design enables a choreography of 
concealment and revelation of lake views. Units, ranging from 
one to four bedrooms each, have a variety of shapes, affording 
different views of the city in the ascent from one floor to the 
next. Stepping off the elevator, a curved hallway (rhyming with 
the curve of the lake) widens, evoking a sense of solitude and 
tranquillity in the resident. 

The building’s exterior is an abstract take on the waters that 
surround it, representing a new landmark of Hanoi and allowing 
cooling breezes to pass around and through the pair of buildings. 
Still in its design phase, the Lake View Complex is planned for 
completion in 2014.

Một trong những thử thách khó khăn khi thiết kế Lake View 
Tower là tạo ra cặp tòa nhà căn hộ hiện đại để thể hiện được 
toàn bộ vẻ đẹp của Hồ Tây - viên ngọc quý của Thủ đô Hà Nội. 
Thiết kế nội thất tinh tế đã đạt được những góc đẹp nhìn ra bờ 
hồ. Những căn hộ, từ 01 đến 04 phòng, bố cục khác nhau, tối ưu 
hóa góc nhìn ra toàn cảnh thành phố. Cầu thang máy mở ra một 
hành lang cong (uốn lượn cùng viền cong của hồ) gợi lên một 
cảm giác trầm lắng và yên tĩnh.
 
Hình khối của tòa nhà được thiết kế dựa trên sự trừu tượng 
hóa mặt nước hồ, không những khiến tòa nhà trở thành một 
công trình nổi bật của Thủ đô mà còn cho phép gió thổi dễ dàng 
qua khoảng không ở giữa cũng như bên trong hai tòa nhà. Vẫn 
còn trong giai đoạn thiết kế, Khu chung cư Phức hợp Lake View 
được ước tính hoàn thành vào năm 2014.

RESIDENTIAL 
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AU PARC APARTMENTS
Ward 9, Vung Tau City, Vietnam

Located in the center of Vung Tau, Au Parc 
demonstrates a vision of a green future for the 
city. The site, with an area of 0.7 ha, is only 200 
meters away from the seaside and right at the 
intersection of the main roads, which allows for 
an ideal primary entrance. Au Parc is considered 
a ground-breaking, innovative architectural 
structure, elevating the lives of its future residents 
with it state-of-the-art design and complementing 
the skyline with its modern aesthetic. With an 
X-shape plan, Au-parc is a highlight of the master 
plan of Vung Tau city.

Dự án Au Parc, tọa lạc ngay trung tâm Thành phố 
Vũng Tàu, là thiết kế thể hiện tầm nhìn hướng tới 
một tương lai xanh của thành phố biển. Khu đất 
với diện tích 0.7 ha này có nhiều ưu thế về vị trí, 
cách bờ biển chỉ vỏn vẹn 200m và nằm ngay góc 
ngã ba đường giao thông huyết mạch của thành 
phố, nên có lối tiếp cận chính thuận lợi. Au Parc 
được xem như là một điểm nhấn kiến trúc táo bạo 
và phá cách, đem lại những giá trị sống đích thực 
cho những cư dân tương lai. Với cấu trúc mặt 
bằng tổng thể hình chữ X, Au Parc như một điểm 
mốc trên bản đồ Thành phố Vũng Tàu, đánh dấu 
cho sự phát triển vượt bậc của Kiến trúc hiện đại.
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BA RIA VUNG TAU ADMINISTRATION 
AND POLITICAL CENTER
Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

Since it was officially recognized as a province in 1991, Ba Ria-Vung 
Tau has become a leading economic center in southern Vietnam, 
its petroleum-rich geology and popularity with tourists spurring 
unprecedented growth. For over a decade, aging French-colonial 
buildings strained to accommodate concurrent government reform 
and expansion. The Ba Ria-Vung Tau Administration and Political 
Center is a state-of-the-art complex that combines all major 
government offices on one site, setting an example for the rest of 
Vietnam as the country continues to modernize.

The design takes full advantage of the local climate to maximize 
the site’s sustainability. An elliptical conference center allows a 
southwesterly wind to pass through the complex, cooling the entire 
block as it travels across a reflecting pool. Carefully positioned 
louvers shield the building from sunlight, and stairwells generate 
natural circulation via cylinders of air drawn from the courtyard. 
Thorough analysis of light and wind patterns have resulted in 
minimal energy consumption.

The monumental conference hall, situated at a major intersection on 
the southwest corner of the site, welcomes visitors with a sweeping, 
symmetrical plaza. The plaza then merges with an interior courtyard 
that re\imagines traditional Vietnamese house design on a grand 
scale. Tranquil and cool, the courtyard encourages both quiet 
contemplation and chance interaction. 

Từ khi chính thức được công nhận là tỉnh thành năm 1991, Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã dần trở thành một Trung tâm Kinh tế  ở miền Nam 
Việt Nam, nguồn dự trữ dầu mỏ và tiềm năng du lịch đã thúc đẩy sự 
phát triển nhanh chưa từng có ở nơi đây. Hơn một thập kỷ qua, các 
tòa nhà Pháp thuộc lâu đời đã không còn phù hợp với công cuộc cải 
cách và mở rộng của Chính phủ. Trung tâm Hành chính - Chính trị 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một Khu phức hợp, kết hợp tất cả các Văn 
phòng Chính phủ trên cùng một địa điểm, tạo nên một kiểu mẫu về 
thiết kế các Công trình Chính phủ ở Việt Nam trong quá trình hiện 
đại hóa.

Thiết kế này tận dụng đầy đủ lợi thế của khí hậu địa phương để 
tối đa hóa tính bền vững cho công trình. Trung tâm Hội nghị hình 
elip tạo điều kiện cho gió Tây Nam thổi qua Khu phức hợp, làm 
mát toàn bộ khu vực khi đi qua hồ bơi. Những mái che được thiết 
kế cẩn thận để che chắn ánh sáng mặt trời, trong khi các cầu thang 
giúp lưu thông không khí thổi từ sân vườn. Việc phân tích và tận 
dụng ánh sáng và gió tự nhiên đã mang lại hiệu quả tối đa trong việc 
giảm thiểu khối lượng điện năng tiêu thụ.
    
Bản thân Khu phức hợp là biểu tượng của những giá trị cơ bản 
của Cơ quan Chính phủ: dễ dàng tiếp cận, hợp tác hiệu quả và làm 
việc minh bạch. Trung tâm Hội nghị tọa lạc   tại giao điểm chính ở 
góc Tây Nam của công trình, chào đón du khách với một quảng 
trường rộng lớn. Kế đến, trung tâm kết hợp với một sân nhỏ bên 
trong, mô phỏng kiến trúc nhà Việt truyền thống, nhưng trên quy 
mô lớn. Yên tĩnh và mát mẻ, khoảng sân tạo nên không gian thuận 
lợi cho công việc, suy ngẫm và gặp gỡ trao đổi. Xung quanh là 
một loạt các mặt đứng bằng kính tạo sự giao thoa giữa khoảng 
sân với bên trong và nội thất với bên ngoài, thể hiện được sự hợp 
tác và tính minh bạch cho hoạt động hiệu quả của Chính phủ. 
 
NQH, hợp tác với Kenzo Tange Associates, đã chiến thắng trong 
Cuộc thi Thiết kế Quốc tế năm 2004 cho dự án này.

CIVIL SERVICES / INDUSTRY
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CORAL BEACH
Nha Trang, Vietnam

Situated a short distance from Nha Trang, one of Vietnam’s most 
dynamic coastal towns, Coral Beach Resort encapsulates the 
timeless natural beauty of Vietnam in pristine harmony with 21st-
century comforts. Coral Beach’s villas and hotels lie delicately by 
a coral reef, integrating the natural environment with the privacy, 
serenity, and comfort of its visitors and residents.

In design and execution, each of its fifty villas evokes the 
experience of a private residence on the Mediterranean, 
containing Italian-style pools and arches and incorporating stone 
hewn only from local mountains.  Elemental to the design and 
maintenance of Coral Beach is a commitment to a vital balance 
with the natural environment; like all of NQH’s designs, Coral 
Beach is built according to international green standards. 

Cách Nha Trang không xa, Khu biệt thự Nghỉ dưỡng Coral Beach 
là một trong những bãi biển năng động nhất, hội tụ vẻ đẹp tự 
nhiên bất diệt của Việt Nam, hài hòa với sự hiện đại của Thế 
kỷ XXI. Biệt thự và Khách sạn Coral Beach tọa lạc tại vị trí tuyệt 
vời, bên một dải san hô, nêu bật được ý tưởng kết hợp môi 
trường tự nhiên với không gian riêng tư, thanh bình và thoải mái 
của du khách và cư dân ở đó.

Trong thiết kế và thi công 50 biệt thự, mỗi căn đều mang lại 
trải nghiệm về một biệt thự riêng tư bên bờ Địa Trung Hải với 
các hồ bơi và những mái vòm theo phong cách Ý, kết hợp với 
đá lấy từ núi địa phương. Dự án Coral Beach ôm dọc theo 
đường bờ biển, bởi thế, mỗi biệt thự đều có bãi biển riêng và 
thông trực tiếp ra đường chính. Mặt trước khu biệt thự là biển, 
mặt sau là một vùng đồi núi, tất cả tạo nên khung cảnh rộng lớn 
và nên thơ của công trình.

HOSPITALITY
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Whereas Coral Beach Resort’s aim is to open nature to the guest, 
the Oceanami Resort uses natural views, forms, and materials to 
create a kind of large-scale artwork. Drawing from a range of 
sources but thematically centered on Japanese visual culture, 
Oceanami’s program, architecture, and detail all engage the 
user in an immersive experience of light, color, and texture.

The center of the resort is a zen garden, featuring cherry trees 
and water features balanced by principles of Japanese landscape 
tradition. Luxury villas, in minimalist design inspired by origami, 
establish profound calm and privacy. A five-star hotel along the 
beach provides sports facilities, a boat dock, a spa and salon, a 
gym, two restaurants, and a bar. Shared beachfront space, with 
infinity pools and sweeping views, showcases an artful interplay 
between contemporary design and the natural geometry of the 
ocean. 

Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

Trong khi mục đích của Khu biệt thự và Nghỉ dưỡng Coral 
Beach là mang thiên nhiên đến với du khách thì Khu du lịch và 
Biệt thự Cao cấp Oceanami sử dụng cảnh quan tự nhiên, hình 
thái và các nguyên vật liệu để tạo ra một loại tác phẩm nghệ 
thuật quy mô lớn. Được rút ra từ nhiều nguồn nhưng chủ 
đề chính là tập trung vào Văn hóa thực thể của Nhật Bản, bố 
cục, kiến trúc và chi tiết của Khu du lịch Oceanami giúp du 
khách trải nghiệm về ánh sáng, màu sắc và bố cục.

Trung tâm khu nghỉ mát là sân vườn theo trường phái Thiền 
với đặc trưng cây anh đào và nước hài hòa với những nét cảnh 
quan truyền thống Nhật Bản. Biệt thự sang trọng ẩn trong thiết 
kế nhỏ gọn nhất lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy Nhật 
Bản, tạo nên không gian riêng tư và tĩnh lặng hoàn hảo. Một 
khách sạn 05 sao dọc theo bãi biển cung cấp các trang thiết 
bị thể dục thể thao, bến tàu, spa và thẩm mỹ viện, phòng tập 
thể dục, 02 nhà hàng và quầy bar. Khu vực công cộng là không 
gian bãi biển có hồ bơi lớn và tầm nhìn bao quát, nổi bật thiết kế 
hiện đại và hình dáng tự nhiên của đại dương.

OCEANAMI

HOSPITALITY
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ROBIN HILL RESORT
Da Lat, Vietnam

Set on a pristine mountainside in Da Lat, the five-star 
Robin Hill resort was designed to completely immerse 
guests in the surrounding environment. Inspired by French 
Colonial elements, the classic yet modern design pays 
homage to Da Lat’s rich past as a resort town offering 
respite from tropical heat. In addition to hosting a plethora 
of modern and time-tested comforts, each room comes 
equipped with an individual fireplace to compliment Da 
Lat’s pleasantly chilly nights.

HOSPITALITY

Khu nghỉ dưỡng Robin Hill ở Đà Lạt, được thiết kế hài hòa 
giúp những vị khách có thể chìm đắm trong cảnh quan 
xung quanh ở đây. Khu nghỉ mát 05 sao này được lấy cảm 
hứng từ thời Pháp, các thiết kế cổ điển mà vẫn hiện đại 
để tỏ lòng tôn kính một thời vàng son của Đà Lạt mộng 
mơ, nơi đem lại thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời khác xa với 
khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài việc thiết kế những 
tiện nghi hiện đại, luôn chú trọng tới khoảng thời gian nghỉ 
dưỡng của Khách hàng được thoải mái, mỗi phòng ở đây 
luôn có lò sưởi để Khách hàng hài lòng với những đêm ấm 
áp tại Đà Lạt.
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ATRIUM GARDEN HOTEL
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

NQH’s design for the four-star Atrium Garden Hotel 
artfully combines cascading natural sunlight with 
extensive interior gardens. The façade, a study in 
reflection, features mirrored panels that alternate 
with transparent windows to bring natural light 
to all interior spaces. Inside, an elegant tiered 
garden is housed in the atrium, sustained by 
the bountiful sunlight directed inwards from the 
façade. Guests exiting their rooms are greeted by 
lush spaces regardless of their floor, indicating the 
great care NQH took to incorporate green space 
throughout the design. 

Phương án thiết kế Khách sạn 04 sao Garden Atri-
um khéo léo kết hợp ánh sáng mặt trời tự nhiên 
vào khu vườn rộng lớn ngay bên trong tòa nhà. 
Mặt tiền công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, 
bằng cách sử dụng vật liệu kính phản quang thay 
thế cho kính trong suốt để mang lại ánh sáng tự 
nhiên cho tất cả các không gian nội thất. Bên trong 
tòa nhà bố trí một khu vườn được đặt ở khoảng 
thông tầng đón ánh nắng mặt trời từ mặt tiền tạo 
một không gian lãng mạn. Khách ra khỏi phòng 
của họ được chào đón bởi không gian xanh lạ mắt 
từ tất cả các tầng của tòa nhà, cho thấy sự quan 
tâm tới chất lượng sống tuyệt vời mà NQH đã 
dành cho con người sinh sống tại đây.
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ZHONG SHAN DE-NENG LAKE HOTEL 
AND URBAN LAKE PARK
Zhong Shan, China

A 5-star resort, the Zhong Shan De-Neng 
Lake Hotel and Urban Lake Park was NQH’s 
prize-winning submission to the International 
Architectural Design Competition in 2000. 
Containing 200 rooms, the resort adheres 
completely to international design standards and 
is part of the urban lake park complex in the city’s 
center. The modern architectural design features 
a curve that mirrors the landscape of the park 
and illustrates NQH’s commitment to harmony 
between architecture and its natural environment.

Resort 05 sao Zhong Shan De-Neng Lake Hotel 
and Urban Lake Park là dự án đoạt giải thưởng 
Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc Quốc tế năm 2000. 
Tự hào với 500 phòng, resort được thiết kế theo 
tiêu chuẩn Quốc tế và là một phần của khu phức 
hợp công viên ven hồ ở trung tâm thành phố. Với 
phong cách kiến trúc hiện đại tạo nên một đường 
cong phản chiếu cảnh quan công viên, thể hiện 
cam kết của NQH bảo đảm tính hài hòa giữa kiến 
trúc và môi trường xung quanh.

HOSPITALITY
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ZHU-HAI FUNG-HAI HOT SPRINGS RESORT
Zhu-Hai, China

Situated on a lush hilltop, the Zhu-Hai Fung-Hai Hot Springs 
resort overlooks the most coveted tourist destination in 
the Zhu-Hai area. NQH’s design incorporates local artistic 
styles into contemporary international design standards to 
create a complete and uniquely local luxury experience. 
The five-star resort houses over 800 rooms as well as luxury 
villas and bungalows.   Water is the celebrated element of 
the resort, so NQH’s design meshes water and architecture 
in an intuitive and natural way, immersing the guest in the 
therapeutic benefits of the hot springs. The project was 
awarded first place in the China National Architectural 
Design Competition in 2001. 

Tọa lạc trên đỉnh đồi xanh mướt, Resort Zhu-Hai Fung-Hai 
Hot Springs hướng thẳng ra điểm đến du lịch đầy mong 
đợi ở khu vực Zhu-Hai. Thiết kế của NQH kết hợp tính 
hiện đại và tiêu chuẩn thiết kế Quốc tế vào các ưu thế của 
khu vực để tạo ra một trải nghiệm sang trọng toàn vẹn và 
độc đáo cho địa phương. Khu nhà ở nằm trong khu nghỉ 
mát 05 sao có hơn 800 phòng, cùng với biệt thự cao cấp 
và Bungalow. Vì nước là yếu tố chủ đạo của khu nghỉ mát 
nên NQH thiết kế kết hợp nước với kiến trúc một cách trực 
quan sinh động, làm cho du khách hoà nhập với những 
tiện ích trị liệu của các suối nước nóng. Dự án đã đạt vị trí 
đầu tiên trong Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc Quốc gia Trung 
Quốc năm 2001.

HOSPITALITY
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FAMILY MEDICAL PRACTICE HANOI CLINIC

As part of NQH’s ongoing collaboration with Family Medical 
Practice, the Hanoi Clinic brings world-class medical 
care to Vietnam’s capital city. The clinic houses a full CT 
suite, as well as numerous areas designed specifically to 
accommodate the latest medical technology. The NQH 
design gives peace of mind not only to patients, but to 
family and friends as well; features such as a thoughtfully 
conceived children’s play-area are designed to maximize 
comfort, relaxation and family wellbeing. 

The Hanoi clinic is one of four clinics and one hospital that 
NQH has designed in conjunction with Family Medical 
Practice, and demonstrates NQH’s commitment to 
improving living standards in Vietnam.  

Hanoi, Vietnam

Tiêu biểu nhất trong những dự án hợp tác giữa NQH với 
Family Medical Practice, Ha Noi Clinic mang đến sự chăm 
sóc về Y tế đẳng cấp Thế giới đến Thủ đô của Việt Nam. 
Phòng khám gia đình có đầy đủ bộ CT và được thiết kế đặc 
biệt để phù hợp với kỹ thuật ngành Y tế mới nhất. Thiết kế 
của NQH không chỉ đem đến sự yên tâm cho bệnh nhân, 
mà còn tốt cho gia đình và bạn bè với các tính năng như 
khu vui chơi dành cho trẻ em chu đáo, được thiết kế để tối 
đa hóa sự thoải mái, thư giãn và hạnh phúc gia đình.

Ha Noi Clinic là một trong 04 phòng khám NQH đã thiết kế 
kết hợp với Family Medical Practice và thể hiện cam kết 
của chúng tôi là cải thiện đời sống ở Việt Nam.
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NQH’s extension to the existing hospital solved 
a dire overcrowding problem and introduced 
sophisticated medical technology that conforms 
to international standards.  The expansion 
called for a comprehensive array of facilities and 
functions, including a semi-private personal care 
department treating both in- and out-patients, 
300 additional beds, six operation theatres, two 
intensive care units, a rehabilitation center, and a 
full laboratory.

Phần mở rộng của Bệnh viện do NQH thiết kế 
đã giải quyết được một vấn đề nghiêm trọng về tình 
trạng quá tải, đồng thời áp dụng Công nghệ Y tế 
hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế. Việc mở 
rộng đòi hỏi một sự toàn diện về cơ sở vật chất và 
chức năng, bao gồm cả một bộ phận chăm sóc 
bệnh nhân bán tư nhân điều trị cả bệnh nhân dịch 
vụ, thêm 300 giường bệnh, 06 phòng quan sát mổ, 
02 đơn vị chăm sóc đặc biệt, 01 trung tâm phục 
hồi chức năng và 01 phòng thí nghiệm đầy đủ.

CHO RAY EXTENSION
District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

HOSPITAL / HEALTHCARE
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CHO RAY BLOOD BANK
District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Part of the expanded hospital complex, the six-
story Cho Ray Blood Bank was fully funded by the 
World Bank as part of a WHO program to provide 
five blood banks across Vietnam. The center’s 
concept, program, and construction strictly 
followed the World Bank guidelines as well as 
international design standards.

Ngân hàng Máu Bệnh viện Chợ Rẫy là 
một phần của Khu phức hợp Bệnh viện mở 
rộng, được Ngân hàng Thế giới tài trợ, nằm 
trong dự án WHO nhằm xây dựng 05 Ngân 
hàng máu trên khắp Việt Nam. Thiết kế sơ 
bộ, tiến độ và thi công đều tuân theo hướng 
dẫn của Ngân hàng Thế giới cũng như 
các tiêu chuẩn thiết kế Quốc tế.

HOSPITAL / HEALTHCARE
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Detail Master Plan of Saigon South New City
1994 – 2010   
Saigon South, Ho Chi Minh City

New City Center   
484.2 ha
University Village
117.42 ha
High-Tech Center
51.24 ha
Merchandise Center 2
88.45 ha
Merchandise Center 1
121.62 ha

Hillview District Sub-Parcelization
1999 – 2003
Saigon South, Ho Chi Minh City
Area: 70.5 ha

Parcelization for Lot H3, area: 14,616 m2, 2007
Parcelization for Lot H30, area: 15,540 m2, 2007

Saigon Wonderland Master Plan
1999
Saigon South, Ho Chi Minh City
47,500 m2
 
Racecourse Sub-Parcelization
2000
Saigon South, Ho Chi Minh City
44.56 ha

Phu Gia Villas Detail Master Plan
2000
Saigon South, Ho Chi Minh City
99 units

Zhu-Hai Fung-Hai Hot Spring Resort Master Plan
2001
Zhu-Hai, China

1st Prize China National Architectural Design Competition 
2001
In collaboration with SPCC

353 New City Master Plan
2001 – 2002
Hai Phong City, Vietnam
4,000 ha 

Hai Phong Convention Center & Cultural Park 
Master Plan
2001 – 2002
Hai Phong City, Vietnam
55 ha

Crescent Detail Master Plan
2002 – 2003
Saigon South, Ho Chi Minh City
17.70 ha
 
De-Neng Lake Hotel and Urban Lake Park Master Plan
2000 – 2006
Zhong-Shan, China
26,000 m2
G.F.A. of Hotel: 15,000 m2

1st Prize International Architectural Design Competition 
2000,  with SPCC

Zhu-Hai Free Trade Zone Administration Center Master Plan
2000 – 2005
Zhu-Hai, China
53,000 m2

1st Prize International Architectural Design Competition 
2000,  with SPCC 

Ho Chi Minh City National University Detail Master Plan
2002 – 2003
Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
630 ha 

Tai Chung Development Detail Master Plan
2003
Tai Chung, Taiwan
11.5 ha 

Me Linh – Vinh Phuc New City - Detail Master Plan 
1/5000, 1/2000
2003 – 2005
Vinh Phuc Province, Vietnam
14,075 ha

Me Linh – Vinh Phuc Political Administration Center Detail 
Master Plan 1/500

Me Linh – Vinh Phuc New City
Vinh Phuc Province
2003
27.16 ha

Tan Thanh Residential Development Detail Master Plan
2004
Hai Phong City, Vietnam
40 ha

Saigon – Ham Tan Resort Detail Master Plan 1/2000
2004-2008
Binh Thuan Province, Vietnam
130 km from Phan Thiet and 70 km from Vung Tau City
200 ha

Saigon – Ham Tan Resort Detail Master Plan 1/500
2005 – 2008
Binh Thuan Province, Vietnam
57 ha

Saigon – Da Lat Hotel and Resort Detail Master Plan 
1/2000
2004 – 2005
Lam Đong Province, Vietnam
179.43 ha

36–hole Golf Course Master Plan
2005
Saigon South, Ho Chi Minh City
260 ha

Md3 + Md4 Medical Campus Detail Master Plan, Scale 1/500
2006 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City
6.96 ha

Detail Master Plan in the International  Finance District
2006 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City

CR3 Detail Master Plan in Crescent Promenade District
2006 – 2007 
Saigon South, Ho Chi Minh City

Detail Master Plan in South District
2003 – 2005
South Saigon, Ho Chi Minh City
 
Detail Master Plan 1/500 in The Happiness District
2007
Saigon South, Ho Chi Minh City

Detail Master Plan 1/500 for Dai An Sinh Medical 
Training Center
2007  
Hanoi, Vietnam

SELECTED PROJECT LIST

Urban Design

De Neng Lake Hotel

ADC Residential Complex

District 2 New Master Plan

Saigon Fashion Town

Ham Tan Resort Master Plan
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Center and Resort
Ha Tay Province, Vietnam
8 ha
2007

Detail Master Plan for ADC Residential Complex Project
2007 – 2008
District 7, Ho Chi Minh City
8 ha

Master Plan for C7 Area
2007 – 2008
Financial and Commercial District in Saigon South, Ho Chi 
Minh City
1.63 ha

Master Plan for Cham Restaurant 
2007 – 2008
Saigon South, Ho Chi Minh City
1.21 ha

Detail Master Plan 1/500 for Ward 11- BRVT Residential 
2010
Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
6.9 ha

Detail Master Plan 1/500 for Commercial and Luxury Apartment 
42 ha
2010
Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
30.9 ha 

Detail Master Plan 1/500 for Commercial and Luxury Apartment 
2010
Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
43.7 ha 

Leisure / Entertainment

Hanoi Lake View Hotel, Hanoi  
2000

De-Neng Lake Hotel
2000
Zhong-Shan, China, submission with SPCC
GFA: 15,000 m2

1st Prize International Architectural Design Competition 
2000

Kim Do Five-Star Hotel (2nd Prize in the competition)
2006
District 1, Ho Chi Minh City
36 Floors, in association with English, American and 
Vietnamese Partners

Zhu-Hai Fung-Hai Hot Spring Resort, 
2001
Zhu-Hai, China
 
Tan Thuan EPZ Community Center
2003 – 2004
Tan Thuan Export Processing Zone, Dist. 7, HCMC
Scale: 2 ha

Ming Dynasty Restaurant of Khai Silk
2004 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City* 
 
Cham Charm Restaurant of Khai Silk 
2004 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City* 
 
QI – Shiseido Spa of Thuy Loc Company 
2005
Saigon South, Ho Chi Minh City* 
 
Robin–Hill Resort, Lam Dong Province
2005 – 2007
Da Lat, Lam Dong
18.1755 ha
 
Hoan My Hotel and Commercial Center, 12 Floors, 
2007 - 2009
District 5 

Villas, Residential Complexes, and 
Townhouses

Phu Gia Luxury Villas*
1998 – 2000
99 units
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

My Hung Residential Development* 
1998 – 2000
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam 

My Hao Luxury Villas*
2000 – 2001
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam 

My Hoang Luxury Villas*
2000 – 2001
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam  

My Kim Luxury Villas*
2001 – 2003
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam 

My Toan Luxury Villas*
2001 – 2003
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam 

My Gia Luxury Villas* 
2003 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

My Thai Luxury Villas*
2003 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Nam Do Luxury Villas*
2003 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

My Phu Luxury Villas*
2004 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hung Thai Luxury Villas*
2004 – 2005
Saigon South

My Giang 1 & 2 Luxury Villas 
2004 – 2005
Saigon South 

Villa for Mr. Donald Trump at Diamond Bay 
2008
Nha Trang, Vietnam
0.4 ha 

Springlife Residence at Binh Trung Dong 
2009
District 2, Ho Chi Minh City,
29593 m2  
2 blocks, 18 floors each

Lotus Garden at Tan Phu District 
2009
Ho Chi Minh City
7.172 m2, 2 blocks, 21 floors each

Doan Nguyen Villas 
2010
District 2, Ho Chi Minh City
17.390 m2, 15 floors each

Saigon Riverfront Rennovation

Ming Dynasty Restuarant

Phu Gia Luxury Villas

Private Villa Project

Marina Bay

Hung Vuong Apartments

Coral Beach Nha Trang
2010
Ninh Van, Khanh Hoa, Nha Trang
1.21 ha

Oceanami Resort and Luxury Home
2010
Phuoc Hai, Dat Do, Ba Ria Vung Tau
20 ha
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Apartment Complexes

Conic Đinh Khiem Apartment Complex
2003 – 2005
Binh Chanh, Ho Chi Minh City
2 blocks, 14 floors each and 1 basement 

My Khanh Luxury Apartments 1, 2, 3, 4
2002 – 2004
Saigon South, Ho Chi Minh City
60,000 m2, 8 blocks, 13 floors each
NQH Architects in association with Korn Architekten 

Park View Luxury Apartments
2003 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City
2 blocks, 17 floors each and 1 basement
NQH Architects in association with Korn Architekten 

My Phuc Luxury Apartments
2003 – 2005
Saigon South, Ho Chi Minh City
2 blocks with 10 floors each, 1 block with 17 floors 

Grand View Luxury Apartments
2003 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City
59,496.31 m2, 12 floors and 17 floors
Tange Associates in association with NQH Architects + KYTA + 
Korn Architekten 

Canh Vien 1 Luxury Apartment
2003 – 2006
Saigon South, Ho Chi Minh City 
2 blocks, 13 floors each
NQH Architects in association with Korn Architekten 

Canh Vien 2 Luxury Apartment
2004 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City 
2 blocks, 13 floors each
NQH Architects in association with Korn Architekten 

Duc Long Tower
2005 – 2007
Gia Lai Province
1 block, 20 floors

An Vien Apartment of Nam Long Corporation
2005 – 2008
District 7, Ho Chi Minh City 
9 floors, 226 units

Garden Plaza 
2005 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City
27,117 m2, 1 block, 8 floors and 1 basement
Design Development, Construction Document, Site 
Support 

Duc Long Plaza
2005 - 2007
Pleiku – Gia Lai, 3 blocks (2 blocks 16 floors, 1 block 20 floors), 
250 units 

Viet Au Complex Apartment (Bourbon)
2005 – 2007
Ho Chi Minh City
3 blocks, 23 floors each and 1 basement 

Viet My Complex Apartment
2005 – 2011
Tan Binh District, Ho Chi Minh City
73,000 m2, 3 blocks, 18 floors each and 1 basement 

My Đuc Luxury Apartment
2006 – 2007
Saigon South, Ho Chi Minh City 
1 block, 13 floors and 1 basement
NQH Architects in association with Korn Architekten 

CR3 – 1 Complex Apartment
2006 – 2009
Saigon South, Ho Chi Minh City
3 blocks, 7 floors, 15 floors and 24 floors 

S10-2 
2007 – 2012
Saigon South, Ho Chi Minh City
4 blocks, each has 19 floors and 1 basement 

Lien Minh High-Rise Apartment Complex and Trade Center
2008 – 2011
District 6, Ho Chi Minh City
24 floors and 2 basements 

Green Sky Village
2008 – 2012
Saigon South, Ho Chi Minh City 
3 blocks, 24 floors + 2 blocks, 20 floors + 9 blocks, 8 floors + 8 
blocks, 4 floors + row house  

Khang Linh Apartment
2009 - 2010
Ward 8, Vung Tau City
5 blocks, each 15 floors  

Au Parc Luxury Apartment Building 
2009 - 2010
Nguyen An Ninh, Vung Tau City
Site area: 7,414 m2, 32 floors 

Conic Gateway
2010 - 2011
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City 
Site area: 3,s443 m2 
Doan Nguyen Apartment 
2010 -2011
Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Site area: 12,s600 m2 

An Cuu New City  
2010 -2011
An Dong Ward, Hue City
Site area: 76,514 m2 
 

Apartment: 11 blocks, 9-23 floors each
Trade service: 12 blocks, 2 floors each
Trade center, office, hotel: 2 blocks, 30-35 floors
Bai Tu Long Residential   
Binh Trung Tay Ward, District 2
Site area: 10,600 m2

Commercial / Office Buildings

Tai-Ran Plaza
1999 – 2000
Shenzhen, China
G.F.A. 160,000 m2

Zhu–Hai Free Trade Zone Administration Center
2000 – 2001
Zhu-Hai, China
G.F.A. 35,000 m2

1st Prize International Design Competition, with 
SPCC 

My Phuong Office Building *
2003
Saigon South, Ho Chi Minh City

EVN Office Building
2003 – 2009
District 1, Ho Chi Minh City
37,400 m2, 1 block 22 floors and 3 basements

First Place Architectural Design Competition 2003 

My Khanh Apartments

My Phuc Apartments

Parkview Luxury  Apartments

Sacomreal Apartments Competition 

Khang Dien Apartments

Song Da Towers

Lancaster Residences 
2010
District 4, Ho Chi Minh City
23,669 m2, 3 blocks, 30 floors each

Vinaland Tower, 
2009-2012
Dist 7, Ho Chi Minh City
5,200 m2, 24 floors 
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Fideco Tower
2003 – 2008
District 1, Ho Chi Minh City
17,500 m2, 1 block 19 floors and 2 basements
NQH Architects in association with Korn Architekten 

Ba Ria Vung Tau Political Administration Center
2004 – 2010
Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam
76,318 m2

Tange Associates in association with NQH Architects
1st Place Architectural Design Competition 2004 

SJC Tower
2007 – 2011
District 1, Ho Chi Minh City
45 floors and 6 basements

1st Place International Architectural Design Competition 
2007 

Twin Dragon Tower Office Building Complex
2007 – 2011
Hanoi
35 floors 

Petroland Office Building
2008 – 2011
Saigon South, 30 floors

Winner international architectural design competition 2008
 

Vinamilk office building
2008 - 2010
Saigon South, Ho Chi Minh City
1 block, 12 floors and 2 basements 

Khang Linh Office Building 
2010 -2011
9 floors
Ward 8, Vung Tau Citys

Healthcare

Tu Du OB-GYN Hospital *
2000 – 2001
District 1, Ho Chi Minh City 
1 block 8 floors 

Cho Ray Blood Bank *
2001 – 2004
District 5, Ho Chi Minh City 
6 floors, G.F.A. 6,500m2 

Cho Ray Blood Transfer Center *
2002 – 2005
District 5, Ho Chi Minh City 

DSA Cho Ray Hospital *
2001
District 5, Ho Chi Minh City 

Cho Ray Rehabilitation Center *
2001
Da Lat City 

Carmel International Hospital 
2010-2011
An Phu city – An Khanh, An Phu Ward, Dist 2, 
Ho Chi Minh City 

Education

Korean School
1998
Saigon South, Ho Chi Minh City
Concept Design

SSIS International School *
1998 – 1999
Saigon South, Ho Chi Minh City

Industry

International Information Technology Center 
2000
Tan Thuan Export Processing Zone
Ho Chi Minh City
Concept design, 40 ha

OPV Pharmaceutical Production and Office Building *
2002 – 2004
Bien Hoa, Dong Nai Province
G.F.A. 
13,000 m2

 (*)The above projects were comprehensively 
designed by NQH Architects, including 
Architectural, M&E and Structural Design.

BIDV T ower

Van Thanh  Building

Zhu-Hai Free Trade  Center

FPT Tower

OPV Pharmaceutical Production and 
Office Building

Phan Din Phung Sports Center

Phase 1, G.F.A 8,500 m2

My Phuoc Nursery School (H6) *
2003
Saigon South, Ho Chi Minh City 

VUS School *
2002 – 2004
Ho Chi Minh City  
10 floors 
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4th Floor, Broadway B Office Building 
102 Nguyen Luong Bang Boulevard 

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 

Tel:   84-8-5411-5001       
Fax:  84-8-5411-5011 

 
box@nqh-architects.vn

NQH ARCHITECTS
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