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CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) được thành lập vào ngày 18/5/1991 và chịu 

sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng Tp. HCM. Đến nay Hiệp hội có trên 100 hội viên doanh nghiệp 

và cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, kiến trúc, 

bất động sản như Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình, Công ty CP tư vấn Kiến trúc & Xây 

dựng TP.HCM (ACCCo), Công ty CP Secoin,... 

Mọi thông tin liên hệ để đăng ký gia nhập SACA xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng SACA

Phòng 905, Tòa nhà 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

 

Hiệp hội SACA hân hạnh chào đón Quý vị đăng ký gia nhập Hiệp hội để chung sức, chung lòng phát triển Hiệp 

hội vì sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp chúng ta.

Trân trọng.

Trở thành hội viên chính thức của SACA, Quý vị sẽ nhận được các quyền lợi sau: 

Liên kết giao lưu hợp tác với các hội viên có uy tín trong SACA.

Có điều kiện tiếp cận và tham gia vào các đề án, dự án xây dựng, bất động sản, hạ tầng lớn của Tp. HCM.

Được tham gia các sự kiện lớn tổ chức hàng năm của SACA như các cuộc họp Ban chấp hành mở rộng, ngày hội 

Tất niên, Tân niên, ngày hội Gia đình SACA, giải bóng đá SACA, giải Golf từ thiện SACA,…

Được tham gia các cuộc hội thảo chuyên nghiệp mang bản sắc SACA như: Ngày hội kinh doanh SACA (SBD) tổ 

chức hàng quý, Chương trình Café SACA (SCF) tổ chức hàng tháng, các hội thảo chuyên đề,…

Được tham gia các sự kiện trong chuỗi liên kết hoạt động của SACA với Hội doanh nghiệp Tp.HCM, Hội Vật liệu 

Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Tp. HCM, Hội Công nghệ cao Tp. HCM, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM 

và các Hội nghề nghiệp hay địa phương khác,…

Có cơ hội hợp tác với các tổ chức, đối tác, doanh nghiệp ngoài nước trong khuôn khổ hợp tác đối ngoại của SACA.

Được tham gia đóng góp ý kiến phản biện, kiến nghị các vướng mắc thông qua SACA tới các cơ quan chức năng 

chính quyền, ban ngành của Trung Ương, Thành phố, quận huyện,…

Được hỗ trợ về các vấn đề pháp lý vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Được truyền tải thông tin về doanh nghiệp mình trên các phương tiện truyền thông chính thống và chuyên nghiệp 

của Hiệp hội (website, mạng xã hội, OTT,..)

saca.com.vn(028) 3636 1095 - 0903 627 688 hiephoisaca@gmail.com


