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Được hình thành vào năm 1979, do UBND thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ)
sáng lập với chức năng chính là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, từ một
doanh nghiệp có qui mô nhỏ không có tiếng tăm trên thương trường, DIC-Hội An đã từng bước
trưởng thành theo năm tháng và đến nay đã là một doanh nghiệp xây dựng hàng đầu ở địa
phương và là một trong năm đơn vị xây dựng mạnh của DIC GROUP.
Quảng Nam là địa bàn sản xuất kinh doanh chính của đơn vị. Tuy nhiên, với năng lực hiện tại
cộng với hàng chục năm kinh nghiệm, công ty đã vươn xa, đảm nhận thi công nhiều công trình
có qui mô lớn ở nhiều địa phương khác trên cả nước như : Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thừa Thiên
Huế , Hà Nội …
Lực lượng lao động của công ty hiện nay khá vững mạnh với đội ngũ trên 50 kiến trúc sư, kỹ sư
tài năng giàu kinh nghiệm trong công tác, cùng với hàng trăm công nhân thợ lành nghề bậc cao,
nghệ nhân có tay nghề truyền thống về mộc, nề Kim Bồng nổi tiếng của xứ Quảng đang được
phát huy bởi khoa học kỹ thuật xây dựng tiên tiến , hiện đại hoàn toàn đáp ứng và thoả mãn yêu
cầu về kỹ, mỹ thuật của các công trình du lịch và cao tầng.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hội An có một ban lãnh đạo đầy tâm huyết,
năng động và sáng tạo. Với phương châm: Khách hàng luôn là những người bạn quý. Lãnh đạo
công ty luôn tạo được mối quan hệ tốt ,biết thông cảm, tôn trọng, giữ gìn chữ tín với khách hàng
biểu hiện qua các công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cả về kỹ thuật và
mỹ thuật.
Dic-Hội An luôn sẵn sàng liên doanh, liên kết với các đơn vị cơ quan trong và ngoài ngành xây
dựng để thực hiện các dự án phát triển khu đô thị mới và sản xuất công nghiệp tại Quảng Nam
và Đà Nẵng trên tinh thần hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.
Những mốc thời gian quan trọng của công ty:
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Từ năm 1979 đến năm 2003 : Dic- Hội An mang tên Công ty xây dựng Hội An, là doanh nghiệp
100% vốn nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam Từ năm 2003 đến năm 2005 : Dic-Hội
An mang tên Công ty DIC- Đầu Tư Xây Dựng Hội An, là doanh nghiệp với 100% vốn nhà nước,
trực thuộc tổ hợp công ty mẹ-công ty con của công ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC
GROUP)-Bộ Xây Dựng. Từ đầu năm 2006 đến nay: Công ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Hội
An (DIC-Hội An) là doanh nghiệp liên kết nằm trong tổ hợp công ty mẹ- công ty con DIC
GROUP trực thuộc Bộ Xây Dựng.

Người ta nói:
Khách hàng là thượng đế. Với chúng tôi : Khách hàng là bạn quý. Tạo mối quan hệ tốt, biết
thông cảm, tôn trọng, giữ gìn chữ tín, công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ…đó cũng là điều
kiện để khách hàng đến với chúng tôi và chúng tôi đến với khách hàng.
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