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I. Hoà sô phaùp lyù 

1. Giôùi thieäu  coâng ty: 
Coâng ty Döông Thònh Phaùt xin chaân thaønh caùm ôn Quyù Khaùch haøng ñaõ tin töôûng vaø 

söû duïng saûn phaåm do heä thoáng coâng ty chuùng toâi cung caáp. Coâng ty chuùng toâi ñaõ taïo 

döïng ñöôïc moái quan heä toát ñeïp vaø uy tín trong vieäc  cung caáp vaø thi coâng nhoâm kính, 

alu, thaïch cao cho caùc coâng trình chung cö, bieät thöï, beänh vieän, ngaân haøng khaùch saïn, 

nhaø haøng… 

Ñöôïc thaønh laäp naêm 2007 vôùi cô sôû saûn xuaát thi coâng laép ñaët nhoâm kính, alu, thaïch 

cao vôùi quy moâ nhoû. Cho ñeán naêm 2009 ñöôïc söï tin caäy söû duïng cuûa quyù khaùch haøng 

ñoái vôùi saûn phaåm cuûa chuùng toâi ngaøy caøng nhieàu. Chuùng toâi ñaõ quyeät ñònh thaønh laäp 

coâng ty TNHH SX TM  XD Döông Thònh Phaùt vôùi quy moâ vaø kyõ thuaät  hieän ñaïi hôn 

nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu ngaøy caøng nhieàu cuûa quyù khaùch haøng trong lónh vöïc 

ngaønh ngheà maø chuùng toâi ñang kinh doanh. 

Baét nguoàn töø thöïc teá, nhu caàu trang trí xaây döïng vaø ñaëc bieät laø tính öu vieät cuûa saûn 

phaåm, coâng ty chuùng toâi khoâng ngöøng nghieân cöùu phaùt trieån taïo ra nhieàu saûn phaåm chaát 

löôïng cao, môùi veà maãu maõ, ñeïp veà thaåm myõ, vaø hieäu quaû veà kinh teá. Vôùi phöông chaâm 

“neùt ñeïp vöõng chaéc theo thôøi gian” ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. 

Qua haøng traêm coâng trình thieát keá vaø thi coâng laép ñaët treân khu vöïc mieàn Nam, mieàn 

Trung vaø caùc tænh mieàn Taây, chuùng toâi töï haøo laø coâng ty coù uy tín, chaát löôïng ñaùp öùng 

ñöôïc nhu caàu ña daïng cuûa quyù khaùch haøng. 

Söù meänh cuûa chuùng toâi: 

Söù meänh cuûa chuùng toâi laø trôû thaønh moät coâng ty thieát keá thi coâng veà haïng muïc  

Nhoâm Kính- Alu- Thaïch Cao  haøng ñaàu Vieät Nam  vaø mang laïi chaát löôïng phuïc vuï toát 

nhaát cho quyù khaùch haøng trong thò tröôøng maø chuùng toâi kinh doanh vaø phaùt trieån. 

Trieát lyù cuûa chuùng toâi: 

Khaùch haøng laø giaù trò cô baûn cuûa baát kyø doanh nghieäp naøo, laø lyù do duy nhaát ñeå 

doanh nghieäp toàn taïi vaø phaùt trieån. Chính saùch “khaùch haøng laø trung taâm” chæ daãn 

ñöôøng cho moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty chuùng toâi. Chuùng toâi laéng nghe, phaân tích vaø thaáu 

hieåu nhu caàu töøng khaùch haøng vaø aùp duïng kinh nghieäm, kyõ naêng, tö duy cuûa mình ñeå 

giaûi quyeát toái öu nhöõng nhu caàu ñoù nhaèm giuùp quyù khaùch haøng yeân taâm vaø coù nieàm tin 

vöõng chaéc. Moãi khaùch haøng laø moät vieân gaïch xaây neân giaù trò cuûa coâng ty chuùng toâi. 
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Ñònh höôùng phaùt trieån coâng ty: 

Giöõ vöõng vaø ngaøy caøng taêng toác ñoä phaùt trieån treân moïi muïc tieâu: Doanh soá, thò phaàn, 

nhaân löïc, giaù trò thöông hieäu, soá löôïng saûn phaåm, phaùt huy naâng cao theá maïnh saün coù 

cuûa coâng ty leân moät taàm cao môùi ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu ngaøy caøng cao hôn cuûa quyù 

khaùch haøng. Vôùi mong muoán ñöôïc phuïc vuï khaùch haøng ngaøy caøng chu ñaùo hôn, chuùng 

toâi luoân luoân saün saøng tieáp nhaän vaø bieát ôn moïi söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù khaùch 

haøng. 

 

Dương Thịnh Phát Tạo Nên Phong Cách Mới, Hòa Nhập Cùng Thế Giới 

 

Haõy goïi cho chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán mieãn phí vaø ñöôïc phuïc vuï toát nhaát! 

2. Truï sôû coâng ty: 

Truï sôû: 1139 Phạm Văn Bạch , P.12, Quaän Goø Vaáp, TP. HCM 

Xöôûng saûn xuaát: 730  Phaïm Vaên Baïch, P.12, Quaän Goø Vaáp, TP. HCM 

Showroom : 730 Phaïm Vaên Baïch, P.12, Quaän Goø Vaáp, TP. HCM 

Ñt: 08. 39940321 

Fax: 08. 39940322 

Website:  www.duongthinhphat.com.vn 

Email: duongthinhphat.co@gmail.com              

3. Voán ñieàu leä: 9.000.000.000 VNÑ (Chín tyû ñoàng) 

Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh soá: 0309583237 

Caáp ngaøy: 14 Thaùng 12 Naêm 2009 

Maõ soá thueá: 0309583237 

Taøi khoaûn ngaân haøng: 31110000716561 NH BIDV chi nhaùnh Tâaây Saøi Goøn. 
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4. Toå chöùc nhaân söï coâng ty: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Danh saùch nhaân löïc chuû choát cuûa coâng ty: 

 

TT Hoï teân 

Trình ñoä 

chuyeân 

moân 

Naêng löïc vaø kinh 

nghieäm chuyeân 

moân 

Naêm toát 

nghieäp 
Chöùc danh 

Ban giaùm ñoác 

1 Leâ Vaên Syõ 
Kyõ sö xaây 

döïng 

Ñieàu haønh hoaït 

ñoäng cuûa coâng ty 
2004 Giaùm ñoác 

2 
Chaâu Quoác 

Phuïng 

Kyõ sö xaây 

döïng 

Quaûn lyù döï aùn, tö 

vaán, thi coâng coâng 

trình 

1990 
Phoù giaùm 

đoác KT 

3 
Nguyeãn Trung 

Sinh 

Cöû Nhaân 

Kinh Teá 

Quaûn lyù döï aùn, tö 

vaán, thi coâng coâng 

trình 

2010 
Giaùm Ñoác 

Ñieàu Haønh 

Bộ Phận Kỹ Thuật 

4 
Nguyeãn 

Xuaân Toaøn  

Kyõ sö xaây 

döïng 

Phuï traùch kyõ thuaät 

thi coâng coâng trình 

nhoâm kính, alu, 

thaïch cao 

2008 

Trưởng 

phoøng kỹ 

thuật 

5 
Nguyeãn Vaên 

Lòch 

Kyõ sö xaây 

döïng 

Phuï traùch kyõ thuaät 

thi coâng coâng trình 

nhoâm kính, alu, 

thaïch cao 

2009 
Giaùm saùt 

kyõ thuaät 

QUAÛN LYÙ N.SÖÏ P. GD  ÑOÁC KD P.GÑ  K. THUẬT P. KEÁ TOAÙN 

GIAÙM ÑOÁC 

TRÖÔÛNG P. KD TRÖÔÛNG P. KT 

TOÅ K.DOANH TOÅ C.NHAÂN 
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6 
Nguyeãn 

Ngoïc Tuù 
Kyõ sö cô khí 

Phuï traùch kyõ thuaät 

thi coâng coâng trình 

nhoâm kính, alu, 

thaïch cao 

2007 
Giaùm saùt 

kyõ thuaät 

7 
Hoà Anh 

Duõng 

Trung caáp 

xaây döïng 
Ñoäi tröôõng thi coâng 2007 

Ñoäi tröôûng  

thi coâng 

8 

 

Ñaëng Ngoïc 

Huøng 
Kyõ sö cô khí 

Phuï traùch kyù thuaät 

thi coâng, laép ñaët 
2007 

Giaùm Saùt 

kyõ thuaät 

9 
Phuøng Thanh 

Haûi 
Kyõ sö cô khí 

Phuï traùch kyù thuaät 

thi coâng, laép ñaët 
2007 

Giaùm Saùt 

kyõ thuaät 

10 
Leâ Huøng 

Cöôøng 

Cao ñaúng 

xaây döïng 

Phuï traùch kyù thuaät 

thi coâng, laép ñaët 
2004 

Chæ huy 

tröôûng C. 

Trình 

11 Leâ Vaên Vieät 
Trung caáp 

xaây döïng 

Phuï traùch kyõ thuaät, 

thi coâng  thaïch cao 
2004 

Ñoäi tröôûng  

thi coâng 

12 
Nguyeãn Vaên 

Saùng 

Trung caáp 

xaây döïng 

Phuï traùch boä phaän 

thi coâng alu  
2000 

Ñoäi tröôûng  

thi coâng 

Bộ Phận Kinh Doanh 

13 
Nguyeãn Duy 

Long  

Thaïc syõ 

QTKD 

Phuï traùch boä phaän 

kinh doanh 
2011 

P.Giaùm 

Ñoác KD 

14 
Nguyeãn Xuaân 

Thaønh 

Ñaïi hoïc 

Maketing 

Phuï traùch boä phaän 

kinh doanh 
2006 

TP kinh 

doanh 

15 
Nguyeãn Ñình 

Thaân 

Kyõ sö  

xaây döïng 

Phuï traùch kinh 

doanh 
2010 

NV kinh 

doanh 

16 Ngoâ Thaùi Bình 
Ñaïi hoïc 

Maketing 

Phuï traùch kinh 

doanh 
2007 

NV kinh 

doanh 

17 Ñinh Thò Haø 
Cöû nhaân 

kinh teá 

Phuï traùch kinh 

doanh 
2011 

NV kinh 

doanh 

Bộ Phận Kế Toaùn 

18 
Nguyễn Khắc 

Đoan Trang 

Cöû nhaân 

kinh teá 
Keá toaùn 2006 

Kế toaùn 

trưởng 

19 
Nguyeãn Thò 

Theâu 

Ñaïi Hoïc 

Kinh Teá 
Keá toaùn 2007 Keá toaùn 

 

 

Bộ Phận Nhaân Söï 

20 Phaïm Thò AÙnh Cao ñaúng Quaûn lyù nhaân söï, 2009 Phoøng quaûn 
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Vy keá toaùn kinh doanh lyù nhaân söï 

21 
Leâ Thò Thaåm 

Myõ  

Cao ñaúng 

kinh teá 

Quaûn lyù nhaân söï, 

kinh doanh 
2010 

Phoøng quaûn 

lyù nhaân söï 

 

6.  Quy Moâ Coâng Ty Vaø Trang Thieát Bò 

Vaên phoøng coâng ty: 1139 Phaïm Vaên Baïch, Phöôøng 12 Quaän Goø Vaáp. TPHCM. 

Showroom - Xöôûng saûn xuaát: 730 Phaïm Vaên Baïch, Phöôøng 12, Quaän Goø Vaáp TPHCM. 

Taïi ñaây laø nôi tröng baøy caùc saûn phaåm cöûa nhoâm kính  bao goàm cöûa ñi, cöûa soå luøa, cöûa 

baät, maët döïng kính caùc loaïi… 

Saûn phaåm cöûa bao goàm:  

- Cöûa ñi heä 700 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 

- Cöûa ñi heä 1000 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän… 

- Cöûa ñi heä 130 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän… 

- Cöûa ñi 3 Phaân, 4 Phaân cao caáp duøng cho nhaø cao taàng, bieät thöï. 

- Cöûa ñi 4 caùnh ñeán 8 caùnh môû hoaëc luøa ñeàu ñöôïc maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 

- Cöûa soå luøa heä 700 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän. 

- Cöûa soå luøa heä 888 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 

- Cöûa soå luøa heä 1000 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 

- Cöûa soå baät heä  760 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 

- Cöûa soå baät heä 40*80 maøu saéc sôn giaû goã, sôn tónh ñieän 
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Quy moâ veà trang thieát bò maùy moùc. 

STT 

TEÂN MAÙY MOÙC 

THIEÁT BÒ 

ÑÔN VÒ 

SOÁ 

LÖÔÏNG 

GHI CHUÙ 

1 OÂ toâ taûi 1.5t daøi 6m Chieác 1 Chôû nhoâm 

2 OÂ toâ taûi 1.4 Chieác 1 Chôû kính 

3 Gondola 6m Chieác 4 

Phuïc vuï thi coâng maët 

döïng nhaø cao taàng 

4 

Maùy daäp hôi khung 

nhoâm cöûa soå 

Caùi 2 

Gia coâng daäp cöûa soå 

caùc loaïi 

5 Maùy caét Caùi 1 Caét nhoâm soá löôïng lôùn 

6 Maùy caét goùc Caùi 1 

Caét goùc nhoâm cöûa cao 

caáp 

7 Maùy phay Caùi 1 

Phuïc vuï phay nhoâm 

caùc loaïi 

8 Khuoân daäp caùc loaïi Boä 4 

Duøng gia coâng daäp 

cöûa caùc loaïi 

9 Maùy phay ron alu nhoû Caùi 4 Duøøng gia coâng alu 

10 

Maùy phay ron alu lôùn 

(duøng cho taám 4mm 

trôû leân) 

Caùi 4 Duøng gia coâng alu 

11 

Maùy neùn khí phuï vuï 

coâng taùc baám live 

Caùi 1  

12 Maùy caét saét Caùi 2  

13 Maùy haøn Caùi 2  
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14 Giaøn giaùo Boä 100  

15 

Maùy gia coâng caét goùc 

hai ñaàu  cöûa nhöïa 

Caùi 1  

15  

Maùy gia coâng phay ñoá 

cöûa nhöïa 

Caùi 1  

16 

Maùy haøn hai ñaàu cöûa 

nhöïa 

Caùi 1  

17 

Maùy veä sinh goùc cöûa 

nhöïa 

Caùi 1  
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II.Kinh nghieäm thi coâng coâng trình 

1. Lónh vöïc nhoâm kính – alu - cöûa nhöïa loõi theùp. 

Trong lónh vöïc nhoâm kính chuùng toâi coù ñaày ñuû kinh nghieäm vaø khaõ naêng thi coâng  vôùi 

ñoäi nguû coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà, ñaày ñuû phöông tieän maùy moùc thi coâng  

Chuùng toâi ñaõ töøng thi coâng nhöõng coâng trình lôùn trong thaønh phoá nhö: Saân bay quoác teá 

taân sôn nhaát (Cung caáp nhaân coâng laép ñaët cho YKK Nhaät, Sailing Town (Quaân Ñaït), 

KumHo ( Sinh Nam) , Chung cö H29 Phuù myõ Höng (Coteccons)….. 
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2. Lónh vöïc traàn vaø vaùch thaïch cao, traàn kim loaïi 

Trong lónh vöïc traàn thaïch cao chuùng toâi töï haøo cung caáp vaø laép ñaët ôû nhöõng coâng trình 

chung cö lôùn nhö: Cao oác TMS, Chung cö taùi ñònh cö  Thuû Thieâm - Quaän 2, Coâng trình 

Chung cö Thaùi Bình Quaän 2…… 
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III. Danh saùch caùc coâng trình tieâu bieåu thöïc hieän  

1. Hình aûnh nhöõng coâng trình tieâu bieãu: 

 

Cung caáp nhaân coâng laép ñaët nhoâm kính  

Coâng trình: Chung cö H 29 Phuù Myõ Höng  

 

Quy moâ coâng trình: : Chung cö cao caáp, 20 laàu. 

Chuû ñaàu tö: Phuù Myõ Höng 

Nhaø Thaàu chính: Coteccon 

Nhaø Thaàu nhoâm kính: Tungshin 

Giaù trò hôïp ñoàng: 6.500.000.000 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 8 Naêm 2008 
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Cung caáp nhaân coâng laép ñaët nhoâm kính vaø alu 

Coâng trình: Loác C – Trung Taâm Thöông Maïi KumHo 

 

Quy moâ coâng trình: Coâng trình chung cö cao taàng cao caáp, trung taâm thöông maïi 

Chuû ñaàu tö: Taäp Ñoaøn KumHo  

Nhaø thaàu chính nhoâm kính: Sinhnam Metal 

Nhaø thaàu thi coâng: Cty Döông Thònh Phaùt 

Giaù trò nhaân coâng: 2.200.000.000 VNÑ 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 8 Naêm 2010. 
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Cung caáp, laép ñaët nhoâm kính 

Coâng trình: Chung cö Sky Gadent (Loâ R1-3) Phuù Myõ Höng 

 

Quy moâ coâng trình: Chung cö, keát hôïp trung taâm thöông maïi 

Chuû ñaàu tö: Phuù Myõ Höng 

Nhaø thaàu chính: Neàn Moùng 

Nhaø thaàu nhoâm kính: Tungkang 

Nhaø thaàu thi coâng: Coâng ty Döông Thònh Phaùt 

Giaù trò nhaân coâng vaø cung caáp kính: 1.200.000.000VNÑ 

Thôøi gian hoaøn thaønh: Thaùng 8 Naêm 2010 
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Cung caáp laép ñaët nhoâm kính 

Coâng trình: Chung cö Thaùi Bình -  Quoác loä 25B, Quaän 2, TP HCM 

 

Quy moâ coâng trình: Chung cö cao taàng 

Nhaø thaàu chính: Coâng ty Cosaco 

Gí trò hôïp ñoàng: 1.800.000.000 VNÑ 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 7 Naêm 2009 

 

 

Coâng trình: Khaùch saïn Kingston (cung caáp vaø laép ñaët thaïch cao) 

 

Quy moâ coâng trình: Nhaø haøng khaùch saïn cao caáp 

Chuû ñaàu tö: Nhaø haøng Kingston 

Giaù trò hôïp ñoàng: 1.800.000.000 VNÑ 
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Cung caáp vaø laép ñaët cöûa nhoâm kính 

Coâng trình: Truï sôû laøm vieäc Ngaân haøng  Sacombank – CN Taân Phuù – 

 97B Hoøa Bình, Quaän Taân Phuù ,TP. HCM 

Quy moâ coâng trình: Chung cö cao taàng, vaên phoøng cho thueâ 

Chuû ñaàu tö: Sacomreal 

Nhaø thaàu chính: Coâng ty xaây döïng AÙ Chaâu 

Giaù trò hôïp ñoàng: 4.300.000.000 VNÑ 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính vaø alu 

Coâng trình: Trung Taâm Thöông Maïi Chôï Lôùn  Quy Nhôn - TP QN 

 

Quy moâ coâng trình: Coâng trình caáp ñaëc bieät bao goàm trung taâm thöông maïi vaø vaên 

phoøng cho thueâ. 

Chuû ñaàu tö: Coâng ty CP ÑT XD Vaø DL An Phuù Thònh 

Giaù trị hợp đồng: 21,453,269,000 ( Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, hai 

trăm sáu mươi chín  nghìn) 

Thôøi gian hoaøn thaønh thaùng 9 Naêm 2011 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính  

Coâng trình: Caên hoä cao caáp Tín Phong -  Phan Vaên Hôùn  Quaän 12 

Quy moâ coâng trình: Coâng trình chung cö cao taàng 

Chuû ñaàu tö: Coâng ty Tín Phong 

Giaù trò hôïp ñoàng: 7.153.666.000 VNÑ 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 10 Naêm 2011 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính vaø alu 

Coâng trình: Showroom xe hôi Mitsubishi Hoøa Bình  

 

Quy moâ coâng trình: Showroom xe hôi 

Chuû ñaàu tö: Mitsubishi 

Nhaø thaàu thi coâng: Coâng ty xaây döïng AÙ Chaâu 

Giaù trò hôïp ñoàng: 1.050.000.000 VNÑ 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính 

Coâng trình: Chung cö Laponita 

    

Quy moâ coâng trình: Chung cö, caên hoä cao caáp 14 taàng 

Nhaø thaàu : Ñaïi Cô 

Giaù trò hôïp ñoàng: 6.500.000.000 VNÑ 

Döï kieán hoaøn thaønh: Thaùng 11 Naêm 2012 
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Coâng trình trung taâm haønh chính Baø Ròa Vuõng Taøu 

Cung caáp vaø laép ñaët taám oáp alu 

Quy moâ coâng trình: Coâng trình trung taâm haønh chính Tónh 

Nhaø thaàu :  Coâng ty TNHH Ñaàu Tö Xaây Döïng Ñoâng Nam 

Giaù trò hôïp ñoàng: 8.235,000,000 VNÑ 

Döï kieán hoaøn thaønh: Thaùng 11 Naêm 2012 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính 

Coâng trình: Quy Nhôn Plaza  

 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø 8 taàng (trung taâm mua saém vui chôi toång hôïp) 

Chuû ñaàu tö: Coâng ty Quy Nhôn Plaza 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 10 Naêm 2012 

Giaù trò hôïp ñoàng: 2.200.000.000 VNÑ 
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Cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính 

Coâng trình: Ngaân Haøng Agribank Lyõ Thöôøng Kieät  

 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø 9 taàng ( truï sôû giao dòch Agribank) 

Chuû ñaàu tö: Ngaân haøng Noâng Nghieäp Phaùt Trieån Noâng Thoân VN 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 10 Naêm 2013 
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Coâng trình beänh Vieän Ña Khoa Caùc Tónh Taây Nguyeân 

Thi coâng vaùch Uco , vaø vaùch ngaên veä sinh 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø 6 taàng  Beänh Vieän  

Chuû ñaàu tö: Coâng ty CP Ñaàu Tö Chöông Döông 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 10 Naêm 2013 
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Heä Thoáng Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Hieán 

Cung caáp vaø laép ñaët heä thoáng nhoâm kính, alu, cöûa nhöïa  

Quy moâ coâng trình: Heä thoáng tröôøng ñaïi hoïc Vaên Hieán 

Chuû ñaàu tö: Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Hieán  

Thi coâng : Naêm 2013  
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Hệ thống nhà xưởng các khu công nghiệp lớn như 

 

 

Nhaø xöôøng Wordon VN khu coâng nghieäp Ñoàng An 2 

 

Nhaø xöôøng YP Long An (khu CN Long Haäu Hoøa Bình) 

 

Nhaø Maùy Samsung Khu Coâng Ngheä Cao Quaän  
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Nhaø Maùy Hwaseung Vina khu coâng nghieäp Nhôn Traïch 1 

 

 

Coâng trình khaùch saïn  charm Residence 

Thi coâng nhoâm kính 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø12  taàng  khaùch saïn 4 sao 

Chuû ñaàu tö: Coâng ty TNHH Global  

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 1 Naêm 2014 

Giaù trò hôïp ñoàng: 3,520,000 VNÑ  ( Ba tyû, naêm traêm hai möôi trieäu ñoàng) 
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Coâng trình khaùch saïn, chung cö Charm Residence 

Thi coâng nhoâm kính 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø  22 taàng   

Chuû ñaàu tö: Coâng ty TNHH Global  

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 11 Naêm 2012 

Giaù trò hôïp ñoàng: 4,780,000 VNÑ  (Boán tyû, baûy traêm taùm möôi trieäu ñoàng ) 
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Coâng trình vaên phoøng laøm vieäc Viettinbank 

Thi coâng nhoâm kính maët döïng 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø12  taàng   

Chuû ñaàu tö: Ngaân Haøng Coâng Thöông Viettinbank  ( Chi Nhaùnh Nguyeãn Traõi, Quaän 5 , 

TPHCM) 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 6 Naêm 2014 

Giaù trò hôïp ñoàng: 9,650,000,000 VNÑ  (Chín tỷ, saùu traêm naêm möôi tieäu ñoàng) 
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Coâng Trình Chung Cö Keát Hôïp Nhaø Thöông Maïi 

Thi Coâng Nhoâm Kính, Cöûa Nhöïa 

Quy moâ coâng trình: Toaø nhaø28  taàng   

Chuû ñaàu tö: Coâng ty CP Xaây Laép Daàu Khí 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 3  Naêm 2017 

Giaù trò hôïp ñoàng: 9,500,000,000 VNÑ  (Chín tỷ, naêm traêm trieäu ñoàng) 
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Coâng Trình Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà Lilama Toøa Nhaø Thaân Thieän Moâi Tröôøng 

Ebuiding 

Thi Coâng Nhoâm Kính, maët doing, cöûa soå 

Quy moâ coâng trình: Toaø nha 12 taàng 

Chuû ñaàu tö: Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà Lilama 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 3  Naêm 2016 

Giaù trò hôïp ñoàng: 7,800,000,000 VNÑ  (Baûy tyû, taùm traêm trieäu ñoàng) 
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Heä Thoáng Ngaân Haøng ACB Töø Bình Ñònh Ñeán Caø Mau 

Thi Coâng Nhoâm Kính, Alu 

Chuû Ñaàu Tö: Ngaân Haøng Acb  

Quy Moâ Coâng Trình: Chi Nhaùnh, Phoøng Giao Dòch  
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Coâng Trình nhaø xöôûng Hwasung Kieân Giang 

Thi Coâng Nhoâm Kính, maët döïng, cöûa soå 

Quy moâ coâng trình: 40 hecta  

Chuû ñaàu tö: Hwasung VN  

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 10  Naêm 2017 

Giaù trò hôïp ñoàng: 3,900,000,000 VNÑ  (Baûy tyû, chín traêm trieäu ñoàng) 
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Coâng Trình Showroom Makino 

Thi Coâng Nhoâm Kính, maët döïng, cöûa soå 

Quy moâ coâng trình: Nhaø Vaên Phoøng vaø Showroom   

Chuû ñaàu tö: Makino VN 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 8 Naêm 2018 

Giaù trò hôïp ñoàng: 1,500,000,000 VND ( Moât tyû, naêm traêm trieäu ñoàng) 
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Coâng Trình  Vaên Phoøng ACECOOK 

Cung Caáp Nhaân Coâng Thi Coâng Nhoâm Kính, maët döïng, cöûa soå cho nhaø thaàu 

BunKa Japan 

Quy moâ coâng trình: Nhaø Vaên Phoøng vaø Showroom   

Chuû ñaàu tö: ACECOOK VN 

Ngaøy hoaøn thaønh: Thaùng 8 Naêm 2018 

Giaù trò hôïp ñoàng: 1,500,000,000 VND ( Moât tyû, naêm traêm trieäu ñoàng) 
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2. Danh saùch coâng trình tieâu  bieåu thöïc hieän trong thôøi gian naêm 2008 ñeán nay. 

 Coâng trình nhaø bieät thöï 25/34 Cöûu Long quaän taân Bình TPHCM 

Giaù trò hôïp ñoàng 250.000.000 VNÑ    

Thi coâng: Naêm 2008 

 Coâng trình nhaø tö nhaân 446 Nguyeãn Thò Nhoû Phöôøng 14 Quaän 5 TPHCM 

Giaù trò hôïp ñoàng 350.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính, thaïch cao)  

Thi coâng: Naêm 2008 

 Coâng trình  cao oác vaên phoøng TMS Hai Baø Tröng Quaän 1 TP HCM 

Giaù trò hôïp ñoàng 4.500.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët cöûa ñi nhoâm kính, laøm 

traàn thaïch cao)  

Thi coâng: Naêm 2008 

 Coâng trình caûi taïo söûa chöõa nhaø Ñieàu Haønh Vaên Phoøng Caûng Haøng Khoâng Nhaø 

Ga Saân Bay Taân Sôn Nhaát 49 Tröôøng Sôn. 

Giaù trò hôïp ñoàng 1.200.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët cöûa ñi töï ñoäng, cöûa 

baûn leà saøn, vaùch ngaên kính)  

Thi coâng: Naêm 2008 

 Coâng chung cö cao taàng H29 Phuù Myõ Höng. 

Giaù trò hôïp ñoàng 6.500.000.000 VNÑ  

 Coâng trình Sailing Town 51 Nguyeãn Thò Minh Khai Quaän 1 TPHCM 

Giaù trò hôïp ñoàng 450.000.000 VNÑ (cung caáp nhaân coâng laép ñaët maët döïng kinh, 

Taám oáp nhoâm maët tieàn)  

Thi coâng: Naêm 2008 

 Coâng trình KumHo. 

Giaù trò hôïp ñoàng 2.200.000.000 VNÑ (cung caáp nhaân coâng laép ñaët heä thoáng maët 

döïng, vaùch kính nhaø veä sinh Loác C) laø Thaàu Phuï cuûa Sinh Nam.  

Thi coâng: Naêm 2008 - 2009 

 Coâng trình chung cö Sky Gadent loâ R 1_3  Phuù Myõ Höng. 

Giaù trò hôïp ñoàng 1.200.000.000 VNÑ (cung caáp kính vaø nhaân coâng laép ñaët cöûa 

nhoâm kính thaàu phuï Tung Shin. 

Thi coâng: Thaùng 2 Naêm 2009 

 Coâng trình nhaø haøng Fast Food - 106 - Leâ Lai - Quaän 1 

Giaù trò hôïp ñoàng  450.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët kính maët döïng, vaùch 

kính vaø alu maët tieàn. 

Thi coâng: Thaùng 3 Naêm 2009 

 Coâng trình nhaø vaên phoøng cho thueâ 1/217 Böng OÂng Thoaøn. Phöôøng Taêng Nhôn 

Phuù, Quaän 9. 
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Giaù trò hôïp ñoàng 1.200.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët alu,  nhoâm kính maët 

tieàn). 

Thi coâng: Thaùng 8 Naêm 2009 

 Coâng trình  chung cö Thaùi Bình Quaän 2. 

Giaù trò hôïp ñoàng 2.200.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaë traàn thaïch cao loác A)  

Thi coâng: Thaùng 7 Naêm 2009 

  Coâng trình cung cö taùi ñònh cö Thuû Thieâm. 

Giaù trò hôïp ñoàng 3.320.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët cöûa nhoâm kính, traàn 

thaïch cao.  

Thi coâng: Thaùng 9 Naêm 2009  

  Coâng trình ngaân haøng TOYYO. 

Giaù trò hôïp ñoàng. 1.200.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët traàn thaïch cao)  

Thi coâng: Thaùng 8 Naêm 2009 

 Coâng trình chung cö BoTaNic. 

Giaù trò hôïp ñoàng 2.200.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhôm kính , traàn thaïch 

cao) Thaùng 10 Naêm 2008 

 Coâng trình Caên hoä cao caáp Hoaøng Thaùp Plaza. 

Giaù trò hôïp ñoàng 540,000,000 (cung caáp vaø laép ñaët cöûa nhoâm kính) 

 Coâng trình chung cö thaùi bình  Quaän Taân Phuù. 

Giaù trò hôïp ñoàng 1,800,000,000 (cung caáp vaø laép ñaët cöûa nhoâm kính) 

 Coâng trình tröôøng tieåu hoïc Hoaøng Dieäu. 

 Giaù trò hôïp ñoàng 750.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính vaø traàn thaïch 

cao) 

 Coâng trình ngaân haøng Sacombank chi nhaùnh Taân Phuù.    

Giaù trò hôïp ñoàng 4.300.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính) 

 Coâng trình Cao oác vaên phoøng Nguyeãn Ñình Chieåu Quaän 3  

Giaù trò hôïp ñoàng 2.500.000.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính) 

 Coâng trình caáp ñaëc bieät  Trung Taâm Thöông Maïi Chôï Lôùn  Quy Nhôn  

Giaù trò hôïp ñoàng:  11.453.269.000 VNÑ (cung caáp vaø laép ñaët nhoâm kính alu)   

 Caên hộâ cung cö cao caáp Tín Phong quaän 12 18 taàng, taàng 1 trung taâm thương mại. 

Giaù trò trò hôïp ñoàng : 7.153.666.000 VNÑ  

 Coâng trình showroom xe hôi Mitsubishi Hoøa Bình 

Giaù trò hôïp ñoàng: 1.050.000.000 VNÑ 

 Coâng trình Quy Nhôn Plaza - Soá 10 Ñoâ Ñoác Baûo TP Quy Nhôn 

Giaù trò hôïp ñoàng: 2.200.000.000 VNÑ 

 Coâng trình chung cö Laponita 08 Ñöôøng D2 Quaän Bình Thaïnh 

Giaù trò hôïp ñoàng: 6.500.000.000 VNÑ 
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 Coâng trình căn hộ cho thuê Residence 330A Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh 

TPHCM 

Giaù trò hôïp ñoàng: 2,550,000,000 VNÑ 

 Coâng trình trung taâm haønh chính Baø Ròa Vuõng Taøu 

Giaù trò hôïp ñoàng: 8,112,500,000 VNÑ 

 Coâng trình heä thoáng tröôøng ñaïi hoïc Vaên Hieán trong naêm 2013  

Giaù trò hôïp ñoàng: 7.450.000.000VNÑ 

 Coâng trình coâng trình Ngaân Haøng Vietinbank  Nguyeãn Traõi 

Giaù trò hôïp ñoàng: 9,650,000,000 VNÑ 

 Coâng trình coâng trình Chung cö cao taàng keát hôïp trung taâm thong maïi  Ñòa chæ: 

1253 Huyønh Taán Phaùt, Quaän 7 TP.HCM 

Giaù trò hôïp ñoàng: 9,500,000,000 (VNÑ) 

 Coâng trình Toøa Nhaø Thaân Thieän Moâi Tröôøng Quoác Loä 51 Huyeän Long Thaønh, 

Ñoång Nai 

Giaù trò hôïp ñoàng: 7,800,000,000 VNÑ 

 

Ngoaøi ra chuùng toâi coøn thi coâng heä thoáng cöûa ñeïp cao caáp cho haøng traêm coâng trình  nhaø 

daân, bieät thöï…vôùi ñoä tinh teá vaø tính thaåm myõ cao. 

Treân ñaây laø nhöõng coâng trình tieâu bieåu maø coâng ty chuùng toâi thöïc hieän trong thôøi 

gian qua. Chuùng toâi chaân thaønh caûm  ôn quyù khaùch haøng ñaõ tin töôûng vaø söû duïng saûn 

phaåm cuûa coâng ty chuùng toâi. Hy voïng ñöôïc hôïp taùc laâu daøi vôùi quyù khaùch haøng. 

Chuùng toâi cam keát seõ mang lai nhöõng saûn phaåm ñeïp, uy tín, chaát löôïng vôùi giaù caû toát 

nhaát.  

Traân troïng caùm ôn Quyù khaùch haøng. 

 Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 10 thaùng 01  naêm 2018 

Coâng ty TNHH SX TM XD Döông Thònh Phaùt 

 

  

 

   Leâ Vaên Syõ 

 


