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CÔNG TY CHÚNG TÔI

ABOUT COMPANY

Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Chairman of the Board
Công ty cổ phần xây dựng điện cơ Thành Công xin gửi đến tất cả Quý vị
lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Thành Công được thành lập vào năm 2018 với ước mơ trở thành một
doanh nghiệp Việt Nam có tầm vóc quốc tế có trình độ và năng lực thực
hiện các dự án công nghiệp và dân dụng có yêu cầu cao về kỹ thuật và chất
lượng.
Trải qua những năm đầu hình thành, Thành Công đã chứng minh được
năng lực của mình khi tiếp tục mở rộng quy mô, nguồn lực, phát triển đội
ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngiệp đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của khách
hàng trong lĩnh vực hệ thống cơ, điện, truyền tải và xây dựng.
Với nguyên tắc kinh doanh Tận tâm - Sáng tạo - Thành công, chúng tôi
cam kết đem lại những dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng và uy tín
tới Quý khách hàng. Xây dựng văn hóa công ty, môi trường làm việc chuyên
nghiệp , an toàn với đội ngũ nhân viên gắn bó chặt chẽ, đóng góp tích cực
cho cộng đồng xã hội.
Từng thành viên trong công ty luôn ghi nhớ trong thành công hôm nay và
ngày sau của công ty không thể thiếu sự đồng hành cộng tác của Quý khách
hàng, Quý đối tác. Chúng tôi cam kết phấn đấu trở thành một doanh nghiệp
vững mạnh toàn diện mang đến những giá trị thực cho Quý khách hàng, Quý
đối tác góp phần xây dựng Đất nước.
Trân trọng.
Thanh Cong ME Construction JSC. would like to send all of you best wishes
for health and best regards.
Thanh Cong was established in 2018 with the dream of becoming a
Vietnamese enterprise of international stature with qualifications and
capacity to implement industrial and civil projects with high technical and
quality requirements.
Over the first years of its establishment, Thanh Cong has proven its capacity
when continuing to expand its scale, resources, and developing a team of
professional staff and engineers capable of meeting the requirements of
customers. in the field of mechanical, electrical, transmission and
construction systems.
With the business principle of Dedication - Creativity - Success, we are
committed to bringing professional, reliable, quality and prestigious
services to our customers. Building a company culture, a professional and
safe working environment with a team of employees who are closely
attached and actively contribute to the social community.
Each member of the company always remembers in the success of today and
the next day of the company, it is indispensable for the cooperation and
companionship of our customers and partners. We are committed to striving
to become a strong and comprehensive enterprise that brings real values to
our customers and partners, contributing to the construction of the country.
Sincerely.
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Vision
Trở thành nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện công
trình tại Việt Nam. Không ngừng phấn đấu và hướng đến
phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.
Become the leading contractor in the field of
electromechanical works in Vietnam. Constantly striving
and aiming for sustainable development according to
international standards.

Mission
01 Customers

02 Shareholders and partners

Cung cấp khách hàng các
dịch vụ chuyên nghiệp, tin
cậy và chất lượng.
Provide customers with
professional, reliable and
quality services.

Lấy "chất lượng" và "chữ tín" làm
tôn chỉ trong mọi hoạt động kinh
doanh.
Take "quality" and "prestige" as
principles in all business
activities.

03 Employees

04 Social

Xây dựng môi trường làm
Gắn lợi ích doanh nghiệp với
việc thuận lợi, an toàn, chất lợi ích xã hội.
lượng và phát triển.
Associate business interests
Building a favorable, safe, with social benefits.
quality and developing
working environment.

Values
Cam kết cải tiến chất lượng
Nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác
Tạo ra giá trị cao nhất cho cổ
đông
Trân trọng sự đóng góp của nhân
viên
Bảo đảm tính chính trực
Committed to quality
improvement
Nurturing Partnerships
Create the highest value for
shareholders
Appreciate the contribution of
employees
Integrity Guarantee

THANH CONG ME CONSTRUCTION JSC.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU
FIELD OF ACTIVITY AND TYPICAL PROJECTS

Hệ thống điện
Power system

Hệ thống truyền tải
Transmission system

Hệ thống cơ
Mechanical system

Xây dựng
Construction

HỆ THỐNG ĐIỆN

Dự án tiêu biểu
1.Hệ thống điện hạ thế, trung thế -

- Thiết kế, xây dựng các hệ thống cung cấp điện cho nhà
máy, tòa nhà, công trình….
- Đề xuất giải pháp, thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ

Nhà máy TP TECH Quốc tế

thống điện.

2. Bảo dưỡng hệ thống điện

- Cung cấp hệ thống nhận điện trung thế, máy biến áp,

Kyocera Hưng Yên

UPS, máy phát điện dự phòng, điện thoại, máy chủ,

3.Lắp đặt hệ thống TBA khu E -

giám sát, điều khiển…

Goertek Vina
4. Công trình điện lực giai đoạn 1-1
- Goertek Nghệ An
5. Thay mới và bổ sung chức năng
hệ thống BMS - Nhà máy Canon

- Phát triển ứng dụng các hệ thống điện mặt trời, điện
gió, công nghệ năng lượng.
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống tiện ích công trình.
- Cung cấp các thiết bị an ninh, an toàn: báo khói, báo
cháy, khóa điện, chống sét...

Quế Võ, Tiên Sơn

POWER SYSTEM

Typical projects
1.Low and medium voltage power

- Design and build power supply systems for factories,
buildings, constructions….
-

Proposing

solutions,

designing,

building

and

systems - TP TECH International

maintaining electrical systems.

Factory

- Supplying medium voltage power receiving systems,

2. Kyocera Hung Yen electrical

transformers, UPS, backup generators, telephones,

system maintenance

servers, monitoring, control...

3.Installation of substation system
E - Goertek Vina
4. Electricity works phase 1-1 Goertek Nghe An
5. Replace and add function of
BMS system - Canon Que Vo, Tien
Son factory

- Application development of solar power systems,
wind power, energy technology.
- Supply and installation of construction utility
system.
- Provide security and safety equipment: smoke alarm,
fire alarm, electric lock, lightning protection...

HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI

Dự án tiêu biểu
1.Bổ sung hệ thống PCCC trạm

- Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt nhất thứ, nhị
thứ, hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp từ 110kV500kV.

biến áp 220kV, 500kV

- Thi công, thiết kế, giám sát, lắp đặt hệ thống phòng

2.Sửa chữa hệ thống PCCC trạm

cháy chữa cháy các trạm biến áp, nhà máy điện gió,

biến áp 220kV, 500kV

năng lượng mặt trời.
- Tổng thầu EPC.
- Xây dựng, lắp dựng các trạm biến áp truyền tải.

TRANSMISSION SYSTEM

Typical projects
1.Addition of fire protection system

- Construction, supply, installation of first, second,
control systems for protection of substations from
110kV-500kV.

for 220kV, 500kV substations

- Construction, design, supervision and installation of

2. Repairing fire protection systems

fire protection systems for transformer stations, wind

of 220kV, 500kV substations

power plants, and solar energy.
- EPC General Contractor.
-

Construction

and

transformer stations

erection

of

transmission

HỆ THỐNG CƠ

Dự án tiêu biểu
1.Tháo dỡ và thay mới AHU

- Thiết kế, xây dựng các hệ thống điều hòa không khí và
bơm.
- Đề xuất giải pháp, thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ

2.Cung cấp và lắp đặt Chiller

thống cơ.

3.Lắp đặt nồi hơi

- Cung cấp các hệ thống tận dụng năng lượng, hệ thống

4.Cung cấp hệ thống nước cấp

trữ nhiệt điều hòa không khí, lò sưởi trung tâm và các

nhà máy 2 Kyocera Hưng Yên

hệ thống điều hòa không khí khác.
- Cung cấp hệ thống xử lý nước thải, làm sạch không
khí, thông gió…
- Cung cấp hệ thống cấp khí, làm mềm nước, hệ thống
nước nóng, hệ thống nước lạnh hệ thống cung cấp hóa
chất và hệ thống lọc.
- Cung cấp thiết bị phòng sạch, HACCP và các hệ thống
khác.

MECHANICAL SYSTEM

Typical projects
1.Dismantle and replace AHU

- Design and construction of air conditioning and
pumping systems.
-

Proposing

solutions,

designing,

building

and

2.Supply and install Chiller

maintaining mechanical systems.

3.Installation of boiler

- Provide energy utilization systems, air conditioning

4.Supply water system for factory 2

heat storage systems, central heating and other air

Kyocera Hung Yen

conditioning systems.
- Provide wastewater treatment system, air cleaning,
ventilation…
- Supply air supply system, water softener, hot water
system, cold water system, chemical supply system
and filter system.
- Provide clean room equipment, HACCP and other
systems.

XÂY DỰNG

Dự án tiêu biểu
1.Xây dựng mới khu vực kho

- Thiết kế và xây dựng các dự án công nghiệp, tòa nhà,
khách sạn...
- Thiết kế kiến trúc cảnh quan, kết cấu, giao thông, hạ

Kyocera Hưng Yên

tầng.

2.Xây dựng khách sạn President Đà

- Sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy, phòng sản xuất theo

Lạt

yêu cầu công nghệ và chuỗi sản phẩm thay đổi.

3.Xây dựng khu trung chuyển Nhà

- Xây dựng kho bãi, cầu kiện, logistic.

máy Sumirubber

- Chống thấm, sơn bả, nội thất....

CONSTRUCTION

Typical projects
1.Construction

of

warehouse-

- Design and construction of industrial projects,
buildings, hotels...
- Designing landscape architecture, structure, traffic,

Kyocera Hung Yen

infrastructure.

2.Building Da Lat President Hotel

- Repair and maintenance of factories and production

3.Construction of the transit area -

rooms according to changing technology requirements

Sumirubber Factory

and product chains.
- Construction of warehouses, bridges, logistics.
- Waterproofing, paint, interior....
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Các dự án khác - Other projects

TỔNG QUAN CÁC DỰ ÁN
OVERVIEW OF PROJECTS
TÊN DỰ ÁN
PROJECT NAME

CHỦ ĐẦU TƯ
INVESTOR

ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

THÔNG TIN KHÁC
OTHER INFO

Mở rộng nhà máy thiết bị y tế
(giai đoạn 3)
Extension of medical devices
manufacturing factory (3rd
phase)

B.Braun Vietnam
Ltd.

Thanh Oai IZ,
Ha Noi

Investment value:
19 billion VND
ME works

Cung cấp hệ thống cơ điện cho
nhà xưởng CN-02-06
Supply ME systems for CN-0206 factory

Richell U Kwong
Vietnam Ltd.

Van Trung IZ,
Bac Giang

Investment value:
15 billion VND
ME works

Cung cấp tủ điều khiển sản xuất
Provide CW muti mold
production panel

Toto Vietnam
Ltd.

TLIP II, Hung
Yen

Investment value:
12 billion VND
E work

Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết
bị nhà máy Kyocera Hải Phòng
Supply and install material and
equipment for Hai Phong
Kyocera factory

Kyocera
Document
Technology
Vietnam Ltd.

VSIP Hai Phong

Investment value:
15 billion VND
E work

TLIP II, Hung
Yen

Investment value: 5
billion VND
CME, fire fighting
works

Vinh Phuc

Investment value:
23 billion VND
E work

Cải tạo tầng 2 nhà máy Linea
Aqua
Renovation for 2 floor of Linea
Aqua factory

Linea Aqua
Vietnam Ltd.

Di chuyển trạm điện xưởng hàn
Welding Shop Expansion Toyota
Vietnam Fatory

Toyota motor
vietnam
company
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CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
COMPANY CERTIFICATES

1

Giấy đăng ký kinh doanh
Business Registration License

2

Chứng nhận năng lực xây dựng
Construction Capacity Certificate

3

Giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC
Fire Fighting Business License

4

Giấy phép hoạt động điện lực
Operate Electricity License

5

Chứng nhận ISO 45001:2018 và 9001:2015
45001:2018 and 9001:2015 ISO Certificate
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NGUỒN NHÂN
LỰC

79%

Engineer

MANPOWER

21%

Biến động nhân lực hàng năm
Annual change in human resources
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NĂNG LỰC
TRANG THIẾT BỊ
EQUIPMENT CAPACITY

THANH CONG ME CONSTRUCTION JSC.

Financial
capacity
Your company’s most valuable asset is
how it is known to its customers.

Prepared by
Thanh Cong ME
Construction JSC.
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Revenue chart

Tỷ đồng/ Billion
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OVER VIEW

Thành lập từ tháng 5/2018 và chính thức đi

Established in May 2018 and

vào hoạt động từ tháng 10, Thành Công

officially put into operation in

đang từng bước khẳng định vị thế của mình

October, Thanh Cong is gradually

trên thị trường, xây dựng thương hiệu chất

asserting its position in the market,

lượng và uy tín ghi dấu ấn với các Quý đối

building a quality and prestigious

tác, Quý khách hàng. Điều này được khẳng

brand that leaves a mark with its

định qua Biểu đồ doanh thu của công ty

partners, Customer. This is

qua các năm

confirmed by the company's revenue
chart over the years

