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Thư ngỏ

Giới thiệu công ty

Thông tin công ty, ngành nghề kinh doanh

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Cơ sở pháp lý

Tổ chức công ty

Nguyên tắc tuân thủ

Giải pháp kinh doanh

Hình ảnh dự án tiêu biểu
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THƯ NGỎ

TRẦN BÁ NGỘ
Giám đốc

    Lời đầu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hùng 
Thiên xin gửi tới quý khách hàng lời chào lời chúc sức khỏe và thành 
công thịnh vượng, công ty chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ lên hàng đầu, phong cách phục vụ lấy sự hài lòng của quý 
khách làm tôn chỉ hành động.

Lấy phương châm “Không ngừng học hỏi, nỗ lực và sáng tạo”, 
công ty kỹ thuật HÙNG THIÊN đã dần khẳng định tên tuổi và vị thế 
của mình với các khách hàng, chủ đầu tư, nhà tư vấn trong và ngoài 

nước. Chúng tôi rất tự tin trong lĩnh vực: lắp đặt, bảo trì, sửa chữa 
máy móc, hệ thống ống nước, nhà xưởng... 

Chính sự đảm bảo về tính năng toàn diện, chất lượng 
cao, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, thân thiện với môi trường, chuyên gia tư vấn giàu 
kinh nghiệm... đã tạo nên sự khác biệt của các 

sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu HÙNG 
THIÊN trên thị trường hiện nay.

Với các chuyên gia hàng 
đầu, quy trình làm việc chuyên 
nghiệp, khép kín. Nhân viên 
HÙNG THIÊN luôn cập nhật 
công nghệ mới, tu dưỡng và ý 
thức được sứ mệnh phục vụ 
khách hàng của mình. “Chăm 
sóc khách hàng là để tồn tại 
và phát triển” đã là câu nói 
cửa miệng của chúng tôi. 

“Không ngừng học hỏi, nỗ lực và sáng tạo”
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Được thành lập vào năm 2019 Công ty TNHH 
Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hùng Thiên đang 
từng bước trở thành một trong những thương 
hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: lắp đặt, bảo trì, sửa 
chữa máy móc, hệ thống ống nước, nhà xưởng...

Trong thời đại công nghệ hiện nay, bên cạnh 
việc áp dụng kỹ thuật tân tiến để tối ưu hiệu 
quả sử dụng, HÙNG THIÊN đề cao vấn đề tiết 
kiệm chi phí đi đôi với lợi ích của khách hàng.
Vì vậy, chúng tôi sẽ tư vấn để khách hàng lựa 
chọn được những giải pháp phù hợp nhất đối 
với từng loại công trình. Tất cả các dịch vụ của 
HÙNG THIÊN được hoạt động trên dây truyền 
hiện đại. Chúng tôi có những biện pháp quản lý 
chất lượng dịch vụ hết sức nghiêm ngặt. 

Dịch vụ HÙNG THIÊN cung cấp luôn cam kết 
đảm bảo chất lượng tốt nhất. Với kinh nghiệm 
của các thợ đứng đầu bộ phận kỹ thuật, chúng 
tôi sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra nếu có 
đối với công trình.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Với HÙNG THIÊN mỗi một công trình lớn, 

nhỏ được hoàn thiện đều giống như một đứa 
con tinh thần được tạo nên bằng chính tâm 
sức của những kỹ sư đam mê yêu nghề luôn 
nguyện vọng mang lại chất lượng, hiệu quả.

Với mục tiêu trở thành nhà thầu hàng đầu về 
chất lượng và dịch vụ chu đáo, HÙNG THIÊN 
thực hiện phương châm: Dịch vụ tốt - Kỹ thuật 
tốt - Chi phí tối ưu. Chúng tôi rất vinh dự được 
hợp tác cùng quý khách và cam kết mang đến 
một công trình chất lượng, thẩm mỹ và kinh 
tế nhất để HÙNG THIÊN ngày càng vươn xa.

Xin chân thành cảm ơn và chúng tôi mong 
muốn được hợp tác cùng quý vị!
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THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG THIÊN
Giám đốc: TRẦN BÁ NGỘ
Địa chỉ: hẻm 108 Đinh Bộ Lĩnh, tổ 9, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai 
Điện thoại: 0909 708 377
Email: info@hungthien.com.vn
Website: hungthien.com.vn
MST: 3603627808

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Lập kế hoạch bảo trì
- Viết quy trình bảo trì từng thiết bị máy móc cho công ty
- Bảo trì, sửa chữa máy móc
- Sửa chữa máy móc khẩn cấp
- Sửa chữa, lắp dựng đường ống hóa chất
- Sửa chữa, lắp đặt hệ thống nước RO
- Sử lý nước cho công ty  
- Sản xuất, lắp dựng nhà xưởng
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CHẤT LƯỢNG 
LÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Dịch vụ chất lượng
- Môi trường làm việc sáng tạo - hiệu quả
- Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những dịch vụ 
tốt nhất, góp phần thành công cho doanh nghiệp và cá 
nhân. Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc 
thân thiện cho nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

HÙNG THIÊN hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng 
đầu về lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy móc, hệ thống ống nước, 
nhà xưởng...
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
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TỔ CHỨC CÔNG TY

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM THAM GIA CÁC CÔNG TRÌNH
Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. 

Trong tương lai, để phát triển và mở rộng, công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo 
yêu cầu thị trường.

PHÒNG
NHÂN SỰ

Quách Thị Dương

PHÒNG
CƠ ĐIỆN TỬ

Nguyễn Thạc Hoàng

PHÒNG
CƠ KHÍ

Nguyễn Quang Đạt

PHÒNG PHÁT 
TRIỂN DỰ ÁN

Nguyễn Văn Cường

GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KẾ TOÁN

Trần Thị Ánh Tuyết

GIÁM SÁT
AN TOÀN

Đinh Quyết Thắng

GIÁM SÁT THI 
CÔNG NHÂN SỰ

Lê Văn Tuấn

GIÁM SÁT
SỬA CHỮA

Nguyễn Đức Hòa

QUẢN LÝ VẬT TƯ 
THIẾT BỊ

Phan Văn Dũng

GIÁM SÁT
DỰ ÁN

Nguyễn Văn Hải

TỔ KIỂM TRA
MÁY MÓC
ĐỊNH KỲ

TỔ
GIA CÔNG

TỔ
SỬA CHỮA

TỔ LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

TỔ
PHẢN ỨNG 

NHANH

TỔ
VẬN HÀNH

THỬ
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín
- Luôn thoả mãn nhu cầu của tất cả các khách 
hàng với chất lượng tốt nhất
-  Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ 
hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ ổn định, lâu dài 
và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh 
đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tôn 
trọng khách hàng
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh 
nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 
luật pháp
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của 
xã hội

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 
phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công 
việc, tính chính trực và lòng trung thành với công 
ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn 
cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển 
bền vững của công ty

“UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ HỢP LÝ” 

Lấy khách hàng làm trọng tâm, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hùng Thiên cam kết 
phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm 
mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết dịch vụ đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với phương 
châm phục vụ: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ HỢP LÝ”.
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GIẢI PHÁP
KINH DOANH

Công nghệ mới, thiết kế mới, hiện đại và khoa 
học là một trong những yếu tố then chốt để 
làm tăng giá trị cho bản thân doanh nghiệp 
cũng như tính cạnh tranh trên thị trường.

Do vậy, công ty chúng tôi:
- Luôn luôn duy trì hợp tác với các đối tác 

trong và ngoài nước để có được sự hỗ trợ 
thường xuyên về kỹ̃ thuật và công nghệ mới

- Phối hợp với các công ty, nhà cung cấp thiết 
bị để luôn mang đến những gì tốt nhất cho 
từng doanh nghiệp theo nhu cầu cụ thể của 
từng khách hàng

- Có những tiêu chuẩn và áp dụng công nghệ 
quản lý chất lượng cho từng biện pháp kinh 
doanh, từng loại sản phẩm và từng đối tượng 
khách hàng để mang đến cho quý vị các sản 
phẩm an toàn, chất lượng ổn định và đạt hiệu 
quả kinh tế lẫn thời gian phù hợp nhất

GIẢI PHÁP VỀ
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

GIẢI PHÁP VỀ
MARKETING

Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những 
dịch vụ cùng loại chỉ có thể là những dịch vụ 
cộng thêm mà công ty dành cho quý khách 
hàng thân thiết.

Nắm bắt được mong muốn của khách 
hàng và cung cấp dịch vụ đáp ứng khác biệt 
sẽ là một lợi thế cạnh tranh bền vững của 
công ty. 

Tăng cường công tác nghiên cứu thị 
trường, thu thập và xử lý thông tin từ hệ 
thống tiếp thị, từ ý kiến của khách hàng, từ 
phản ứng thị trường để phục vụ hiệu quả cho 
việc thiết kế, ước tính chi phí sản phẩm và 
biện pháp kinh doanh, hạn chế theo hướng 
chủ quan, lối mòn cũ.
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CHẤT LƯỢNG CAM KẾT

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Bảo hành đúng tiêu chuẩn trên toàn quốc

Sản phẩm chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng

Dịch vụ lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

18 HÙNG THIÊN PROFILE



19HÙNG THIÊN PROFILE



   

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG THIÊN
Địa chỉ: hẻm 108 Đinh Bộ Lĩnh, tổ 9, ấp Hàng Gòn,xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 0909 708 377
Email: info@hungthien.com.vn
Website: hungthien.com.vn
MST: 3603627808
Giám đốc: TRẦN BÁ NGỘ


