
进盛投资发展及建股份公司

“走向繁荣的社会”

能 力 履 历



类别
1. 总介绍

1.1 公司介绍
1.2 公开信
1.3 使命,愿景,核心价值观
1.4 经营领域
1.5 公司组织图示.
1.6 收入图示
1.7 核心干部队伍
1.8 服务产品

3
5
6
7
8
10
12
14

2. 人资介绍

2.1 生产能力
2.2 施工能力
2.3 人资能力
2.4 机器设备施工能力
2.5 公安管理

16
18
19
20
22

3. 能力和经验

3.1 合作伙伴
3.2 已开展的项目
3.3 认证-证书
3.4 联系方式

24

26

52

57



进盛集团建立于2011年4月15日主要发展建设安装中小规模工程之领域。经过长时间发展，
至今进盛集团已成为一家在建设工业，民用的领域有名的企业

1.  公司名称：

进盛投资发展及建设股份 公司

2. 国际交易名称:

TIEN THINH DEVELOPMENT, INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

TIEN THINH 股份公司

3. 交易办事处

河内办事处

河内，栋多郡，金莲坊，陶唯英9号，VCCI楼325号房
邮箱： tienthinh@tienthinhjsc.vn
网站：tienthinhjsc.vn
电话：0869.749.888

太平办事处

太平办事处：太平市，福庆工业区，谢现路，3栋
邮箱： tienthinh@tienthinhjsc.vn
网站： tienthinhsteel.vn
电话：02276.560.669

4. 分公司系统

绿色建筑设计建设股份公司
地址：太平市，前锋坊，安置区，14组，33栋
经营领域: 城市建筑规划，视图，民用和工业工程咨询设计

杨家投资与建设股份公司
地址： 太平市，福庆工业区，谢现路，3栋
经营领域： 生产混凝土桩和商品混凝土。

总介绍

TNT 投资发展 咨询 股份 公司
地址：太平市，福春社，Ky Dong 街两侧的住宅开发区，17号地图，5075地块
经营领域：项目投资手续咨询； 工业地产经纪； 技术基础设施建设、机电、消防。
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GIỚI THIỆU CHUNG
Tiến Thịnh thành lập ngày 15/04/2011 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình có quy mô 
vừa và nhỏ. Trải qua thời gian phát triển, tới nay Tiến Thịnh đã trở thành một doanh nghiệp có thương 
hiệu trong ngành xây dựng công nghiệp, dân dụng.

1. Tên chính thức:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TIẾN THỊNH

2. Tên giao dịch quốc tế:

TIEN THINH DEVELOPMENT, INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: Tien Thinh., jsc 

3. Trụ sở giao dịch: 
Trụ sở Hà Nội 
Phòng 325, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Email: tienthinh@tienthinhjsc.vn
Website: tienthinhjsc.vn
Điện thoại: 0246.259.3438 

Trụ sở Thái Bình 
Số nhà 602, đường Lê Thánh Tông, Khu đô thị 1, Tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình. 
Email: tienthinh@tienthinhjsc.vn
Website: tienthinhjsc.vn 
Điện thoại:  02276.560.669 
 
Nhà máy kết cấu thép    
Lô 3, Đường Tạ Hiện, KCN Phúc Khánh, Tp. Thái Bình.
Email: tienthinh@tienthinhjsc.vn
Website: tienthinhsteel.com 
Điện thoại:  02276.560.669 

 3.1. Hệ thống các công ty:
3.1.1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC KHÁNH
Địa chỉ: Số nhà 16, ngõ 37, phố Trần Bình Trọng, tổ 26, KĐT 1, Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình 
Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng  

3.1.2. CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NHÀ XANH
Địa chỉ: Lô 33, tổ 14, Khu Tái Định Cư, P. Tiền Phong, TP Thái Bình 
Lĩnh vực kinh doanh: Quy hoạch kiến trúc đô thị, cảnh quan, tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công 
nghiệp.

3.1.3. CÔNG TY TNHH HÀ THỊNH
Địa chỉ: Lô 3 đường Tạ Hiện KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình 
Lĩnh vực kinh doanh: Gia công sản xuất cơ khí kết cấu thép và vật liệu xây dựng.  
 
3.1.4. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DƯƠNG GIA 
Địa chỉ: Số 602, Đường Lê Thánh Tông, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình 
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
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公开信

“永远是可靠和真诚的合作伙伴：进盛- 每一位投资者的信任。” 

以建筑工程施工确保：安全-质量-进度 是关键，决定进盛集团今天的地位和品牌因素。

亲爱的贵公司!
进盛是民用与工业项目设计和建设施工领域的专业承包商。 公司成立于2011年，是一家年轻
的企业，但经过建设和发展过程，进盛品牌项目已遍布全国20多个工业区。

我们很自豪能成为越南少数有方向明确、规模和人员稳定、具有最佳向民用和FID公司建设工
程项目执行能力的专业承包商之一。

建筑工程施工确保：安全-质量-进度 是关键，决定进盛集团今天的地位和品牌因素。因此，进
盛的每一位成员都以年轻、热情、决心和真诚工作，为客户的成功竭尽全力，从而为公司的成
功做出贡献。

不仅在施工过程中密切关注客户，进盛还承诺通过售后服务、保修、专业的项目维护，在运营
、生产和开发过程中始终陪伴投资者。 我们承诺会致力于实现公司以及客户的良好和可持续发
展目标

5    Tien Thinh Pro�le

Với phương châm thi công công trình đảm bảo: An toàn - Chất lượng - Tiến độ là yếu  tố then chốt, quyết định tạo nên vị thế và thương 
hiệu của Tiến Thịnh ngày hôm nay

Tiến Thịnh là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế - thi công xây  các công trình dân dụng và công  
nghiệp. Công ty được thành lập từ năm 2011, là một doanh nghiệp trẻ nhưng sau quá trình xây dựng và phát triển, các 
dự án mang thương hiệu Tiến Thịnh đã có mặt trên hơn 20 khu công nghiệp trong cả nước.

    Chúng tôi tự hào là một trong số ít những nhà thầu Việt Nam chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng, có quy mô và nhân 
sự ổn định, có năng lực tốt nhất để thực hiện các dự án thi công  các công trình dân dụng, công nghiệp nguồn vốn FDI tại 
Việt Nam.

Thi công công trình đảm bảo: An toàn - Chất lượng - Tiến 
độ  là yếu tố then chốt, quyết định tạo nên vị thế và thương 
hiệu của Tiến Thịnh ngày nay. Chính bởi vậy, bằng sức trẻ, 
sự nhiệt huyết, sự chí tâm, chí thành trong công việc, mỗi 
thành viên  Tiến Thịnh luôn  nỗ lực  hết  mình  vì sự thành 
công của Quý khách hàng, qua đó góp phần  tạo nên sự 
thành công cho Công ty. Không chỉ theo sát với Quý khách 
hàng trong quá trình thi công xây dựng, 

Tiến Thịnh còn cam kết luôn đồng hành trong suốt quá trình 
vận hành sản xuất và phát triển của nhà đầu tư thông qua 
các dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo trì công trình chuyên 
nghiệp. Chúng tôi cam kết tận tâm, tận lực vì mục tiêu phát 
triển tốt đẹp và bền vững của Công ty và đồng thời của Quý 
khách hàng.

Kính gửi : Quý khách hàng!

“Luôn luôn là đối tác c y và chân thành: Tiến Thịnh niềm tin của mọi nhà đầu tư.“
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TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

1. Chúng  tôi phấn đấu trở thành tổ chức luôn chủ động, 
tiên phong  cải tiến, tiếp nhận và đón đầu những  công 
nghệ  mới trong hoạt động  sản xuất kinh doanh để chất 
lượng sản phẩm dịch vụ n gày càng được nâng cao.
2. Phấn đấu trong vòng 10 năm tới Tiến Thịnh sẽ khẳng 
định được thương  hiệu vững  chắc trên thị trường và trở 
thành một trong những  thương  hiệu hàng đầu của Việt 
Nam trong lĩnh vực xây dựng  công trình dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu thép.
3. Trở thành địa chỉ tin cậy về xây dựng  dân dụng, công 
nghiệp  của các doanh nghiệp  FDI (doanh nghiệp  có vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam). 

1. Chúng  tôi luôn trân trọng, nỗ lực không ngừng  để được 
đón nhận và đem đến niềm tin cho các bên có liên quan 
(cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông  và cộng  đồng  xã 
hội). 
2. Chúng  tôi ra đời, tồn tại và phát triển để trao đi, đem lại 
những  giá trị tốt đẹp nhất cho cán bộ nhân viên, khách 
hàng, cổ đông  và cộng  đồng  xã hội. Từ đó góp phần làm 
cho cuộc sống của con người  và xã hội ngày càng trở nên 
tốt đẹp hơn.

TÂM

TRÍ

THỊNH

2. TẦM

TIẾN

Tâm là sống và làm việc có đạo đức, cùng 
tôn trọng  lẫn nhau, cùng tôn trọng  lẽ phải, 
cùng làm những  điều đúng  đắn để đem đến 
những  điều tốt đẹp. Tâm còn là tâm huyết, 
tận tâm, tận tụy để phục vụ khách hàng 
với sự chu đáo và tin cậy để hướng  tới một 
tương lai phát triển bền vững.

Chúng  tôi luôn coi trọng  trí tuệ, tri thức. Trí 
tuệ chính là sức mạnh để công ty phát triển 
và hòa nhập với xu thế, sự thay đổi của thời 
đại. Chúng  tôi coi trọng, đánh giá cao và cầu 
thị nhân tài vào làm việc và cùng xây dựng 
sự nghiệp phát triển với công ty.

Kết quả cuối cùng của sự thành công và phát 
triển là mang lại sự phồn thịnh, sự thịnh 
vượng  cho con người  và xã hội. Chúng  tôi 
luôn mong muốn và phấn đấu để đem đến 
cho mỗi cán bộ nhân viên trong công ty có 
cuộc sống phồn thịnh và tốt đẹp hơn. Công 
ty như là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ 
nhân viên. Công ty chia sẻ thành quả của sự 
thành công với cộng đồng xã hội.

Chúng  tôi luôn coi trọng  sự học hỏi để nâng 
tầm hiểu biết, nâng cao trình độ, và kỹ năng 
để có thể nhìn xa trông rộng, bao quát, nắm 
chắc và dự báo được tình hình, đưa công ty 
phát triển bền vững lâu dài.

Chúng  tôi coi trọng  và nỗ lực phấn đấu để 
luôn tiến bộ, tiến lên chinh phục những 
đỉnh cao mới. Tiến bộ và tiến lên có nghĩa là 
không bao giờ được hài lòng, được tự mãn 
với những  gì đã đạt được mà phải luôn kh-
iêm tốn, liên tục suy nghĩ, học hỏi, nỗ lực để 
liên tục tiến bước trên con đường  phát triển 
bền vững.

Tiên phong đón đầu những công nghệ mới, 
khẳng định thương hiệu và không ngừng 
phát triển.

Hướng tới một xã hội phồn thịnh
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愿景 核心价值

使命

1. Chúng tôi    đấu trở thành tổ chức luôn chủ động, 
tiên phong cải tiến, tiếp nhận và đón đầu những công 
nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh để chất 
lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao.
2. Phấn đấu trong vòng 10 năm tới Tiến Thịnh sẽ khẳng 
định được thương hiệu vững chắc trên thị trường và trở 
thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt 
Nam trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu thép.
3. Trở thành địa chỉ tin cậy về xây dựng dân dụng, công 
nghiệp của các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam). 

1. Chúng tôi luôn trân trọng, nỗ lực không ngừng để được 
đón nhận và đem đến niềm tin cho các bên có liên quan 
(cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng xã 
hội). 
2. Chúng tôi ra đời, tồn tại và phát triển để trao đi, đem lại 
những giá trị tốt đẹp nhất cho cán bộ nhân viên, khách 
hàng, cổ đông và cộng đồng xã hội. Từ đó góp phần làm 
cho cuộc sống của con người và xã hội ngày càng trở nên 
tốt đẹp hơn.

心

智

盛

景

进

Tâm là sống và làm việc có đạo đức, cùng 
tôn trọng lẫn nhau, cùng tôn trọng lẽ phải, 
cùng làm những điều đúng đắn để đem đến 
những điều tốt đẹp. Tâm còn là tâm huyết, 
tận tâm, tận tụy để phục vụ khách hàng 
với sự chu đáo và tin cậy để hướng tới một 
tương lai phát triển bền vững.

Chúng tôi luôn coi trọng trí tuệ, tri thức. Trí 
tuệ chính là sức mạnh để công ty phát triển 
và hòa nhập với xu thế, sự thay đổi của thời 
đại. Chúng tôi coi trọng, đánh giá cao và cầu 
thị nhân tài vào làm việc và cùng xây dựng 
sự nghiệp phát triển với công ty.

Kết quả cuối cùng của sự thành công và phát 
triển là mang lại sự phồn thịnh, sự thịnh 
vượng cho con người và xã hội. Chúng tôi 
luôn mong muốn và phấn đấu để đem đến 
cho mỗi cán bộ nhân viên trong công ty có 
cuộc sống phồn thịnh và tốt đẹp hơn. Công 
ty như là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ 
nhân viên. Công ty chia sẻ thành quả của sự 
thành công với cộng đồng xã hội.

Chúng tôi luôn coi trọng sự học hỏi để nâng 
tầm hiểu biết, nâng cao trình độ, và kỹ năng 
để có thể nhìn xa trông rộng, bao quát, nắm 
chắc và dự báo được tình hình, đưa công ty 
phát triển bền vững lâu dài.

开拓新技术，肯定品牌，不断发展。

走向繁荣的社会

我们重视并努力不断进步, 征服新的顶峰。
进步与前进就是永不可满足，对已经取得
的成绩沾沾自喜，而是始终谦虚，不断思
考，不断学习，努力在发展的道路上不断
进步。
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1. 我们努力成为一个始终积极进取、开拓进取、在生
产经营活动中接受和欢迎新技术的组织，使产品和服
务的质量日益提高。

2. 奋斗在未来10年，进盛将在市场上树立稳固的品牌
，成为越南民用、工业工程和钢结构建筑领域的领先
品牌之一.

3. 成为外商投资企业（在越南的外商直接投资企业）
民用和工业建设的可靠地址。

1. 我们始终珍惜，不断努力，为利益相关者（员工、
客户、股东和社会团体）带来欢迎和信任。

2. 我们诞生、存在和发展的目的是为我们的员工、客
户、股东和社会团体提供和带来最佳价值。 从而为使
人们和社会的生活越来越好做出贡献。

心是在工作和生活中的道德，相互尊重，
尊重道理，一起做正确的事情以带来美好
的事物。"心" 也是心血、尽心，尽力为客
户服务，走向可持续发展的未来。

我们始终重视学习，提高认识，提高资历和
技能，能够放眼长远，把握和预测形势，引
领公司长期可持续发展。 

我们始终重视智慧和知识。智慧是公司发展
的力量，与时代的潮流和变化融合。我们重
视、欣赏和邀请有才华的人与公司工作和共
建发展事业。

成功和发展最终的结果是为人们和社会带
来繁荣。我们总希望和奋斗能够带给公司
的每一个员工美满的生活。公司也像是员
工的第二个家。公司会与员工和社会一起
分享成功的果子。
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建设总承包

钢结构 咨询FDI投资项目咨询FDI投资项目

贸易经营 咨询，设计

房地产

经营领域

7   Tien Thinh Pro�le



组织示意图

董事会

总经理

财务副总经理

河内分公司

生产队伍 建设安装队伍 M&E施工队伍

绿色屋建筑设计
股份公司

设计-招标部门 财务-会计部门 行政-人事部门经营部门
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

PHÒNG 
XÂY DỰNG

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
 NHÀ XANH

CÔNG TY TNHH
HÀ THỊNH

CHI NHÁNH
HÀ NỘI

ĐỘI SẢN XUẤT ĐỘI LẮP DỰNG ĐỘI THI CÔNG M&E

8 Tien Thinh Profile
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NHÀ MÁY
KẾT CẤU THÉP

PHÒNG
KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG
VẬT TƯ

PHÒNG
QUẢN LÝ

DỰ ÁN

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP

DƯƠNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN TNT

BAN KIỂM SOÁT

ĐỘI THI CÔNG PCCC ĐỘI THI CÔNG XD ĐỘI TRẮC ĐẠC ĐỘI QL PHƯƠNG TIỆN

9 Tien Thinh Profile

PHÒNG 
QUẢN LÝ 

THI CÔNG

Tien Thinh Profile
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钢结构工厂 质量控制部门物资部门 现场指导部门

技术副总经理

杨家投资与建设股
份公司

控制班

消防施工队伍 建设施工队伍 基测队伍 车辆管理队伍

TNT 投资发展 咨询 
股份 公司

施工管理部门
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最近5年收入图表

10   Tien Thinh Pro�le

2017~2022年收入比率

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年单位：越南盾

总财产

收入

建设 

经营

房产地

加工
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收入表

信贷资金

项目

总财产

应还债务

短期财产

短期债务总额

未含税利润

含税利润

收入

信贷机构名称 国际支付 限额 信用价值

保函、信用证

保函、信用证

保函、信用证

保函、信用证

根据合同

根据合同

根据合同

根据合同

根据合同

根据合同

根据合同

根据合同

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

78,524,521,975

29,244,734,855

58,479,864,535

19,476,759,512

15,659,452,360

12,527,561,888

205,875,964,156

150,250,625,158

93,494,891,615

110,452,365,497

32,452,369,521

22,785,214,569

18,228,171,655

320,025,649,315

213,001,077,100

103,322,218,917

159,072,045,286

52,550,390,572

25,563,358,160

20,450,686,528

485,786,998,250

201,863,196,838

45,335,964,933

152,145,679,495

24,461,600,505

17,530,866,718

15,076,545,377

358,538,741,905

194,127,174,098

44,288,586,625

141,148,189,811

44,228,586,625

16,002,374,530

13,762,042,096

332,216,943,225
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主要干部队伍

杨春盛先生
公司总经理

陈伯巡先生
技术副总经理

阮春贵先生
经营部门经理

张氏玄女士
行政-人事部门主管

r

江春坚先生
生产经理
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黎春和先生
施工管理部门主管

阮氏香女士
会计长

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

Ông: Dương Xuân Thịnh
Tổng Giám đốc công ty

Ông:Nguyễn Văn Long 
Phó Tổng Giám đ 

Ông: Nguyễn Xuân Quý
Giám đốc kinh doanh

Ông: Phạm Đăng Tiến
Phó Tổng Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Hiếu
Giám đốc quan hệ chiến lược

Ông: Giang Xuân Kiên
Giám đốc nhà máy 
kết cấu thép

Bà: Nguyễn Thị Hương
Trưởng phòng kế toán

Bà: Trương Thị Huyền
Trưởng phòng HCNS

r16 Tien Thinh Pro�le



BẢNG DOANH THU

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG

23

r

Với sự nỗ lực của ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân 
viên, năm 2019  tiếp tục là năm ghi dấu thành công rực rỡ của 
Tiến Thịnh, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đã được 
đại hội đồng c a.

17 Tien Thinh Profile
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 在董事会和全体员工的努力和决心下，进盛克服了一切困难和
covid-19大流行，取得了巨大的成功， 出色地完成了商业计划。 .
进盛的集体已经证明，越是艰巨的挑战，进盛人的勇气就越是闪耀。 
经过十多年的建设和发展，进盛进入了肯定地位的阶段，迈上了新的
台阶。

13   Tien Thinh Pro�le



产品与服务

生产 水电设施

工业和民用

Sản xuất Thi công điện nước

Công nghiệp và Dân dụng

14 Tien Thinh Profile14   Tien Thinh Pro�le
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Phòng cháy chữa cháy Xây dựng hạ tầng - Kỹ thuật

15 Tien Thinh Profile
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消防设施 建设-技术基础设施

15   Tien Thinh Pro�le



生产能力

16   Tien Thinh Pro�le

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

18 Tien Thinh Profile
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施工能力

 

18   Tien Thinh Pro�le

进盛拥有一支高素质的工程师团队，以
及现代化的项目管理方法，帮助进盛满
足了质量、效率、安全和进步的要求。

通过应用先进的项目管理软件，进盛节
省了建设成本，从而给投资者节省了费
用。 我们拥有一支专业的工程师团队，
致力于为客户提供最优质的产品。



人力能力

序号 人力资源 数量

I 管理干部 61

建筑师 06

机械工程师 10

建设工程师 25

电气工程师 05

经济学士 15

II 直接人力 846

砌砖工 500

机械工 250

玻璃和铝框，涂料工 80

司机 16

合计 907

19   Tien Thinh Pro�le

进盛深知：“人力资源是我们的无价之宝,
因此公司筛选具有专业资格和努力工作精神
的人才。我们的员工包括建筑师、电气工程
师、会计师 - 财务-会计等员工......均受过
著名大学的培训。进盛的员工始终了解自己
的使命，始终为公司的共同发展而努力。

进盛的员工, 无论在做什么, 无论身在何处,
都是热情、稳练专业、富有创造力的人, 始
终受到投资者各方面的高度评价。必将为客
户带来美观、现代的建筑作品, 保证施工进
度和质量, 具有社会经济价值。
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施工机械-设备能力

切铁机/瓦楞铁切机 清理抛丸机

Máy hàn dầm tự động

跳汰机

序号 机器类型 数量 制造年份

1 5座车+皮卡车 12 2014 + 2015

2 运输汽车 20 2014 + 2015

3 Sakai 牌压路机 7 2013

4 自走式起重机 8 2016

5 挖掘机 10 2013+2016

6 台式压实机 15 2016

7 金属模板 20.000m2 2015

8 PAL  钢架 25.000 bộ 2016

9 混凝土钻孔机 16 2015

10 自动焊接机 4 2016

11 跳汰机 3 2016

12 切铁机/瓦楞铁切机 6 2014 + 2015

13 弯管机 3 2014 + 2015

14 混凝土搅拌车 5 2015

15 压桩机 3 2015

16 5吨双梁门式起重机 6 2015

17

18

清理抛丸机

拖车（拖拉机）

4

1

2016

2019

20   Tien Thinh Pro�le

NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG

Máy cắt tôn Máy phun bi làm sạch Máy hàn dầm tự độngMáy gá

STT LOẠI MÁY SỐ LƯỢNG NĂM SẢN XUẤT

1 Xe ô tô 5 chỗ + bán tải 12 2014 + 2015

2 Ô tô vận chuyển 20 2014 + 2015

3 Lu tĩnh SAKAI 7 2013

4 Máy cẩu tự hành 8 2016

5 Máy xúc 10 2013+2016

6 Máy đầm bàn 15 2016

7 Cốt pha kim loại 20.000m2 2015

8 Giàn ráo thép PAL 25.000 bộ 2016

9 Máy khoan bê tông 16 2015

10 Máy hàn tự động 4 2016

11 Máy gá 3 2016

12 Máy cắt sắt 6 2014 + 2015

13 Máy uốn ống 3 2014 + 2015

14 Xe trộn bê tông 5 2015

15 Máy ép cọc 3 2015

16 Cầu trục 5T dần đôi 6 2015

17 Máy phun bi làm sạch 4 2016

24 Tien Thinh Pr
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Phương tiện vận chuyểnMáy hàn tự động

25 Tien Thinh Pr

Máy ép cọc

Thiết bị cẩu

Xe trộn bê tông

23

压桩机

运输车辆

混凝土搅拌车

自走式起重机

21   Tien Thinh Pro�le

自动焊接机



工作准备 执行工作 验收评估

动安全培训

招
牌

系
统

、
标

语
、

口
号

、
防

护
用

品

准
备

文
件

、
规

章
制

度
、

规
则

执
行

计
划

、
成

本
估

算
、

行
动

计
划

职
业

和
环

境
卫

生
事

故
的

收
集

、
统

计
和

报
告

补
偿

和
津

贴
制

度
的

解
决

保
存

文
档

-施工和安装准备工作
-高空作业安全措施
-施工机械操作安全措施
-施工和安装过程中的安全措施

施工时的安全措施：

法规体系和劳动事故赔偿与支持法规

防止火灾和爆炸的安全措施

确保环境清洁的措施

-安装工人的管理
-电力和电气设备的安全
-提升材料时的安全工作
-在工作所

保障劳动安全的措施

注重质量，但劳动安全是进盛建筑实施过程中的原则性
因素

 

Tại các công trình Tiến Thịnh  triển khai luôn được trang bị đầy đủ hệ thống  biển báo, các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao 
động  và vệ sinh môi  trường.  Hoạt động  thi công tuân thủ theo một quy trình quản lý nghiêm  ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe 
cho người  lao động, đồng  thời đảm bảo cho hoạt động  thi công được diễn ra đúng  tiến độ và chất lượng  cam kết. Công tác 
tập huấn An  toàn lao động  được tổ chức đều đặn hàng tuần trên khắp các công trường góp phần nâng cao ý thức chủ động 
phòng  tránh cũng  như xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất  rủi r  

劳动安全管理

22   Tien Thinh Pro�le

CÔNG TÁC 
CHUẨN BỊ

CÔNG TÁC NGHIỆM THU
Đ

TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG

H
ệ thống bảng, biểu, Bandroll, khẩu hiệu trang thiết bị bảo hộ

Chuẩn bị tài liêu
H

ệ thống Q
uy định, Q

uy chuẩn, N
ội quy

Lập kế hoạch triển khai
D

ự toán chi phí, Chương trình hành động...

Thu thập, thống kê và báo cáo tai nạ lao động, vệ sinh m
ôi trường

G
iải quyết chế độ bồi thường, trợ cấp

Lưu tài liệu

- Công tác chuẩn bị cho thi công lắp đặt
- Biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao
- Biện pháp đảm bảo an toàn khi vận hành máy móc thi công
- Biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công lắp đặt

CÁ TOÀN KHI THI CÔNG

HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, QUY CHẾ VỀ 
CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Quản lý công nhân lắp đặt
- An toàn về điện và các thiết bị dụng cụ dùng điện
- An toàn làm việc khi cẩu chuyền vật liệu
- Tại nơi làm việc

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG

TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG NHƯNG AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ 
YẾU TỐ TIÊN QUYẾT TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI CÔNG 
CỦA TIẾN THỊNH

Tại các công trình Tiến Thịnh  triển khai luôn được trang bị đầy đủ hệ thống  biển báo, các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao 
động  và vệ sinh công trường. Hoạt động  thi công tuân thủ theo một quy trình quản lý nghiêm  ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe 
cho người  lao động, đồng  thời đảm bảo cho hoạt động  thi công được diễn ra đúng  tiến độ và chất lượng  cam kết. Công tác 
tập huấn An  toàn lao động  được tổ chức đều đặn hàng tuần trên khắp các công trường góp phần nâng cao ý thức chủ động 
phòng  tránh cũng  như xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất những  rủi ro về 
sức khỏe cho người lao động.

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

26 Tien Thinh Pr

在进盛执行的项目工场中，始终配备完整的标志和设备系统，以确保劳动安全和环境卫生。 施
工活动遵守严格的管理流程，以确保工人的健康，同时确保施工活动按时进行，并以承诺的质
量进行。每周在施工现场进行职业安全培训，提高职业事故主动预防和及时处理的意识，最大
限度地降低职业事故风险，最大限度地降低工人的健康风险。
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NÓN BẢO HIỂM

ĐAI AN TOÀN

ÁO BẢO HỘ

BAO TAY

GIÀY

27 Tien Thinh Pr
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头盔

安全带

防护服

手套

鞋
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ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

30 Tien Thinh Profile

合作伙伴和客户

24   Tien Thinh Pro�le
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最近几年的一些典型项目

序号 合同名称 签合同单位名称 建筑地址

1
富庆工业区服务中心建设
（台湾） 26.000.000.000 富庆百货责任有限公司 太平市，富庆坊，

陈氏容路

2 河南VPID工厂建设（韩国） 25.000.000.000 河南VPID 责任有限公司 河南省，府里市，
州山工业区

3 青铜铸造厂建设 6.000.000.000  Lioa责任有限公司 兴安省，文林县-丁杜

4 Summit 工厂建设（台湾） 185.000.000 000 越南Summit 工业责任
有限公司

太平市，富庆工业区

5 泰联五金工厂建设（台湾） 150 .000 000 000 泰联五金工业责任有限
公司

太平市，富庆工业区

6 Japfa 孵化器工厂建设 11.330.000.000 越南Japfa Comfeed责
任有限公司

太平省，琼阜县，安荣社

7
SANTERLON ENTERPRISE 
工厂建设（台湾） 175.000.000.000

SANTERLON 
ENTERPRISE
责任有限公司

南定市，华夏工业区

8
Formosa 五金公司工厂建设
台湾） 24.710.986.000

越南Formosa五金责
任有限公司

太平市，富庆工业区,
陳守度路

9 Jeil Jersey Vina 出口制衣
厂房建设（韩国） 125.000.000.000

Jeil Jersey Vina
出口制衣责任有限公司 太平，武诗，武会工业区

10
出口制衣厂房建设
越-韩联营） 13.552.000.000 德辉出口制衣责任有限公司 太平省，东兴县，富粱社

11 KIA车牌Showroom建设 50.552.000.000 金龙进出口生产投资
股份公司

太平市，富庆坊，雄王路

12 综合性贸易商务服务
中心建设

80.358.000.000 太平自行车摩托车股
份公司

太平市，菩川坊，明开路

结算价值
（越南盾）

26   Tien Thinh Pro�le
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序号 合同名称 结算价值
（越南盾）

签合同单位名称 建筑地址

13 德鑫公司工程钢结构加工
（台湾）

230.000.000.000 德鑫工业责任有限公司 太平市，富庆工业区
C1, C2, C3, C4栋

14 水产山别墅建设 55.000.000.000 577投资股份公司 广宁，下龙，拜斋坊

15 韩国HNJ 厂房建设 230.000.000.000 越南HNJ 责任有限公司
太平省，兴河县，
同修工业区，2栋

16 长山盛纺织厂建设 31.300.000.000 长山盛纺织责任有限公司
太平市，东兴县，
麋泠工业区

17 DragonPetro 贸易服务与
加油站建设

10.547.000.000 升龙进出口投资股份公司 太平市

18 和发高工艺养猪区建设 14.396.000.000 泰瑞畜牧责任有限公司 太平市

19 HTVJ工厂建设 40.500.000.000 HTVJ越日工业责任有限
公司

兴安省，街道B纺织工业区

20 Naret 电子工厂建设（韩国） 41.358.000.000 Naret电子责任有限
公司 兴安省，安美县，

李常杰社

21 安成发复合工厂车间建设 30.000.000.000 安成发投资进出口责
任有限公司

兴安省，街道B工业区

22 盛旺国际公司车间 86.000.000.000 盛旺国际MTV有限责
任公司

兴安省，安美II工业区

23
Innoflow Vina 
玩具生产工厂建设 54.000.000.000

Innoflow Vina 
责任有限公司

太平省，东兴县，
都梁工业区

24 香莲纺织纱线厂建设 32.000.000.000 Comfor 香莲责任有限
公司

太平省，琼阜县，
东海工业区

25
DragonTextiles2
纺织纱线厂建设 35.000.000.000 DragonTextiles2 

责任有限公司
太平省，琼阜县，琼妆社
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COTEC 塑胶工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

香港投资工厂

COTEC塑胶责任有限公司

太平市

总承包商

28   Tien Thinh Pro�le

Công trình:  

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Nhà máy nhựa Hồng Kông

Công ty TNHH nhựa Cotec 

Thái Bình

Tổng thầu xây dựng
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VPID 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

河南VPID工厂

河南VPID责任有限公司

河南省

总承包商

35 Tien Thinh Profile
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VPID 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

河南VPID工厂

河南VPID责任有限公司

河南省

总承包商
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天长贸易中心

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

天长贸易中心建设  

天长贸易投资责任有限公司  

太平市  

总承包商

30   Tien Thinh Pro�le

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Xây dựng Trung tâm thương mại Thiên Trường 

Công ty TNHH đầu tư thương mại Thiên Trường 

Thái Bình 

Tổng thầu xây dựng
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SHOWROOM KIA

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Showroom Kia

金龙进出口生产投资股份公司

太平市

总承包商
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KIA SHOWROOM 

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

KIA SHOWROOM

金龙进出口生产投资股份公司

太平市

总承包商
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BEN LINDT 酒店

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Ben Lindt 酒店建设

下龙珠宝责任有限公司

广宁

结构建筑设计

32   Tien Thinh Pro�le

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Xây dựng  khách sạn Ben Lindt

Công ty TNHH Viên Ngọc Quý Hạ Long

Quảng Ninh

Thiết kế kiến trúc kết cấu
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摩托车贸易中心

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

综合商贸服务中心建设

太平自行车与摩托车股份公司

太平市

总承包商

39 Tien Thinh Profile
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项目:

投资商:

地点:

施工范围:

综合商贸服务中心建设

太平自行车与摩托车股份公司

太平市

总承包商

33   Tien Thinh Pro�le

摩托车贸易中心



NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà Văn phòng, nhà xưởng, nhà kho cho thuê

Công ty TNHH MTV Quốc tế Thịnh Vượng

Hưng Yên  

Tổng thầu xây dựng
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SANTERLON ENTERPRISE 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Santerlon Enterprise 工厂建设

Santerlon Enterprise 责任有限公司

南定

总承包商
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项目:

投资商:

地点:

施工范围:

盛旺国际一成员责任有限公司工厂建设

兴安

盛旺国际一成员责任有限公司

总承包商

盛旺国际一成员责任有限公司工厂

35   Tien Thinh Pro�le
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NHÀ MÁY CNC VINA

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy CNC Vina

Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ CNC Việt Nam

Vĩnh Phúc

Tổng thầu xây dựng
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SUMMIT 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Summit 工厂建设

越南Summit 工业责任有限公司（台湾）

太平市

总承包商
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CNC VINA 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

CNC Vina工厂建设

越南CNC工艺应用股份公司

永福

总承包商
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NHÀ MÁY SUMMIT

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy Summit

Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (Đài Loan) 

Thái Bình

Tổng thầu xây dựng
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水产山别墅

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

水产山别墅区建设  

577 投资股份公司  

广宁  

施工单位
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富庆工业区服务中心

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

富庆工业区服务中心建设

富庆百货责任有限公司

太平市

总承包商

39   Tien Thinh Pro�le
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Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Xây dựng nhà máy may xuất khẩu Jeil Jersey 

Công ty TNHH Jeil Jersey Vina 

Thái Bình
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BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng biệt thự đồi Thủy sản 

Công ty cổ phần đầu tư 577 

Quảng Ninh 

Đơn vị thi công

44 Tien Thinh Profile

香莲纺织纱线厂第一阶段+第二阶段

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

香莲纺织纱线厂建设

Comfor 香莲责任有限公司

太平市  

总承包商
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JEIL JERSEY VINA 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Jeil Jersey Vina 出口缝纫厂建设  

Jeil Jersey Vina 责任有限公司 

太平市

总承包商

41   Tien Thinh Pro�le
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Địa điểm:

Xây dựng nhà máy LIOA ELECTRIC 

Công ty TNHH Nhật Linh - LIOA

Hưng Yên

47 Tien Thinh Profile



40 Tien Thinh Profile

HTVJ 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

HTVJ工厂建设

HTVJ越日工业责任有限公司

兴安

总承包商

42   Tien Thinh Pro�le
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和发猪畜牧集中区

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

和发高工艺养猪区建设

泰瑞畜牧责任有限公司

太平市

施工承包商

43   Tien Thinh Pro�le
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Công trình: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy ấp trứng Japfa 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 

Thái Bình

Đơn vị thi công
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TAILIAN 五金工厂建设

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

泰联五金工厂建设

泰联五金工业责任有限公司

太平市

总承包商

44   Tien Thinh Pro�le

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

施工范围:

施工范围:

施工范围: 

施工范围:

52 Tien Thinh Profile
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XÂ ÁY NGŨ KIM TAI LIAN  

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

X Tai Lian  

Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Tai Lian

Thái Bình 

Tổng thầu xây dựng

51 Tien Thinh Pr
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安城发综合工厂建设

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

安城发综合工厂建设

安城发进出口与投资责任有限公司

兴安

总承包商
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NHÀ MÁY HTVJ

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy HTVJ

Công ty TNHH công nghiệp Việt Nhật HTVJ

Hưng Yên

Tổng thầu xây dựng
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NARET 工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

NARET电子工厂建设

NARET电子责任有限公司

兴安  

总承包商
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Japfa 孵化器工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Japfa 孵化器工厂建设  

越南 Japfa Comfeed 责任有限公司  

太平市

施工单位

47   Tien Thinh Pro�le
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XÂ TAI LIAN  

Công trình: 

Chủ đầu t

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

X Tai Lian  

Tai Lian

Thái Bình 

Tổng thầu xây dựng
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NHÀ MÁY SANTERLON ENTERPRISE

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy Santerlon Enterprise

Công ty TNHH Santerlon Enterprise

Nam Định

Tổng thầu xây dựng

40 Tien Thinh Profile

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

升龙进出口投资股份公司

太平市

施工承包商

升龙 VINFAST SHOWROOM

DRAGONPETRO 商业服务和加油站建设

48   Tien Thinh Pro�le



NHÀ MÁY SỢI DỆT HƯƠNG SEN

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy sợi dệt Hương Sen

Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor

Thái Bình 

Tổng thầu xây dựng

46 Tien Thinh Profile

23

DRAGON TEXTILES2 纱线工厂建设

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Dragon Textiles2 纱线厂

Dragon Textiles2 Co., Ltd

太平

施工单位

49   Tien Thinh Pro�le
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XÂ Á T

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy Ngũ kim Tai Lian  

Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Tai Lian

Thái Bình 

Tổng thầu xây dựng

51 Tien Thinh Pr



NHÀ MÁY SANTERLON ENTERPRISE

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy Santerlon Enterprise

Công ty TNHH Santerlon Enterprise

Nam Định

Tổng thầu xây dựng

40 Tien Thinh Profile
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联河泰工业区管理楼

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Green iP-1 联河泰工业区管理楼

GREEN i-PARK 股份公司

太平市

建设承包商

50   Tien Thinh Pro�le
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INNOFLOW VINA公司工厂

项目:

投资商:

地点:

施工范围:

Innoflow Vina 责任有限公司工厂建设

Innoflow Vina 责任有限公司

太平市

总承包商
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证书和奖项
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CHỨNG CHỈ GIẢI THƯỞNG

52 Tien Thinh Pr
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营业执照
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建筑活动证书
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进盛投资发展及建股份公司
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TIẾN THỊNH

54 Tien Thinh Profile
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Trụ sở Thái Bình 
602, Đ. Lê Thánh Tông, KĐT 1, Tổ 26, 
phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình. 
Điện thoại: 02276.560.669   
Email: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhsteel.com

Trụ sở Hà Nội 
Phòng 325, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh 
P. Kim Liên , Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0246.259.3438
Email: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhjsc.vn
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河内办事处

河内，栋多郡，金莲坊，陶唯英9号，VCCI楼325号房
电话: 0869.749.888
邮箱: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhjsc.vn
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太平办事处

太平市，福庆工业区，谢现路，3栋
电话: 02276.560.669
邮箱: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhsteel.com



河内办事处

河内，栋多郡，金莲坊，陶唯英9号，VCCI楼325号房
电话: 0869.749.888
邮箱: tienthinh@tienthinhjsc.vn

太平办事处

太平市，福庆工业区，谢现路，3栋
电话: 02276.560.669
邮箱: tienthinh@tienthinhjsc.vn

www.tienthinhjsc.vn


