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띠엔친회사는 15/04/2011일에 설립되었으며 중소형 규모인 사업의 건축물 공사 분야를 운영합니다.
설립되었을 때부터 현재까지 공업 개발 및 발달 분야에서 저희만의 브랜드가 형성되었습니다.

1. 정식 이름:

띠엔틴 투자 및 설치 주식회사

2. 국제거래 시 이용하는 이름:

TIEN THINH DEVELOPMENT, INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

요약: Tien Thinh., jsc

3. 거래 주소

하노이 내 주소

하노이, 동다군, 김리엔동, 다오유이안길, 9호, VCCI 빌링, 325호
이멜: tienthinh@tienthinhjsc.vn
웹사이트:  tienthinhjsc.vn 
전화번호: 0869.749.888 

타이빈성 내 주소

타이빈, 푹칸 공업단지, 따히엔길, 3호
이멜: tienthinh@tienthinhjsc.vn
웹사이트:  tienthinhsteel.com 
전화번호: 02276.560.669

 4. 회사들의 시스템

냐싸잉 건축 설계 주식회사
주소: 타이빈시, 띠엔퐁동, 재정착 지역, 14동네, 33호
경영 분야: 도시 건축 공사, 공업-시민의 건축물 설계 상담

즈엉자 투자 및 설치 주식회사
주소: 타이빈시, 푹칸 공업단지, 따히엔길, 3호
경영 분야: 콘크리트 말뚝, 콘크리트 제품

개론

TNT 투자 상담 주식회사
주소: 타이빈성, 타이빈시, 푸쑤언사, 기동길, 17번의 지도, 5075지
경영 분야: 프로젝트 투자 절차 상담, 공업 부동산소개, 기술인프라공사, M&E, 화재예방

 3    Tien Thinh Pro�le

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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일러두기

“믿음직한 파트너이자 모든 투자자의 희망입니다.”  

안전-품질-진도라는 슬로건는 현재 띠엔틴의 브랜드를 만든 요소입니다. 그렇기 때문에 젊음, 
열정, 정직으로 띠엔틴의 모든 직원들이  고객님의 만족감을 향한 마음으로. 최선을 다 하고 
있습니다.

저희는 공사과정에서 고객님과 협조뿐만 아니라 애프터 서비스, 보증, 전문 프로젝트 유지 관리를 
통해 운영, 생산 및 개발 과정에서 항상 고객님과 동행할 것을 약속합니다. 저희는 회사와 고객님의 
성공한 미래를 위해 최선을 다합니다.

안전- 품질- 진도라는 슬로건으로 현재 띠엔틴의 브랜드가 만들어졌다.

고객님께!

띠엔틴 회사는 설계 분야의 전문적 회사입니다. 2011년부터 설립되었고 11년만에 20개의 
공업단지를 공사한 경험이 있습니다.

우리는 명확한 방향, 안정적인 규모와 인력, 토목 건설 프로젝트를 수행할 수 있는 최고의 능력을 
갖춘 베트남 전문회사 중 하나임을 자랑스럽게 생각합니다.
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Thư ngỏ

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 dựng 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 tin cậy 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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비전 가치

미션

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.

심(心)

지智

盛

범위

進

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.

새로 기술 일선, 브랜드 확인, 끊임없이 노력    

발달한 사회인 목표로

저희는 항상  새로운 목표를 세우고 정복하기 
위해 서로를 인정하며 노력합니다. 
전진한다는 것은 결코 현재를 만족하지 않고 
성취한 것에 안주하지 않고 항상 겸손하고 
끊임없이 배우고 발전의 길에서 끊임없이 
전진하기 위해 노력하는 것을 의미합니다.
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1. 저희는 제품과 서비스의 품질이  더 향상될 수 있도록 
생산 및 비즈니스 활동에서 새로운 기술을 수용하며 
개선에 항상 앞장서는 회사가 되기 위해 노력합니다.

2. 향후 10년 동안, 띠엔틴은 베트남 시장에서 가장 좋은 
브랜드가 될 수 있도록 노력하고 토목, 산업 및 철강 
구조물 건설 분야에서 베트남의 주요 브랜드 중 하나가 
될 것입니다.

3. FDI 기업(베트남에서 외국인 직접 투자 기업)의 토목 
및 산업 건설을 위한 신뢰할 수 있는 회사가 될 
것입니다.

1. 관계자(임직원, 고객님, 주주, 사회공동체)에게 
인정을 받고 신뢰를 얻을 수 있도록 노력합니다.

2. 저희는 직원, 고객님, 주주 및 사회 공동체에게 
최고의 가치가 되기 위해 설립되고 발전합니다. 이를 
통해 사람과 사회의 삶을 더 좋게 만드는 데 
기여합니다.

심(心)은  윤리적으로 살고 일하고, 서로를 
존중하고, 좋은 일을 하기 위해 옳은 일을 함께 
하는 것입니다. 심은 발전한 미래를 향해 
노려하며 고객님을 진심으로 대하는 열정입니다

저희는 회사를 장기적으로 발전할 수 있도록 
끊임없이 배우고 기술수준을 높이고 기술 배움을 
중요시합니다.

저희는 항상 지혜와 지식을 소중히 여깁니다. 
인텔리전스는 시대의 흐름과 변화에 발맞추어 
발전하고 통합하는 회사의 강점입니다. 저희는 
회사와 함께 일하고 같이  성장하고 싶은 재능 
있는 사람들을 소중히 여기고 감사하며 
초대합니다.
성장하고 싶은 재능 있는 사람들을 소중히 여기고 
감사하며 초대합니다.

성공과 발전의 최종 결과는 사람과 사회에 번영과 
번영을 가져오는 것입니다. 
저희는 모든 회사 직원이 더 나은 삶을 살 수 
있도록 노력합니다. 
회사는 직원의 제2의 집과 같습니다. 그리고 
저희는 성공을 사회 공동체와 
공유합니다. 
성장하고 싶은 재능 있는 사람들을 소중히 여기고 
감사하며 초대합니다.



Tien Thinh Pro�le

건설 일반계약자

강철 구조물 FDI 사업 투자 상담FDI 사업 투자 상담

무역 경영 설계 상담

부동산

경영 분야
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조직구조

이사회

CEO

재무 부회장

하노이 내 지사

생산팀 설치팀 M&E 공사팀

냐싸잉 건축 설
계 주식회사

설계 및 
입찰팀

재무 및
회계팀

행정 및
인사팀

경영팀
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
XÂY DỰNG

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH

CÔNG TY CP THIẾT KẾ 
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
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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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강철 구조
물 공장

품질관
리팀

자재부 공장
리팀

기술 부회장

즈엉자 투자 및
설치 주식회사

감사위원회

화재예방팀 공사진행팀 측량팀 수단 관리팀

TNT 투자 상담 주
식회사

공사관리팀
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최근 5년동안 매출 
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2017 - 2021 매출율

2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년단위: 베트남 동

총 재산

매출 

건설 

경영

부동산

가공
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매출도표

신용 자금

항목

총재산

지불부채

단기 재산

총 단기 부채

과세 전 소득

과세 후 소득

매출

신용기관명 국제결산 한계 신용가치

보증,
신용편지

보증,
신용편지

보증,
신용편지

보증,
신용편지

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며
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매출도표

신용 자금

항목

총재산

지불부채

단기 재산

총 단기 부채

과세 전 소득

과세 후 소득

매출

신용기관명 국제결산 한계 신용가치

보증,
신용편지

보증,
신용편지

보증,
신용편지

보증,
신용편지

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

계약서에
근거하며

2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년

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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주요한 인원

성함: 즈엉쑤언틴
CEO

성함: 쩐바뚜언
기술 부회장

성함: 응웬쑤언뀌
경영 사장

성함: 쯔엉티휀
행정-인사 팀장

r

성함: 장쑤언기엔
생산 사장
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성함: 레쑤언화
공사관리팀장

성함: 응웬티흐엉
회계장

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 Tien Thinh Profile



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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 경영진과 모든 직원들의 노력으로 띠엔틴회사는 코로나의 
어려움을 겪고도 성공한 성과를 얻었습니다. 
띠엔틴은 어려울 환경일수록 사람들의 용기가 더 빛난다는 것을 
증명했습니다. 10년 넘게 건설 및 개발 끝에  띠엔틴은 새로운 
차원으로 도약하하였습니다.

13   Tien Thinh Pro�le

BẢNG DOANH THU

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG



서비스 제품

생산 전기 및 수고 설치

공업 및 소비재

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

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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화재예방 기술 - 인프라 공사
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생산 능력
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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공사 능력
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전문적 기술자들과 현대적인 프로젝트 
관리 방법을 통해  띠엔틴은  품질, 
효율성, 안전 및 진행 요구에응했습니다.

최신 사업관리소프트웨어를 적용하여 
띠엔틴은 공사 비용을 절약할 수 
있었습니다. 저희는 전문 기술자들로 
최고의 품질의 제품을 고객님에게 
제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다



인사 능력

번호 인적자원 수량

I 관리자 61

건축사 06

기계수리공 10

토목 기사 25

전기-수도 기사 05

경제 경력자 15

II 직접 인력 846

석공 500

기계 노동자 250

유리, 페인트 작업자 80

운전 기사 16

총 907
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띠엔틴은 "인적 자원은 소중한 자산이다" 
라는 것을 알고 있으므로  전문적경험이 
있고 최선을 다 하여 열심히 일하는 인력을  
뽑습니다. 
저희의 직원은 토목 엔지니어, 건축가, 
전기 엔지니어, 회계-재무 등이 있습니다. 
모 두 명 문 대 학 교 에 서 교 육 과 정 을 
마쳤습니다. 띠엔틴의 직원은 항상 자신의 
미션을 이해하고 회사의 공동 발전을 위해 
항상 노력합니다.

띠엔틴의 직원들은 무엇을 하든 어디에 
있 든 항 상 열 정 적 이 고 전 문 적 이 며 
창조적인  사람이기 때문에 모든 측면에서 
투자자들에게 인정을 받고 고객님에게 
아름답고 현대적인 결과물을 제공할 수 
있다는 것을 보장합니다.
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기계 능력, 공사 시설

철 절단기/철판 절단기 쇼트기계

Máy hàn dầm tự động

파이프 벤딩

번호 기계 종료 수량 생산 년도

1 5인용 차량 + 픽업트럭 12 2014 + 2015

2 배송 차량 20 2014 + 2015

3 Sakai 로울러차 7 2013

4 자동 크레인 8 2016

5 굴착기 10 2013+2016

6 바커 플레이트 분쇄기 15 2016

7 금속 거푸집 20.000m2 2015

8 PAL철비계 25.000 bộ 2016

9 콘크리트 착암기 16 2015

10 자동 용접기 4 2016

11 파이프 벤딩 3 2016

12 철 절단기/철판 절단기 6 2014 + 2015

13 바 프레스 기계 3 2014 + 2015

14 레미콘차 5 2015

15 파일 프레스기계 3 2015

16 5 톤 오버 헤드 크레인 6 2015

17

18

쇼트기계

트랙터 트레일러

4

1

2016

2019
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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

파일 프레스기계

배송 수단

레미콘차

자동 크레인

21   Tien Thinh Pro�le

자동 용접기



준비절차 진행절차 검토 및 평가

안전노동 교육

간
판

, 현
수
막

, 구
호

, 보
호
시
설

서
류

 , 규
정
시
스
템

, 규
격

, 규
칙

 준
비

공
사
진
행
계
획

 세
우
기

, 비
용
예
산

, 진
행

 절
차

노
동
재
난

, 환
경
위
생
에

 대
한

 조
사

, 통
계

, 보
고

배
상

, 장
려
금

 결
재

서
류

 저
장

- 시설 설치를 위한 준비
- 고소작업 시 안전 보장 방법
- 기계운영 시 안전 보장 방법
- 시설 설치 시 안전 보장 방법

공사 시 안전 방법:

노동재난 배상 제도에 대한 규정 시스템

화재예방 안전적 방법

환경위생 관리 방법

- 시설 설치 기술자 관리
- 전기 시설을 시용시 전기 주의
- 원재료 옮길 때 안전 주의
- 공장에서

안전노동 보장 방법:

품질에 집중하지만 공사하면서 모든 직원의 안전도 관리
하며주의하야 하는 것은 띠엔틴 회의사 방짐입니다.

 

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  

안전노동 관리
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CÔNG TÁC 
CHUẨN BỊ

CÔNG TÁC 
TRIỂN KHAI

NGHIỆM THU
ĐÁNH GIÁ

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

CÁC BIỆN PHÁP AN 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
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공사할 때 현수막, 표지판,  안전노동 시설, 환경 위생을 준비해 둡니다.  직원들의 안전을 
보장하기 위해 공사 활동을 관리하며 안전방법을 엄격하게 준수합니다. 뿐만 아니라 고객님과 
약속한 품질과 사업 진도을 맞울 수 있다고 보장합니다.  노동자의 산업재해 예방 인식을 
높이며 사업장의 산업안전에 대한 경각심 고취를 위해 안전노동 교육 활동이 매주 진행되고 
있습니다.
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NÓN BẢO HIỂM

ĐAI AN TOÀN

ÁO BẢO HỘ

BAO TAY

GIÀY

27 Tien Thinh Pr

23

안전모

안전벨트

작업복

안전 장갑

안전화
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ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

30 Tien Thinh Profile

파트너, 고객
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최근 대표 사업

번호 계약 이름 계약 결재
기관/회사 공사장소

1 푸칸(대만) 공업단지 서비스 센터 26.000.000.000 공사 푸칸 백화 유한책임회사 타 이빈시, 푸칸동, 쩐티융길

2 하남 VPID 공장(한국) 공사 25.000.000.000 하남 VPID 유한책임회사 하남, 푸리시, 쩌우선 공업단지

3 청동주물공장 공사 6.000.000.000 LIOA 유한책임회사 흥이엔, 번럼, 딩유

4 SUMMIT 공장(대만) 공사 185.000.000 000 베트남 SUMMIT 공업 유한책 임회사 타이빈시, 푹칸 공업단지

5 TAILIAN 공장(대만) 공사 150 .000 000 000 TAILIAN 공업 유한책임회사 타이빈시, 푹칸 공업단지

6 JAPFA 병아리 부화공장 공사 11.330.000.000 베트남 JAPFA COMFEED
유한책임회사

한책임회사 타이빈시, 귄푸,
안빈사

7 SANTERLON ENTERPRISE
공장(대만) 공사

175.000.000.000 SANTERLON ENTERPRISE 
유한책임회사

남딩시. 화사 공업단지

8 Formosa 오금 공장(대만) 공사 24.710.986.000 베트남 Formosa 오금 유한책임 회사 타이빈시, 푹칸 공업단지,
쩐투도길

9 Jeil Jersey 수출용 의류 공장
(한국) 공사 125.000.000.000 Jeil Jersey Vina 수출용 의류

유한책임회사 타이빈시, 부트현,
부호이공업단지

10 수출용 의류 공장(한국) 공사 13.552.000.000 득휘 수출용 의류 유한책임회사 타니빈시, 동흥, 프르엉사

11 Kia Showroom 공사 50.552.000.000 김롱 생산 및 수출입 주식회사 타이빈시, 푸칸, 훙브엉길

12 종합무역서비스센터 공사 80.358.000.000 타이빈 자전거-오토바이 주식 회사 타이빈시, 보쑤엔, 민카이길

결제기치 
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번호 계약 이름 결제기치 계약 결재
기관/회사 공사장소

13 Tactacian 철제품 가공(대만) 230.000.000.000 Tactacian 공업 유한책임회사 타이빈시, 푹칸 공업단지
C1,C2,C3,C4 대지

14 튀산 언덕 빌라설계 및 공사 55.000.000.000 577 주식회사 광닌성, 하롱시, 바이자이동

15 한국 HNJ 공장 공사 230.000.000.000 베트남 HNJ 유한책임회사 타이빈성, 흥하현, 동두공업단지,
2대지

16 쯔엉선틴 섬유 공장 건설 31.300.000.000 쯔엉선틴 섬유 유한책임회사 타이빈성, 동흥현,
메링 공업단지

17 DragonPetro 주유소 및
상업 서비스 센터 건걸

10.547.000.000 탕롱 수출입 투자 주식회사 타이빈시

18 화팟 돼지사육 농장 공사 14.396.000.000 타이튀 사육 유한책임회사 타이빈성, 타이튀현

19 HTVJ 공장 40.500.000.000 HTVJ 공장 건설 흥이엔

20 NARET 전자 공장 건설 41.358.000.000 NARET 전자 유한책임회사 흥이엔성, 이엔미현, 리트엉기
엣사

21 LOCIN(중국) 공장- 안탄팟 종 30.000.000.000 안탄팟 투자 및 수출입
유한책임회사

흥이엔성, 포노이 공업단지

22 Raidon 공장(중국)- 틴브엉 국 86.000.000.000 틴브엉 국제  일인 유한책임회사 흥이엔성, 이엔미 II 공업단지

23 Innoflow Vina 장난감 가공 공장 
건설

54.000.000.000 Innoflow Vina 유한책임회 타이빈성, 동흥현, 도르엉 공업
단지

24 흐엉샌 섬유 생산 공장 건설 32.000.000.000 흐엉샌 comfor 유한책임회사 타이빈성, 귄푸현, 동하이공업
단지

25 DragonTextiles2 섬유 생산 공
장 건설 35.000.000.000 DragonTextiles2 유한책임회사 타이빈성, 귄푸현, 귄짱
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COTEC 플라스틱 공장

사업:

투자주: 

장소: 

공사 범위:

홍콩 플라스틱 공장

Cotec 플라스틱 유한책임회사

타이빈

건설 종합계약자
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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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NHÀ MÁY VPID

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy  VPID HÀ NAM 

Công ty TNHH VPID Hà Nam

Hà Nam

Tổng thầu xây dựng

35 Tien Thinh Profile

23

VPID 공장

사업:

투자주:  

장소:

공사 범위:

하남 VPID 공장

하남 VPID 유한책임회사

하남

건설 종합계약자
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티엔쯔엉 백화점

사업:

투자주: 

장소: 

공사 범위

티엔쯔엉 백화점 설계 및 공사  

티엔쯔엉 무역 투자 유한책임회사  

타이빈  

건설 종합계약자
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KHU TTTM THIÊN TRƯỜNG

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

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

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Showroom Kia

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất XNK Kim Long

Thái Bình

Tổng thầu xây dựng
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KIA SHOWROOM 

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

KIA SHOWROOM

김롱 생산 투자 및 수출입 주식회사

타이빈

건설 종합계약자
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BEN LINDT 호텔

사업: 

투자주:

장소:

공사 범위:

BEN LINDT 호텔 공사

하롱비엔응옥귀 유한책임회사

광닌

구조 건축 설계
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KHÁCH SẠN BEN LINDT

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

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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KHU TTTM XE MÁY

Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp

Công ty CP xe đạp xe máy Thái Bình

Thái Bình

Tổng thầu xây dựng
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오토바이 백화점

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

종합 무역 서비스 센터 건설

 타이빈 자전거-오토바이 주식회사

타이빈

건설 종합계약자
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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 공장 

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

SANTERLON ENTERPRISE 공장 건설

SANTERLON ENTERPRISE  유한책임회사

남딘

건설 종합계약자
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사업:

투자주: 

장소:

공사 범위:

틴브엉 국제 회사 공장 건설

흥이엔

틴브엉 국제 일인 유한책임회사

건설 종합계약자

틴브엉 국제 일인 유한책임회사 공장
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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 공장 

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

SUMMIT 공장 건설

베트남 SUMMIT 공업 유한책임회사(대만)

타이빈

건설 종합계약자
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CNC VINA 공장

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

CNC VINA 공장 건설

베트남 CNC 기술 응용 주식 회사

빈푹

건설 종합계약자
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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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튀산 언덕 빌라

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

튀산 언덕 빌라 건설  

577 투자 주식회사  

광닌  

시공사
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푸칸(대만) 공업단지 서비스 센터

사업:

투자주: 

장소:

공사 범위:

푸칸(대만) 공업단지 서비스 센터 건설

푸칸 백화 유한책임회사

타이빈

건설 종합계약자
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Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy may xuất khẩu Jeil Jersey 

Công ty TNHH Jeil Jersey Vina 

Thái Bình

Tổng thầu xây dựng
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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
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흐엉샌 섬유 생산 공장(1단계, 2단계)

사업: 

투자주:

장소:

공사 범위:

흐엉샌 섬유 생산 공장 건설

Huong Sen Comfor 유한책임회사

타이빈성 

건설 종합계약자

40   Tien Thinh Pro�le
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Jeil Jersey Vina 공장

사업:

투자주:

장소: 

공사 범위:

수출용 의류 공장(한국) 건설  

Jeil Jersey Vina 수출용 의류 유한책임회사 

타이빈

건설 종합계약자

41   Tien Thinh Pro�le
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Công trình: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm:

Phạm vi thi công:

Xây dựng nhà máy LIOA ELECTRIC 

Công ty TNHH Nhật Linh - LIOA

Hưng Yên

Tổng thầu xây dựng

47 Tien Thinh Profile



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

HTVJ 공장

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

HTVJ 공장 건설

HTVJ 베트남-일본 공업 유한책임회사

흥이엔

건설 종합계약자

42   Tien Thinh Pro�le
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화팟 돼지사육 농장

사업: 

투자주:

장소:

공사 범위: 

화팟 돼지사육 농장 공사

타이튀 사육 유한책임회사

타이빈

시공 도급자

43   Tien Thinh Pro�le
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Công trình: 

Chủ đầu tư: 

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 오금 공장(대만) 건설 

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

TAILIAN 오금 공장(대만) 건설 

TAILIAN 공업 유한책임회사

타이빈

건설 종합계약자

44   Tien Thinh Pro�le

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

52 Tien Thinh Profile
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XÂY DỰNG NHÀ M ÁY NGŨ KIM TAI LIAN  

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
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안탄팟 종합 공장 건설

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

안탄팟 종합 공장 건설

안탄팟 투자 및 수출입 유한책임회사

흥이엔

건설 종합계약자
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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

48 Tien Thinh Profile

NARET 전자 공장

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

NARET 전자 공장 건설

NARET 전자 유한책임회사

 흥이엔  

건설 종합계약자
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JAPFA 병아리 부화공장

사업:

투자주:

장소:

공사 범위: 

JAPFA 병아리 부화공장 건설  

베트남 JAPFA COMFEED 유한책임회사 

타이빈

시공 도급자

47   Tien Thinh Pro�le
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XÂ ÁY NGŨ KIM TAI LIAN  

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

사업:

투자주:

장소:

공사 범위:

탕롱 수출입 투자 주식회사

타이빈

시공 도급자

탕롱 VINFAST SHOWROOM

DragonPetro 주유소 및 상업 서비스 센터 건걸
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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
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원사공장건설 DRAGON TEXTILES2 

사업:

투자주:

장소: 

공사 범위:

원사공장프로젝트 Dragon Textiles2 

유한책임회사투자자 Dragon Textiles2 

타이빈

시공 도급자

49   Tien Thinh Pro�le
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XÂ ÁY NGŨ KIM 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

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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리엔하타이 공업단지 운영 건물

사업:

투자주:

장소: 

공사 범위:

GREEN IP-1 리엔하타이 공업단지 운영 건물

GREEN i-PARK 주식 회사

타이빈

건설 도급자

50   Tien Thinh Pro�le
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INNOFLOW VINA 장난감 가공 공장 

사업:

투자주: 

장소:

공사 범위: 

Innoflow Vina 장난감 가공 공장 건설

Innoflow Vina 유한책임회사

타이빈

건설 종합계약자
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상, 자격증
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CHỨNG CHỈ GIẢI THƯỞNG
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55 Tien Thinh Pr

23

53   Tien Thinh Pro�leTien Thinh Profile



23

사업자등록증
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건설활동자격증
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띠엔틴 투자 및 설치 주식회사
56   Tien Thinh Pro�le

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

57 Tien Thinh Profile
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타빈 내 지사
타빈시, 푹칸 공업단지, 따히엔길,
3대지
전화번호: 02276.560.669
메일: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhsteel.com

본사: 하노이  
하노이, 동다군, 김리엔동, 다오유이안길,
9호, VCCI 빌링, 325호
전화번호: 0869.749.888
메일: tienthinh@tienthinhjsc.vn
www.tienthinhjsc.vn
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본사: 하노이
하노이, 동다군, 김리엔동, 다오유이안길,
9호, VCCI 빌링, 325호

전화번호: 0869.749.888
메일: tienthinh@tienthinhjsc.vn

메일: tienthinh@tienthinhjsc.vn

전화번호: 02276.560.669

타빈 내 지사 
타빈시, 푹칸 공업단지, 따히엔길, 3대지

www.tienthinhjsc.vn


