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 THƯ NGỎ  

Kính gửi: Quý khách hàng!  

Công ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Nam Thắng xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời 

chào trân trọng nhất.  

Công ty Nam Thắng là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm về cung cấp các thiết bị an ninh 

như: Camera giám sát, chuông cửa hiển thị hình ảnh, hệ thống báo động, báo cháy, hệ thống tổng đài điện 

thoại, thiết bị truyền hình, hệ thống định vị toàn cầu, máy chấm công, hệ thống bãi xe thông minh, thi công 

hệ thống điện, thi công hệ thống mạng v.v … Hiện nay, với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế 

giới cũng như của bản thân các doanh nghiệp, việc sử dụng thiết bị an ninh nói trên đang dần phổ biến. Đó 

là cách giúp khách hàng dù ở bất cứ nơi đâu trong nước hay nước ngoài bạn vẫn có thể theo sát, quản lý 

công việc một cách hiệu quả nhất. Vì thế, với phương châm “ Mọi thứ đều có thể”, chúng tôi đã không 

ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ Quý khách, đem đến cho người tiêu dùng những dịch vụ 

hoàn hảo nhất. Nó cũng chính là chìa khóa cho sự thành công của Công ty chúng tôi. Trên tất cả chúng tôi 

hiểu được sự thành công của Công ty có được là nhờ sự ủng hộ vô cùng quý giá của Quý khách hàng và các 

đối tác cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể công nhân viên công ty. Thêm một lần nữa 

chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả Quý đối tác, khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch 

vụ của công ty Nam Thắng trong suốt thời gian vừa qua!  

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG 

                                                     GIÁM ĐỐC                                                

                                                         Nguyễn Công Thắng 
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG 

 Thông tin chung  

Tên công ty  : CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG  

Tên viết tắt : NAM THANG IMPORT EXPORT., CO,LTD  

Trụ sở chính  : 280/133 Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  

VP Làm việc   : 89A, Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM  

Điện thoại  : (028) 3773 0123  

Tel  : 0916139712 

Email   : kd.namthang@gmail.com 

Website  : www.cameravn24h.com      / www.namthang.com.vn  

Mã số thuế  : 0313916055 

GPKD Số : 0313916055 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/2016.  

Giám đốc  : Ông Nguyễn Công Thắng  

Vốn điều lệ  : 1.000.000.00 VNĐ (Một tỷ đồng)  

Công ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Nam Thắng đã và đang là một trong những công ty thương mại kỹ 

thuật, công nghệ viễn thông phát triển mạnh mẽ tại khu vực phía Nam từ năm 2016 với một đội ngũ kỹ thuật 

được đào tạo bài bản từ các các trường học có uy tín trong nước, đây chính là nguồn sức mạnh chính để công 

ty có được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. Với phương châm tất cả vì khách hàng trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh cùng với năng lực của các thành viên chủ chốt trong công ty tạo nên sự tin cậy của khách 

hàng trong suốt thời gian qua. Khẳng định sự phát triển bền vững cho công ty trong tương lai. 

 



 

 
“Everything is possible” 

3 
 

 

Hoạt động của công ty trong các lĩnh vực:  

1. BÁN BUÔN BÁN LẺ CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, THIẾT BỊ ĐIỆN: 

- CTV là viết tắt của Close Circuit Television (Mạch truyền hình khép kín): Kinh doanh phân phối, bán 

lẻ và cung cấp, lắp đặt cho các dự án với giá tốt nhất thị trường: Camera giám sát, Đầu ghi hình, Báo 

trộm, báo cháy, Chuông cửa màn hình, Tổng đài điện thoại, Phụ kiện CCTV các loại  

- SECURITY : Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp lắp đặt cho dự án với giá rẻ nhất thị trường: 

Thiết bị báo trộm, Báo cháy, PCCC, Máy chấm công tự động, Phụ kiện các loại, …  

- TELECOM : Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp lắp đặt cho dự án với giá rẻ nhất thị trường: 

Thiết bị viễn thông, Tổng đài điện thoại nội bộ, Máy điện thoại, Bộ đàm, Thiết bị định vị GPS, Thiết 

bị mạng phụ trợ, Phụ kiện các loại , … 

- Cung cấp các thiết bị điện, dây cáp, dây điện, phụ kiện điện…. 

2. TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC THIỆT BỊ VIỄN THÔNG 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ. 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống camera quan sát. 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng LAN/WAN/VPN, mạng điện thoại 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống kiểm soát cửa & máy chấm công. 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy, báo trộm & chuông báo động. 

3. TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN 

- Thi công hệ thống M&E. 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện tòa nhà, điện công nghiệp, dân dụng, chiếu sáng công cộng 

- Thiết kế- tư vấn giám sát công trình cơ điện. 

- Thi công xây lắp hệ thống trạm biến áp, bơm công nghiệp 

- Hệ thống điện lạnh công nghiệp. 

- Tích hợp hệ thống tự động hóa công nghiệp. 

- Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Hệ thống chống sét 
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- Lắp ráp các loại tủ, bảng điện, thanh dẫn hạ áp, hệ thống điều khiển nhà cao tầng 

4. DỊCH VỤ SỬA CHỮA – BẢO HÀNH: 

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo hành, bảo trì tận nơi với các lựa chọn linh hoạt từ dân dụng tới 

chuyên dụng, từ các yêu cầu cơ bản tới cao cấp đối với các thiết bị viễn thông, thiết bị điện…. 

- Bảo trì hệ thống cơ-điện-lạnh 

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống camera quan sát, tổng đài điện thoại, hệ thống báo trộm, báo cháy 

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tòa nhà, nhà xưởng, công trình dân dụng, nhà ở…. 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
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Triết lý của Công ty Nam Thắng  

Công ty Nam Thắng luôn mong muốn cung cấp đến tay khách hàng những công nghệ mới nhất, những sản 

phẩm có chất lượng cao nhất… Giúp khách hàng giải quyết những bài toán về thông tin liên lạc tiết kiệm – 

chất lượng – hiệu quả bằng các ứng dụng phần cứng và phần mềm của công ty cung cấp. Chúng tôi nhất quán 

với khẩu hiệu: “Mọi thứ đều có thể” với Công ty Nam Thắng, khách hàng là tài sản quan trọng nhất. Sự hài 

lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét đối với chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp: 
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chất lượng cao của thiết bị, giải pháp thông minh, cuối cùng và quan trọng nhất là chất lượng cao của dịch vụ 

chăm sóc khách hàng. Trong chiến lược con người, Công ty Nam Thắng luôn mong muốn mỗi thành viên của 

công ty là một bộ phận cơ thể không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì công ty 

luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Chúng tôi đã và đang cùng 

khách hàng xây dựng giải pháp tối ưu và lựa chọn công nghệ và thiết bị thích hợp đảm bảo phù hợp với nhu 

cầu sử dụng của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi luôn đảm bảo đáp 

ứng được mọi nhu cầu của khách hàng cũng như các vấn đề chăm sóc trước và sau bán hàng. 

Hệ thống tổ chức của Công ty Nam Thắng:  

Hiện nay, công ty Nam Thắng có đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp 100% đã tốt nghiệp tại các trường 

đại học cao đẳng & trung cấp chính quy về các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, tin học, viễn thông và 

kinh tế. Tuổi trung bình của mỗi nhân viên hiện nay là từ 27 đến 45, hầu hết các nhân viên đều đã có nhiều 

năm kinh nghiệm về tư vấn, kinh doanh, marketing cũng như giỏi về kỹ thuật, triển khai, bảo hành trong lĩnh 

vực công nghệ viễn thông, an ninh – giám sát, thi công các công trình điện từ cơ bản đến cao cấp. 

Cơ cấu tổ chức: Tổng số lao động hiện có: 15 người. 

Trong đó trình độ chuyên môn: 

 Đại học   : 04 người. 

 Cao đẳng   : 03 người. 

 Trung cấp   : 04 người. 

 THPT   : 04 người 

Bên cạnh đó, Công ty Nam Thắng còn có đội ngũ cộng tác viên, đơn vị đối tác luôn phối hợp cùng các thành 

viên trong công ty về kỹ thuật, marketing nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển kinh doanh. 
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                                        SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Hướng kinh doanh của Công ty Nam Thắng 

1- Thương mại:  

Quan điểm kinh doanh của công ty là “Không chỉ cung cấp sản phẩm tốt” mà cung cấp cho khách hàng “1 

giải pháp hiệu quả - 1 hệ thống hiệu quả” đáp ứng được tiêu chí khách hàng mong đợi. 

Chính vì thế, các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều được thử nghiệm với thời gian ít nhất là 1 tháng 

trước khi cung cấp đến tận tay khách hàng.  

Sản phẩm & dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm có:  

 Cung cấp & xây dựng hệ thống tổng đài nội bộ. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống camera quan sát.  

 Cung cấp & xây dựng hệ thống máy ghi âm điện thoại.  

 Cung cấp & xây dựng hệ thống kiểm soát cửa & máy chấm công. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống báo cháy, báo trộm & chuông báo động. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống điện tòa nhà, điện công nghiệp, M&E 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống hạ tầng mạng LAN/WAN/VPN. 

2- Dịch vụ  

 Tư vấn, thiết kế:  

Với đội ngũ quản lý và kỹ thuật được đào tạo chính quy, nhiều năm kinh nghiệm, cập nhật thường xuyên 

các sản phẩm công nghệ mới nên chúng tôi mạnh dạn “cung cấp” cho Quý khách hàng dịch vụ “Tư vấn 

thiết kế”. Với các dự án có giá trị lớn, chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho dịch vụ này và xem như là một lợi 

thế cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.  

 Thi công:  

Với ưu điểm về lập giải pháp, tư vấn, thiết kế, đội ngũ thi công của Nam Thắng thời gian qua được khách 

hàng tín nhiệm là một trong những công ty thi công uy tín hàng đầu, chuyên nghiệp, có tổ chức và kế hoạch 
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tốt nhất khu vực phía Nam. Chúng tôi thi công các công trình dự án từ khi sơ khai đến các văn phòng đang 

hoạt động. 

 Dịch vụ sửa chữa – bảo hành :  

Cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo hành, bảo trì tận nơi với các lựa chọn linh hoạt từ dân dụng tới chuyên 

dụng, từ các yêu cầu cơ bản tới cao cấp. 

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG 

 

NHÀ MÁY- 
XÍ NGHIỆP 

 

KHÁCH SẠN 

 

BỆNH VIỆN 

 

CỬA HÀNG 
NHÀ HÀNG 

 

TRƯỜNG HỌC 

 

DỰ ÁN CÔNG TY 
NHÀ CAO TẦNG 

 

NHÀ Ở 

 

 

Nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội, công ty chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của Quý 

khách hàng thuộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tại hầu hết khu vực nội ngoại thành Thành Phố 

Hồ Chí Minh, các tỉnh thành tại khu vực phía nam. 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

A- Khách hàng viễn thông: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 
Lô A 14B, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP HCM 
Ngành nghề: chuyên cung cấp thực phẩm trong ngoài nước. 
Công trình: Cung cấp camera quan sát và bảo trì hệ thống an ninh 

 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY 
Lô D4, Đường N1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, HCM 
Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ VIỆT 
A4-KTM Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM 
Ngành nghề: dự án nhà xưởng công nghiệp và cao ốc văn phòng, nhà ở. 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ 
Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: là đơn vị khai thác dịch vụ cảng biển đa năng, cung cấp các dịch vụ 
bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi hàng rời, hàng container trong và ngoài nước. 
Công trình: Lắp đặt, bảo trì hệ thống tổng đài điện thoại & camera 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG 
89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 
Ngành nghề: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
Công trình: Thi công hệ thống cáp quang, truyền hình cáp 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SAO BẮC ĐẨU 
Lô U.14b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM 
Ngành nghề: Cung cấp linh kiện điện tử 
Công trình: Thi công hệ thống cáp quang, truyền hình cáp 
 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 
69 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 
Ngành nghề: kinh doanh vận tải biển 
Công trình: Lắp đặt camera cho hệ thống kho bãi 
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TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SATRA (SATRA DC) 
275B Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: cung ứng mặt hàng thực phẩm quan trọng từ đồ uống, đồ hộp, thực 
phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống có chất lượng cao 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM 
Lầu 10, tòa nhà HB, 406 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh 
Ngành nghề: Công ty TNHH TP Atlantic Vietnam thuộc tập đoàn ECOM của Mỹ. 
Chuyên sản xuất, chế biến, thu mua cà phê, ca cao. VPGD tại Hồ Chí Minh ngoài 
ra có 2 nhà máy ở Lâm Đồng và 1 ở Gialai, 1 kho ở Bình Dương.  
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho hệ thống kho bãi, lắp đặt phần mềm cân 
xe tự động tại Bình Dương 

 

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HOÀNG ANH SÀI GÒN 
Số 9 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
Ngành nghề: kinh doanh bất động sản 
Công trình: Lắp đặt camera, tổng đài nội bộ, kiểm soát ra vào, wifi 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP NHÂN THUẬN HÒA 
38 Đường 36 P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 
Ngành nghề:  hoạt động chính trong lĩnh vực hệ thống M&E 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH TK P&s VINA 
Lô N1, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 
Ngành nghề: Sản xuất bao bì 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát, tổng đài nội bộ 

 

KHÁNH SẠN CỬU LONG 
81-83 Đường 30/4, Phường 1, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Mỹ Tho, Việt Nam 
Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát, tổng đài nội bộ, khóa cửa 

 

CÔNG TY TNHH KWANG SUNG SPRAYERS VINA 
Lô H18-Đường số 3-KCN Lê Minh Xuân-Bình Chánh, Tp.HCM 
Ngàng nghề: Nông Nghiệp - Máy Móc Và Thiết Bị Nông Nghiệp 
Công trình: Lắp đặt camera cho nhà xưởng 

 

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MIRAI 
Số 206 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát và tổng đài nội bộ 
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CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÒA TRUNG 
R4-38-39 Đường Nội Khu Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát, tổng đài nội bộ, hệ thống wifi  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HÒA TRUNG 
Lầu 17 Toà văn phòng Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, 
Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Ngành nghề: kinh doanh trên nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực trọng tâm là tài 
chính, internet, nông nghiệp, văn hóa, du lịch 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VŨ GIA PHÁT 
168 Đường số 14, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát, tổng đài nội bộ 

 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI 
1545 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM 
Ngành nghề: Quản lý bất động sản 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho chung cư 

 

CÔNG TY TNHH MTV TMDV VT XĂNG DẦU QUỐC MINH 
121/924G Nguyễn Kiệm - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho các cây xăng & kho xưởng 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ HOMELINK 
C01.08 C/c Hoàng Anh Thanh Bình, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM 
Ngành nghề: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TP. HỒ CHÍ MINH 
254 -258 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH DŨNG 
Số 9A, Tổ 1, Ấp 4, Quốc Lộ 51, Xã An Hòa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Ngành nghề: hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyên thiết kế và 
gia công máy công nghiệp ( HÀN – TIỆN – PHAY - BÀO ) 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát nhà xưởng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM 
Số 1A ngõ 109 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 
Ngành nghề: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát trang trại chăn nuôi heo 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GSP 
329 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chi Minh 
Ngành nghề: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
Công trình: Lắp đặt camera, bảo trì hệ thống camera và hệ thống kiểm soát ra vào 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁNH HỘI 
360B Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 , TP HCM 
Ngành nghề: Hoạt động tư vấn quản lý bất động sản 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho chung cư 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P.VIỆT NAM 
C.P.VIET NAM CORPORATION(CPV) 
Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, chăn nuôi 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho nhà xưởng và trang trại chăn nuôi heo 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG - GOLDEN LOTUS 
CONSTRUCTION JSC. 
Tòa nhà Goldenlotus, O2 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. 
Ngành nghề: Xây dựng nhà các loại 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát và tổng đài cho nhà xưởng 

 

CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK  
Tầng 9, Tòa Nhà Beautiful Saigon 2, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, HCM 
Ngành nghề: Nhựa Gia Dụng - Sản Xuất và Bán Buôn Đồ Nhựa Gia Dụng… 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát cho nhà xưởng 

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐẠI HÀ 
38C Cầu Xây 2, tổ 2, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM 
Ngành nghề: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 
Công trình: Lắp đặt hệ thống camera và tổng đài điện thoại nội bộ 

 

CÔNG TY TNHH HANACOBI VI NA 
Tầng 9, Tòa Nhà Beautiful Saigon 2, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM 
Ngành nghề: Bán buôn tổng hợp 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐỈNH 
Thôn Phúc Tân, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng 
Ngành nghề: Trồng, kinh doanh, chế biến trà và các sản phẩm từ trà Ô Long 
Công trình: Lắp đặt camera quan sát 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN 7 
Đường số 3, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Tổ chức chính trị - xã hội 
Công trình: Lắp đặt, bảo trì hệ thống camera quan sát 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 
6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Tổ chức chính trị - xã hội 
Công trình: Lắp đặt, bảo trì hệ thống camera quan sát 

 

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á 
Đường số 2, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 
Ngành nghề: Chuyên sản xuất các loại thùng carton 
Công trình: Lắp đặt, bảo trì hệ thống camera quan sát 

 

CÔNG TY TNHH CITY FOCUS LIGHTING 
KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai 
Ngành nghề: Sản xuất đèn LED 
Công trình: Lắp đặt hệ thống Camera quan sát, tổng đài điện thoại, mạng Lan, hệ 
thống báo cháy 
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B-       Khách hàng điện 

 

CÔNG TY TNHH CHIVAGO CHICKEN 
161 đường Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 
Ngành nghề: Nhà hàng, quán ăn 
Công trình: Thi công hệ thống điện chiếu sáng, điện nhẹ, điện lạnh, hệ thống 
camera an ninh, wifi cho toàn bộ nhà hàng 

 

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐA PHƯỚC 
Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Xử lý chất thải 
Công trình: Thi công kéo cáp động lực 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN 7 
Đường số 3, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh 
Ngành nghề: Tổ chức chính trị - xã hội 
Công trình: Thi công đấu tủ điện, đặt ống, kéo dây cáp điện 

 

CÔNG TY TNHH RYUICHI VIỆT NAM 
Số 5 Đường nội khu Mỹ Phước, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 
Ngành nghề: Bán buôn tổng hợp 
Công trình: Thi công hệ thống điện nặng, điện nhẹ 

 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TỰ HÀO 
15A, Nguyễn Hữu Thọ, xã Đa Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM 
Ngành nghề: Thiết kế thi công nội ngoại thất 
Công trình: Thi công hệ thống điện nặng, điện nhẹ, camera quan sát, tổng đài…. 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP NHÂN THUẬN HÒA 
38 Đường 36 P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 
Ngành nghề:  hoạt động chính trong lĩnh vực hệ thống M&E 
Công trình: Thi công hệ thống điện, kéo cáp quang 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P.VIỆT NAM 
C.P.VIET NAM CORPORATION(CPV) 
Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, chăn nuôi 
Công trình: Thi công hệ thống điện cho nhà xưởng và trang trại chăn nuôi  

 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG LONG 
154/26 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Nga ̀nh nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại 
Công trình: Thi công hệ thống điện M&E cho nhà xưởng Q12 

 

CONG TY TNHH KỸ THUẬT TM & DV DOCTOR HOUSE 
114 Bùi Tá Hán, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM  
Ngành nghề: Thầu cơ điện 
Công trình: Thi công hệ thống điện M&E cho nhà xưởng Bình Dương 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG LĨNH 
TM8, Tầng Trệt, Block 1, TN Dragon Hill, 15A1 Nguyễn Hữu Thọ, Phước 
Kiển,Nhà Bè, HCM 
Ngành nghề: Thiết kế & xây dựng 
Công trình: Thi công hệ thống điện M&E 

 

CÔNG TY TNHH KITCHEN SEOUL 
Số 10 Đường Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM 
Ngành nghề: Kinh doanh ăn uống 
Công trình: Thi công hệ thống điện nặng-điện nhẹ cho toàn bộ nhà hàng. 
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BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ KINH DOANH 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM 

1 Nguyễn Công Thắng Kỹ sư Viễn Thông 10 năm 

2 Nguyễn Minh Tài Cử nhân Kinh Tế 5 năm 

3 Lê Thị Yến Nhi Cử nhân kinh tế 6 năm 

BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN 

 Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo lành nghề, giàu kinh nghiệm, thuộc các chuyên ngành 

viễn thông, điện, xây dựng luôn sẵn sàng hoàn tất những công việc khó khăn phức tạp nhất. Danh sách 

các cán bộ kỹ thuật phụ trách các công trình của công ty chúng tôi: 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM 

1 Nguyễn Hữu Tài Kỹ Sư Viễn Thông 6 năm 

2 Hà Văn Thọ Kỹ Sư Điện 15 năm 

3 Hà Văn Thêm Kỹ Sư Điện 13 năm 

4 Huỳnh Thanh Tuấn Kỹ Sư Viễn Thông   5 năm 

5 Nguyễn Văn Thuận Kỹ Sư Viễn Thông 10 năm 

6 Nguyễn Thanh Danh Trung cấp Nghề Viễn Thông 6 năm 

7 Trần Thái Bảo Trung cấp Viễn Thông 3 năm 

8 Trần Vủ Lam Lao động ngành xây dựng 5 năm 

9 Nguyễn Hồng Tự Kỹ thuật điện 5 năm 

10 Tô Văn Bảo Lao động viễn thông 10 năm 

11 Tạ Hữu Chí Lao động viễn thông, điện 10 năm 

12 Trần Văn Cương Lao động viễn thông   2 năm 
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BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC DỤNG CỤ THI CÔNG 

STT TÊN DỤNG CỤ DVT SỐ LƯỢNG 

1 Máy khoan Cái 7 

2 Máy cắt Cái 3 

3 Máy đục Cái 3 

4 Máy bắn Lazer Cái 2 

5 Thang Rút Cái 2 

6 Thang chữ A Cái 2 

7 Máy hàn cáp quang Cái 1 

8 Máy in nhãn, size Cái 1 

9 Dụng cụ bẻ ống Cái 2 

BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC BẢO HÀNH, BẢO TRÌ 

Khách hàng của công ty chúng tôi luôn được hưởng những dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Chúng tôi có 

các trung tâm hỗ trợ khách hàng với đường dây nóng, đội ngũ kỹ thuật viên luôn sẵn sàng túc trực 24/24, 

được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật. Tại đây chúng tôi có các hệ thống thiết bị tham khảo cho 

phép các kỹ thuật viên có thể thực hành, thử nghiệm, kiểm tra nhằm nắm vững tốt nhất tính năng tác 

dụng và có thể mô phỏng các cấu hình sử dụng để phát hiện nguyên nhân các trục trặc đang xảy ra tại 

phía khách hàng giúp cho các kỹ thuật viên tại hiện trường khắc phục nhanh nhất các sự cố xảy ra. Tại 

mỗi trung tâm kỹ thuật, các vật tư dự phòng cũng được dữ trữ với số lượng cần thiết đảm bảo cho hoạt 

động của các hệ thống đang khai thác không bị ngưng trễ, gián đoạn trong trường hợp có sai lỗi thiết bị. 

Trong thời gian bảo hành, bảo trì, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra định kỳ 

hoạt động và điều kiện làm việc của các hệ thống thiết bị nhằm phòng tránh, ngăn chặn những sự cố có 

thể xảy ra. Thông tin hỗ trợ Chăm Sóc Khách Hàng & Sửa Chữa, Bảo Hành của chúng tôi:  

Đường dây nóng 24/24: 028 3773 0123 

Hotline Chăm Sóc Khách Hàng: 0941 6261 66 / 0916139712 / 0914851452 

Hotline Sửa Chữa - Bảo Hành: 028 3773 0123  

Email: kd.namthang@gmail.com 
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Tiêu chuẩn của chúng tôi về thời gian khắc phục sự cố tại khu vực nội thành Tp.HCM, là không quá  12 

tiếng (Trong giờ hành chính), khu vực ngoại thành Tp.HCM, không quá 24 tiếng, các tỉnh thành lân cận  

khác là không quá 48 tiếng. 

HỖ TRỢ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP 

Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ và luôn nhận được sự hỗ trợ cao nhất của các nhà cung cấp. Đội ngũ kỹ 

thuật viên của chúng tôi luôn được tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, kiến thức cơ bản cũng như kiến 

thức chuyên môn chuyên sâu, hiểu biết sâu sắc về tính năng của thiết bị thông qua những khoá đào tạo 

với sự trợ giúp của những chuyên gia của các nhà cung cấp và không ngừng tích lũy kinh nghiệm qua 

quá trình tham gia các dự án trên khắp đất nước.  

CAM KẾT KỸ THUẬT 

 Dịch vụ sửa chữa bảo trì các hệ thống viễn thông, hệ thống mạng 24/7. 

 Dịch vụ triển khai lắp đặt, thi công hệ thống camera, báo trộm, báo cháy, hệ thống điện, hệ thống 

hạ tầng, cáp, mạng.  

 Đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, khi có sự cố sẽ có thiết bị thay thế khắc phục tạm thời. 

 Giá cả cạnh tranh. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CAM KẾT DỊCH VỤ 

Tập thể đội ngũ công nhân viên trong công ty quyết tâm xây dựng Công Ty Nam Thắng trở thành một tổ 
chức vững mạnh về kinh tế, bền chặt trong quan hệ. Thúc đẩy sự hợp tác đa phương, để các bên tham gia 
cùng có lợi, gắn quyền lợi của mọi người vào sự nghiệp chung để trở thành sức mạnh tập thể. Trong suốt 
quá trình hoạt động và phát triển kể từ ngày thành lập cho đến nay, Công Ty Nam Thắng đã đạt được 
những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển lớn mạnh, đời sống công nhân viên được cải 
thiện, được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao, đối tác quý mến. Có được những thành tích kể trên bởi 
vì công ty đã duy trì được những cam kết quan trọng của mình. Khẳng định sự quyết tâm của công ty 
trong quá trình thực hiện chiến lược lâu dài phát triển công ty ngày càng vững mạnh phục vụ khách hàng 
và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. 

 Công Ty Nam Thắng cam kết:  

 Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.  

 Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật chất 

lượng, nhanh chóng, trung thực và tận tụy với khách hàng. 

 Chú trọng và ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sau bán hàng. Với chúng tôi, bán được 

hàng mới chỉ là khâu bắt đầu, quá trình chăm sóc bảo hành, bảo trì mới là khâu chính thức. 

 Mở rộng hợp tác với các đối tác trên cơ sở hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho khách 

hàng những sản phẩm tốt nhất. 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! 

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG  

Hotline: 028 3773 0123 – 0941 6162 66 – 0916139712 

Email: kd.namthang@gmail.com   -    info@namthang.com.vn  

Địa chỉ: 280/133 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

VPĐD: 89A, Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM 

 


