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MỤC LỤC

Chúng tôi luôn phấn đấu sáng tạo để nâng cao giá trị sản xuất và 
kinh doanh. Sau hơn 8 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH 
tự động hóa Tiến Phát đã trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng 
trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công các công trình điện 
trung thế, hạ thế, công nghiệp và dân dụng. Chúng tôi đã dần 
khẳng định tên tuổi và vị thế của mình với khách hàng, chủ đầu tư, 
nhà tư vấn trong và ngoài nước. Chúng tôi rất tự tin trong các lĩnh 
vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công các công trình ngành điện 
– tự động hóa, ngành chế tạo máy.

Sự đảm bảo về tính năng toàn diện: chất lượng cao, giá cả cạnh 
tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đã tạo nên sự khác 
biệt về chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Tiến Phát trên thị 
trường. Chúng tôi mong muốn nâng cao năng lực thi công cũng 
như chất lượng sản phẩm cho các công trình lớn và rất lớn.

Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát đã và đang khẳng định năng 
lực của một nhà thầu uy tín, chất lượng cao, tiến độ nhanh chóng, 
đồng thời phấn đấu trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của 
Việt Nam và quốc tế. Công ty chúng tôi hy vọng rằng, cùng với sự 
đồng hành của Quý khách hàng, chúng ta sẽ tiến đến thành công 
trong tương lai, tạo đà phát triển bền vững và xây dựng đất nước 
Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Giám Đốc

ĐẶNG VĂN PHƯƠNG
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NGUYÊN TẮCGIỚI THIỆU

Lời đầu: Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát xin gửi đến Quý khách 
hàng lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng. Công ty xin cảm 
ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm, tin dùng và đồng hành cùng sự 
phát triển của chúng tôi trong thời gian qua.

Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát (tên gọi tắt là TIEN PHAT 
CO.,LTD) được thành lập từ năm 2012, hoạt động chủ yếu trong lĩnh 
vực cung cấp và lắp đặt trọn gói các hệ thống phân phối điện Trung 
thế và Hạ thế, tủ điện và bảng điện sử dụng trong thủy điện, công 
nghiệp và dân dụng.

TIEN PHAT CO.,LTD chuyên thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống, lắp 
ráp, lắp đặt, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cung cấp 
các giải pháp kỹ thuật và các hệ thống công nghệ hoàn chỉnh.

TIEN PHAT CO.,LTD với bộ máy lãnh đạo, tổ chức, điều hành gọn nhẹ, 
năng động, phù hợp với cơ chế thị trường, đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu 
kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo toàn bộ 
nghiệp vụ chuyên môn, thiết bị hiện đại, quan hệ hợp tác rộng rãi với 
nhiều đơn vị. TIẾN PHÁT khẳng định hoàn toàn đáp ứng được mọi 
yêu cầu của khách hàng trong công tác cung cấp, chế tạo, dịch vụ 
kỹ thuật.

Lãnh đạo và các kỹ sư công ty đã tham gia điều hành các dự án đòi 
hỏi tiến độ, chất lượng và văn minh thi công cao. Một số dự án có thể 
kể đến như: Dự án thủy điện Pleikeo, thủy điện Ðatroukea, thủy điện 
Sardeung, tòa nhà chung cư Cái Dăm, Quảng Ninh, tòa nhà chung 
cư Trương Ðịnh, đồ gá ô tô công ty Ford Việt Nam, hệ thống điều 
khiển lò sấy ô tô công ty Huyndai Thành Công…

Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình TIẾN PHÁT luôn mong muốn 
không chỉ cung cấp và chế tạo mà còn xây dựng mối quan hệ tốt 
đẹp và bền vững với các khách hàng, đối tác. Ðến với TIẾN PHÁT 
khách hàng sẽ gặp những người bạn chân thành, tin cậy và có được 
những công trình đạt chất lượng, bền vững, giá cả hợp lý và thẩm mỹ 
cao chắc chẵn sẽ làm hài lòng khách hàng.

“UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG – GIÁ CẢ HỢP LÝ”

Lấy khách hàng là trọng tâm: CÔNG TY TNHH TỰ ÐỘNG HÓA TIẾN PHÁT 
cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi 
lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết 
giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

Chúng tôi mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu theo nhu cầu của khách hàng 
với phương châm phục vụ: “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG – GIÁ 
CẢ HỢP LÝ”.
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VỚI ÐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ 
đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có 
lợi trên cơ sở truyền thống kinh 
doanh tin cậy, đảm bảo chất lượng 
hàng hóa và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng 
kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt hơn 
nhu cầu khách hàng

VỚI CỘNG ÐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn 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 
công việc, tính chính trực và lòng 
trung thành với công ty, nhằm đảm 
bảo ngày càng tốt hơn cho cuộc 
sống của nhân viên và sự phát triển 
bền vững của công ty.

VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thỏa mãn nhu cầu của tất cả 
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt 
tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm 
và dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp 
phần nâng cao tiêu chuẩn cuộc 
sống
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
Chiến lược kinh doanh của CÔNG TY TNHH TỰ ÐỘNG HÓA TIẾN PHÁT xem phát triển bền vững là một yếu 
tố nòng cốt tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về môi 
trường và xã hội.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình với ba trụ cột phát 
triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội, CÔNG TY TNHH TỰ ÐỘNG HÓA TIẾN PHÁT đã đạt được mục tiêu kinh 
doanh, bảo vệ danh tiếng và duy trì thành công bền vững.

Từng bước xây đựng công ty trở thành đơn vị hàng đầu về đào tạo, thiết kế, sản xuất hệ thống tự động hóa 
chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

Tên giao dịch: Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát
Tên tiếng anh: TIEN PHAT AUTOMATION COMPANY LIMITED
Tên viết tắt là: TIEN PHAT CO.,LTD
Ðịa chỉ: An Thọ, An Khánh, huyện Hoài Ðức, thành phố Hà Nội
VPGD: Lô B1.4 Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, HN
Ðiện thoại: 097 9988 736
Email: dangphuong.tienphat@gmail.com
Website: www.tienphatsolutions.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105985121 đăng ký 
lần đầu ngày 06 tháng 09 năm 2012 do sở Kế hoạch và đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng)
Tài khoản số: 11610000051852
Mở tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi 
nhánh Hoài Ðức.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ÐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ: Với mục tiêu trở 
thành doanh nghiệp đứng đầu về đào tạo, thiết kế, sản xuất hệ thống tự động hóa chuyên nghiệp, vững 
mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu trong và ngoài nước, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất 
lượng dịch vụ thông qua việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ. Công ty đã đáp ứng nhiều 
phương pháp cùng khoa học công nghệ phục vụ khách hàng tốt nhất và phát huy tối đa nguồn nhân lực.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM: TIẾN PHÁT CO.,LTD cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn nhu cầu tối 
đa của khách hàng, Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích hoạt động. Chúng tôi cam kết 
các công trình luôn đạt tiến độ và chất lượng.

LUÔN LUÔN NĂNG ÐỘNG VÀ SÁNG TẠO: Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại và phát triển 
TIẾN PHÁT CO.,LTD phải luôn luôn năng động và sáng tạo. Trong công ty chúng tôi tạo một môi trường làm 
việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể phát huy hết khả năng. Chúng tôi luôn mong muốn 
đem lại hiệu quả tối ưu theo nhu cầu của khách hàng.

ÐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:
nỗ lực hết mình vì lợi ích

của khách hàng.

ÐỐI VỚI CỘNG ÐỒNG:
làm cho cuộc sống ngày

càng tốt đẹp hơn.

ÐỐI VỚI NGƯỜI LAO ÐỘNG:
đặt lợi ích của người lao động

ngang bằng với công ty.

ÐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG:
bảo vệ môi trường vì thế hệ

tương lai.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC,
LÒ SƯỞI VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

BÁN BUÔN THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG

BÁN BUÔN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ
PHỤ TÙNG MÁY KHÁC

HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG KHÁC ...

SẢN XUẤT CÁC CẤU KIỆN KIM LOẠI

SẢN XUẤT THÙNG, BỂ CHỨA VÀ DỤNG
CỤ CHỨA ĐỰNG BẰNG KIM LOẠI.

GIA CÔNG CƠ KHÍ;
XỬ LÝ VÀ TRÁNG PHỦ KIM LOẠI

LẮP ĐẶT MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

“HỢP TÁC
  CÙNG PHÁT TRIỂN”

CÔNG TY TNHH TỰ ÐỘNG HÓA TIẾN PHÁT
rất hân hạnh được phục vụ Qúy khách với tinh thần:
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ & NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG DỰ ÁN

PHÒNG SẢN XUẤT

PHÒNG BẢO TRÌ

NGÀNH NGHỀ

Kỹ sư tự động hóa

Kỹ sư hệ thống điện

Kỹ sư điện dân dụng

Kỹ sư cơ khí

Cử nhân điện công nghiệp

Cử nhân cơ khí

Cử nhân kinh tế
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SỐ LƯỢNG

NHÂN LỰC CÔNG TY

CÁC TỔ SẢN XUẤT TRONG NHÀ XƯỞNG:
1. Tổ sản xuất 1: Phụ trách lắp đặt tủ trung thế từ 7,2kV đến 35kV
2. Tổ sản xuất 2: Phụ trách lắp đặt tủ hạ thế 0,4kV và tủ điều khiển
3. Tổ sản xuất 3: Phụ trách lắp đặt các máy công cụ trong công nghiệp

Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát có đội ngũ 19 kỹ sư, các công nhân kỹ thuật lành nghề, đươc đào tạo bài bản, đã 
được tĩnh lũy nhiều kinh nghiệm trong quản lý cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát có khả năng cung cấp, chế tạo các tủ bảng điện trung thế, hạ thế, máy công 
nghiệp có kết cấu phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao trong các lĩnh vực Thủy điện, nhà máy công nghiệp, tòa nhà.

BAN GIÁM ÐỐC CÔNG TY

Kỹ Sư ÐẶNG VĂN PHƯƠNG
Giám Ðốc

Kỹ Sư HOÀNG ÐÌNH THÊM
Phó Giám Ðốc

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY

Kỹ Sư HOÀNG MẠNH THAO
Trưởng phòng

Kỹ Sư NGUYỄN MINH TÂM
Phụ trách sản xuất

Kỹ Sư NGUYỄN VĂN HÙNG
Trưởng dự án

Kỹ Sư VŨ QUỐC TOẢN
Phụ trách bảo trì

Kỹ Sư HOÀNG VĂN DÂN
Trưởng phòng

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
KỸ THUẬT

Kỹ Sư NGUYỄN VĂN BÌNH
Trưởng phòng

PHÒNG
NHÂN SỰ

Cử nhân NGUYỄN THỊ THÚY AN
Trưởng phòng

PHÒNG
KẾ TOÁN

Ðội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu của khách hàng. Trong tương lai để phát triển mở rộng công ty 

sẽ không ngừng bổ sung nhân lực để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.
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1. Họ và tên : ÐẶNG VĂN PHƯƠNG
2. Tốt nghiệp trường : Ðại học Bách Khoa Hà Nội
3. Chuyên ngành : Tự động hóa
4. Năm tốt nghiệp : 2010

Thời gian công tác

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên kỹ thuật

Phó phòng kỹ thuật kiêm
chỉ huy trưởng công trình

Giám đốc công ty

Tóm tắt quá trình công tác:

1. Họ và tên : HOÀNG ÐÌNH THIÊM
2. Tốt nghiệp trường : Ðại học Hàng Hải Việt Nam
3. Chuyên ngành : Thiết kế thân tàu thủy
4. Năm tốt nghiệp : 2004

Thời gian công tác

2004 - 2008

2008 - 2011

2011 - 2015

2015 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên thiết kế

Phó phòng thiết kế

Trưởng nhóm thiết kế kiêm
quản lý nhân sự phòng đóng mới

Phó giám đốc công ty

Tóm tắt quá trình công tác:

1. Họ và tên : HOÀNG MẠNH THAO
2. Tốt nghiệp trường : Ðại học Công Nghiệp Hà Nội
3. Chuyên ngành : Tự động hóa
4. Năm tốt nghiệp : 2014

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian công tác

2014 - 2016

2016 - 2017

2017 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên thiết kế

Phó phòng thiết kế và quản lý
thi công

Trưởng phòng kỹ thuật

1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN BÌNH
2. Tốt nghiệp trường : Đại học Bách Khoa Hà Nội
3. Chuyên ngành : Ðiện công nghiệp
4. Năm tốt nghiệp : 2009

Thời gian công tác

2014 - 2016

2016 - 2017

2017 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên kỹ thuật

Quản lý thi công

Trưởng phòng nhân sự

Tóm tắt quá trình công tác:

1. Họ và tên : HOÀNG VĂN DÂN
2. Tốt nghiệp trường : Ðại học Bách Khoa Hà Nội
3. Chuyên ngành : Tự động hóa
4. Năm tốt nghiệp : 2002

Thời gian công tác

2002 - 2006

2006 - 2010

2010 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên kinh doanh

Phó phòng kinh doanh phụ trách
khối doanh nghiệp khoáng sản
xi măng và nhựa

Trưởng phòng kinh doanh

Tóm tắt quá trình công tác:

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ THÚY AN
2. Tốt nghiệp trường : Ðại học Kinh tế Quốc Dân
3. Chuyên ngành : Kế toán
4. Năm tốt nghiệp : 2011

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian công tác

2011 - 2013

2013 - 2016

2016 - đến nay

Chức vụ trong công ty

Nhân viên thiết kế

Phó phòng kế toán

Trưởng phòng kế toán

ĐỘI NGŨ & NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

Hợp đồng số 20520 
HĐKT/ĐHĐL ngày 2 
tháng 11 năm 2018 
giữa cty TNHH tự 
động hóa Tiến Phát 
và trường Đại học 
Điện Lực

Hợp đồng số 
A0806/2018/HĐKT/ 
HĐKT/TP-SUNTECH 
giữa công ty TNHH 
Tự động hóa Tiến 
Phát và công ty 
TNHH đầu tư phát 
triển công nghệ 
Suntech Việt Nam

Hợp đồng kinh tế số 
A2805/2018/HĐKT/ 
TP- PL và công ty 
TNHH Tự Động Hóa 
Tiến Phát

Hợp đồng số 
A0805/2018/ HĐKT/ 
TP-APPLIANCZ ngày 
08/05/2018 giữa cty 
TNHH Tự Động Hóa 
Tiến Phát và công ty 
cp Appliancz Việt 
Nam

Hợp đồng kinh tế số 
A0404-2018/HĐK-
T/TP-TS ngày 04 
tháng 4 năm 2018 
giữa cty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát 
và công ty thực 
phẩm châu Á

Hơp đồng số 
A505-2017 /HĐKT/-
TA-TP ngày 05 tháng 
05 năm 2017 giữa 
Công Ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát 
và Công Ty TNHH 
Tân An

Cung cấp vật tư 
thiết bị giảng dạy

Cung cấp vật tư và 
thi công lắp đặt tủ 
điện

Thi công hạng mục 
điện hạ tầng ngoài 
nhà

Cung cấp vật tư và 
thi công lắp đặt tủ 
điện

Thi công lắp đặt 
điện nước cho nhà 
máy

Cung cấp tủ trung 
thế & hạ thế nhà 
máy Thủy điện 
Sardeung

Trường Đại học 
Điện Lực

Công ty TNHH 
đầu tư phát triển 

công nghệ 
Suntech Việt 

Nam

Công ty cổ phần 
PLD Phú Lâm

Công ty CP 
Appliancz Việt 

Nam

Công ty CP hóa 
chất thực phẩm 

Châu Á

Công Ty TNHH 
Tân An

869,000,000

1,643,784,000

1,931,490,000

1,502,600,000

1,285,216,517

2,280,400,000

2/11/2018

8/6/2018

28/5/2018

8/5/2018

4/4/2018

05/05/2017

1 tháng

2 tháng

2 tháng

2 tháng

3 tháng

10-12 tuần

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

9

10

11

12

13

14

Hợp đồng số 
A0402-2020/HĐKT/ 
TP- RV ký ngày 4 
tháng 2 năm 2020.

Hợp đồng số 
A1601-2020/HĐK-
T/TP-AT ký ngày 16 
tháng 1 năm 2020

Hợp đồng số 
A1501-2020/HĐK-
T/INTECOM - TP ký 
ngày 15 tháng 1 
năm 2020

Hợp đồng số 
A0711-2019/ HĐKT/ 
TP- ST ký ngày 7 
tháng 11 năm 2019

Hợp đồng số 
A0110-2019/ HĐKT/ 
TP- SO 18 ký ngày 1 
tháng 10 năm 2019

Hợp đồng số 
A0504-2019/ HĐKT/ 
TP- PB ký ngày 5 
tháng 4 năm 2019

Hợp đồng số 
A2003-2019/ HĐKT/ 
TP- AT ký ngày 20 
tháng 3 năm 2019

Hợp đồng kinh tế số 
A 2503-2019/HĐKT/ 
TP-AT ngày 25 tháng 
3 năm 2019 giữa 
công ty TNHH Tự 
động hóa Tiến Phát 
và công ty TNHH 
Airtech Việt Nam

Cung cấp tủ LV tòa 
nhà T3 Thăng Long 
Victory

Cung cấp vật tư và 
nhân công làm hệ  
điều khiển quạt hút 
và thi công điện 
xưởng X4

Cung cấp tủ bảng 
điện hệ BMS chung 
cư Vin Ocean Park 
Gia Lâm

Cung cấp tủ điều 
hòa thông gió tòa 
nhà T3 Thăng Long 
Victory

Cung cấp tủ bảng 
điện dự án TOYOTA 
Tây Bắc

Cung cấp hệ thống 
tủ điện PCCC và 
bơm nước Bệnh viện 
Bạch Mai

Cung cấp tủ điện hệ 
điều hòa thông gió 
dự án 558 Tam 
Trinh

Cung cấp hệ thống 
tủ điều khiển biến 
tầm xưởng X2,X3,X4 
nhà máy Huyndai 
Thành Công

Công ty TNHH M & 
E Rồng Việt

Công ty TNHH 
Airtech Việt Nam

Công ty CP Viễn 
thông đầu tư và 
thương mại quốc tế

Công ty TNHH đầu 
tư phát triển công 
nghệ Suntech Việt 
Nam

Công ty Cổ Phần 
đầu tư và phát triển 
số 18

Công ty Cổ Phần kỹ 
thuật xây dựng và 
cơ điện Phương 
Bắc

Công ty Cổ Phần Kỹ 
thuật nhiệt lạnh

Công ty TNHH 
Airtech Việt Nam

1,766,325,000

2,340,600,000

2, 111.439.196

1,845,600,088

1,263,862,885

1,273,328,000

1,333,630,000

1,369,368,000

4/2/2020

16/1/2020

15/1/2020

07/11/2019

01/10/2019

05/04/2019

20/03/2019

25/3/2019

5-7 tuần

4-6 tuần

5-7 tuần

1 tháng

4-6 tuần

4-6 tuần

4-6 tuần

2-3 tháng

CUNG CẤP TỦ BẢNG ĐIỆN VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, TÒA NHÀ, KHU CÔNG NGHIỆP

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

A



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  2120  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

Hợp đồng số 
A1904-2017
/ HĐKT/ SUNTECH-TP 
ngày 29 tháng 04 năm 
2017 giữa Công Ty 
TNHH Tự Động Hóa 
Tiến Phát và Công Ty 
TNHH Đầu Tư Phát 
Triển Công Nghệ 
SUNTECH Việt Nam

Hơp đồng số 
A404-2017/ HĐKT/-
TA-TP ngày 04 tháng 
04 năm 2017 giữa 
Công Ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát và 
Công Ty TNHH Tân An

Hơp đồng số 
A103-2017/ HĐKT/-
TA-TP ngày 01 tháng 
03 năm 2017 giữa 
Công Ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát và 
Công Ty TNHH Tân An

Hợp đồng số 
A2202-2017 /HĐKT/ 
TP-APPLIANCZVN ngày 
22 tháng 2 năm 2017 
giữa Công Ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát và 
Công Ty Cổ Phần 
APPLIANCZ Việt Nam

Hợp đồng số 
A1312-2016 /HĐKT/ 
SUNTECH-TP ngày 13 
tháng 12 năm 2016 
giữa Công Ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát và 
Công Ty TNHH Đầu Tư 
Phát Triển Công Nghệ 
SUNTECH Việt Nam

Tủ điện tòa nhà 
Hoàng Mai

Cung cấp tủ trung 
thế & hạ thế nhà 
máy Thủy điện 
Đatroukea

Cung cấp tủ trung 
thế & hạ thế nhà 
máy Thủy điện 
Pleikeo

Tủ điện tòa nhà

Tủ điện tòa nhà

Công Ty TNHH 
Đầu Tư Phát Triển 

Công Nghệ 
SUNTECH 
Việt Nam

Công Ty TNHH 
Tân An

Công Ty TNHH 
Tân An

Công Ty Cổ Phần 
APPLIANCZ 

Việt Nam

Công Ty TNHH 
Đầu Tư Phát Triển 

Công Nghệ 
SUNTECH 
Việt Nam

1,804,533,500

2,374,503,900

2,041,088,500

1,027,881,151

1,330,000,000

29/04/2017

04/04/2017

01/03/2017

22/02/2017

13/12/2016

6-8 tuần

10-12 tuần

10-12 tuần

6-8 tuần

5-7 tuần

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

15

16

17

18

19

Hợp đồng số 
A905-2016 /HĐKT/ 
TP-APPLIANCZVN 
ngày 09 tháng 05 
năm 2016 giữa Công 
Ty TNHH Tự Động 
Hóa Tiến Phát và 
Công Ty Cổ Phần 
APPLIANCZ Việt Nam

Hợp đồng kinh tế số 
1406c-2019 /HĐKT/ 
ĐTA-TP ngày 14 
tháng 5 năm 2019 
giữa công ty TNHH 
Tự Động Hóa Tiến 
Phát và công ty 
TNHH Điện Thành 
An

Hợp đồng kinh tế số 
1406a-2019 /HĐKT/ 
ĐTA-TP ngày 14 
tháng 5 năm 2019 
giữa công ty TNHH 
Tự Động Hóa Tiến 
Phát và công ty 
TNHH Điện Thành An

Hợp đồng kinh tế số 
1406b-2019 /HĐKT/ 
ĐTA-TP ngày 14 
tháng 5 năm 2019 
giữa công ty TNHH 
Tự Động Hóa Tiến 
Phát và công ty 
TNHH Điện Thành An

Hợp đồng kinh tế số 
1405a-2019 /HĐKT/ 
ĐTA-TP ngày 14 
tháng 5 năm 2019 
giữa công ty TNHH 
Tự Động Hóa Tiến 
Phát và công ty 
TNHH Điện Thành An

Tủ điện tòa nhà

Cung cấp máy 
cuốn đồng lá

Cung cấp thiết bị 
sấy chân không

Cung cấp thiết bị 
nạp dầu chân 
không

Cung cấp máy 
quấn dây

Công Ty Cổ Phần 
APPLIANCZ 

Việt Nam

Công ty TNHH 
Điện Thành An

Công ty TNHH 
Điện Thành An

Công ty TNHH 
Điện Thành An

Công ty TNHH 
Điện Thành An

1,138,562,700

1,237,500,000

1,364,000,000

863,500,000

561,000,000

09/05/2016

14/6/2019

14/6/2019

14/6/2019

14/5/2019

3-5 tuần

4 tháng

4 tháng

3 tháng

2.5 tháng

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

20

1

2

3

4

MÁY CÔNG CỤB
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

Hợp đồng số 
1206/2017/HĐK-
T/ngày 12 tháng 6 
năm 2017 giữa 
công ty TNHH Tự 
động hóa Tiến Phát 
và công ty Cp sản 
xuất thiết bị điện Hà 
Nội

Hợp đồng kinh tế số 
2018/HĐKT/ 
HBT-TP ngày 
12/6/2017 giữa 
công ty TNHH Tự 
động hóa Tiến Phát 
và công ty cổ phần 
chế tạo máy biến 
thế Hà Nội

Hợp đồng kinh tế số 
A240417/ HĐKT/ 
IMI-TP ngày 24 
tháng 4 năm 2017 
giữa công ty TNHH 
tự động hóa Tiến 
Phát và công ty cp 
Viện máy và dụng 
cụ công nghiệp

Hợp đồng kinh tế số 
A260916/ HĐKT/ 
IMI-TP ngày 26 
tháng 9 năm 2016 
giữa công ty TNHH 
tự động hóa Tiến 
Phát và công ty cp 
Viện máy và dụng 
cụ công nghiệp

Chế tạo máy 
quấn đồng lá

Cải tạo máy 
quấn dây cao thế

Cung cấp vật tư 
thiết bị và thi 
công hệ thống 
điều khiển cho 
khí nén máy 
công cụ

Cung cấp vật tư 
thiết bị và thi 
công hệ thống 
điều khiển cho 
khí nén máy 
công cụ

Công ty Cp sản 
xuất thiết bị 
điện Hà Nội

Công ty cổ 
phần chế tạo 
máy biến thế 

Hà Nội

Công ty cổ 
phần Viện máy 

và dụng cụ 
công nghiệp

Công ty cổ 
phần Viện máy 

và dụng cụ 
công nghiệp 

 

2,183,500,000

819,000,000

627,943,800

745,344,182

12/6/2017

12/6/2017

24/4/2017

26/9/2016

3 tháng

2 tháng

6-8 tuần

1-3 tuần

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

9

10

11

12

Hợp đồng kinh tế số 
1405b-2019 
/HĐKT/ ĐTA-TP 
ngày 14 tháng 5 
năm 2019 giữa 
công ty TNHH Tự 
Động Hóa Tiến Phát 
và công ty TNHH 
Điện Thành An

Hợp đồng kinh tế số 
B07032-2018 / 
HĐKT/ CTC-TP 
ngày 7 tháng 3 năm 
2018 giữa công ty 
TNHH Tự động hóa 
Tiến Phát và công 
ty cổ phần thiết bị 
điện và chế tạo biến 
thế Hà Nội

Hợp đồng kinh tế số 
2901/2018/HĐKT 
ký ngày 29/1/2019 
giữa công ty TNHH 
Tự động hóa Tiến 
Phát và công ty cổ 
phần thiết bị điện và 
chế tạo biến thế Hà 
Nội

Hợp đồng kinh tế số 
A2012-2017/HĐKT/ 
IMI-TP ngày 
20/12/2017 giữa 
công ty cổ phần 
Viện máy và dụng 
cụ công nghiệp với 
công ty TNHH Tự 
động hóa Tiến Phát

Cung cấp dây 
chuyền cắt chéo 
tôn Silic

Thiết kế chế tạo 
máy quấn dây

Cải tạo, nâng cấp 
dây chuyền máy 
cắt V cắt chéo

Cung cấp vật tư 
thiết bị

Công ty TNHH 
Điện Thành An

Công ty cổ 
phần thiết bị 

điện và chế tạo 
biến thế Hà Nội

Công ty cổ 
phần thiết bị 

điện và chế tạo 
biến thế Hà Nội

Công ty cổ 
phần Viện máy 

và dụng cụ 
công nghiệp 

1,760,000,000

858,000,000

1,633,940,000

1,479,500,000

14/5/2019

7/3/2018

29/1/2018

20/12/2017

4 tháng

9 tháng

3 tháng

3 tháng

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

5

6

7

8
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

Hợp đồng kinh tế số 
A1801-2016/ 
HĐKT/ IMI-TP ngày 
18 tháng 1 năm 
2016 giữa công ty 
TNHH tự động hóa 
Tiến Phát và công 
ty cp Viện máy và 
dụng cụ công 
nghiệp

Hợp đồng số 
2802/2020/ HĐKT/ 
TP- SH ký ngày 28 
tháng 2 năm 2020

Hợp đồng kinh tế số 
0301/2020/HĐK-
T/TP- SH ký ngày 3 
tháng 1 năm 2020

Hợp đồng số 
2510/2019/ HĐKT/ 
TP- SH ký ngày 25 
tháng 10 năm 2019

Chế tạo máy 
quấn dây đồng 
tự động

Cung cấp vật tư 
khí nén và nhân 
công lắp đặt dự 
án Ford 2020

Cung cấp vật tư 
khí nén và nhân 
công lắp đặt dự 
án Honda 2020

Cung cấp vật tư 
khí nén và nhân 
công lắp đặt dự 
án Ford 2019

Công ty cổ phần 
Viện máy và dụng 

cụ công nghiệp 

Công ty cổ phần 
công nghiệp 
Shinmeido

Công ty cổ phần 
công nghiệp 
Shinmeido

Công ty cổ phần 
công nghiệp 
Shinmeido

805,377,820

804,058,200

2,217,777,100

1,101,581,800

18/1/2016

28/02/2020

03/1/2020

25/10/2019

45 ngày

1 tháng

1 tháng

1 tháng

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

13

1

2

3

TỰ ĐỘNG  HÓA KHÍ NÉNC

Hợp đồng số 
A107-201//HĐKT/ 
TP-3B ngày 01 
tháng 7 năm 2017 
giữa công ty TNHH 
Tự động hóa Tiến 
Phát và công ty cổ 
phần 3 B

Hợp đồng kinh tế 
A2010-2016/ 
HĐKT/TP-3B ngày 
20 tháng 10 năm 
2016 giữa công ty 
TNHH Tự động hóa 
Tiến Phát và công 
ty cổ phần 3 B

Hợp đồng kinh tế 
A0608-2015/ 
HĐKT/TP-3B ngày 
06 tháng 8 năm 
2015 giữa công ty 
TNHH Tự động hóa 
Tiến Phát và công 
ty cổ phần 3 B

Cung cấp vật tư 
và thi công hệ 
thống điều khiển 
khí nén bàn gá 
Ford

Cung cấp vật tư 
và thi công hệ 
thống điều khiển 
khí nén bàn gá 
Ford

Cung cấp vật tư 
và thi công hệ 
thống điều khiển 
khí nén bàn gá 
Ford

Công ty
cổ phần 3 B

Công ty
cổ phần 3 B

Công ty
cổ phần 3 B

477,179,094

649,110,000

802,106,855

1/7/2017

20/10/2016

6/8/2015

3- 4 tuần

4-6 tuần

4-6 tuần

Tên, ngày
số hợp đồng

Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá trị
hợp đồng (VND)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

Ngày kết thúc
hợp đồng

4

5

6



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  2726  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

GIA CÔNG CHẾ TẠO VỎ TỦ ĐIỆN, THANG MÁNG CÁP



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  2928  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

TỦ BẢNG ĐIỆN TRUNG THẾ, HẠ THẾ CHO TÒA NHÀ, THỦY ĐIỆN



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  3130  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

TỦ BẢNG ĐIỆN TRUNG THẾ, HẠ THẾ CHO TÒA NHÀ, THỦY ĐIỆN



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  3332  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM PCCC, BƠM NƯỚC SINH HOẠT, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤTTỦ BẢNG ĐIỆN TRUNG THẾ, HẠ THẾ CHO TÒA NHÀ, THỦY ĐIỆN



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  3534  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM PCCC, BƠM NƯỚC SINH HOẠT, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  3736  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

TỰ ĐỘNG HÓA KHÍ NÉN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XE Ô TÔ CÔNG TY FORD, HONDA TỰ ĐỘNG HÓA KHÍ NÉN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XE Ô TÔ CÔNG TY FORD, HONDA



w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n   /  3938  /  w w w . t i e n p h a t s o l u t i o n s . v n

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

THIẾT KẾ THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY, TÒA NHÀ


