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74
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Trụ sở Trần Thái Tông
(Tran Thai Tong Office Building)

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đặt
bước chân vào thương trường với tôn chỉ hoạt
động “Chữ TÍN là nền tảng thành công của
doanh nghiệp”. Gần 20 năm qua, tôn chỉ ban
đầu ấy đã trở thành giá trị cốt lõi, được thấm
nhuần trong tư tưởng Ban Lãnh đạo Tập đoàn
cũng như toàn bộ 2500 nhân viên TLE – những
con người đang hạnh phúc làm việc, cống hiến
và xây dựng Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng
Long bền vững và thịnh vượng.

Thang Long TLE Group set the first step into the
market with the principle of operation “PRESTIGE
is the foundation of business success”. Nearly the
past 20 years, this original principle has become
a core value, which are imprinted in the minds of
Group Leaders and the entire 2500 employees of
TLE – those who are happy to work, dedicate and
share one dream together, which is to develop
Thang Long TLE Group sustainably and prosperously.

Trụ sở Hào Nam
(44 Hao Nam Office Building)
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Thang Long Elevator Equipment Group Co., Ltd. (Thang Long TLE Group) is a leading enterprise in the field of
supply and installation of building equipment in the Vietnamese market.
Having started by winning customers in the field of supply and installation of elevators and escalators, with clear
development orientation, Thang Long TLE Group continues to assert itself in the business activities of trading air
conditioning and furniture.
Thang Long TLE Group has increasingly striven for diversified products to be available to customers. It has paid
special attention to improving the quality of the construction and installation services to differentiate itself from
others as the leading company.
The Group has more than 2500 employees in its four affiliates namely: Thang Long TLE Group Co., Ltd, Viet Phat
Thang Long Co., Ltd, Thanh Thang Thang Long JSC., Thang Long Hanoi Architecture JSC.
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Quá trình phát triển

Thành lập Công ty Thang máy & Thiết bị Thăng Long với 21 nhân viên hoạt động trong lĩnh
vực cung cấp và lắp đặt thang máy thang cuốn Mitsubishi.

Thang Long Elevator & Equipment Co., Ltd. was established with 25 employees, operating in
the field of supply and installation of Mitsubishi elevators and escalators.

Trở thành nhà phân phối chính thức vể sản phẩm thang máy thang cuốn của hãng Mitsubishi
Tiếp tục mở rộng cung cấp lắp đặt sản phẩm điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi.

Became the official authorized distributor of Mitsubishi elevators and escalators, the company
expanded the business to supply and installation Mitsubishi electric air-conditioning system.

Thành lập VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh, chinh phục thị trường phía Nam.

A representative office was opened in Ho Chi Minh city to gain the South market.

TLE trở thành công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam xây dựng thành công Hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức Bureau Veritas Certification cấp.

TLE became the first elevator company in Vietnam that was given the quality management
system ISO 9001:2008 certification by Bureau Veritas certification.

• Thành lập VPĐD tại Đà Nẵng. Công ty đạt được sự phát triển mạnh mẽ với hơn 500 nhân viên.
• Mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội thất.
• Chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tập đoàn với các công ty thành viên: Việt Phát
Thăng Long, Thành Thắng Thăng Long. Tổng nhân sự toàn Tập đoàn đạt 1500 nhân viên.

• Opened representative office in Danang. The company’s number of employees reached 500.
• The company started to penetrate into and wood furniture production areas.
The company developed into a Group with two affiliated companies namely: Viet Phat Thang
Long co., Ltd. and Thanh Thang Thang Long. The Group’s total personnel was around 1500.

Chuyển đổi mô hình hoạt động của VPĐD Hồ Chí Minh thành Chi nhánh Hồ Chí Minh.

The Southern Branch of the Group was opened in Ho Chi Minh city
.

Thành lập Văn phòng đại diện của Tập đoàn tại thành phố Nha Trang.

The Group’s representative office was established in Nha Trang city.

Hoàn thành nhà máy số 2, nâng cấp nhà máy số 1 và khai trương Toà nhà điều hành, nhà
ăn của Công ty Cổ phần Thành Thắng Thăng Long tại Tân Uyên - Bình Dương, với quy mô
gần 70.000 m2 cho cả 2 nhà máy... Tổng mức đầu tư là gần 350 tỷ.

Completed construction of No.2 factory, and upgrade of No.1 factory, launching new
operation building, and canteen of Thanh Thang Thang Long JSC with total area of approx.
70,000 sqm for both factories. Total investment of 350 Bil VND.

Chính thức có thêm thành viên mới là Công ty CP Kiến trúc Thăng Long Hà Nội.
Thành lập Văn phòng đại diện Cần Thơ
Chuyển đổi mô hình hoạt động của VPĐD Đà Nẵng thành Chi nhánh Đà Nẵng.

Established representative office in Can Tho city.
Welcomed new member to Group: Thang Long Hanoi Architecture JSC.
Upgraded representative office in Danang City into Group’s branch.

Thành lập VPĐD của Tập đoàn tại Quảng Ninh.

Established representative office in Quang Ninh.

TLE được tổ chức BVC cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
(OHS) theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Đây là chứng chỉ về tiêu chuẩn về hệ thống quản lý
an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, theo đó xác định, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro liên quan đến
sức khỏe và an toàn của của người lao động.

TLE has been granted the certificate of Occupational Health and Safety Management
System (OHS) by BVC in accordance with OHSAS 18001: 2007. This is a standard certificate of
occupational health and safety management system, which identifies, controls and minimizes
risks related to the health and safety of workers.
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KHỐI KINH DOANH/SALES DIVISION

Giám đốc/Sales Director: (Mr) NGÔ KIM SƠN

KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN/FINANCIAL & ACCOUNTING DIVISION
Giám đốc/Finance Director: (Ms) LÊ THỊ HỒNG LIÊN

KHỐI KẾ HOẠCH VẬT TƯ/PLANNING DIVISION
Giám đốc/Planning Director: (Ms) TRẦN HẢI YẾN

Members Council
KHỐI MARKETING & HCNS/MARKETING & ADMINISTRATION DIVISION
Giám đốc/HR & Marketing Director: (Ms) LÊ THỊ QUỲNH MAI

BAN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN/INVESTMENT MANAGEMENT & OVERSEAS TRADING DIVISION
Giám đốc/Director: (Ms) NGUYỄN NHƯ QUỲNH

President - General Director

Occupational Health & Safety Committee

TRUNG TÂM HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH/BUILDING SYSTEM CENTER (BSC)
Giám đốc/Director: (Mr) TRẦN ANH TUẤN

PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG
& GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Labour Safety & Site Supervisory Department

TRUNG TÂM THI CÔNG LẮP ĐẶT 1/INSTALLATION CENTER 1
Giám đốc/Director: (Mr) NGUYỄN NAM DƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH - PHÓ TGĐ

Vice President

Vice President - Vice General Director

Branches

TRUNG TÂM THI CÔNG LẮP ĐẶT 2/INSTALLATION CENTER 2

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Giám đốc/Director: (Mr) NGUYỄN ĐÌNH THƯỜNG

Ho Chi Minh Branch

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Da Nang Branch

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHA TRANG

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BHBT/ QUALITY ASSURANCE & MAINTENACE CENTER
Giám đốc/Director: (Mr) LÊ ĐỨC HIỆP

Nha Trang Branch

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ
Can Tho Branch

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUẢNG NINH
Quang Ninh Branch

PHÒNG KỸ THUẬT KINH DOANH
Sales Engineering Department

PHÒNG CÔNG NGHỆ

Technology Department

PHÒNG PHÁP LÝ
Legal Department

PHÒNG ĐẦU TƯ MUA SẮM
Procument Department

BAN TƯ VẤN ĐẤU THẦU
Tender Committee
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• Oversea training:
To maintain and develop a qualified human resource with high professional competence, every year,
the Group sends a team of its officers, engineers & workers to training centers and factories of Mitsubishi
in Japan, Thailand, Singapore, etc., in accordance with co-operative training programs between
Thang Long TLE Group and Mitsubishi.
• Local training:
In addition, the Group regularly invites experts from Mitsubishi to directly train its engineers and workers on
site. As a result, this team has become the Group’s elite team of professionals who always keep up with
the most advanced technology in the world, always well prepared to meet the requirements of large
projects with high complexity.
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Staff qualification

Staff qualification

Tỷ lệ
Ratio

68%

/ Officer
Kinh nghiệm của công nhân viên

6%

Working experience of staff

14%

Nhân viên kinh nghiệm > 3 năm

50%

/ Worker

Experience more than 3 years

26%

Nhân viên kinh nghiệm > 5 năm
Experience more than 5 years

42%
30%

Nhân viên kinh nghiệm > 7 năm

80%

Experience more than 7 years

Nhân viên kinh nghiệm > 9 năm
Experience more than 9 years

Nhân viên kinh nghiệm > 11 năm

17%

74%

Experience more than 11 years

Bachelor

Thạc sỹ
Master

Diploma

Bậc 2 trở lên
From skill level 2

Bậc 1
Skill level 1
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Business Activities

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long hoạt động trên nguyên tắc coi trọng và

Thang Long TLE Group. with the spirit of “Prestige is the Company’s Success” has

giữ gìn chữ "TÍN", không ngừng nâng cao công nghệ thích nghi với sự thay đổi, hoàn

brought a wide range of best quality products and excellent service to customers with

thiện chất lượng dịch vụ để trở thành nhà cung cấp thiết bị tòa nhà hàng đầu Việt

the desire to satisfy their needs, in order to become the leading supplier of building's

Nam, với các sản phẩm và dịch vụ chính sau:

equipment in Vietnam with the main businesses, as follow:

THANG MÁY THANG CUỐN

MITSUBISHI ELEVATORS & ESCALATORS

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING

ĐỒ GỖ NỘI THẤT

WOODEN FURNITURE

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CONSULTANCY - DESIGN - CONSTRUCTION OF BUILDINGS

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT

INTERIOR & EXTERIOR CONSULTANCY - DESIGN - CONSTRUCTION
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HỢP TÁC CÙNG HÃNG MITSUBISHI
Collaboration with Mitsubishi
Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long và hãng Mitsubishi đã có lịch sử gần
20 năm và không ngừng được củng cố.
Năm 2001: Tập đoàn cung cấp và lắp đặt 25 bộ thang máy của hãng Mitsubishi, đặt nền móng cho mối quan
hệ hợp tác giữa hai bên.
Sau 3 năm, Tập đoàn đã khẳng định được năng lực mở rộng kinh doanh sản phẩm thang máy, thang cuốn.
Năm 2003: Phái đoàn cao cấp đầu tiên của Hãng Mitsubishi đã sang thăm và làm việc tại tập đoàn, đánh dấu
bước ngoặt mới quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Năm 2005: Tập đoàn thang máy Thiết bị Thăng Long trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm thang máy,
thang cuốn của Hãng Mitsubishi Nhật Bản.
Từ đó đến nay, hai bên luôn hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài, toàn diện. Minh chứng cho
mối quan hệ này là những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao cũng như sự hợp tác, trao đổi kỹ thuật giữa các
chuyên gia hai bên tại Hà Nội và Tokyo.
The good co-operation between Thang Long TLE Group and Mitsubishi has been
established and strengthened for more than 18 years.
In 2001: 2001 was the first year of our co-operation, marked by the Group’s supply
and installation of 25 Mitsubishi elevators to customers. It has grown its sales of
elevators and escalators during the past three years.
In 2003: the first high-ranking delegation of the Mitsubishi visited and worked with
the Group, marking a turning point in the co-operative relationship between the
two parties.
In 2005: Thang Long TLE became the authorized distributor of elevators and
escalators for Mitsubishi Japan.
The two parties since then have always aimed to strengthen every area in order to
maintain longterm co-operation. The milestones for this co-operation are the visits
between senior leaders as well as the co-operation and technical exchange among
experts from two parties in Hanoi and Tokyo.
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2011

GĐ Khối Thiết bị và Kinh doanh TM-TC, TT các hệ thống Năng lượng và điện
tử, Tập đoàn Mitsubishi - Ngài Tsuyoshi Matsumoto đến thăm và làm việc
ngày 15/03/2011.
Mr. Tsuyoshi Matsumoto - General Manager of Elevator & Escalator
Operation & Marketing unit, Power & Electrical System Division, Mitsubishi
Corporation - visited and worked at Thang Long TLE Group on 15/03/2011.

2003
Ngài Takahiro Nishikawa - Tổng quản lý ban MKT Quốc tế - Nhóm Hệ
thống tòa nhà, Tập đoàn Mitsubishi Electric sang làm việc tại TLE.
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2012
Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thiết bị Máy Công nghiệp, Tập đoàn Mitsubishi
- Ngài Keiichi Toma, và Giám đốc Khối Thang máy (MD-u), Tập đoàn Mitsubishi Ngài Tomoo Yoshikawa đến thăm và làm việc ngày 16/04/2012.
Mr. Keiichi toma - Division Manager of Industrial Machinery Business of Mc, Mr.
Tomoo Yoshikawa - Unit Manager of Elevator unit (MD-u) of Mc visited and
worked at Thang Long TLE Group on 16/04/2012.

Mr. Takahiro Nishikawa - General Manager, Overseas Marketing
Division, Building Systems Group visited and worked at TLE.

2014
Ngài Iwao Oda - Phó Tổng quản lý, Phòng Kế hoạch, Nhóm hệ thống tòa

2004
Ban Giám đốc họp cùng Hãng Mitsubishi.
Meeting between TLE’s Board of Directors and Mitsubishi.

2008

nhà, Tập đoàn Mitsubishi Electric sang thăm và làm việc ngày 15/09/2014.

Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric - Ngài Makoto Kondo thăm và

Mr. Iwao Oda - Deputy General Manager of Planning & Administration

làm việc ngày 16/02/2008.

Dept, Building System Group (MELCO) visited and worked at Thang Long

Mr. Makoto Kondo - Chief Managing Executive Officer, Group

TLE Group on15/09/2014.

President of Mitsubishi Electric Corporation visited and worked at
Thang Long TLE Group on16/02/2008.

2013
Ngài Shinji Sasaki - Phó Chủ Tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric sang thăm và
làm việc ngày 16 /10/2013.
Mr. Shinji Sasaki - Group Vice President - General manager of Mitsubishi
Electric Corporation visited and worked at Thang Long TLE Group
on16/10/2013.

2016
2007
Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric - Ngài Shinichi ITO thăm & làm
việc tại Thang Long TLE Group ngày 14/01/2007.
Mr. Shinichi Ito - Senior Vice President of Mitsubishi Electric Corporation
visited and worked at Thang Long TLE Group on 14/01/2007.

2010
GĐ cao cấp Khối Marketing QT và Hệ thống Xây dựng, Tập đoàn Mitsubishi
Electric - Ngài Junichiro Yoshioka thăm và làm việc ngày 07/07/2010.
Mr. Junichiro yoshioka - General Manager of Building Systems & overseas
Marketing Department, Mitsubishi Electric - visited and worked at thang
Long tLe Group on 07/07/2010.

2017
Ông Koichi Matsushita, Tổng Quản lý của Phòng Marketing Quốc tế
Hệ thống các tòa nhà C.
Mr. Koichi Matsushita - General Manager of Building Systems Overseas
Marketing Department - C visited and worked at TLE on 12/7/2017

Ngài Masahito Endo - TGĐ cao cấp Ban Marketing QT, thuộc Khối các HT
toà nhà và Ngài Ko Tanaka - Phó Tổng QL Phòng Marketing QT các HT toà
nhà C thuộc Ban Marketing QT, Khối các HT toà nhà - Tập đoàn Mitsubishi
Electric trong chuyến thăm TLE ngày 16/9/2016. Mr. Masahito Endo Senior General Manager of Overseas Marketing Division Building Systems
Group & Mr. Ko Tanaka - General Manager of Building Systems Overseas
Marketing Dept-C Mitsubishi Electric Corporation visited TLE on 16/9/2016.
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Ngày 29/4/2017, Ban lãnh đạo Tập đoàn gồm Chủ tịch Tổng Giám Đốc Lê Minh Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Dương Duy Ngọc, Phó Tổng Giám Đốc Phan
Ngọc Biên, đã có cuộc gặp gỡ tại Nhật Bản với ông Noboyuki Abe – Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Mitsubishi Electric kiêm Chủ tịch Khối Hệ thống tòa
nhà thuộc Tập đoàn Mitsubishi Electric Nhật Bản, Ông Masahito Endo – Tổng Giám đốc cao cấp Ban Marketing Quốc tế cùng các Quản lý cấp cao
thuộc Ban Marketing Quốc tế.
At the end of April, Thang Long TLE Board of Directors – President and General Director, Mr. Le Minh Hung; Mr. Duong Duy Ngoc and Vice General director,
Mr. Phan Ngoc Bien joined the discussion with Mr. Nobuyuki Abe – Senior Vice President & Group President, Building Systems of Mitsubishi Electric Japan and
Mr. Masahito Endo, Senior General Manager of BOD.

2016
Đoàn khách mời của Hãng Mitsubishi đến tham dự lễ kỷ niệm 15 năm
thành lập Tập đoàn TLE. Các đại diện đến từ: Mitsubishi Corporation Việt
Nam; Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Nhà máy
Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works, Mitsubishi Electric Building
Techno-Service, Mitsubishi – Hitachi Home Elevator Corporation đến từ
Nhật Bản; các đại diện từ Nhà máy Mitsubishi Elevator Asia từ TháiLan; và
các đại diện từ Mitsubishi Elevator and Escalator Engineering Center tại
Singapore.

Special guests from Mitsubishi visited TLE on the 15th anniversary include
representatives from: Mitsubishi Corporation Vietnam, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works, Mitsubishi Electric
Building Techno-Service, Mitsubishi – Hitachi Home Elevator Corporation
from Japan;representatives from Mitsubishi Elevator Asia factory from
Thailand; and from Singapore, representatives of Mitsubishi Elevator and
Escalator Engineering Center.

2018

2019

Ngài Masahito Endo - TGĐ cao cấp, Ban Marketing Quốc tế; Ngài Iwao
Oda - TGĐ cao cấp, Phòng Kế hoạch, thuộc Khối các HT tòa nhà, Tập
đoàn Mitsubishi Electric; Ngài Funayama Tetsu - Chủ tịch - Tổng Giám
Đốc Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam sang thăm và làm việc tại
TLE ngày 21/12/2018.

Ngài Iwao Oda - TGĐ cao cấp, Phòng Kế hoạch, Nhóm hệ thống tòa
nhà và Mr.Takashi Choh - Quản lý cấp cao, bộ phận Marketing quốc tế,
Nhóm Hệ thống các tòa nhà Tập đoàn Mitsubishi Electric; Ngài Naohiko
Miki - Phó chủ tịch Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam sang thăm
và làm việc tại TLE ngày 1/7/2019.

Mr.Masahito Endo - Senior General Manager, Overseas Marketing
Division, Building System Group; Mr.Iwao Oda - Senior General Manager,
Planning & Administration Dept., Bulding System Group, Mitsubishi
Electric; Mr. Funayama Tetsu - President and General Director, Mitsubishi
Corporation (Vietnam) Co., Ltd visit TLE on Dec 21, 2018.

Mr. Iwao Oda - Senior General Manager, Planning & Administration Dept.,
Building System Group; Mr Takashi Choh - Senior Manager, ASEAN Section
(BO2-1), Building Systems Overseas Marketing Dept -2 (BO2), Overseas
Marketing Division, Building Systems Group; Mr Naohiko Miki - Vice President,
Mitsubishi Corporation Vietnam Co., Ltd visit TLE on July 1, 2019.

Ban Tổng Giám đốc thăm và làm việc cùng Hãng Mitsubishi tại Nhật Bản ngày 11/12/2013.
Thang Long TLE Board of Director visited and worked with Mitsubishi in Tokyo - Japan on December 11th 2013
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Supply - Installation & Maintenance Capacity

Total elevator/escalator

thang
units
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tỉnh thành
provinces

Tập đoàn luôn hướng tới mục tiêu làm hài lòng mọi khách
hàng, đối tác trong suốt quá trình từ tư vấn đến dịch vụ hậu
mãi. Đội ngũ kinh doanh được đào tạo chuyên nghiệp sẽ
giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp, đồng
thời yên tâm về độ bền trong lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng
với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Tập Đoàn. Đó chính
là nền tảng cho chiến lược phát triển, cơ sở cho tăng trưởng
kinh doanh những năm qua và trong tương lai.
TLE có: Kinh nghiệm gần 20 năm kinh nghiệm trong
ngành, đảm bảo Uy tín và chất lượng sản phẩm,
dịch vụ.
TLE có: Đội ngũ hàng trăm kỹ sư và công nhân thi
công được đào tạo bài bản và trải qua các bài
kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tham gia công tác.
TLE có: Quy trình thi công và quản lý chất lượng
chặt chẽ đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn theo
tiêu chuẩn Hãng Mitsubishi.
TLE có: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý an
toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn
OHSAS 18001:2007.
TLE là: Một trong những đơn vị phân phối sản phẩm
của Hãng Mitsubishi đạt điểm số cao nhất trong
các lần đánh giá chất lượng thi công lắp đặt và an
toàn lao động do hãng Mitsubishi tiến hành.

The Group always strives for customers and partners’ satisfaction from the consulting stage to the after-sales service
one. The sales team is professionally trained to help customers select the most suitable products. Customers will
also be assured of the durability of the product installed and of the maintenance service by an experienced team
of engineers. That is the foundation for the development strategies and the basis for business growth over the past
years and into the future.
In the area of installation, Thang Long TLE Group has built up a team of competent and experienced engineers
who are continuously trained and whose competence is continuously improved to ensure that they can meet
the increasing requirements of modern projects. In this way possible errors can be minimised by supervising the
construction work from the date of signing the contract until the test acceptance and handover dates.
The technical staff always aim to increase skill level, and to accumulate experience for proper and safe installation
of products. After installation, the maintenace activities will be carried out regularly to ensure the smooth operation
during product's life time.
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Strict Training - Control of Quality of Installation

Thang đào tạo học viên tại 27/75 Trần Thái Tông
Serious training - Strictly control the quality of installation
In order to achieve stable and safety constructing quality,
Thang Long TLE Group has built and complemented seriously
methodical, rigorous and continuous training process in stages
for superintendents as well as constructing and maintenance
warranties workers.

Thang đào tạo học viên tại 27/75 Trần Thái Tông
Để đạt được chất lượng thi công ổn định, an toàn, Thang Long TLE
Group đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đào tạo bài bản,
chặt chẽ, liên tục theo các giai đoạn cho đội ngũ kỹ sư chỉ huy công
trình cũng như công nhân thi công và bảo hành bảo dưỡng. Theo đó,
song song với việc đào tạo lý thuyết, tất cả các kỹ sư và công nhân đều
được thực hành thực tế tại khu vực thang máy và thang cuốn của học
viên tại Văn phòng Trần Thái Tông. TLE đảm bảo tất cả đội ngũ lắp đặt
đều có chuyên môn vững vàng, hiểu rõ về sản phẩm, kiểm soát tốt các
công đoạn thi công.
Ngoài đào tạo trong nước, TLE còn phối hợp với Hãng Mitsubishi để thực
hiện đào tạo và cập nhật công nghệ liên tục tại Nhật Bản, Thái Lan,
Singapore.
Quy trình quản lý chất lượng (QC) được thực hiện chặt chẽ và gắt gao
qua 3 bước giúp hạn chế tối đa lỗi sai sót trong từng công đoạn thi
công. Điều này thể hiện trách nhiệm cung cấp tới khách hàng những
chiếc thang được vận hành êm ái an toàn và sự tôn trọng đối với công
việc mình đang làm cũng như cái TÂM của Thang Long TLE Group đối
với mỗi công trình dù lớn hay nhỏ.

Accordingly, in parallel with theory training, all superintendents
and workers are able to be trained in a practical way at the
elevator and escalator area for trainees at Tran Thai Tong office.
This ensures that all member of instructing team have strong
expertise, good understanding of the product, and good
control of the constructing stages.
Careful and methodical training combined with strict quality
control (QC) and the responsibility to provide customers with
smoothly operated elevators has shown respect for the work
and projects no matter how big or small they are as well as the
spirit of Thang Long TLE Group.
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Cung ứng vật tư lắp đặt chất lượng
quản lý khoa học
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công lắp đặt ở mức cao nhất, TLE đặc biệt chú trọng xây dựng quy trình
cung ứng vật tư khoa học và chặt chẽ. Điều này thể hiện ở việc lựa chọn khắt khe các nhà cung cấp vật tư
có uy tín nhất trên thị trường, có chứng chỉ quản lý chất lượng tốt.
Nhờ đó, TLE luôn duy trì duy trì nguồn vật tư dồi dào và được sắp xếp, quản lý khoa học, đáp ứng nhanh chóng
và chính xác cho công tác thi công lắp đặt và nhu cầu thay thế vật tư của các công trình.
Ngoài ra, dụng cụ đồ nghề thi công cũng được bảo dưỡng và kiểm định thường xuyên. Làm tốt từ khâu nhỏ
nhất là yếu tố quan trọng giúp TLE giữ gìn UY TÍN của mình trong suốt gần 20 năm hoạt động.

To ensure the highest level of construction progress and quality, TLE pays special attention to building a strict and
scientific supply process. This is reflected in the rigorous selection of the most reputable material suppliers in the
market, with good quality management certificates.
As a result, TLE always maintains a plentiful and well-arranged source of materials, manages science, responds
quickly and accurately to construction work and the need to replace materials of the works.
In addition, construction tools and equipment are regularly maintained and inspected. Doing well from the
smallest stage is an important factor to help TLE keep its PRESTIGE during nearly 20 years of operation.
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Thang cuốn series Z

Thang cuốn SMEC

Thang tải hàng

Thang tải thức ăn

Thang tải khách không
phòng máy

Thang tải khách có
phòng máy

Thang tải khách có
phòng máy

Thang tải khách không
phòng máy

Thang máy gia đình

Thang tải khách không
phòng máy

Thang tải khách tốc độ
cao có phòng máy

Thang tải khách
có phòng máy
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

The Manor Central Park, Hanoi - 123 home elevators

Trung tâm SX chương trình, Đài truyền hình Việt Nam - 12 thang máy xuất xứ Nhật Bản, tốc độ 3.5m/giây
Vietnam Television Program Production Center, VTV - 12 elevators made in Japan, Speed 3.5m/s
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Featured Projects

Mipec Riverside, Hanoi - 39 units

Trụ sở Bộ Ngoại giao (Mininistry of Foreign Affairs Headquarters) - Hanoi (21 units)
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Trụ sở Vinacomin, Cầu Giấy,
Hà Nội/ Vinacomin Tower,
Cau Giay, Hanoi.
23 thang máy, 6 thang cuốn
xuất xứ Nhật Bản. Tốc độ 6m/
giây - là tốc độ cao nhất của
Hãng Mitsubishi được lắp đặt
tại Việt Nam.
Sunshine Center - 16 Pham Hung, Hanoi

Sunshine City Hanoi - Ciputra, Hanoi

Sunshine Garden - Hai Ba Trung, Hanoi

23 elevators, 6 escalators
made in Japan. Speed 6m/s
- it is the highest speed of
Mitsubishi elevator installed in
Vietnam

Sunshine City Sai Gon - Phu Thuan, HCMC

Các công trình lớn thuộc Sunshine Group: (Sunshine Group’s projects) - 100 units

HaDo Centrosa, TP. HCM - 27 units

An Binh City, Ha Noi - 22 units

Trung tâm Điều hành và Thông tin viễn
thông Điện lực Việt Nam, Ba Đình,
Hà Nội/ EVN Tower, Ba Dinh, Hanoi
16 thang máy xuất xứ Nhật Bản, tốc độ
cao nhất 4m/giây
16 elevators made in Japan, speed 4m/s

Golden Park - Cau Giay, Hanoi - 19 units

Khu biệt thự Thủy Nguyên - 20 units
Thuy Nguyen Villa Area, Ecopark, Hung Yen
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Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (108 Hospital, Hanoi) - 31 units

Sun Grand City, Hanoi - 34 units

Profile

Bệnh viện Việt Đức (Viet Duc Hospital, Ha Nam) - 40 units

Home City, Hanoi - 23 units

Ecopark, Hanoi (27 units)
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Prosper Plaza, HCMC - 18 units

Hoa Binh Green City, Da Nang - 18 units

Sapa Mgallery, Lao Cai - 21 units

Ba Na Hills, Da Nang - 37 units

Movenpick, Radisson Blu & Condotel Hotel, Nha Trang - 18 units

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay,
Phu Quoc - 18 units

FLC Twin Towers,
Hanoi - 17 units
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Giới thiệu chung về Điều hòa không khí Mitsubishi
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi là
thương hiệu đã được khẳng định trên toàn thế giới với
chất lượng hoàn hảo và các tính năng ưu việt.

Known the world over, Mitsubishi Electric is a trusted
household name associated with a variety of products and services.

Với thiết kế nhỏ gọn linh hoạt, hệ thống cho phép
lựa chọn vị trí lắp đặt đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu
điều hòa không khí cho căn hộ, cao ốc, trường học
văn phòng bệnh viện và nhà xưởng. Trong quá trình
phát triển sản phẩm, Mitsubishi Electric luôn cân nhắc
đến yếu tố môi trường, nhờ đó đã tạo nên thành quả
là những thiết bị hoạt động mạnh mẽ, ít tiêu hao
năng lượng, có hiệu suất năng lượng cao (COP) và
góp phần gia tăng sự thoải mái cho người dùng.

Challenged to create air conditioning systems that
provide exemplary performance in the wide-ranging
climatic conditions found throughout Japan, Mitsubishi Electric’s engineers develop amazingly sophisticated yet durable units and systems capable of constant
use under virtually any natural climatic condition on
earth. Each product is an amazing feat in its own, delivering years of quiet operation, energy-efficient performance and minimum impact on the environment.

City Multi – VRF (Commercial)

Multi Split – M-RAC (Residential)

Hệ thống điều hòa phù hợp với các tòa nhà lớn, cao
ốc, văn phòng, trung tâm thương mại...

Hệ thống điều hòa phù hợp sử dụng trong các căn
hộ cao cấp.
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Sản phẩm điều hòa City Multi
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Sản phẩm Multi Split

Thông tin sản phẩm - Product introduction
VRF là một hệ thống điều hòa không khí kiểu tiết lưu
trực tiếp, với 1 dàn nóng lắp đặt ngoài trời kết nối
được với nhiều dàn lạnh trong nhà. Lưu lượng môi
chất làm lạnh có thể điều chỉnh theo công suất của
dàn lạnh bằng máy nén biến tần ở dàn nóng. Trong
một văn phòng nhỏ, có thể lắp dàn lạnh công suất
nhỏ. Điện năng tiêu thụ dễ dàng được kiểm soát nhờ
bộ điều khiển trung tâm tích hợp khả năng đo đếm
điện năng tiêu thụ của dàn lạnh. Có nhiều chủng loại
dàn lạnh khác nhau để phù hợp với yêu cầu về thiết
kế nội thất.

VRF is a multi and direct expansion type air conditioning system where by one outdoor unit can be
connected with multiples indoor units. The amount of
refrigerant can be regulated freely according to the
load on the indoor unit by the inverter driven compressor in the outdoor unit. Zoning in a small office is
possible with a small capacity indoor unit. Energy conservation is easily handled because individual indoor
units can stop and start their operation as needed.
There are various indoor units available in order to suit
various interior design needs.

Ưu điểm - Advantages
1 - Đáng tin cậy - Reliable
Được thiết kế và sản xuất theo những tiêu chuẩn khắt
khe nhất, dòng sản phẩm CITY MULTI VRF là một trong
những hệ thống điều hòa không khí hiện đại & bền
bỉ nhất hiện nay. Lắp đặt đơn giản và bảo dưỡng dễ
dàng, CITY MULTI là giải pháp lý tưởng và đáng tin
cậy để đảm bảo cho sự đầu tư.

Designed and manufactured to the highest standards,
the CITY MULTI range offers one of the most reliable air
conditioning systems available. Simple to install and
easy to maintain, so this range provides ideal solutions
you can trust to protect your investment.

2 - Hiệu quả vượt trội - Outstanding performance
Tất cả các máy nén của hệ thống CITY MULTI VRF đều
là loại máy nén biến tần giúp đáp ứng chính xác nhu
cầu làm lạnh và sưởi ấm của tòa nhà đồng thời tiết
kiệm điện năng.
All CITY MULTI compressors are inverter-driven type,
which vary its speed to match the indoor cooling or
heating demand and therefore only consumes the
energy that is required.
3 - Linh hoạt trong thiết kế - The two-pipe zoned system designed for Heat Pump Operation
Với đa dạng chủng loại dàn lạnh và việc kết nối linh hoạt với hệ thống ống môi chất, dòng sản phẩm CITY
MULTI VRF có thể đáp ứng tất cả ứng dụng. Có thể kết nối được với số lượng lên đến 50 dàn lạnh (đối với dòng
Y) trong cùng một tổ dàn nóng, tỉ số kết nối lên đến 130% giúp tối đa hóa lựa chọn thiết kế của các kỹ sư.
With a wide range of indoor unit line-up in connection with a flexible piping system, the CITY MULTI series can be
configured for all applications. Up to 50 (Y series) indoor units can be connected with up to 130% connected
capacity to maximize engineer’s design options.
4 - Bảo vệ môi trường - Environmental Protection
Hệ thống City Multi VRF sử dụng môi chất R410A là một môi chất làm lạnh hiệu quả hơn vì nó có nhiệt dung
riêng cao hơn so với R407C hoặc R22. Khả năng truyền tải năng lượng cao hơn này cho phép sử dụng kích
thước ống nhỏ hơn, ống dẫn dài hơn và giảm lượng môi chất làm lạnh trong hệ thống.
As R410A has a higher specific heat capacity than R22, the pipework is smaller. This means the pipe itself is
cheaper, easier to install and less riser space is required within the building.

Hệ thống điều hòa 1 dàn nóng kết nối nhiều dàn
lạnh (Inverter Multi-Split Air Conditioning) là hệ thống
điều hòa chuyên dụng cho các căn hộ cao cấp. Với
những ưu điểm:

For luxury mansion and condominium, Maximize the
comfortability with a single outdoor unit, Mitsubishi
Electric Inverter Multi split Systems

Thiết kế dàn lạnh hiện đại, linh hoạt theo nhu
cầu sử dụng, phù hợp với không gian nội thất
đa dạng

Space Savings

Tiết kiệm không gian lắp đặt dàn nóng

Silent Control

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng

Flexible Choice.

Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh, bảo trì hệ thống
Thẩm mỹ cao.

Economical Operation
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Quy trình quản lý dự án & Năng lực lắp đặt

Project management process & Installation capacity

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (TLE) với nhiều năm hoạt động sáng tạo và phát triển liên tục đã
khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bằng uy tín và kinh nghiệm.

Thang Long TLE Group with many years of creative operating and continuous developing has affirmed their own
position in the market by their prestige and experience.

Nhân sự

Chất lượng

TLE sở hữu đội ngũ công nhân và kỹ sư lành nghề,
có trình độ cao và có kinh nghiệm trong quá trình
thi công. TLE sẵn sàng đáp ứng lượng nhân sự lớn
phục vụ cho dự án. Định kỳ tổ chức huấn luyện
và đào tạo công nhân, kỹ sư các ứng dụng công
nghệ mới vào sản xuất thi công.

Luôn kiểm soát các vấn đề về kỹ thuật để đảm bảo
hệ thống hoạt động an toàn, khâu nhập và quản
lý vật tư thiết bị được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo
quy trình lắp đặt được giám sát và thi công đạt
chất lượng. Các tổ QC hoạt động giám sát độc lập
để hướng tới sự hoàn mỹ cho sản phẩm phục vụ
khách hàng.

Humance Resources
TLE has got skilled teams of engineers and workers
who have acquired lots of experience over the years
of working. TLE is always ready to provide a large
number of proficient human beings for every project.
TLE periodically organizes training workers and engineers to apply new technologies to their job.

Quality
TLE always controls the technical issues to ensure the
safe operation of the system. The import plan and
management of materials and equipment are strictly
controlled. Besides, the installation process is supervised to ensure the quality of the products. After that,
the QC teams operate an independent supervision
to bring the best products to customers.

Prestige
Customer satisfaction with the products delivered is the mission of the company.

Project management

Uy tín

Quản lý dự án

Đặt sứ mệnh sự hài lòng của khách hàng với sản
phẩm đã bàn giao là sứ mệnh của công ty.

Quản lý tốt nhân lực, vật tư để hướng đến tiết kiệm
chi phí đầu tư ban đầu nên giá thành giảm so với
các đơn vị khác.

ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007
TLE áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001: 2015 và Hệ thống Quản lý An toàn và sức
khỏe nghề nghiệp (OHS) theo tiêu chuẩn OHSAS
18001:2007 vào quản lý thi công.

Bảo hành bảo trì
Số lượng đội ngũ bảo hành bảo trì
lớn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của
khách hàng trong 12h làm việc. Nhân
viên phục vụ Bảo hành bảo trì thực
hiện văn hóa công ty thân thiện, cởi
mở làm hài lòng khách hàng cả về
chuyên môn và thái độ phục vụ.

Tiến độ
Với lực lượng nhân sự, máy móc, quản lý dự án như
trên, TLE luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng về
tiến độ đã cam kết.

Well managing human resources and materials to
save initial investment costs, thus reducing prices
compared to rivals.

Progress
With great human resources, machinery and project
management as above, TLE always meets customers’
requirements about the committed progress.

ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007
TLE applies the ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007
quality management system to construction
management.

Maintenance & Warranty
A huge number of personnel responsible for warranty
& maintenance function to meet customer requirements within 12 working hours. The maintenance
& warranty staffs implement the company culture
of friendly and open that satisfies customers both in
terms of expertise and service attitude.
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Công trình tiêu biểu

Monumental projects

Tòa nhà Văn phòng Thùy Dương Plaza - Đường Ngã Năm sân bay Cát Bi - Hải Phòng
Tổng công suất lạnh: 8.216.000 Btu/h

Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang
Tổng công suất lạnh: 9.601.000 Btu/h
Tòa nhà 96 Định Công, Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 2.600.600 Btu/h

Khách sạn Swiss Bel Hotel Dakruko - Số 30 Nguyễn Chí Thanh - Buôn Mê Thuột - Đăk Lắc
Tổng công suất lạnh: 3.300.000 Btu/h

Tòa nhà đa năng Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 2.483.000 Btu/h

Bệnh viện YHCT Quân Đội - Số 442 Kim Giang,
Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 11.200.600 Btu/h

Nhà đa năng 17 tầng - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - X. Minh Khai H. Từ Liêm - Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 5.886.000 Btu/h

Trụ sở ngân hàng VCB Hưng Yên - Bần Yên Nhân Mỹ Hào - Hưng Yên
Tổng công suất lạnh: 1.710.850 Btu/h

Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc, Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 1.100.000 Btu/h
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Công trình tiêu biểu

Monumental projects

Học viện Hậu cần - Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 4.063.700 Btu/h

Học viện Quân Y - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 5.634.000 Btu/h

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Sơn La
Tổng công suất lạnh: 2.057.436 Btu/h

Văn phòng TLE - 27 Trần Thái Tông
Tổng công suất lạnh: 2.927.770 Btu/h

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An - Số 1 Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Tổng công suất lạnh: 6.642.000 Btu/h

Tòa nhà cao cấp Westa - KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 1.853.000 Btu/h
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EVN - Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 1.690.304 Btu/h

Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải Trung Ương - Số 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Tổng công suất lạnh: 3.555.000 Btu/h
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Công ty Cổ Phần Thành Thắng Thăng Long hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội
thất xuất khẩu và hoàn thiện nội thất cho các công trình văn phòng, khách sạn, biệt thự,
chung cư, khu nghỉ dưỡng resort cao cấp.
Được thành lập năm 2009, trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Thành Thắng
Thăng Long đã từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và tạo được vị trí vững chắc
trên thị trường quốc tế.
Đào tạo nguồn lực nhân sự và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất là 2 yếu tố được chú
trọng hàng đầu tại Thành Thắng Thăng Long. Nhờ đó, đến nay Thành Thắng Thăng Long
sở hữu khối nhà xưởng hiện đại 2 tầng trên diện tích gần 80.000m2 tại Đường Nguyễn
Khuyến, xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương cùng đội ngũ hơn 1500 công nhân
viên dày dặn kinh nghiệm trong quản lý và sản xuất.
Mỗi năm, Thành Thắng Thăng Long xuất khẩu bình quân gần 2800 containers vào các thị
trường lớn như Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp... tương đương doanh thu hơn 45 triệu USD. Bên
cạnh đó, tại thị trường trong nước, Thành Thắng Thăng Long trở thành thương hiệu uy tín
được các chủ đầu tư lựa chọn sản xuất - thi công cho các công trình khách sạn, resort,
villa sang trọng đẳng cấp; doanh thu hàng năm trong mảng này đạt hơn 200 tỷ VND.
Tổng doanh thu hàng năm của cả hai mảng sản phẩm trên là gần 1.200 tỷ VND.
Với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu để đạt đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ
chuẩn mực, Thành Thắng Thăng Long đang vững vàng trên con đường chinh phục để trở
thành nhà sản xuất xuất khẩu đồ gỗ nội thất hàng đầu tại Việt Nam.

Thanh Thang Thang Long JSC specializes in interior wooden furniture manufacturing for
export and finalizing interior design for offices, hotels, villas, residential apartment, luxury
resorts.
Training human resources and investing in factory construction are the two top priority
factors at Thanh Thang Thang Long. Thanks to that, Thanh Thang Thang Long owns a modern 2-storey factory block on an area of nearly 80,000m2 at Nguyen Khuyen Street, Tan
Hiep Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province with a team of more than 1500
experienced employees.
Each year, Thanh Thang Thang Long exports an average of nearly 2800 containers to major markets such as the US, the Netherlands, Germany, France... equivalent to more than
US $ 45 million in revenue. In addition, in the domestic market, Thanh Thang Thang Long
has become a prestigious brand name chosen by investors to produce - construct for
luxurious hotels, resorts and villas; the annual revenue reaches more than VND 200 billion.
The annual revenue of export market and domestic market is nearly VND 1200 billion.
With the aim to gain standardized product quality and service, considering “Integrity”as
the utmost priority of the company in business activities, TTTL promises to keep developing
strongly more and more, to be deserved with customers’ trust and expectation as well as
the dedication of the staff in the company and the corporation.
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CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ NGUỒN LỰC SẢN XUẤT
Facilities and manufacturing capability

Profile

QUY MÔ NHÀ XƯỞNG
Factory Area

Thành Thắng Thăng Long có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống văn phòng, nhà xưởng 2 tầng
quy mô lớn được đầu tư hiện đại tại đường Nguyễn Khuyến, xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương trên
diện tích gần 80.000 m2. Sở hữu đội ngũ nhân lực dày dặn kinh nghiệm và ưu tú về tay nghề cùng với dây
chuyền sản xuất và hệ thống máy hiện đại, năng lực xuất khẩu bình quân của Thành Thắng Thăng Long đạt gần
2800 conts/năm, tương đương hơn 45 triệu USD. Doanh thu trong hoạt động sản xuất và thi công đồ gỗ nội thất

DOANH THU HÀNG NĂM
Annual Revenue

các công trình trong nước đạt khoảng 200 tỷ VND. Tổng doanh thu hàng năm của cả hai mảng sản phẩm trên
là gần 1.200 tỷ VND.

NHÀ MÁY SỐ 1
No 1. Factory

NHÀ MÁY SỐ 2
No 2. Factory
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Thanh Thang Thang Long has headquarters in Ho Chi
Minh City and large-scale mordern office and 2-storey
manufacturing complex is located in an area of nearly
80,000 m2 at Nguyen Khuyen Street, Tan Hiep Commune,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province. Possessing an
experienced and elite workforce, along with the art
production line and machinery, TTTL's average export
capacity reaches nearly 2800 conts/year, equivalent to
more than $45 million. Revenue from manufacturing and
constructing wooden furniture for domestic projects is
about 200 billion VND. The annual revenue of export
market and domestic market is nearly VND 1200 billion.
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THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
Domestic Market

NĂNG LỰC XUẤT KHẨU
Export Capacity
Thành Thắng Thăng Long đã xuất khẩu sản phẩm
vào các thị trường lớn như: Mỹ, Đan Mạch, Đức,
Pháp,Ý, Anh, Hà Lan, Bỉ, Úc... Năng lực xuất khẩu
bình quân của Thành Thắng Thăng Long đạt gần
2800 conts/năm, tương đương doanh thu hàng
năm hơn 45 triệu USD.
Mục tiêu của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng về
chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và theo
sát xu hướng để đáp ứng nhu cầu của thị trường
quốc tế.

Thanh Thang Thang Long has exported products to
big markets like: US, Denmark, German, France, Italy,
England, Netherland, Belgium, Australia... TTTL's
average export capacity reaches nearly 2800
conts/year, equivalent to more than $45 million.
Our goal is to satisfy customers in terms of product
quality, delivery schedule and follow trends to meet
the needs of the international market.

CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH
Major Export Markets

Mỹ, Đan Mạch, Đức, Pháp, Ý, Anh, Hà Lan, Bỉ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG
Major Clients

Thành Thắng Thăng Long là thương hiệu uy tín được
khách hàng tin tưởng và lựa chọn sản xuất thi công
đồ gỗ nội thất cho các dự án khách sạn, resort,
chung cư, villa trên khắp cả nước. Doanh thu hàng
năm trong lĩnh vực này đạt hơn 200 tỷ VND.

Thanh Thang Thang Long is a prestigious brand in
manufacturing and constructing wooden furniture
for hotel, resort, apartment and villa, etc across the
country. The annual revenue in this field is more
than VND 200 billion.
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRONG NƯỚC
Domestic Featured Projects

HYATT RESORT - PHÚ QUỐC
Chủ đầu tư (Investor): Công ty cổ phần AB Phú Quốc (AB Phu Quoc Join Stock CORP)
Địa chỉ (Address): Mũi Móng Tay, Cửa Cạn, Phú Quốc - Cua Can - Phu Quoc, Kien Giang Province, Vietnam
Loại công trình (Typer of work): Resort 5*
Phong cách (Style): Á đông đương đại - Contemporary Asian
Hạng mục (Scope): Cung cấp – Lắp đặt – Thi công hoàn thiện nội thất 63 phòng ngủ, 54 villas, hành lang,
sảnh thang máy - Supply - Installation – Construction & Finalizing the interiors of 63 bedrooms, 54 villas,
corridors, elevator halls

HYATT RESORT

Năm thực hiện: 2016 - Hoàn Thành: 2017
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Chủ đầu tư (Investor): CTCP A&B Sài Gòn Nha Trang - A&B Sai Gon Nha Trang Joint Stock CORP
Địa chỉ (Address): 44 Trần Phú, TP .Nha Trang - 44 Tran Phu street, Nha Trang city
Loại công trình (Typer of work): Trung Tâm Thương Mại, khách sạn và dịch vụ - Commercial Centre, hotel and
service
Hạng mục (Scope): Cung cấp - Lắp đặt - Thi công hoàn thiện đồ gỗ nội thất sảnh, khối công cộng, khối
phòng ngủ: 434 phòng - Supply - Installation – Construction & Finalizing the interior wooden furniture in lobby,
public area, bedroom blocks: 434 rooms
Năm thực hiện: 2017 - Hoàn Thành: 2019

AB CENTRAL SQUARE

HYATT HOTEL - NHA TRANG (AB CENTRAL SQUARE)
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QUINTER CENTRAL
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QUINTER CENTRAL
Chủ đầu tư (Investor): Cty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang - HOANG THANH NHA TRANG JOINT STOCK CO.,
Địa chỉ (Address): 86/4 Trần Phú, TP.Nha Trang - 86/4 Trần Phú street, Nha Trang city
Loại công trình (Typer of work): Khách sạn 5 sao - Hotel is an international 5-star
Hạng mục (Scope): Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất gồm 168 phòng khách sạn,sảnh, nhà hàng, hồ bơi,
spa, Gym - Supply - Installation – Construction & Finalizing the interior furniture, including 168 hotel rooms, lobby, restaurant, swimming pool, spa, gym
Năm thực hiện: 2017 - Hoàn Thành: 2018
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ARMY HOTEL
Địa chỉ (Address): 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội - 1A Nguyen Tri Phuong, Ba Đinh, Ha Noi
Loại công trình (Typer of work): Khách sạn 5 sao - Hotel is an international 5-star
Hạng mục (Scope): Cung cấp, lắp đặt phòng ngủ 228 phòng, sảnh, nhà hàng, hồ bơi, Gym, spa - Supply
- Installation – Construction & Finalizing the interior furniture, including 228 hotel rooms, lobby, restaurant,
swimming pool, spa, gym.
Năm thực hiện: 2014 - Hoàn Thành: 2014

ARMY HOTEL
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OCEAN GATE HOTEL & RESIDENCE

BRILLIANT HOTEL

Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong (Van Phong Corp)

Địa chỉ (Address): 162 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng - 162 Bach Dang, Hai Chau
1 ward, Hai Chau district, Danang city

Địa chỉ (Address): 08 Hoàng Hoa Thám, Tp Nha Trang, Khánh Hòa - 08 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang city,
Khánh Hòa province
Hạng mục (Scope): Cung cấp 308 căn hộ, 57 phòng khách sạn - Supply - Installation – Construction & Finalizing the interior furniture of 308 apartments, 57 hotel rooms

Hạng mục (Scope): Cung cấp, lắp đặt nội thất 110 phòng khách sạn, sảnh, công cộng, nhà hàng - Supply Installation – Construction & Finalizing the interior furniture of 110 hotel rooms, lobby, public areas, restaurants
Năm thực hiện: 2011 - Hoàn Thành: 2012

Năm thực hiện: 2018

BRILLIANT
HOTEL
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BECAMEX HOTEL
Chủ đầu tư (Investor): Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP Becamex IDC Corp
Địa chỉ (Address): Thành phố Bình Dương Binh Duong province
Hạng mục (Scope): Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất 293 phòng khách sạn, sảnh, khu công cộng.
Installation - Construction & Finalizing the interior furniture of 293 hotel rooms, lobby, public areas
Năm thực hiện: 2015 - Hoàn Thành: 2015

HIM LAM APARTMENT
Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc HIMLAM JSC Him Lam Real Estate Business
Địa chỉ (Address): Quận 7, TP.Hồ Chí Minh - District 7, Ho Chi Minh city
Hạng mục (Scope): Lắp đặt nội thất 314 căn chung cư - Supply - Installation – Construction & Finalizing the
interior furniture of 314 apartments
Năm thực hiện: 0000 - Hoàn Thành: 0000

HIM LAM
APARTMENT
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Consultancy - Design - Installation
Construction project - Interior - Exterior

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC THĂNG LONG HÀ NỘI
Với uy tín và kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào các công trình xây dựng quy mô tầm
cỡ trong nuớc và Quốc Tế, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã có buớc phát
triển đột phá trong việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh qua việc kết nạp thành viên mới
- Công ty CP Kiến Trúc Thăng Long Hà Nội. Đây là cái bắt tay thể hiện tham vọng lớn
mạnh của Tập đoàn muốn thâm nhập nhiều hơn vào ngành công nghiệp xây dựng
nói chung.
Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư năng động, giàu nhiệt huyết và bề dày kinh nghiệm trong
lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, Công ty CP Kiến Trúc Thăng Long Hà Nội đã góp phần
đa dạng hoá chuỗi sản phẩm do Tập đoàn thang máy Thiết bị Thăng Long cung cấp,
nhằm mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn và niềm tin trọn vẹn hơn.

THANG LONG HANOI ARCHITECTURE JSC
With the reputation and experience from participating
directly in the construction of big scale projects in
nationally and internationally, Thang Long Elevator
Equipment Group has a developed ground breaking
step to expand business areas through the admission
of new members - Thang Long Hanoi Architecture JSC.
This is a handshake that expressed strong ambition of
the Group to penetrate deeply into the construction
industry in general.

Kể từ tháng 4/2016 Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long sẽ cung cấp đa dạng
các dịch vụ, từ tư vấn thiết kế nhà ở, công trình quy mô lớn, hệ thống nội ngoại thất,
hệ thống bảo duỡng toà nhà, cung cấp vật liệu xây dựng, xuất – nhập khẩu các sản
phẩm ngành xây dựng, tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực...

With a team of energetic, enthusiastic and experienced
architects and engineers in the field of building design
consulting, Thang Long Hanoi Architecture JSC has
helped diversify the range of products and services
provided by Thang Long TLE Group, in order to give
customers more choices and more completed trust.

Sau gần 20 năm phát triển và để lại dấu ấn trong hàng nghìn công trình xây dựng, Tập
đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long hiểu rõ tầm quan trọng của quá trình tư vấn thiết
kế - một trong những buớc đi đầu tiên quyết định chất luợng và tính thẩm mỹ của cả
công trình. Bên cạnh đó, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và đa dạng hơn,
không chỉ là những công trình hiện đại, an toàn, tiện lợi mà còn cần sự mới lạ, thân thiện
với môi truờng, có tính nghệ thuật và mang ý nghĩa riêng. Chính vì vậy, sự mở rộng lĩnh
vực kinh doanh này được xác định là mũi nhọn mới nhằm tạo dựng thuơng hiệu và uy
tín trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng và nội ngoại thất
của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.

Since April 2016 Thang Long TLE Group will provide
a variety of services, from private house design
consultancy, large - scale projects , interior and
exterior design, building maintenance systems,
supply construction materials, the import - export of
construction products, technology transfer consultancy,
providing human resources ...
After 20 years of development and left the imprint

of thousands of buildings, Thang Long TLE Group
understand the importance of design consultants
process - one of the first steps that decide the quality
and beauty of the building. In addition, customer
demand are increasing and become more diverse,
not just modern, safety, convenience but also new
and environment - friendly, artistic and brought
its own meaning. Therefore, the expansion of this
business area is identified as a new emphasis to build
a prestigious brand in the field of Consulting, designing
and construction of buildings, interior and exterior of
Thang Long TLE Group.
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Ngày 10/10/2017, Tập đoàn Thang
máy Thiết bị Thăng Long & Công ty
CP Kiến trúc Thăng Long Hà Nội đã
tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy
sản xuất nội thất tại Tòa Nhà Sao
Nam – KCN Lại Yên, Hoài Đức, Hà
Nội. Nhà máy rộng gần 3000 m²
được trang bị hệ thống máy nén khí
chuyên nghiệp trong sản xuất đồ gỗ
và hệ thống hút bụi đảm bảo vệ
sinh môi trường và an toàn cho
người lao động. Những sản phẩm
nội thất của Công ty đều được thực
hiện trên dây chuyền sản xuất bao
gồm các máy chuyên dụng gia
công gỗ tự nhiên và công nghiệp
được nhập khẩu từ nước ngoài.
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On October 10th 2017, Thang Long TLE Group & Thang Long Architecture JSC held the Opening Ceremony of
Furniture Factory in Sao Nam Building – Lai Yen Industrial Zone in Hoai Duc, Hanoi. With total area of
approximately 3000 m2, the new factory is equipped with professional air compressor system for industrial
woodwork manufacturing and a vacuum system to ensure environmental sustainability as well as labor safety
and hygiene. The company’s furniture products are made on the production line with imported, specialized
machines for processing natural and industrial wood
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Corporate Culture

8-10 tiếng làm việc mỗi ngày tại văn phòng, nhà xưởng,
công trình. Những cán bộ, công nhân viên TLE đang
giành 1/3 thời gian cuộc sống của mình để cống hiến vì
lợi ích của Tập đoàn nói chung và xây dựng sự nghiệp
cá nhân nói riêng. Chính vì vậy, việc tổ chức, gìn giữ và
phát triển một môi trường làm việc năng động sáng tạo
với phong phú các hoạt động giải trí tinh thần chính là
nền tảng quan trọng để TLE có được niềm tin, sự bền
bỉ gắn bó của hàng ngàn con người dưới chung một
mái nhà.
Luôn có cơ hội được đào tạo, học hỏi, trải nghiệm
nhiều thử thách trong công việc, TLE đã giúp cho các
cán bộ nhân viên được thể hiện năng lực cá nhân,
tích lũy giá trị tri thức và kinh nghiệm để nâng cao kỹ
năng cũng như thu nhập. Không chỉ vậy, đây còn là
nơi ghi dấu những ngày tháng sôi nổi của tuổi trẻ, của
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu và rất nhiều điều ý
nghĩa trong cuộc sống.
Ban lãnh đạo Tập đoàn hiểu hơn ai hết giá trị và tầm
quan trọng của yếu tố Con người trong hành trình đi
đến thành công. Quan tâm sâu sát đến đời sống cán
bộ nhân viên chính là nét văn hóa nổi bật của TLE từ
những ngày đầu thành lập. Uy Tín, Thành Công và Thịnh
Vượng của Tập đoàn ngày hôm nay đến từ nụ cười
rạng rỡ và sự hài lòng trên gương mặt mỗi thành viên.
Một tập thể hạnh phúc là khởi đầu cho một tương lai
tươi sáng.
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VĂN HÓA TLE
8-10 hours of work per day at the office, factory or on
site. The officials and employees of TLE are spending
1/3 of their live to devote to the benefit of the Group in
general and building their personal career. Therefore,
organizing, preserving and developing a dynamic work
environment with abundant creative leisure activities
is fundamental spiritual importance to TLE have faith,
persistence of thousands of people under the same roof .

1

MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC
Hiện đại, truyền cảm hứng,
cởi mở

Trang trọng, ý nghĩa, nề nếp

SỰ KIỆN
NỘI BỘ

Always have the opportunity to be trained, to learn
and experience many challenges in their work, TLE
has helped the staff expressed a personal capacity,
accumulated knowledge and experience to enhance
skills as well as income. Not only that, there is where
we marked the excitement of youth, of friendship, coworkers, so much love and meaning in life.

2

3

VĂN HÓA
VĂN NGHỆ
Trẻ trung, sôi động,
hoành tráng

More than anyone, Group leaders understand the
value and importance of human factors in the journey
to success. Closely interested in the lives of staff is
the cultural highlight of TLE from the early days of the
company. Reputation, Success and Prosperity of the
Group today come from glowing smile and satisfaction
on the faces of each member. A collective happiness is
the start of a bright future.

THỂ THAO
Chuyên nghiệp,
quy mô, lý thú

EVERY EMPLOYEE IS A CUSTOMER WHO
NEED TO

BE CARED FOR

CORPORATE
CULTURE

4

Đẳng cấp,
trải nghiệm,
chu đáo

DU LỊCH

5
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SỰ KIỆN NỘI BỘ
Internal events
Mỗi sự kiện nội bộ như Lễ kỷ niệm thành lập Tập đoàn, Lễ khai trương Văn phòng đại diện.... đều được tổ chức
trang trọng với sự tham gia nhiệt tình của mỗi thành viên.
Each internal event such as the Group’s anniversary, the opening ceremony
of its representative office etc... is carefully organized with the active
participation of the Group’s members.
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VĂN HÓA VĂN NGHỆ
Entertainment activities
Những hoạt động Văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên đã trở thành sân khấu đầy màu sắc cho những
tài năng nghệ thuật của Tập đoàn, nổi bật trong đó là Lễ Tổng kết Tập đoàn - một bữa tiệc âm nhạc "thịnh soạn"
mang đậm phong cách Thang Long TLE Group.

The Culture and Art activities which were hold regularly, has become a
colorful stage for the artistic talents of the Group.
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Để tri ân sự cố gắng, đoàn kết và làm việc hết mình của mọi thành viên, những chuyến tham quan du lịch hàng
năm tại các thành phố Nha Trang, Đà Nẵng,... đều được tổ chức chu đáo, mang đến khoảng thời gian thư giãn
vui vẻ, cùng đồng nghiệp tận hưởng và khám phá cuộc sống.

THĂM QUAN - DU LỊCH
Travel & Picnic
Các chuyến du lịch nước ngoài tại Singapore, Thái Lan, Nhật Bản... là quà tặng động viên các cá nhân xuất sắc
trong công việc và có nhiều đóng góp vì sự phát triển của Tập đoàn.

Tours abroad to countries such as Singapore, Thailand, Japan etc... are gifts
given as the compliment and encouragement to employees with excellent
performance records and great contributions to the development of the Group.

To appreciate the effort, unity and hard work of all members, annual
vacation trips have been organized carefully to help colleagues to
have fun together and to explore interesting elements of life.
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"TLE tại Singapore" là mong muốn và trăn trở từ rất lâu của Ban Tổng giám đốc, muốn được cho toàn bộ nhân
viên, không phân biệt cấp bậc, từ công nhân, tạp vụ đến các quản trị viên được hưởng một chế độ như nhau:
có cơ hội ra nước ngoài, cùng tận hưởng tiện nghi và sự sang trọng ở khách sạn 5 sao, cùng hòa mình vào các
trò chơi và tham gia nhiều hoạt động cùng nhau hơn để đại gia đình TLE ngày càng đoàn kết bền chặt. Chủ tịch
mong muốn, chuyến đi này sẽ giúp toàn thể nhân viên có cơ hội tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, cuộc sống bên
ngoài và có thể mở mang tư duy, nhìn nhận cuộc sống đa dạng hơn.

TLE in Singapore has been desire and concern of The Board of Directors for a long time. It
is the desire for all employees, regardless of their positions, from the workers, housekeepers
to administrators, all is given the same treatment, which is to have the opportunity to travel
aboard, and enjoy the convenience and the luxury of 5-star hotel, joined games and
activities together, for a better tight and unified TLE family. The Chairman would like this
trip will help all employees have the opportunity to learn, to explore nature and life on the
outside, as well as to open their mind and thinking about life from diverse perspective.
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THANG LONG TLE GROUP

THANG LONG TLE GROUP

HEAD OFFICE

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI

No 44 Hao Nam Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84-24 3978 3799 - Fax: +84-24 3978 3800
Email: thanglongelevator@tle.com.vn

Số 44 Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024. 3978 3799 - Fax: 024. 3978 3800
Email: thanglongelevator@tle.com.vn

TRAN THAI TONG OFFICE

VĂN PHÒNG TRẦN THÁI TÔNG

No 27/75 Tran Thai Tong Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84-24 3978 3978

Số 27/75 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024. 3978 3978 - Fax: 024. 3792 5245

HO CHI MINH BRANCH

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

No 17A, Dien Bien Phu Str., Binh Thanh Dist., HCM, Vietnam
Tel: +84-28 3511 2607 - Fax: +84-28 3510 6533
Email: tle-hcm@tle.com.vn

Số 17A Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 3511 2607 - Fax: 028. 3510 6533
Email: tle-hcm@tle.com.vn

DA NANG BRANCH

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

No 64 Nguyen Van Linh Str., Hai Chau Dist., Da Nang, Vietnam
Tel: +84-236 3837 188 - Fax: +84-236 3837 499
Email: tle-danang@tle.com.vn

Số 64 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
ĐT: 0236. 3837 188 - Fax: 0236. 3837 499
Email: tle-danang@tle.com.vn

NHA TRANG BRANCH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHA TRANG

No 59 Nhi Ha, Phuoc Hoa ward, Nha Trang city, Khanh Hoa, Vietnam
Tel: +84-25 8387 8879 - Fax: +84-25 8387 5879
Email: tle-nhatrang@tle.com.vn

Số 59 Nhị Hà, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 025. 8387 8879 - Fax: 025. 8387 5879
Email: tle-nhatrang@tle.com.vn

CAN THO BRANCH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

No 124 Ly Tu Trong, An Cu ward, Ninh Kieu dist, Can Tho, Vietnam
Tel: +84-292 3735 899 - Fax: +84-292 3735 389
Email: tle-cantho@tle.com.vn

Số 124 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: 0292. 3735 899 - Fax: 0292. 3735 389
Email: tle-cantho@tle.com.vn

QUANG NINH BRANCH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUẢNG NINH

No 21 Dong Ho Str., Group 2, Zone 2, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh, Vietnam
Tel: +84-203 3638 138 – Fax: +84-203 3811 138
Email: tle-quangninh@tle.com.vn

Số 21 Đông Hồ, Tổ 2, Khu 2, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
ĐT: 0203. 3638 138 / 3818 638 - Fax: 0203. 3811 138
Email: tle-quangninh@tle.com.vn

COMPANY MEMBERS

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN THUỘC TẬP ĐOÀN

THANH THANG THANG LONG JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THẮNG THĂNG LONG

87 Street 5, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Tel: +84-28 363 649 39 - Fax: +84-28.363 649 36
Factory: Nguyen Khuyen Street, Tan Hiep District, Tan Uyen Town, Binh Duong
Tel: +84-27 436 554 88 - Fax: +84-27 436 555 65
Website: www.thanhthangthanglong.com

87 Đường số 5, Khu phố 5, P. An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 363 649 39 - Fax: 028. 363 649 36
Nhà máy: Đường Nguyễn Khuyến, xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 027 436 554 88 - Fax: 027 436 555 65
Website: www.thanhthangthanglong.com

VTG LTD

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT THĂNG LONG

Floor 14 , Building TTC , No. 19 Duy Tan , Cau Giay District , Ha Noi
Tel: +84-24 3722 7832/33 - Fax: +84-24 3722 7834
Factory: Tien Son Industrial Park, Tien Du Dist., Bac Ninh Province, Vietnam
Website: www.vtg.com.vn

Tầng 14, Tòa nhà TTC, Số 19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024. 3722 7832/33 - Fax: 024. 3722 7834
Nhà máy: Khu CN Tiên Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh
Website: www.vtg.com.vn

THANG LONG HA NOI ARCHITECTURE JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THĂNG LONG HÀ NỘI
Số 27/75 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024. 3200 5876 - Fax: 024. 3200 5875
Nhà máy sản xuất nội thất: Khu CN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
Website: www.tlahome.vn

www.tle.com.vn

Office: No 27/75 Tran Thai Tong Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Factory: Lai Yen Industrial Park, Hoai Duc Dist, Hanoi
Tel: +84-24 3200 5876 - Fax: +84-24 3200 5875
Website: www.tlahome.vn

