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PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

1.1. Thư ngỏ 

Lời đầu tiên TKC xin gửi tới toàn thể Quý khách hàng, Quý đối tác lời chào trân trọng, lời 

chúc sức khỏe và thành công. 

TKC là thương hiệu của Công ty cổ phần Tường Kính TKC. Là một đơn vị hoạt động mạnh mẽ 

trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình, TKC tự hào là nhà cung cấp chuyên nghiệp các 

sản phẩm và dịch vụ sau: 

 Cung ứng vật liệu xây dựng: 

- Phụ kiện kim khí các loại sử dụng cho các hệ thống cửa nhôm – kính, mặt dựng kính curtain 

wall, mặt dựng kính spider, lan can kính, cầu thang kính, cửa kính tự động… 

- Profile nhôm cho các hệ cửa sổ, cửa đi, mặt dựng curtain wall, vách nhôm kính, … 

- Sản phẩm kính các loại: kính phẳng, kính dán an toàn, kính phản quang, kính cản nhiệt, kính tôi 

cường lực, kính hộp… 

- Tấm ốp cho các công trình: Alcopanel, Alpolic… 

- Lam chắn nắng với các kiểu dáng, màu sắc đa dạng. 

- Keo silicone: Keo kính, keo tường, keo trung tính, keo kết cấu Dowcorning 791, 795, 993, 

995… 

- Phụ kiện khác như gioăng cửa nhôm kính, ốc vít, bản mã… 

 Tư vấn thi công: 

- Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 

- Cửa nhôm kính các loại: cửa sổ, cửa đi, vách nhôm kính, cửa tự động, cửa thủy lực… 

- Mặt dựng kính: Mặt dựng Curtain wall và mặt dựng Spider. 

- Tấm ốp, lam chắn nắng cho các tòa nhà. 

Đồng hành với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như những mong muốn của 

Quý khách hàng về sự toàn diện của công trình, đó là vừa đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng được 

các tiêu chuẩn về tính mỹ thuật, tính hiện đại và lợi ích thực tế, TKC đã và sẽ không ngừng 

nghiên cứu, hợp tác và đưa ra các giải pháp thiết thực nhất để thỏa mãn hơn cả những gì mà Quý 

khách hàng mong muốn. 

TKC luôn mong nhận được những lời góp ý chân thành từ Quý khách hàng, Quý đối tác để hoàn 

thiện và phát triển hơn nữa sản phẩm, dịch vụ của mình nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu 

của Quý khách hàng, Quý đối tác và xây dựng mối quan hệ hợp tác gắn kết lâu dài. 

 TKC xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác luôn phát triển 

hưng thịnh! 
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1.3. Phương châm hoạt động 

“Đối với khách hàng” 
Cung cấp những sản phẩm xây dựng tốt nhất đảm bảo các yêu cầu: thi công an toàn 

đảm bảo chất lượng tiến độ dự án, hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất và bảo hành công trình một 

cách tốt nhất. 

“Đối với đối tác” 

Hợp tác chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi đảm bảo đôi bên cùng phát triển. 

“Đối với cán bộ nhân viên” 

Tạo mọi điều kiện để phát triển hết năng lực đảm bảo trách nhiệm lớn đi đôi với 

quyền lợi lớn. 

1.4. Thông tin khái quát về công ty TKC 

1.4.1 Tên công ty  

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP TƯỜNG KÍNH TKC 

- Tên tiếng Anh: TUONG KINH TKC JOISTOCK - COMPANY 

- Tên viết tắt: TUONG KINH TKC JSC 

1.4.2 Năm thành lập 

- TKC được thành lập vào năm 2015 và được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp 

giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu vào ngày 15 tháng 4 năm 2015  

1.4.3 Số đăng ký kinh doanh 

- Đăng ký kinh doanh số 0106824783 cấp ngày 15/4/2015 

1.4.4 Địa chỉ khai báo thuế 

- Số nhà 38 Ngõ 155/51, đường Cầu Giấy, Tổ 4, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

1.4.5 Số tài khoản 

- Tài khoản số 822266668 tại chi nhánh ACB Mỹ Đình – Hà Nội 

1.4.6 Thông tin liên hệ 

- Điện thoại 024.6253.7878  

- Số Fax  

- Email: kinhdoanh@tuongkinhtkc.com   
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- Website: https://tuongkinhtkc.com   

1.5. Các lĩnh vực hoạt động 

1.5.1 Hoàn thiện công trình xây dựng bao gồm 

- Cung cấp lắp dựng hệ thống cửa và Tường vách nhôm kính khổ lớn đặc biệt là Mặt dựng 

tường kính nhà cao tầng 

- Các sản phẩm xây dựng liên quan đến nhôm kính khác như lan can kính, cầu thang kính, 

kính nội thất các công trình xây dựng, hệ thống lam nhôm chắn nắng các loại 

- Cung cấp và lắp dựng tấm ốp nhôm nhựa cao cấp các công trình 

- Cung cấp và thi công đá ốp đá công trình 

- Các hoạt động hoàn thiện công trình khác như sơn tường làm trần, ốp gỗ tường, vách 

ngăn… 

1.5.2 Xây dựng công trình thuộc dân dụng và công nghiệp 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông 

- Gia công lắp dựng hoàn thiện các công trình kêt cấu thép 

1.6. Chứng nhận đăng ký kinh doanh 
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PHẦN 2: NĂNG LỰC NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

2.1. Kê khai cơ cấu năng lực nhân sự  

2.1.1.Cơ cấu tổ chức: 

- Ban lãnh đạo gồm 03 người: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và 02 phó giám đốc 

- Phòng Tài chính – Kế toán 

- Phòng Thiết kế & QLDA 

- Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Phòng Kinh doanh 

- 04 Đội thi công 

2.1.2.Nhân sự: 

Tổng nhân sự hiện có: 10 người 

- Trình độ đại học: 10 người 

2.1.3.Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty  

 

ST

T Chức danh Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

1 Chủ tịch hội đồng quản trị Lê Văn Tiềm Kỹ sư Cơ Khí 13 năm 

2 Giám đốc Lê Văn Tiềm Kỹ sư Cơ Khí 13 năm 

3 Phó giám đốc Nguyễn Thị Hương  Cử nhân Kinh Tế 10 năm 

4 Phó giám đốc Nguyễn Thị Hà Cử nhân Kinh Tế 5 năm 

5 Trưởng phòng QLSX Nguyễn Đức Điệp Kỹ sư Cơ khí 10 năm 

6 Kế Toán Tạ Thị Yến Củ nhân kế toán 2 năm 

7 Phó phòng QLDA Đậu Hải Ly KS Xây Dựng 3 năm 

8 Quản lý dự án Hoàng Thị Bích Diệp Kinh tế xây dựng 4 năm 

9 Quản lý dự án Nguyễn Văn Tùng Kỹ sư Xây dựng 3 năm 

10 Quản lý dự án Nguyễn Văn Dự Kỹ sư Xây dựng 3 năm 

11 TP Kinh doanh Lại Quang Tùng Công nghệ TT 10 năm 

12 PP Kinh doanh Đặng Tuấn ANh Kỹ sư Xây dựng 4 năm 
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2.1.4.Bằng cấp, chứng chỉ kèm theo 

2.2 Tổ chức bộ máy công ty 
  

2.2.1 Sơ đồ tổ chức  

 
 

 
 
 

2.2.2 Mối quan hệ và trách nhiệm 

+ T.Giám đốc điều hành phụ trách tổng thể mọi vấn đề về kinh tế, tài chính và kế hoạch kỹ 

thuật. 

+ Phó T.giám đốc thường trực giúp Giám đốc điều hành toàn bộ dự án và khi cần có thể thay 

thế Giám đốc để phụ trách chung. Giám đốc và Phó giám đốc thông qua các bộ phận kế 

hoạch, vật tư, tài chính, hành chính và nhất là thông qua Chủ nhiệm kỹ thuật để điều hành 

việc triển khai thi công các hạng mục đúng tiến độ của hợp đồng, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật 

của dự án. 

+ Các phòng kế hoạch, Tài chính, Vật tư, Hành chính giúp việc Giám đốc và Phó Giám đốc 

các lĩnh vực trên. 
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+ Chủ nhiệm kỹ thuật thay Giám đốc, Phó giám đốc chỉ đạo cụ thể của đội thi công và chỉ đạo 

2 bộ phận là KCS và thí nghiệm để kiểm tra, kiểm soát chất lượng các hạng mục công trình và 

đưa ra các chỉ tiêu chất lượng cho các hạng mục công trình. 

+ Các tổ thi công các hạng mục thực hiện kế hoạch thi công đúng tiến độ các hạng mục từ chủ 

nhiệm kỹ thuật điều hành thi công. 

+ Các bộ phận cũng có thể phản ánh trực tiếp những vấn đề quan trọng lên chủ nhiệm công 

trình để công trình lụôn thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa nhà thầu và khách hàng. 

 

    CÔNG TY CP TƯỜNG KÍNH TKC 
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2.3 Tổ chức bộ máy công trường 

2.3.1 Sơ đồ tổ chức 

 

 

2.3.2 Thuyết minh bộ máy tổ chức công trường 

 

STT CHỨC 

DANH 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1 GĐ. DA - Thay mặt Công ty quan hệ với các bộ 
phận trên công trường và chịu trách nhiệm 
về tổng thể dự án trước Công ty 
- Báo cáo thường xuyên với lãnh đạo công 
ty về tình hình trên công trường 
- Điều hành dự án theo đúng nội dung hợp 
đồng đã ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư 
- Điều hành dự án đảm bảo chất lượng và 
tiến độ công trình 
- Đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn 

- Quan hệ với BQLDA, 
TVGS, nhà thầu chính,các 
nhà thầu khác có liên quan 
và chính quyền địa phương 
phối hợp thực hiện công 
việc 
- Chỉ đạo lập và kiểm tra 
Tiến độ thi công, Biện 
pháp thi công, Biện pháp 
an toàn lao động trình lên 
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lao động, vệ sinh môi trường trước công 
ty và trước pháp luật. 
- Nghiệm thu các công tác xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn theo đúng các quy 
định của nhà nước 
- Nghiệm thu khối lượng thực hiện, Hồ sơ 
hoàn công công trình và Nghiệm thu bàn 
giao công trình cho CĐT 
- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình 
đến hết thời gian bảo hành 

CĐT, TVGS phê duyệt 
- Chỉ đạo lập và kiểm tra 
tiến độ cung ứng vật tư, 
máy móc, nhân lực theo 
đúng tiến độ đã phê duyệt 
- Chỉ đạo điều hành thi 
công theo đúng các biện 
pháp đã được phê duyệt 
- Chỉ đạo điều hành bộ 
phận ATLĐ, VSMT lập và 
thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về an 
toàn lao động, VSMT 
- Căn cứ vào các tiêu chuẩn 
kỹ thuật, các quy định về 
đảm bảo chất lượng công 
trình, các mẫu bảng biểu 
nghiệm thu để tiến hành 
nghiệm thu các công tác 
XD 
- Căn cứ vào HSTKKT và 
bản vẽ hiện trường chỉ đạo 
làm hồ sơ hoàn công. 

2 P. GĐ. DA - Trợ giúp GĐ. DA điều hành và thực 
hiện các công việc trên công trường 
- Thay mặt GĐ. DA thực hiện mọi công 
tác trên công trường 
- Chịu trách nhiệm trước CHT và trước 
công ty 

- Thực hiện các công việc 
giống như chỉ huy trưởng 
và chịu sự chỉ đạo của 
CHT 

- Tham mưu cố vấn giúp 
CHT điều hành công 
trường 

3 Kỹ thuật 

hồ sơ 

- Chịu sự chỉ đạo và điều hành của GĐ. 
DA  
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ phục 
vụ thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ tạm 
ứng, hồ sơ an toàn lao động, hồ sơ thanh 
quyết toán, hồ sơ hoàn công 

 

-Tập hợp tất cả hồ sơ bao 
gồm hồ sơ TK KTTC, hồ 
sơ thiết kế Shop drawing, 
hợp đồng thi công 
- Kết hợp kỹ thuật hiện 
trường lập tiến độ thi công, 
Bptc, tập hợp hồ sơ biện 
pháp ATLĐ 
- Cung cấp cho các bộ 
phận các hồ sơ phục vụ thi 
công và thanh toán 
- Kết hợp với Kỹ thuật 
hiện trường trình và duyệt 
những thay đổi thiết kế 
nếu có 
- Soạn thảo công văn, 
biên bản, giấy tờ theo sư 
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chỉ đạo của CHT 
- Tập hợp các hồ sơ chứng 
chỉ về vật liệu, các hồ sơ 
thí nghiệm để nghiệm thu 
thanh toán 
- Làm biên bản nghiệm 
thu, hồ sơ nghiệm thu 
theo mẫu quy định để 
phục vụ công tác nghiệm 
thu 
- Kết hợp với Kỹ thuật 
hiện trường làm hồ sơ, 
khối lượng tạm ứng, thanh 
toán các giai đoạn. Sau đó 
trình CĐT, TVGS ký 
duyệt. 
- Kết hợp cùng Kỹ thuật 
hiện trường trình các hồ 
sơ khối lượng phát sinh 
bao gồm bản vẽ phát sinh, 
khối lượng phát sinh, 
công văn xác nhận phát 
sinh, làm hồ sơ tạm ứng 
và thanh toán phần phát 
sinh  
- Theo dõi tình hình thi 
công và ghi chép nhật ký 
thi công hàng ngày 
- Tập hợp biên bản 
nghiệm thu, hồ sơ bản vẽ 
thực tế thi công làm bản 
vẽ hoàn công và nghiệm 
thu thanh quyết toán. 

4 Kỹ thuật 

hiện 

trường 

- Chịu sự chỉ đạo và điều hành của GĐ. 
DA  
- Chịu trách nhiệm về BPTC, Tiến độ thi 
công, thi công đúng theo bản vẽ đã được 
phê duyệt và đảm bảo chất lượng công 
việc. 
- Kết hợp với Kỹ thuật hồ sơ tiến hành 
công tác nghiệm thu công việc xây dựng 
- Kết hợp với KT hồ sơ làm hồ sơ thay đổi 
thiết kế, tập hợp lại làm bản vẽ hoàn công 
 

- Nghiên cứu tất cả hồ sơ 
bao gồm hồ sơ TK KTTC, 
hồ sơ thiết kế Shop 
drawing, hợp đồng thi 
công, nắm rõ để làm cơ sở 
triển khai, chỉ đạo thi công 
- Kết hợp kỹ thuật hồ sơ 
lập tiến độ thi công, Bptc, 
tập hợp hồ sơ biện pháp 
ATLĐ 
- Trực tiếp chỉ đạo hướng 
dẫn các tổ đội thi công làm 
đúng theo hồ sơ TKKT đã 
phê duyệt đảm bảo tiến độ 
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chất lượng công việc 
- Nghiên cứu và đề xuất 
các BPTC cho phù hợp với 
thực tế thi công 
- Đề xuất các bản vẽ thay 
đổi phù hợp với thực tế thi 
công 
- Lập ra yêu cầu cung ứng 
vật tư, máy móc, nhân lực 
thi công đáp ứng tiến độ đã 
đềa ra 
- Đưa ra tiến độ thi công 
theo tuần, theo tháng 
- Tổ chức các công tác 
nghiệm thu công việc 
- Làm khối lượng thanh 
toán tổ đội theo tháng, đối 
chiếu với khối lượng trong 
dự toán, khối lượng thanh 
toán A 
 

5 Kỹ thuật 

an toàn lao 

động, 

VSMT 

- Chịu sự chỉ đạo và điều hành của GĐ. 
DA  
- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hồ sơ thủ 
tục an toàn lao động theo quy định để 
chuẩn bị cho quá trình thi công 
- Chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao 
động trong thi công và đảm bảo vệ sinh 
môi trường trước GĐ. DA, Công ty và 
trước pháp luật 

- Lập danh sách công nhân 
thi công trên công trường 
- Danh sách cấp bảo hộ lao 
động 
- Danh sách công nhân 
được học an toàn lao động, 
VSMT 
- Tổ chức đào tạo an toàn 
lao động trước và trong quá 
trình thi công 
- Lập ra các biện pháp An 
toàn lao động trong mọi 
tình huống, phòng chống 
cháy nổ, an toàn về sử 
dụng điện và VSMT 
- Lập ra các quy trình sử 
dụng máy móc, thiết bị 
đảm thi công an toàn 
- Theo dõi tình hình an 
toàn của máy móc và các 
thiết bị thi công, tạm dừng 
thi công và đưa ra các biện 
pháp khắc phục sửa chữa 
máy móc thiết bị đảm bảo 
an toàn mới cho sử dụng 
- Theo dõi việc chấp hành 
bảo hộ lao động, an toàn 
lao động của công nhân 
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trong quá trình thi công 
- Kiên quyết dừng thi công 
với những trường hợp mất 
an toàn lao động mà không 
phải thông qua bất cứ bộ 
phận nào 
- Chụp ảnh hiện trường, lập 
biên bản xử phạt với các 
trường hợp mất ATLĐ 

6 Bộ phận 

vật tư, thủ 

kho 

- Lập ra kế hoạch cung cấp các loại tài 
nguyên 
- Đảm bảo cung ứng kịp thời tài nguyên 
phục vụ thi công 
- Chịu trách nhiệm về chất lượng các loại 
vật tư 
- Xắp xếp và quy hoạch ngăn lắp các loại 
vật tư trên công trường 
- Ghi chép và thống kê báo cáo các loại 
vật tư nhập vào kho và xuất ra cho các tổ 
đội cho GĐ. DA 

- Căn cứ vào tiến độ yêu 
cầu cung cấp các loại tài 
nguyên của Kỹ thuật hiện 
trường lập ra kế hoạch 
cung cấp trình CHT 
- Cấp và kiểm soát các loại 
vật tư thiết bị cho các tổ 
đội thi công  
- Hàng ngày theo dõi mức 
độ sử dụng các loại tài 
nguyên trên công trường 
đưa ra so sánh đánh giá và 
có kế hoạch cung cấp các 
vật tư tiếp theo 

7 Bộ phận 

bảo vệ 

- Đảm bảo an ninh trật tự trên công trường 
- Đảm bảo an toàn không bị mất mát các 
loại vật tư 
- Đảm bảo các tệ nạn xã hội không xảy ra 
trên công trường 
- Kiểm soát con người và thiết bị vật tư 
máy móc ra vào trên công trường 

- Phối hợp với các tổ an 
ninh trên công trường lập 
ra kế hoạch bảo vệ an toàn, 
an ninh 
- Phối hợp với công an, 
chính quyền địa phương 
ngăn chặn và phòng ngữa 
những nguy cơ có thể gây 
mất an ninh trật tự 
- Nắm được danh sách con 
người trên công trường, 
không cho người lạ vào 
trong công trường khi chưa 
có thẻ ra vào hoặc sự đồng 
ý của CHT 
- Ghi chép nhật ký các loại 
vật tư vào công trường của 
đơn vị và của các tổ đội 
công nhân để làm cơ sở 
cho phép hay không cho 
phép mang các vật tư đó ra 
khỏi công trường 
- Kiên quyết không cho 
phép các tệ nạn như rượu 
chè, cờ bạc, ma túy, mại 
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dâm xuất hiện trên công 
trường 
- Không cho công nhân 
không đủ sức khỏe, tuổi lao 
động vào trong công 
trường 
- Không cho người say 
rượu hay có các biểu hiện 
thần kinh không bình 
thường vào trong công 
trường 

8 Bộ phận 

Trắc Địa 

- Đảm bảo tính xác thực của thực tế hiện 
trường 
- Đảm bảo thông tin báo cáo về sai khác 
hiện trường với bản vẽ thiết kế. 
- Đảm bảo các tọa độ phục vụ lắp đặt 
chính xác và hiệu quả 

- Căn cứ vào tim mốc của 
CĐT bàn giao để kiểm tra 
lại lưới trục. 

- Sử dụng máy toàn đạc, 
kinh vỹ, thủy bình…định 
vị cho các tổ thi công có 
thể nhanh chóng triển khai 
công việc 
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PHẦN 3: NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

3.1. Bảng kê năng lực tài chính 

 

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

CỦA NHÀ THẦU 

 

1. Tên nhà thầu: Công ty CP Tường Kính TKC 

- Số nhà 38 Ngõ 155/51, đường Cầu Giấy, Tổ 4, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Tóm tắt các số liệu về tài chính tài chính gần đây, kèm theo bản chụp báo cáo 
tài chính (Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh) 
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PHẦN 4: NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THI CÔNG 

4.1. Bảng kê công trình đã thực hiện 

ST

T 
Tên công trình Nội dung thực hiện 

Giá trị thực hiện 

(VNĐ) 
Thời gian 

1 

Tòa nhà văn 

phòng - Khu dịch 

vụ Văn La Văn 

Phú Hà Đông HN 

Thi công hoàn thiện gói 

thầu nhôm kính  
332.000.000 2 tháng 

2 

Tòa nhà văn 

phòng cho thuê - 

33 Hàm Long -  

Tòa nhà văn 

phòng 9 tầng cho 

thuê - Phố Giang 

Văn Minh 

Thi công hoàn thiện gói 

thầu nhôm kính 
436.512.000 02 tháng 

3 

Tòa nhà văn 

phòng 9 tầng cho 

thuê-Phố Giang 

Văn Minh 

Thi công hoàn thiện gói 

thầu nhôm kính 

 
626.000.000 

 
03 tháng 

4 

Cung cấp lắp đặt 

Hoàn thiện nhà văn 

phòng Nha Khoa 

Vũ Gia 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền 

 
411.000.000 

 
02 tháng 

5 

Cung cấp lắp đặt 

Hoàn thiện nhà văn 

phòng 18 Ngô 

Quyền 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền 

 
455.000.000 
 

02 tháng 

7 
Biệt thự nhà anh 

Qúy chợ Văn La 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền 
448.000.000 02 tháng 
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8 

Tòa nhà văn 

phòng công ty xây 

dựng An Bình 

Minh-Chợ Văn La 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền 
421.000.000 02 tháng 

9 

Dự án Khu Văn 

Phòng Thương 

Mại Và Dịch Vụ 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền 
6.300.000.000 04 Tháng 

10 

Tòa nhà Văn 

Phòng Công Ty 

Vật Liệu Chịu 

Lửa Novaref 

Thi công hoàn thiện vách 

kính mặt tiền, Hệ thống cửa 

đi thông phòng 

1.460.000.000 01 Tháng 

11 Công Ty Samwoo 

Thi công vách kính, cửa 

inox, lam nhôm cho công ty 

Samsung  

3.900.000.000 06 Tháng 

12 

Dự án Tòa nhà 

Văn Phòng- 389 

Trường Chinh 

Thi công hoàn thiện mặt 

dựng Nhôm kính  
500.000.000 01 tháng 

13 

Dự án tòa nhà 

Văn phòng – 167 

Thạch Bàn 

Thi công hoàn thiện mặt 

dựng Nhôm kính 
450.000.000 25 ngày 

14 

Dự án tòa nhà 

Văn phòng – 

Trung Yên, Trung 

Hòa, cầu giấy, hà 

nội 

Thi công hoàn thiện mặt 

dựng Nhôm kính 
350.000.000 25 ngày 

15 
Dự án: Số 10 

Chương dương độ 

Cải tạo Showroom An 

Cường 
6.000.000.000 

 

2.5 tháng 
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16 

Dự án: Nhà máy 

Crystal Martin 

Việt Nam - KCN 

Quang Châu – 

Bắc Giang 

Thi công hoàn thiện hệ 

thống Tường kính thang 

máy. 

1.0000.000 25 ngày 

4.2. Bảng kê công trình đã tham gia quản lý thi công 

STT Tên công trình Nội dung thực hiện 

 

Chức Vụ 

 

Thời gian 

1 Tòa nhà văn 

phòng 16 tầng - 

39 Nguyễn Đình 

Chiểu 

Quản lý thi công, lắp đặt 

hoàn thiện 

GĐ dự án 1 năm 

2 Đài Truyền Hình 

Kỹ Thuật Số 

VTC-23 Lạc 

Trung HN 

Thiết kế  Chủ nhiệm dự án 06 tháng 

3 Tòa nhà Văn 

Phòng PVI-Số 1 

Trần Thái Tông, 

HN 

Quản lý thi công, lắp đặt 

hoàn thiện 

 
GĐ dự án 
 

16 tháng 

4 Tòa nhà 

VP&Thương mại 

Hồ Gươm Plaza-

Mỗ Lao Hà 

Đông-HN 

Quản lý thi công, lắp đặt 

hoàn thiện 

 
GĐ dự án 
 

12 tháng 

5 Bảo tàng Quảng 

Ninh 

- Tư Vấn Thiết Kế Thi 

Công 

- Cung cấp nhân công 

Thầu phụ 
 

8 tháng 

6 Triển lãm Quảng 

Ninh 

Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Quản lý Phòng Dự 
Án  
 

12 Tháng 
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PHẦN 5: NĂNG LỰC TÀI SẢN, MÁY MÓC THIẾT BỊ 

5.1. Bảng kê các loại máy móc, thiết bị 

5.1.1. Các thiết bị đo đạc, thiết kế 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

 Thiết bị trắc địa   

1 Máy kinh vĩ 3T5-KP 3 Nhật 

2 Máy toàn đạc điện tử Leica TC305R  3 Nhật 

3 Máy thủy chuẩn Ni 025 3 Nhật 

4 Máy GPS GAKMIN 76CSX 1 Nhật 

5 Máy Topcon GPT 900 -1A 1 Nhật 

 Thiết bị tin học   

1 Máy vi tính và máy in các loại 30 Mỹ – Nhật 

2 Máy chiếu  2 Mỹ 

3 Máy quét ảnh Scaner Epson 1 Nhật 

4 Máy in: in khổ A4 HP Larerjet 1100 8 Nhật 

5 Máy in: in khổ A0 HP 500 1 Nhật 

6 Máy scan HP Scanjet 3500c 2 Nhật 

7 Máy fax Canon L140 1 Nhật 

8 Máy photo A3 – A4 1 Nhật 

13 Máy in HP T610 1 Nhật 

5.1.2. Các thiết bị thi công 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

 Thiết bị thi công   

1 Máy hàn các loại 10 Nhật 

2 Máy cắt các loại 10 Nhật 

3 Máy khoan các loại 20 Nhật 

4 Máy dọi tâm 6 Nhật 

5 Giáo chống các loại (bộ) 100 VN 

6 Giáo hoàn thiện các loại (bộ) 80 VN 

7 Cưa vòng 2 VN 

8 Máy cắt ngang 2 Nhật 

9 Máy cưa đĩa 3 TQ 

10 Máy soi 4 VN 

11 Máy phay 6 Đài loan 
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12 Goldola – thiết bị nâng hạ 10 Hàn quốc 

 Thiết bị gia công   

1 Máy cắt nhôm 2 đầu CNC 1 Đức 

2 Máy cắt nhôm 2 đầu CNC 1 TQ 

3 Máy khoan tay 2 TQ 

4 Máy ghép góc  1 TQ 

5 Máy ghép góc  1 Thổ Nhĩ Kỳ 

6 Máy phay ghép hình 1 TQ 

7 Máy phay đầu tự động 1 TQ 

8 Máy phay ghép hình ổ khóa Price 1 TQ 

9 Máy bơm keo kính 3 Hàn Quốc 
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5.2. Hình ảnh nhà xưởng, một số máy móc, thiết bị  
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MÁY CẮT 2 ĐẦU CNC- ELUMATEC DG49 + E255 CONTROLLER 
 
 

 
 

MÁY CẮT 2 ĐẦU 
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MÁY NÉN KHÍ 
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MÁY PHAY 1 ĐẦU 
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MÁY ĐỘT DẬP 
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MÁY GHÉP GÓC 
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MÁY GHÉP GÓC THỔ NHĨ KỲ 
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MÁY PHAY Ổ KHÓA
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PHẦN 6: QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CAM KẾT 
CHẤT LƯỢNG  

6.1. Thuyết minh quy trình quản lý chất lượng – Theo ISO 9001 – 2008 

6.1.1. Kiểm soát tài liệu 

- Lập thu mục hồ sơ riêng cho công trình, các tài liệu như: Hồ sơ dự thầu, Bản vẽ Kỹ thuật 

thi công được phô tô thành nhiều bộ, giao cho Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch để lập kế 

hoạch kiểm tra theo dõi và giao cho công trường để thi công. Công tác bàn giao tài liệu 

đều phải được lập sổ và ký xác nhận. 

- Tập hợp các tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan nhằm thực hiện thi công công trình 

theo đúng thiêu chuẩn, quy phạm xây dựng Việt Nam hiện hành. 

- Các tài liệu đều phải được kiểm soát phân loại và lưu sổ. 

6.1.2. Chuẩn bị nhân sự tham gia thi công công trình 

- Quyết định bổ nhiệm Ban chỉ huy công trường và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ 

tham gia công trình cũng như phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng liên quan 

cụ thể: 

+ Chủ nhiệm công trình là: Kỹ sư XD có kinh nghiệm trên 5 năm, đã từng tham gia chỉ 

huy thi công các công trình có tính chất tương tự gói thầu. Trách nhiệm và quyền hạn của 

Chủ nhiệm công trình là thay mặt Công ty chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động thi 

công trên công trường, quan hệ với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và các 

đối khác có liên quan để giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình... Đồng thời lập 

kế hoạch và tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế, chịu trách nhiệm về tiến độ, 

chất lượng, khối lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... Khi thi công công 

trình. 

+ Cán bộ kỹ thuật khác: Giúp việc cho Chủ nhiệm công trình thực hiện và chịu trách 

nhiệm một bộ phận công việc cụ thể do Chủ nhiệm công trình giao cho... 

+ Bảo vệ công trường: Chịu trách nhiệm trước công ty về an ninh, trật tự và bảo vệ mọi tài 

sản của công ty trên công trường... 

+ Thủ kho: Có trách nhiệm xuất, nhập vật tư vật liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng tất 

cả các loại vật tư đưa về công trường... 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG KÍNH TKC 
Địa chỉ: Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 

Điện thoại: 024.625.378.78  

Website: https://tuongkinhtkc.com; Email: kinhdoanh@tuongkinhtkc.com 

 

TKC - HỒ SƠ NĂNG LỰC Trang 29 
 

+ Phòng kỹ thuật chất lượng công ty: Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng thi công, 

đôn đốc thực hiện tiến độ và an toàn lao động trên công trường. Nghiệm thu nội bộ các 

công việc xây dựng trước khi nghiệm thu chính thức... 

+ Phòng kế hoạch: Theo dõi tiến độ thực hiện công trình, lập kế hoạch theo dõi vật tư, sản 

lượng và làm lương 

- Thành lập các tổ đội thi công: căn cứ vào khối lượng đối với từng công tác xấy lắp mà 

xác định nhu cầu nhân lực và số tổ đội cần thiết. Đứng đầu các tổ đội thi công là các tổ 

trưởng. Các tổ trưởng đều phải có chứng chỉ chuyên môn và đã có kinh nghiệm tham gia 

nhiều công trình tương tự. 

6.1.3. Quy trình kiểm soát vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng 

- Lập kế hoạch sử dụng vật tư, vật liệu trong từng giai đoạn thi công, từ đó có kế hoạch ký 

hợp đồng cung cấp với các đơn vị cung ứng hàng đầu. Vật liệu được cấp cho công trình 

theo tiến độ thi công, đồng thời tính toán một lượng dự trữ hợp lý đề phòng sự cố có thể 

xáy ra. 

- Các vật tư, vật liệu đều phải có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất và đều được lấy 

mẫu thí nghiệm xác định chất lượng theo tiêu chuẩn hiện hành. Nhà thầu phối hợp với 

Chủ đàu tư và Tư vấn giám sát tổ chức lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại 

hiện trường. Công tác thí nghiệm mẫu được thực hiện tại một phòng thí nghiệm hợp 

chuẩn với sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Chỉ những vật tư đảm bảo 

tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đàu tư mới được 

đưa vào sử dụng. 

- Mọi vật tư, vật liệu đưa vào công trình đều được nhập kho và bảo quản tùy theo tính chất 

của từng loại cụ thể. 

- Thủ kho lập sổ xuất và nhập kho nhằm giúp Ban chỉ huy công trình theo dõi quản lý tốt 

từng chủng loại vật tư trên công trường trong suốt quá trình thi công.  

6.1.4. Quy trình kiểm soát thiết bị máy móc đưa vào sử dụng cho công trình 

- Lập kế hoạch sử dụng máy móc cũng như số lượng máy móc thiết bị từng loại phù hợp 

với tính chất, khối lượng công việc và tiến độ thi công. 
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- Các máy móc, thiết bị đều phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và được kiểm định 

theo đúng tiêu chuẩn của pháp luật. 

- Trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị đều phải được kiểm tra lại, nghiệm thu chạy thử 

không tải và có tải, kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với từng loại thiết 

bị. Chỉ những máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới được sử dụng. 

6.1.5. Quy trình lập và tổ chức thực hiện kế hoạch 

- Lập biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết đối với từng công việc xây dựng trong mỗi giai 

đoạn xây lắp trình Chủ đàu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát phê duyệt trước khi đưa 

vào thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công tổng thể và kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết theo 

tuần, tháng, quý... 

- Xác định khối lượng thi công đối với từng công tác trong mỗi giai đoạn thi công từ đó 

xác định số lượng máy móc, vật tư và số lượng nhân công cần thiết đối với từng giai đoạn 

đó. 

6.1.6. Quy trình quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình 

- Công tác quản lý chất lượng thực hiện theo đúng Nghị định số 209/204/NĐ-CP ngày 

16/12/2004 của chính phủ. Ngoài ra tất cả các công tác xây lắp đều được thi công và 

nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, Quy phạm xấy dựng Việt Nam hiện hành liên quan. 

- Các bước nghiệm thu bao gồm: Nghiệm thu công việc xây dựng → Nghiệm thu giai 

đoạn xây lắp (Hạng mục công trình) → Nghiệm thu chạy thử thiết bị → nghiệm thu bàn 

giao công trình đưa vào sử dụng. 

- Nhà thầu lập kế hoạch quản lý chất lượng thi công chi tiết đối với mỗi công việc xây 

dựng trong từng giai đoan thi công trên công trường cụ thể: 

+ Khi giao việc cho từng cán bộ, công nhân viên cũng như từng tổ đội thi công đều phải 

lập phiếu giao việc cụ thể và cam kết thực hiện công việc đó. 

+ Mọi công tác nghiệm thu đều phải được tiến hành theo hai bước: 

Nghiệm thu nội bộ: Phòng Kỹ thuật công ty cùng cán bộ phụ trách và các tổ đội thi công 

tiến hành nghiệm thu chi tiết công tác xây dựng đã thực hiện. Nếu đạt yêu cầu nhà thầu sẽ 
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lập phiếu yêu cầu nghiệm thu trình Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có kế hoạch nghiệm 

thu chính thức. 

Nghiệm thu chính thức: Sau khi nghiệm thu nội bộ Nhà thầu sẽ phối hợp với các bên liên 

quan như Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế để tiến hành nghiệm thu chính 

thức. Lập biên bản nghiệm thu, hoàn công đối với mỗi công tác xây lắp làm cơ sở để 

nghiệm thu giai đọa thi công, nghiệm thu bàn giao công trình và cơ sở để nhà thầu xác 

định khối lượng thanh quyết toán. 

6.1.7. Quản lý các công việc phát sinh trong quá trình thi công 

- Mọi công việc phát sinh trong quá trình thi công đều phải lập phiếu để xử lý thiết kế và 

được đại diện các bên liên quan và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Ngoài ra các công việc phát sinh đều được lập biên bản và ghi vào nhật ký công trình 

làm cơ sở cho việc thanh quyết toán công trình sau này.  

6.1.8. Quy trình quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

- Cử cán bộ chuyên trách về an toàn lao động và vệ sinh môi trường chịu trách nhiệm 

thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác thực hiện ATLĐ và vệ sinh công nghiệp trên 

công trường. 

- Lập kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động cho công nhân phù hợp với từng công 

việc cụ thể. 

- Lập biện pháp an toàn lao động, Tổ chức huấn luyện ATLĐ cho cán bộ công nhân viên 

và lập sổ theo dõi công tác thực hiện ATLĐ trên công trường. 

- Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên 

tham gia công trình. 

- Kiểm soát tất cả các nguồn gây mất vệ sinh môi trường nhằm có biện pháp hữu hiệu 

như: Các oto chở vật liệu và phế thải đều phải được rửa sạch và che bạt kín trước khi ra 

đường. Có bạt che chắn xung quanh công trình trong quá trình thi công... 

6.1.9. Công tác bảo hành công trình 

- Nhà thầu thực hiện công tác bảo hành công trình theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu sẽ thành lập 1 tổ đội chuyên trách đồng 

thời cung cấp số điện thoại liên lạc thường trực, sẵn sàng sửa chữa bảo hành công trình 

khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và Đơn vị sử dụng trong thời gian sớm nhất. 

Kết luận 

Trên đây là một số quy trình quản lý chất lượng thi công của Nhà thầu. Nếu trúng thầu 

chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng theo các quy trình đã trình bày trên nhằm đảm 

bảo thi công công trình theo đúng tiến độ đồng thời đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ 

thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 

6.2. Cam kết chất lượng 

- Thi công theo các Tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm của nhà nước 

- Quản lý chất lượng theo Quy trình chất lượng và theo ISO 9001-2008 

- Huy động mọi nguồn lực tốt nhất để hoàn thành công trình 

- Bàn giao và bảo hành công trình theo đúng các quy định hiện hành 
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PHẦN 7: THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC  

7.1. Công trình nhà thầu đã và đang thực hiện 

Công trình: Tòa nhà văn phòng - Khu dịch vụ Văn La - Văn Phú, Hà Đông, HN 
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Công trình: Tòa nhà văn phòng cho thuê - 33 Hàm Long 
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Công trình: Tòa nhà văn phòng 9 tầng cho thuê - Phố Giang Văn Minh, HN 
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Công trình: Tòa nhà văn phòng Công Ty nha khoa Vũ Gia - TP Bắc Ninh 
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Công trình: Tòa nhà văn phòng 18 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

 
 
 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG KÍNH TKC 
Địa chỉ: Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 

Điện thoại: 024.625.378.78  

Website: https://tuongkinhtkc.com; Email: kinhdoanh@tuongkinhtkc.com 

 

TKC - HỒ SƠ NĂNG LỰC Trang 38 
 

 
Công trình: Biệt thự nhà anh Qúy chợ Văn La - Văn Phú, Hà Đông 

 
 

 
 
 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG KÍNH TKC 
Địa chỉ: Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 

Điện thoại: 024.625.378.78  

Website: https://tuongkinhtkc.com; Email: kinhdoanh@tuongkinhtkc.com 

 

TKC - HỒ SƠ NĂNG LỰC Trang 39 
 

Công trình: Tòa nhà văn phòng công ty xây dựng An Bình Minh - Chợ Văn La - Văn Phú 
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Công trình: Khu Văn Phòng Thương Mại Và Dịch Vụ HALLA - Khu Công Nghiệp Yên 
Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 
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Công trình: Tòa nhà văn phòng - Khu E, Khu Công Nghiệp Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, 
T. Hà Nam 
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Công trình: Tòa Nhà Văn Phòng - 389-391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 
 

 
 
Công trình: Tòa Nhà Văn Phòng – 167 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 
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Công trình: Tòa Nhà Văn Phòng – 15 lô 12B, Đường Trung Yên 10, KĐTM Trung Yên, 
P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 
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Công trình đã thực hiện: Cải tạo Showroom An Cường – Số 10 Chương Dương Độ, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 
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Công trình: Trường mầm non Koala House 
Địa chỉ: Khu đô thị mới Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
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Công trình: Hệ thống tường kính – Hạng mục Thang Hàng, Thang cảnh  
Địa chỉ: Nhà máy Crystal Martin Việt Nam - KCN Quang Châu – Bắc Giang. 
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Công trình đang thực hiện: Dự án Tòa nhà dịch vụ, văn phòng cho thuê và khách sạn 
Thành Đạt tại KĐT 5- Sân bay Cát Bi, Lê Hồng Phong- TP Hải Phòng. 
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7.2. Công trình nhà thầu đã tham gia thiết kế-thi công 

 
Công trình: 39 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng Hà Nội 
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Công trình: Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC, 23 Lạc Trung, Hà Nội 
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Công trình: Tòa Nhà PVI - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy, Hà Nội 
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Công trình: Hồ Gươm Plaza - Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
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Công trình: Bảo tàng Quảng Ninh 
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Công trình: Triển lãm Quảng Ninh 
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