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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý khách hàng!
Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trường
Sơn gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành
công.
Trải qua 11 năm hình thành và phát triển Công ty CP đầu tư phát triển công
nghệ Trường Sơn ngày càng khẳng định vị trí của mình trên con đường phát triển
ngành công nghiệp xanh thân thiện trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay chúng tôi
đã xây dựng ba nhà máy sản xuất cửa nhôm cao cấp, cửa gỗ nhựa và các thiết bị
nội thất cao cấp có tổng diện tích trên 10.000 m2 với sự đầu tư công nghệ hiện
đại, tiên tiến nhất và đội ngũ lao động chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chúng tôi
tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm mang thương hiệu TSWINDOW, TS-GLASS, TS-ECOWOOD với chất lượng tốt nhất, chi phí thấp
nhất, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Thay mặt công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn tôi xin chân
thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng tôi trong thời
gian qua. Mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của
Quý khách hàng vì lợi ích chung, vì sự phát triển chung của cả hai bên. Hy vọng
Công ty Trường Sơn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của Quý
khách hàng .
Trân trọng!
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SƠN
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SƠN
Tên tiếng Anh:
Truong Son Technology Investment Development Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TRUONG SON.,JSC
- Biểu tượng (Logo):

Ngày thành lập: 25 tháng 10 năm 2007.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102400127 do Phòng Đăng ký
kinh doanh số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 / 10 /
2007, cấp thay đồi lần thứ 1 ngày 20 / 07 / 2015.
- Vốn điều lệ: 25.540.000.000 đồng.
- Người đại diện: Ông VŨ HOÀNG SƠN - Tổng giám đốc.
- Trụ sở chính: 402A Lạc Long Quân - P.Nhật Tân - Q.Tây Hồ - TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 0246. 2923 848 - 0243.7191 487
- Website: www.tswindow.com

Email: lienhe@tswindow.com

- Văn phòng bảo hành: Số 239 Hoàng Quốc Việt –Q.Cầu Giấy –TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 7568 339
- Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp – Xã Tân Hội – Huyện Đan Phượng
–TP.Hà Nội.
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Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn (tiền thân là Công ty cổ
phần cửa nhựa Trường Sơn) thành lập năm 2007 theo luật doanh nghiệp. Trải qua
11 năm hình thành và phát triển chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong
lĩnh vực thi công, lắp dựng cửa nhôm kính cao cấp, cửa nhựa, cửa gỗ nhựa cho
các tòa nhà cao tầng, chung cư lớn trong cả nước... Công ty cổ phần đầu tư phát
triển công nghệ Trường Sơn tự hào là đơn vị đi đầu trong việc đầu tư công nghệ
hiện đại, với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, công nhân viên chuyên nghiệp từ
chuyên môn đến tác phong trong công việc tạo ra sự khác biệt vượt bậc trong lĩnh
vực xây dựng. Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa với sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt chúng tôi càng chú trọng và đề cao việc đầu tư công nghệ, đầu
tư chất xám để nâng cao chất lượng sản phẩm cửa nhựa, cửa nhôm, vách kính mặt
dựng, cửa gỗ nhựa mang thương hiệu TS-WINDOW, TS-GLASS, TSECOWOOD theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Năm 2010 công ty chúng tôi đã đầu tư dây chuyền sản xuất kính dán an
toàn nhiều lớp của Châu Âu mang thương hiệu là TS-GLASS. Công suất của nhà
máy đạt 500.000 m2/năm.
Tháng 9 năm 2015 công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn
chính thức được thành phố Hà Nội công nhận là doanh nghiệp khoa học công
nghệ đánh dấu một bước tiến vượt bậc về phát triển các lĩnh vực khoa học công
nghệ của công ty.
Trường Sơn luôn luôn đồng hành cùng người tiêu dùng , cam kết mang đến
những sản phẩm công nghệ tiên tiến, đẹp mắt, giá cả phải chăng, tiện dụng nhất
và không độc hại, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng và cộng đồng.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng từ tư vấn,
thiết kế và thi công lắp đặt công trình với đội ngũ công nhân viên nhiều năm kinh
nghiệm, tay nghề cao.
Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty:
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- Xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông thủy lợi, san lấp mặt bằng hạ
tầng cơ sở.
- Sản xuất kính dán an toàn nhiều lớp, kính chống đạn.
- Sản xuất kính cường lực.
- Sản xuất và gia công lắp dựng cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, vách
kính mặt dựng.
- Sản xuất và thi công lắp đặt cửa gỗ nhựa, cửa chống cháy, thiết bị nội thất.
Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền.
Nhãn Hiệu: TS WINDOW

Thời gian đăng ký: 10 năm kể từ năm 2018
Giấy chứng nhận số: Số chứng nhận 117340
Các sản phẩm dùng nhãn hiệu đăng ký: Cửa nhựa, Cửa nhôm cao cấp, cửa
panô, thiết bị, thanh Profile, cửa gỗ nhựa, đồ nội thất gỗ.
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Tầm nhìn – Sứ mệnh – Mục tiêu
* Tầm nhìn:
Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực gia công, sản xuất kính
dán an toàn; thi công lắp đặt cửa nhôm, cửa gỗ nhựa cao cấp thân thiện với môi
trường và an toàn cho sức khỏe toàn xã hội.
* Sứ mệnh:
Luôn luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng chúng tôi cam kết mang đến
những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất mang thương hiệu TSWINDOW, TS-GLASS, TS-ECOWOOD đảm bảo “lợi ích khách hàng là trên
hết”.
* Giá trị cốt lõi:
Sống và làm việc đảm bảo giá trị 3T “Tài – Tâm – Tầm”.
* Mục tiêu:
- Luôn luôn chú trọng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất và cung cấp các sản
phẩm cửa nhôm kính, cửa gỗ nhựa, thiết bị nội thất đến cho người tiêu dùng.
- Sáng tạo, đổi mới tạo sự khác biệt là mục tiêu Trường Sơn chú trọng phát
huy để bắt kịp theo sự biến động của thời đại.
- Đoàn kết, gắn bó tạo ra một sức mạnh tập thể mang đến cho khách
hàng sự phục vụ hài lòng nhất khi đến với chúng tôi.
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PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn được tổ chức và hoạt
động theo Luật Doanh Nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ban Kiểm Soát
Hội Đồng Quản Trị

Ban Tổng Giám Đốc

Phòng Hành
Chính Nhân Sự

Phòng Đầu Tư và
Phát Triển Dự Án

Phòng Tài Chính
Kế Toán

Nhà Máy Sản Xuất Cửa
Nhôm, Nhựa, Nội thất gỗ
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PHẦN III: GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
1. Cửa nhôm cao cấp TS-WINDOW.

Sản phẩm cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn của Trường Sơn được sản
xuất từ vật liệu nhôm cao cấp có đặc tính tối ưu như trọng lượng nhẹ, chịu lực tốt,
đạt tiêu chuẩn về độ cứng và tính thẩm mỹ, vì vậy sản phẩm này là giải pháp hiệu
quả đối với các công trình cao tầng, cần không gian rộng và tầm nhìn lớn như các
cao ốc, toàn nhà cao tầng, trung tâm thương mại.
Trải qua 11 năm hình thành và phát triển với sản phẩm TS-WINDOW với
điều kiện đầy đủ cả về nhà xưởng, máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực
lành nghề Trường Sơn khép kín toàn bộ quy trình sản xuất cửa nhôm và hệ vách
nhôm kính lớn từ khâu nguyên liệu đầu vào, gia công, sơn, lắp ráp, hoàn thiện sản
phẩm và lắp đặt tại công trình đạt năng suất 50.000m2 cửa/năm. Không chỉ cung
cấp các dòng sản phẩm cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn cao cấp, với những
công trình đặc thù, Trường Sơn còn có thể thiết kế chi tiết hệ thống mặt cắt để lắp
dựng hệ vách nhôm kính lớn phù hợp với những công trình có kiến trúc phức tạp.
* Tính năng ưu việt của sản phẩm TS-WINDOW.
- Tính giữ nhiệt và tiết kiệm điện năng.
- Tính kín khí.
- Tính kín nước.
- Tính chịu áp lực gió.
- Tính cách âm.
- Tính chịu ăn mòn.
- Tính chống cháy.
- Tính chính xác số đo thành phẩm cao, không biến hình.
- Dễ bảo vệ.
- Chống trộm.
- Giá thành hợp lý.
Website: www.tswindow.com
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2. Kính dán an toàn nhiều lớp TS-GLASS.
Trong cuộc sống ngày càng hiện đại việc sử dụng kính dán an toàn là xu
hướng tất yếu bởi những đặc tính vượt trội như tính thẩm mỹ cao, mở rộng không
gian, hạn chế bám bụi bẩn giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn. Hiểu được những đặc
tính trên năm 2008 công ty Trường Sơn đã cho ra đời sản phẩm kính dán an toàn
TS-GLASS. Kính được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín theo tiêu chuẩn
châu Âu, được vận hành theo các thông số đã lập trình, cài đặt sẵn và được kiểm
soát bởi bộ phận điều khiển trung tâm vì vậy sản phẩm của chúng tôi có chất lượng
ổn định, tính bền và tuổi thọ rất cao.
Với diện tích nhà xưởng kính khoảng 3000m2 cùng với dây chuyền hiện
đại mỗi năm chúng tôi đưa ra thị trường khoảng 50.000m2 kính đáp ứng lượng
nhu cầu lớn khách hàng. Trường Sơn là sự lựa chọn tin cậy của quý khách hàng
với sản phẩm kính dán an toàn, kính cường lực, kính temper... đạt tiêu chuẩn chất
lượng TCVN7364-2:2004.
* Đặc tính và ứng dụng của kính dán an toàn nhiều lớp TS-GLASS.
- Tính an toàn cao.
- Tính cách âm tốt.
- Tính cản tia tử ngoại, và tiết kiệm năng lượng.
- Tính bảo vệ chống thiên tai.
3. Cửa gỗ nhựa cao cấp TS-ECOWOOD
Cửa gỗ nhựa của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn
ra đời từ năm 2017 được sản xuất từ một loại nguyên liệu tổng hợp, được tạo
thành từ bột gỗ, nhựa và một số chất phụ gia làm đầy có gốc cellulose hoặc vô cơ.
Dựa vào đặc tính tối ưu của gỗ nhựa không chỉ thân thiện với môi trường mà còn
có tính năng chống ẩm, chống mối mọt, mục rữa nên tốn ít chi phí bảo trì hơn các
loại gỗ khác, vì vậy công ty Trường Sơn đã cho ra nhiều sản phẩm với nguyên
liệu gỗ nhựa làm các công trình ngoài trời như ván sàn, lan can, hàng rào, gỗ trang
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trí, tấm chắn, ghế công viên, khung bao cửa và cửa sổ... mang thương hiệu TSECOWOOD với năng suất đạt 20.000m2 cửa/năm.
* Đặc tính của cửa gỗ nhựa TS-ECOWOOD:
- Tính chống ẩm, chịu nước tuyệt đối.
- Chịu mối mọt.
- Chống cháy lan.
- Thân thiện môi trường.
- Màu sắc, mẫu mã đa dạng.
- Giá thành hợp lý.
4. Giới thiệu về năng lực máy móc công nghệ phục vụ sản xuất và thi công
cửa nhựa, cửa nhôm cao cấp.
Không gian xưởng sản xuất.
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Máy móc sản xuất và gia công kính dán an toàn nhiều lớp.
- Máy cắt kính an toàn 2 lớp TS Glass.
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- Máy sản xuất kính dán an toàn 2 hay nhiều lớp.

- Lò ép kính.
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PHẦN IV: NĂNG LỰC LAO ĐỘNG
1. Nhân lực.

- Với chính sách thu hút nguồn nhân lực (chính sách lương thưởng, và các
chế độ đãi ngộ của công ty...) tốt, vì vậy hiện nay công ty đang có một đội ngũ kỹ
sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, làm việc hiệu quả.
- Với việc mở rộng nhà máy, dây chuyền sản xuất đến năm 2018 số lao
động đạt trên 200 người.
- Cơ cấu lao động tính đến 31/07/2018.

STT
1
2
3

Bằng cấp
Cán bộ có trình độ Đại học và
Cao đẳng
Cán bộ có trình độ trung cấp
Công nhân kỹ thuật chuyên
nghiệp

Số người

Tỉ lệ (%)

42

14.48

35

12.05

172

59.3

4

Lao động phổ thông

41

14.38

5

Tổng số

290

100
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DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH
THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG
STT

Họ và Tên

Chuyên môn

Năm kinh nghiệm

1

Nguyễn Văn Dương

Kỹ sư

10 năm

2

Trần Hữu Quân

Kỹ sư

06 năm

3

Nguyễn Viết Thân

Kỹ sư

03 năm

4

Vũ Đình Thưởng

Kỹ sư

05 năm

5

Nguyễn Văn Hưng

Kỹ sư

07 năm

6

Nguyễn Trí Toàn

Kỹ sư

08 năm

7

Đoàn Hồng Trường

Kỹ sư

05 năm

8

Trần Việt Yến

Kỹ sư

05 năm

9

Nguyễn Trí Hà

Kỹ sư

08 năm

10

Trần Tuấn Anh

Kỹ sư

06 năm

11

Đoàn Đình Đạt

Kỹ sư

02 năm

(Hình ảnh văn bằng đính kèm ở phụ lục)
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PHẦN V: CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THI CÔNG
 Khu đô thị LIDECO Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco – NTL)
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 12,000 m2
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 Tòa nhà Star Tower
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần địa ốc Star Hà Nội
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 1.800 m2
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 Khu chung cư HH2 Dương Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai.
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 3.000 m2

 Nhà máy sản xuất thiết bị y tế MANI (Thái Nguyên).
Chủ đầu tư: Nhật Bản
Diện tích thi công nhôm kính: 15,500 m2
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 Tòa nhà chung cư cao cấp Học Viện Quân Y Hà Đông
Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển nhà Bộ Quốc Phòng.
Diện tích thi công nhôm kính: 5,500 m2
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 Chung cư cao cấp No4B1.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 9,500 m2
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 Khu đô thị mới Bắc QL 32 - LIDECO
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 45,000 m2

 Khu chung cư cao tầng dịch vụ thương mại Thăng Long Victory
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 6000m2
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 Khu chung cư cao tầng dịch vụ thương mại HH6.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 5
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 6,500m2.

 Viện môi trường VKHVN
Chủ đầu tư: Viện môi trường Việt Nam
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 2,500 m2

 Sở chỉ huy A2 – Bộ tư lệnh Thủ đô.
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Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội.
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 10,000 m2
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 Cụm chung cư CT7 thuộc khu đô thị mới Dương Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản thế kỷ
Tổng diện tích thi công nhôm kính: 6,500m2
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DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG SẢN
PHẨM TS-WINDOW, TS-GLASS, TS-ECOWOOD
STT
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Địa chỉ/Điện thoại

Tên Công Trình
Tòa nhà Viện CN Môi Trường

18 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Tòa nhà Ngân Hàng Công

77 Trần Hưng Đạo – Hà Nội

Thương

40 hàng Bài – Hà Nội

Tòa nhà Bộ công an
Nhà thi đấu trường đại học Thái
Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên

Văn phòng Công Ty Cổ Phần

335 Nguyễn Văn Cừ – Gia Lâm–

Yến Phát

Hà Nội

Văn phòng Công ty CP TM &

Hà Đông – Hà Tây

XD Việt Kính
Văn phòng Công ty CP TM Việt
Tiến
Văn phòng Công ty CP Nguyên
Gia

16 Hoàng Sâm – Cầu Giấy
Số 10 Đào Duy Anh – Hà Nội
Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà

Khu đô thị mới Bắc QL32

Nội

Khu chung cư cao tầng dịch vụ

KĐT mới Nam An Khánh, Hoài

thương mại HH6

Đức, Hà Nội

Chung cư H, J, K cụm chung cư

KĐT mới Dương Nội, Hà Đông,

CT7 KĐT mới Dương Nội

Hà Nội

Tòa nhà CT3 Xuân Đỉnh, Từ

Từ Liêm, Hà Nội

Liêm, Hà Nội
Tòa nhà T1 thuộc dự án tổ hợp chung

KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức,

cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long

Hà Nội
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14
15

16

Tòa nhà Bộ tư lệnh

18 Phạm Hùng, Hà Nội

Tòa nhà chung cư HH2 dự án khu KĐT mới Dương Nội, Hà Đông,
đô thị mới Dương Nội

Hà Nội

Nhà cao tầng No4B1 Dịch Vọng
Hậu, Cầu Giấy, HN

Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

Khu nhà ở cho đối tượng thu nhập
17

thấp và đối tượng chính sách tòa

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

nhà X2 Mỹ Đình
18

Chưng cư Lideco Hạ Long

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

19

Tòa nhà FLC

418 Quang Trung, Hà Đông

20

Tòa I, G Đại học Kiến trúc

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

21

Tòa nhà Sudico 18T2

KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức,
HN

Trên đây là một số công trình tiêu biểu mà chúng tôi muốn gửi đến khách
hàng tham khảo.
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PHẦN VI: PHỤ LỤC
CÁC GIẢI THƯỞNG - BẰNG KHEN - GIẤYCHỨNG NHẬN.
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CHỨNG NHẬN – KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM – QUYẾT ĐỊNH
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„Cảm ơn Quý khách hàng đã dành thời gian xem hồ sơ năng lực của công ty cổ
phần đầu tư phát triển Trường Sơn. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng hợp tác với Quý
khách hàng nhiều hơn nữa trên con đường phát triển ngành công nghiệp xanh
thân thiện.“
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Trụ sở chính: 402A Lạc Long Quân - P. Nhật Tân - Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 6292 3848 - 024 3719 1487 | Fax: 024 3719 1487
Website: www.tswindow.com | Email: lienhe@tswindow.com
Văn phòng bảo hành: Số 239 Hoàng Quốc Việt – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 3756 8339
Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp – Xã Tân Hội – Huyện Đan Phượng –TP. Hà Nội.
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