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01
GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ Ai
NÂNG TẦM CUỘC SỐNG
CỦA BẠN

hướng đến vị trí tiên phong trong lĩnh 
vực nhà thầu M&E điện nhẹ tại Việt 
Nam với chiến lược đầu tư – phát triển 
bền vững và đặt sự hài lòng của khách 
hàng làm trọng tâm.

Với hệ thống cơ sở vật chất, máy móc 
thiết bị và nguồn nhân lực có chuyên 
môn kỹ thuật chuyên biệt, Thiên Long 
Phước tập trung cung ứng các giải 
pháp cốt lõi cho hệ thống điện nhẹ 
gồm: hệ thống mạng, nhà thông minh, 
hệ thống camera, âm thanh – ánh 
sáng, trang thiết bị máy văn phòng.

ằng kinh nghiệm kinh doanh và 
năng lực quản trị của đội ngũ 
quản lý, Thiên Long Phước

Tạo ra một mạng lưới dịch vụ có khả 
năng liên kết chặt chẽ với nhau, mang 
đến nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian cho 
khách hàng trong những vấn đề liên 
quan đến điện nhẹ, thay đổi hoàn toàn 
trải nghiệm thường thấy trong cuộc 
sống, hỗ trợ tối đa khách hàng theo 
cách mà họ muốn.

Trải qua 14 năm hình thành và phát 
triển, Thiên Long Phước đã thực hiện 
hàng trăm công trình lớn nhỏ khác 
nhau, tạo nên niềm tin vững chắc trong 
lòng khách hàng, đối tác. Những công 
trình vững bền cùng thời gian là bảo 
chứng cho những cam kết mạnh mẽ 
của chúng tôi.

B
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SẢN PHẨM XỨNG TẦM,
PHỤC VỤ TẬN TÂM,
CHI PHÍ HỢP LÝ,
DỊCH VỤ TẬN NƠI

05

Lấy phương châm “Sản phẩm xứng tầm, phục vụ tận tâm, chi phí hợp 
lý, dịch vụ tận nơi” làm nền tảng phát triển bền vững, Thiên Long 
Phước không ngừng cải tiến và nâng cấp chất lượng dịch vụ với mục 
đích duy nhất là cung cấp cho quý khách hàng nhiều tiện ích thật sự 
hữu ích và cần thiết cho cuộc sống.



TRỌN GÓI THI CÔNG
HỆ THỐNG M&E ĐIỆN NHẸ

02
ự phối hợp chặt chẽ giữa các 
giải pháp trong cùng một gói 
thầu do một nhà thầu M&E điện

nhẹ đảm nhận sẽ giúp quá trình triển 
khai dự án suôn sẻ, tối ưu hoá quá trình 
thi công, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo 
chất lượng.

Với lộ trình dài hạn, không ngừng tối ưu 
hoá sản phẩm - dịch vụ, chúng tôi 
mong muốn dịch vụ thi công trọn gói 
của mình đang và sẽ đáp ứng gần như 
hoàn chỉnh mọi nhu cầu về các giải 
pháp thi công hệ thống điện nhẹ của 
cộng đồng. 

THUẬN LỢI CHO CÔNG TÁC
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

06

ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT

THIẾT KẾ LINH HOẠT

ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

BẢO MẬT THÔNG TIN

S



Thiên Long Phước cung cấp thiết bị và thi công 
trọn gói hệ thống điện nhẹ phù hợp với yêu cầu 
của nhiều khách hàng bao gồm:

Thiên Long Phước tự 
tin mang đến những 
giải pháp thiết kế, thi 
công tối ưu, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, giúp 
chủ đầu tư có thể 
giảm thiểu tối đa 
những lắp đặt không 
cần thiết, từ đó hạn 
chế lãng phí đầu tư. 

07

Nhà thông minh
Hệ thống camera
Hệ thống mạng
Thiết bị âm thanh – ánh sáng
Thiết bị văn phòng
Thiết bị an ninh
Thiết bị trường học
Thiết bị ngân hàng

Bãi giữ xe thông minh
Hệ thống mạng diện rộng
Màn hình LED
Cửa tự động
Đèn năng lượng mặt trời
Báo động, báo trộm,
báo cháy



04 THIÊN  LONG PHƯỚC

LÝ DO LỰA CHỌN
THIÊN LONG PHƯỚC

TRỞ THÀNH
NHÀ THẦU M&E ĐIỆN NHẸ

CHO DỰ ÁN CỦA BẠN
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ệ thống điện nhẹ được cấu 
thành từ những thiết bị công 
nghệ cao như hệ thống mạng, 

hệ thống camera quan sát, hệ thống 
âm thanh báo động, hệ thống quản lý 
chấm công, hệ thống báo cháy,... là 
nhân tố làm cho tòa nhà “hoạt động” 
với nhiều công năng smart.

Việc lựa chọn đơn vị triển khai cũng rất 
quan trọng, nhà thầu M&E điện nhẹ 
phải có đầy đủ năng lực để đảm nhận 
được vai trò thiết kế - thi công hệ thống 
điện nhẹ của công trình, có khả năng 
tiết kiệm tối đa chi phí cho chủ đầu tư 
và hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

H



Thiên Long Phước cung 
cấp cho bạn một giải pháp 
trọn gói về thi công điện 
nhẹ, bao gồm các công 
đoạn từ thiết kế, thi công 
và lắp đặt, cho đến dịch vụ 
bảo hành, bảo trì hệ thống 
điện cho công trình dân 
dụng, công nghiệp,...

Khả năng cung cấp

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ ĐIỆN NHẸ
Công nghệ – Thiết kế – Thi công – Vận hành

Giải pháp mà chúng tôi cung cấp 
mang tính trọn gói, đồng bộ nhằm 
tạo nên một hệ thống điện nhẹ 
khép kín hoàn chỉnh cho không 
gian sống và làm việc của khách 
hàng.

Trọn gói hệ thống
điện nhẹ

02
Năng lực đảm nhận

Thiên Long Phước đảm bảo đủ 
năng lực tài chính và năng lực kỹ 
thuật, khả năng triển khai nhanh, 
có thể thực hiện những dự án 
tổng thầu điện nhẹ không giới hạn 
quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao.

10
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03
Là một nhà thầu lâu năm và là đối 
tác của nhiều Chủ đầu tư uy tín, 
Thiên Long Phước đã bàn giao 
thành công hàng loạt các công 
trình điện nhẹ trong các lĩnh vực 
công nghiệp, dân dụng, thương 
mại, công cộng,…

Kinh nghiệm triển khai

11

04
Sở hữu 100% đội ngũ kỹ sư, kỹ 
thuật viên có kinh nghiệm và 
nghiệp vụ cao, điều này giúp cho 
Thiên Long Phước luôn chủ động 
trong việc tập hợp lực lượng để 
triển khai các dự án dù lớn hay 
nhỏ.

Nhân sự nội bộ

05
Cung cấp sản phẩm công nghệ 
hiện đại, chính hãng, đa dạng phù 
hợp với người Việt. Dịch vụ bảo 
hành 24/7 có trách nhiệm, đảm 
bảo sự ổn định, khắc phục kịp 
thời, tận tâm, chuyên nghiệp.

Cam kết chất lượng 



Gói dịch vụ
thi công nhà thông minh

Nhà thông minh được biết đến là giải 
pháp giúp người dùng có thể tối ưu hóa 
việc điều khiển các thiết bị điện trong 
nhà trở nền dễ dàng hơn thông qua các 
thiết bị di dộng.

TLP SmartHome là hệ thống nhà thông 
minh thế hệ mới nhất trên thế giới, công 
nghệ vượt trội - theo tiêu chí xếp hạng 
của Gartner.

Nhà thông minh 
TLP SMARTHOME LUXURY – TIÊU CHUẨN NHÀ HIỆN ĐẠI
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CHẠM ĐỂ ĐIỀU KHIỂN

CHỈ MỘT NÚT BẤM

RA LỆNH BẰNG
GIỌNG NÓI

TRỰC QUAN VỚI
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 3D

KỊCH BẢN NGỮ CẢNH
THÔNG MINH

KẾT NỐI
KHÔNG GIỚI HẠN



Hệ thống ánh sáng thông minh
Hệ thống điều khiển rèm mành
Hệ thống an ninh thông minh
Hệ thống kiểm soát môi trường
Hệ thống giải trí âm thanh đa vùng

Lắp đặt nhà thông minh tại Thiên Long Phước 

Thiên Long Phước hiện là đại lý nhà 
thông minh của BKAV, LUMI, ACISV,... 
chuyên cung cấp các thiết bị chính hãng, 
thi công lắp đặt trọn gói nhà thông minh.

Chúng tôi chuyên nhận thiết kế, thi công 
lắp đặt nhà thông minh với mức chi phí 
phù hợp với mọi tầng lớp, nhu cầu cũng 
như điều kiện của mỗi đối tượng muốn 
sở hữu công nghệ nhà thông minh này.

Đại lý nhà thông minh của TLP

Khi khách hàng lựa chọn Thiên Long 
Phước sẽ được áp dụng chính sách miễn 
phí giao hàng và lắp đặt tận nơi cũng 
như hậu mãi chu đáo.

Chỉ lắp đặt các thiết bị phù hợp với nhu 
cầu sử dụng và kiến trúc ngôi nhà, không 
tốn thời gian để làm lại kiến trúc, hay phá 
đi xây dựng lại. 

Phòng bếp
Cầu thang

Phòng tắm

Phòng ngủ
Phòng khách

An ninh Sân vườn

SMARTHOME LUXURY
BAO GỒM

TLP
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NÂNG TẦM CHUẨN SỐNG CHO GIA ĐÌNH BẠN
Cung cấp những tiện ích vượt trội 
để cuộc sống thêm tuyệt vời

Lựa chọn các giải pháp thực sự 
giúp giải quyết vấn đề

“Sản phẩm xứng tầm – Phục vụ 
tận tâm”



Gói dịch vụ
thi công hệ thống camera iP-Ai

14

Các giải pháp camera của Thiên Long Phước:

Gồm các dòng 
camera thuộc phân 

khúc phổ thông 
trung - cao cấp. 

Chất lượng ổn định, 
phần mềm xem 

camera thông minh 
và dễ sử dụng.

Là những dòng 
camera cao cấp, 

được tích hợp các 
công nghệ tiên tiến 
nhất giúp bảo vệ an 
ninh toàn diện cho 

doanh nghiệp.

Tương tự
phân khúc gia đình, 
tuy nhiên có thể kết 

hợp thêm các hệ 
thống báo khói, báo 
cháy, báo động và 

báo trộm.

Cho doanh nghiệp,
nhà máy, xí nghiệp

Cho văn phòng,
cửa hàng, hộ
kinh doanh

Cho gia đình

1. Camera có màu ban đêm (Full color), tích hợp mic và loa, hỗ trợ báo động 
chủ động

2. Thống kê và phân loại giữa NGƯỜI và Phương tiện (xe), thú cưng

3. Nhận dạng và phân tích khuôn mặt , định danh đối tượng ra vào (phát 
hiện nhanh, nhiều và chính xác), (người được đo nhiệt độ, người không đeo 
khẩu trang, người có nhiệt độ cao)

4. Tự động cảnh báo, báo động khi có sự cố, đột nhập, phát hiện sự xâm 
nhập, hành vi bất thường

5. Tự động cảnh báo khi có đối tượng đi vào khu vực cấm, đồ vật bị dịch 
chuyển ra khỏi vùng giám sát.

NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT CAMERA IP - AI
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Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực thiết bị an ninh, đã 
thực hiện được nhiều dự án lớn với các đối tác như ngân hàng 
BIDV, ngân hàng Agribank, ngân hàng Vietinbank, Đại học quốc 
gia TPHCM, Thành đoàn TPHCM,… Thiên Long Phước cam kết:

Luôn tư vấn khách hàng đúng 
mục đích sử dụng, để thi công 
lắp đặt camera quan sát với giá 
tốt nhất có thể.

Sản phẩm chính hãng của các 
thương hiệu nổi bật như
KB VISION (USA), VANTECH, 
HIKVISION,  PANASONIC, HONEY-
WELL,...

Dịch vụ hoàn hảo trước và sau 
lắp đặt. Chúng tôi luôn làm 
những gì tốt nhất có thể để giữ 
được lòng tin của quý khách.   

Bảo hành dịch vụ tận nơi trong 
suốt thời gian bảo hành.



Gói dịch vụ
thi công hệ thống
âm thanh - ánh sáng
Thiên Long Phước tư vấn, thiết kế, thi công, cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống 
âm thanh – ánh sáng với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại. Bao gồm:

Thiên Long Phước đã triển khai 
thi công lắp đặt hệ thống âm 
thanh tại Trung tâm triễn lãm 
hội chợ thương mại SECC Quận 
7, Trường đại học Cảnh sát 
Quận 7, Trung tâm triển lãm 
Tân Bình, Tòa nhà Sunrise, các 
quán cafe, nhà hàng, hội 
trường, phòng karaoke gia 
đình,...

Hệ thống
âm thanh

giải trí

Hệ thống
âm thanh
thông báo

Hệ thống
phòng

xem phim
gia đình

Hệ thống
đèn

sân khấu

Màn hình
LED

Hệ thống
âm thanh 
hội thảo

và sự kiện

Hệ thống 
âm thanh
karaoke

Máy chiếu 3D

16

Đưa trải nghiệm
nghe nhìn của bạn
lên một cấp độ
hoàn toàn mới



Đề xuất phương án thi công hệ thống 
âm thanh – ánh sáng phù hợp với diện 
tích công trình, nhu cầu và mục đích 
của chủ đầu tư.

Cung cấp các sản phẩm chính hãng 
của các tập đoàn nổi tiếng thế giới như 
JBL, Yamaha, Panasonic, Crown, Bose, 
Bosch, Sennheiser, OBT, Shure, Toa, 
Soundking, CAF,... đảm bảo chất lượng 
- độ ổn định cao - đồng bộ, công nghệ 
tiên tiến.

Xây dựng giải pháp xử lý âm học giúp 
tăng cường cho chất lượng âm thanh, 
giảm thiểu những tạp âm do phản xạ 
hoặc cộng hưởng âm.

Giám sát thi công từ đầu đến cuối, từ 
những chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo tính 
thẩm mỹ của dự án.
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Máy tính văn phòng

Máy in văn phòng

Máy hủy giấy văn phòng

Máy photocopy văn phòng

Hệ thống phòng LAB,bảng tương 
tác thông minh

Máy chấm công, kiểm soát cửa

Máy chiếu phòng họp văn phòng

Tổng đài IP, hệ thống server

Hệ thống mạng văn phòng

Hệ thống lấy số tự động

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, bán hàng, chuyên gia công nghệ am 
hiểu quản lý quy trình một cách tuần tự từ khi triển khai đến khi hoàn 
thành. Chúng tôi tìm hiểu điều khách hàng muốn, sau đó lựa chọn và 
tư vấn những giải pháp, sản phẩm phù hợp với mong muốn của khách 
hàng.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG BAO GỒM:

Gói dịch vụ thi công
trang thiết bị máy văn phòng,
hệ thống mạng

KHẢO SÁT THIẾT KẾ THI CÔNG CHUYỂN GIAO

18

CẢI THIỆN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN VIÊN
VÀ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỐT HƠN



Năng lực chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và tâm huyết 
với nghề, trình độ vững vàng, được đào tạo tay nghề giỏi, năng động, phản 
ứng nhanh, xử lý chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

Nhân viên tư vấn: tư vấn nhiệt tình- lựa chọn sản phẩm phù hợp, đúng nhu 
cầu, hạn chế tối đa chi phí đầu tư.

Đề xuất bản thiết kế, lập kế hoạch thi công, hoàn thiện dự án theo đúng yêu 
cầu.

Đề xuất báo giá cho quý khách dựa trên tư vấn kỹ thuật và tối ưu các thiết 
bị đầu tư trong dự án để tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Qua đó giúp quý khách quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị máy văn 
phòng đúng với những gì mà quý khách mong muốn.

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN 
THIÊN LONG PHƯỚC
ĐỂ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG
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CAM KẾT DỊCH VỤ

01

02

03

04

05

20

Đội ngũ
chuyên nghiệp

Tư vấn
và lắp đặt trọn gói

Dịch vụ tận nơi

Sản phẩm 
chất lượng, uy tín 

Bảo hành & bảo trì
có trách nhiệm cao
Tận nơi nhanh chóng

khảo sát thực tế,
báo giá chính xác,
phù hợp chi phí



DỊCH VỤ TRỌN GÓI 
ĐÁP ỨNG HOÀN CHỈNH 

MỌI NHU CẦU VỀ CÁC GIẢI PHÁP
THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ 



NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG
03

Tập thể Công ty THIÊN 
LONG PHƯỚC cố gắng 
hoàn thành kế hoạch năm. 
Lợi nhuận tăng trưởng vượt 
mức 20% so với kế hoạch.

Gia nhập CLB Văn Hóa 
Doanh Nhân với vai trò Phó 
Ban Chủ Nhiệm Xúc Tiến 
Thương Mại. CLB là nơi hội 
tụ của các doanh nhân có 
cùng đam mê, sở thích các 
hoạt động: Văn hóa - Giao 
thương - Cộng đồng.

Đặt mục tiêu mở thêm 1 
showroom trưng bày sản 
phẩm và bán hàng thiết bị 
an ninh chiếm lĩnh thị 
trường Quận 7 - Nhà Bè.

Khởi nghiệp
từ khát vọng

Công ty TNHH MTV Thiên 
Long Phước do ông Nguyễn 
Hoàng Hiệp sáng lập tại trụ 
sở 269A, Lê Văn Lương, Tân 
Quy, Quận 7, ra đời từ khát 
vọng tuổi trẻ, khát vọng 
chinh phục thị trường M&E 
điện nhẹ tại Việt Nam.

Mở rộng thêm lĩnh vực:
 
Âm thanh, ánh sáng, màn 
hình led, bảng tương tác.

Nhà thông minh, cửa cổng 
tự động, bãi giữ xe thông 
minh, bộ đàm,...

Mở rộng
lĩnh vực kinh doanh

2007 2008 - 2013

2021 - 2022 2019 - 20202021

Khẳng định thương hiệu
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Xây dựng mối quan hệ bền 
vững với hơn 3181 Khách 
hàng và Đối tác.

Chuyển trụ sở về địa điểm 
mới, quy mô lớn hơn tại địa 
chỉ 52B, Lâm Văn Bền, Tân 
Kiểng, Quận 7, HCM. Tham 
gia Hội Doanh Nhân Trẻ 
TP.HCM (YBA), mở rộng 
mối quan hệ nhằm tiếp cận 
thị trường, hợp tác đầu tư 
và phát triển kinh doanh. 

Tăng tốc phát triển

Nhanh chóng được kết nạp 
vào hội BNI - Dynamic 
Chapter, đánh dấu cột mốc 
thành công đầu tiên cho sự 
nỗ lực không ngừng trong 
việc xây dựng uy tín thương 
hiệu.

Mở rộng phát triển thị 
trường các khu vực miền 
Tây, Nam Trung Bộ. Số 
lượng nhân viên tăng từ 19 
lên đến 30 người.

Thành lập thêm Cửa hàng 
Thiết bị an ninh & Máy văn 
phòng Thiên Long Phước.

2014 2015 2016

20172018

Khẳng định thương hiệu
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THÀNH TÍCH
04
24
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ĐỐI TÁC KINH DOANH
05
26



THỊ PHẦN
06

Bình Định

Phú Yên

Đà Nẵng - Quảng Nam

Quảng Ngãi

Đà Lạt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Nai
Phan Thiết - Bình Thuận

Vĩnh Long

Tiền Giang

TP HCM, TP Thủ Đức

Bến Tre

Thủ Dầu 1 - Bình Dương

Bình Phước

Tây Ninh

Long An

Đồng Tháp

Cà Mau

Bạc Liêu

Cần Thơ
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
07



30

MỖI DỰ ÁN
LÀ MỘT CAM KẾT
VỀ CHẤT LƯỢNG 

Chúng tôi muốn mang đến sự hài 
lòng cho khách hàng không chỉ từ lần 
sử dụng dịch vụ đầu tiên mà còn nuôi 
dưỡng mong muốn hợp tác trong 
tương lai. Tất cả những điều này tất 
nhiên không chỉ dừng lại ở lời nói mà 
còn được hiện thực hoá bằng hơn 
hàng trăm dự án lớn nhỏ mà chúng 
tôi đã triển khai thành công.
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NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT
TRONG CÁC DỰ ÁN
THI CÔNG ĐIỆN NHẸ
TẠI THIÊN LONG PHƯỚC

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
MÀ THIÊN LONG PHƯỚC
ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

Tiết kiệm thời gian triển 
khai dự án, rút ngắn tiến 
độ thi công do chỉ cần 
làm việc với một nhà 
thầu.

Trách nhiệm của nhà 
thầu được thể hiện một 
cách rõ ràng trong toàn 
bộ dự án.

Tinh giản bộ máy quản lý 
cho Chủ Đầu Tư, rút 
ngắn đáng kể thời gian 
hoàn thành, từ đó giảm 
chi phí quản lý dự án.

01. 02. 03.
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01CÔNG TY TNHH TRÚC NGHINH PHONG 
Công ty thiết kế, thi công hệ thống chuỗi showroom hàng đầu

– Đối tác chiến lược của Tập đoàn Thế Giới Di Động, The Coffee House...



TRÚC NGHINH PHONG 

33

Giá trị thực hiện: 1.950.000.000 đ
THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THỦ ĐỨC

34

02



Giá trị thực hiện: 540.000.000 đ

35

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT - MÁY CHIẾU - ÂM THANH



CÔNG TY XÂY DỰNG
THỊNH HƯNG 

03

Giá trị thực hiện: 1.558.000.000 đ
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG

36



37



38

CÔNG TY
CỔ PHẦN SẢN XUẤT04
ZANO
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Giá trị thực hiện: 170.000.000 đ
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT
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Giá trị thực hiện: 1.250.000.000 đ

CÔNG TY TNHH

05

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG

HOÀNG KHƯƠNG
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42

NHÀ
THÔNG MINH

CỔNG
TỰ ĐỘNG

06
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Giá trị thực hiện: 150.000.000đ

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC

07
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA IP QUAN SÁT

THÀNH CÔNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
08
BẦU TRỜI XANH

Giá trị thực hiện: 350.000.000

HỆ THỐNG CAMERA IP QUAN SÁT,
MÁY CHIẾU PHÒNG HỌP

LẮP ĐẶT
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Giá trị thực hiện: 650.000.000đ

CÔNG TY TNHH
09

48

THI CÔNG ÂM THANH – ÁNH SÁNG,
HỆ THỐNG CHỒNG SÉT

HUỲNH HƯNG
GROUP
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CAMERA UBND
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

10
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52

NGÂN HÀNG AGRIBANK11 CUNG CẤP THIẾT BỊ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG
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NGÂN HÀNG VIETINBANK
12
CUNG CẤP HỆ THỐNG MẠNG, TỔNG ĐÀI, ĐIỆN NHẸ, LẤY SỐ TỰ ĐỘNG 
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CAMERA
CHUNG CƯ - BIỆT THỰ

13

56
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LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH14
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
08



THÔNG TIN
CHUNG

62



52B Lâm Văn Bền,
Phường Tân Kiểng,
Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

0305096659

thienlongphuoc.vn

Hotline:
0966 7777 39
Địa chỉ:

Mã số thuế:

Website:

Điện thoại:
028 6262 1569
0857 04 05 05
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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
– GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thiên Long Phước luôn nỗ lực để khẳng định vị trí là một nhà 
thầu M&E điện nhẹ dẫn đầu trong lĩnh vực thi công và lắp đặt 
hệ thống mạng, thiết bị an ninh, thiết bị mạng wifi diện rộng, bãi 
giữ xe thông minh, nhà thông minh, báo động, báo trộm, báo 
cháy, âm thanh, thiết bị trường học, thiết bị ngân hàng,....

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Đủ đầy
Tâm Sáng

Chí Bền
Trung thực

Đối với cộng đồng:

Tư vấn phù hợp
Làm việc tận tâm

Đồng hành chia sẻ
Uy tín hàng đầu

Đối với khách hàng: Đối với con người
Thiên Long Phước:

Chia sẻ niềm vui
Lan tỏa yêu thương
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Đồng sức đồng lòng vì sự phát triển cty.
Chia sẻ lý tưởng hay của mỗi người cho sự phát triển này.
Cam kết thực hiện mục tiêu chung cùng xây dựng, có ý chí.

Tận tâm phục vụ khách hàng như phục vụ chính bản thân 
mình. 
Nhiệt huyết trong công việc, sáng tạo trong công viêc, tận 
tâm với đồng nghiệp.
Chan hòa và chí thành trong cách sống của mỗi người.

Làm chủ công việc.
Làm chủ mục tiêu.
Làm chủ các mối quan hệ giữa mình và những người liên 
quan.

Trung thực, trong sáng, thông minh, bản lĩnh, nhiệt huyết.
Liêm chính, cần cù.
Cam kết và giữ cam kết, để phát triển toàn diện kỹ năng cho 
nghiệp vụ.

Sẵn lòng chịu 100% trách nhiệm về kết quả của sự việc mà 
mình có liên quan.
Sẵn lòng là cổ thụ, gốc rễ của mọi vấn đề mà mình có liên 
quan trong công việc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Đồng
thuận

Tận
tâm

Làm
chủ

Chính
trực

Trách
nhiệm



GIÁM ĐỐC

BP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
& KẾ HOẠCH

BAN ĐIỀU HÀNH,
KẾ HOẠCH

BỘ PHẬN NHÂN SỰ
KIỂM SOÁT NB

BỘ PHẬN
KẾ TOÁN

CÁC CỬA HÀNG CON

BỘ PHẬN DỰ ÁN
& ĐẤU THẦU

BỘ PHẬN
MARKETING

BỘ PHẬN BÁN HÀNG
KIỂM SOÁT CSKH

BP. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ,
KẾ HOẠCH & DỰ ÁN

CƠ CẤU
TỔ CHỨC 
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KHỐI KỸ THUẬT
SMART HOME,

AN NINH, BỘ ĐÀM

THIẾT BỊ MÁY TÍNH
THIẾT BỊ MẠNG

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG

ÂM THANH, ÁNH SÁNG,
MÀN HÌNH LED, MÁY CHIẾU

QUẢN LÝ

DỰ ÁN

CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM

DỊCH VỤ

BAN KIỂM SOÁT,
THANH TRA

Phối hợp hoạt động

Quản lý trực tiếp

67



68

CON NGƯỜI
THIÊN LONG PHƯỚC

Với mục tiêu đồng hành, phát triển, hướng đến những thành công mới, 
nhân viên Thiên Long Phước sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ 
và những kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, tận 
dụng cơ hội nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận và giá trị công ty.

Đồng đội Thiên Long Phước ngoài việc tận tâm với công việc còn có 
những hoạt động nội bộ để gắn kết, truyền năng lượng cho nhau, cùng 
xây dựng Thiên Long Phước ngày một lớn mạnh và phát triển.

CHÚNG TÔI TỰ HÀO SỞ HỮU MỘT ĐỘI 
NGŨ NHÂN LỰC DỒI DÀO VỚI TƯ DUY 
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, TINH THẦN 
TRÁCH NHIỆM CAO, SẴN SÀNG 
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỌI THỬ THÁCH.
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KỸ NĂNG CẦN CHO MỘT NHÂN VIÊN
KHI LÀM VIỆC TẠI THIÊN LONG PHƯỚC

Thiên Long Phước là một tổ 
chức tư nhân đồng thuận 
gồm những người có tài, có 
đất dụng võ để phát triển 
toàn diện về kỹ năng của 
một nhân viên.

Thiên Long Phước đóng 
góp tâm sức vào sự phát 
triển của công ty và xã hội, 
nhằm tạo ra nhiều việc làm 
cho công dân Việt Nam, 
góp phần nhỏ cho sự phát 
triển của đất nước.

Với tổ chức Với cộng đồng







Designed by MondiaL

CÔNG TY TNHH THIÊN LONG PHƯỚC

Địa chỉ: 52B Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP. HCM
Điện thoại: 028 6262 1569

Website: thienlongphuoc.vn

Hotline: 0966 7777 39 - 0857 040505


