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THƯ GIỚI THIỆU 

 

Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi gửi đến quý Khách hàng, Công ty và các đối tác 

lời chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn đã và đang cùng chúng tôi thực hiện việc xây 

dựng cuộc sống chất lượng hơn, thương hiệu và đất nước của chúng ta phát triển hơn. 

Cùng với sự phát triển của Đất nước và hội nhập cùng các nước trên thế giới. Công ty 

chúng tôi với phương châm “chất lượng là cuộc sống của chúng ta” để đáp ứng sự 

phát triển và hội nhập chúng tôi luôn luôn cải tiến các thiết bị, máy móc để sản xuất, 

lắp đặt và chất lượng của sản phẩm là trách nhiệm hàng đầu. Cố gắng làm tốt nhất 

các công việc mình đang thực hiện và lấy sự hài lòng của khách hàng là niêm tin để 

chúng tôi phục vụ. 

Với sự phấn đấu và lao động sáng tạo của các anh em trong công ty, chúng tôi tin 

tưởng rằng sẽ đáp ứng các yêu cầu tốt nhất của công việc. Đảm bảo đạt các yêu cầu 

của dự án và Chủ đầu tư. 

Phấn đấu với mục tiêu "Chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững", 

Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang luôn sẵn sàng liên doanh, liên kết và hợp tác đầu 

tư với các tổ chức, các chủ đầu tư và khách hàng trong và ngoài nước. 

 

Tên công ty   : CÔNG TY TNHH ỐNG GIÓ NHA TRANG 

Tên tiếng anh: NHA TRANG DUCT LTD (DNT) 

Địa chỉ trụ sở: Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại: 0583891303 ;  Fax: 0583891307  

Email: onggionhatrang@gmail.com    Website: onggionhatrang.com.vn 

 

1. Lĩnh vực chuyên môn: 

Giấy phép 

1. Sản xuất: Sản xuất các sản phẩm liên quan hệ thống điều hòa không khí, ống thông 

gió, Sản xuất sản phẩm cơ khí, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

khác, buôn bán thiết bị máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

2. Thi công lắp đặt: hoàn thiện công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát 

nước, hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng, hệ thống đường ống dẫn khí, môi chất, 

lò hơi nhà giặt, nhà bếp, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, xây dựng công trình đường 

sắt và đường bộ, xây dựng công trình công ích.... 
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2. Quá trình thành lập Công ty 

Chúng tôi từ đội thi công cơ - điện và gia công ống gió và các sản phẩm cơ khí 

cho các công trình dự án tại Nha Trang và đã tham gia nhiều dự án lớn. Nhằm mục 

đích đáp ứng và hợp tác tốt hơn nữa với các đối tác, các công trình có chất lượng. 

Chúng tôi đã thành lập Công ty TNHH ỐNG GIÓ NHA TRANG nhằm phục vụ cung 

cấp và thi công lắp đặt trong ngành Cơ – Điện. 

 

3. Các công trình đã tham gia thực hiện: 

Với đội ngủ kỹ sư, công nhân kỹ thuật đã tham gia thực hiện các công trình trên địa 

bàn tỉnh và cả nước: 

 Thi công hệ HVAC công trình Khách sạn Sunrise Nha Trang – 4 sao và các 

công trình khác. 

 Thi công công cơ, điện, chống sét công trình khu nghỉ dưỡng Evasion 

Hideaway – Ninh Vân Bay, Annamandra Villas Đà Lạt. 

 Thi công nước cấp thoát và thoát nước mưa công trình Crowne Plaza Nha 

Trang, The Costa Nha Trang. 

 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống lò hơi đốt điện cấp hơi nhà 

giặt Khách sạn Intercontinetal Nha Trang. 

 Thi công cấp thoát nước công trình Khách sạn Khatoco Liberty Nha Trang 

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió cho các nhà hàng và khu vui 

chơi R1, R2, R3, 4D Khu du lịch Vinpearland. 

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió máy phát, ống khói máy phát, hệ thống 

bếp và thông gió hút bếp Khách sạn Hải Yến Bird quy mô 19 tầng 

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió hút bếp Khách sạn Gold Star 

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống tăng áp cầu thang và hút khói hành lang công trình 

nhà văn phòng Khatoco Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió nhà văn phòng nhà máy TUNA - Khu công nghiệp 

Suối Dầu. 

 Cung cấp hệ thống ống gió Inox nhà máy chế biến cá ngừ Việt Nam – Khu công 

nghiệp Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió Inox nhà máy chế biến Hải Long – Khu công 

nghiệp Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió Inox nhà máy chế biến Vịnh Nha Trang – Khu 

công nghiệp Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió công trình tòa nhà Viettel Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió công trình tòa nhà Ngân Hàng MB Khánh Hòa. 

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống tăng áp cầu thang và hút khói hành lang công trình 

Khách sạn 04 Tôn Đản, Khách sạn Đồng Gia, Khách sạn An Sơn, Khách sạn 

Mỹ Đức – Nha Trang. 

 Thi công lắp đặt hệ điện, điện nhẹ công trình Khách sạn Riviera Resort Spa – 4 

sao 
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 Cung cấp hệ thống thông gió công trình Khách sạn Riviera Resort Spa – Bắc 

bán đảo Cam Ranh – Cam Lâm – Khánh Hòa. 

 Cung cấp hệ thống thông gió Công trình Nhà Khách D20 Điều Dưỡng Khánh 

Hòa, Khách sạn Sao Biển Nha Trang. 

 Cung cấp vật tư và thi công Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió Khách 

sạn Lộc Phát (Poseidon) 20 tầng – Hệ VRF Mitsubishi. 

 Thi công lắp đặt hệ điện công trình Khách sạn Mipec Nha Trang 26 tầng – 4 sao 

 Cung cấp vật tư và thi công Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió trung 

tâm Khách sạn QEEN AN 26 tầng – Hệ VRF Mitsubishi. 

 Cung cấp, thi công điều hòa không khí và thông gió theo tiêu chuẩn châu Âu 

cho công ty may FLD Khu công nghiệp Suối Dầu Khánh Hòa. 

 Cung cấp ống gió Khách sạn Sen Việt – Hồng Bàn, Nha Trang. 

 Cung cấp và thi công hệ thống làm mát nhà xưởng may Cụm công nghiệp 

Khatoco - Ninh Ích. 

 

4. Đội ngủ nhân lực của công ty. 

Stt Họ và tên Chức vụ Năm Kinh 

Nghiệm 

Bằng cấp 

1 Trần Thế Duy Giám đốc điều hành Kỹ sư công nghệ nhiệt 

lạnh 

 7 năm kinh nghiệm thi công và quản lý công trình. 

Công trình: chung cư cao cấp Diamond Island (quận 2, TPHCM) 

Khu huấn luyện thực hành tàu ngầm căn cứ quân sự Cam Ranh ( Cam Ranh, Khánh Hòa ) 

Công trình: chung cư khách sạn 5 sao DE CASTLE ROYAL (PhnomPenh, Cambodia ) 

Công việc chính: quản lý thi công, thiết kế bốc tách khối lượng lập dự toán. 

3. Công trình: khu tổ hợp vui chơi ăn uống Vinpear Land Nha Trang ba gồm nhà hàng R1, 

R2, R3, nhà chiếu phim 4D, Lâu Đài Cổ Tích, Nhà Giặt Là, Công viên nước. 

Công việc chính: quản lý thi công, thiết kế bốc tách khối lượng lập dự toán, giám sát kỹ thuật 

hệ thống điều hòa không khí trung tâm và cục bộ. 

4. Công trình: Tòa nhà văn phòng công ty Khatoco tại Khánh hòa 

Công việc chính: quản lý thi công, thiết kế bốc tách khối lượng lập dự toán, giám sát kỹ thuật 

hệ thống tăng áp hàng lang và hút khói sự cố. 

5. Công trình: khách sạn Apus 

Công việc chính: thiết kế, quản lý thi công, thiết kế bốc tách khối lượng lập dự toán, giám sát 

kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV IV. 

6. Công trình: khách sạn Bacony 

Công việc chính: thiết kế, quản lý thi công, thiết kế bốc tách khối lượng lập dự toán, giám sát 

kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV IV. 

2 Đặng Tấn Mân P. Giám đốc Kỹ sư Nhiệt Điện Lạnh 

 14 năm kinh nghiệm thi công và quản lý công trình. 

Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công Cơ – Điện – Lạnh 
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Chứng chỉ hành nghề Thiết kế hệ thống Lạnh, Thông gió và Cấp nhiệt. 

- 2003 -2005 Quản lý Kỹ thuật thi công hệ HVAC Khách sạn Sunrise Nha Trang ( 5 sao). 

- 2006-2009 CHT thực hiện các công trình: 

+ Phụ trách Kỹ thuật thi công, sửa chữa hệ thống cơ, điện trên tàu biển. 

+ Kỹ thuật thi công thống cơ, điện, chống sét công trình khu nghỉ mát Evasion Hideaway (5 

sao). 

+ Tham gia thiết kế, dự toán, CHT công trình khu nghỉ mát Ana Mandra Villas Đà Lạt (5 

sao). Công trình Văn phòng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công trình Nhà sách 

Phương (PNC) Nha Trang. Công trình Tòa nhà văn phòng làm việc Cơ Khí Vina khu công 

nghiệp Diện Phú 

- 2009-2010: 

+ Quản lý M&E, ban quản lý dự án Khách sạn Thắng Lợi. CĐT Công ty Cổ Phần Thành 

Thành Công 

- 2011-2012 

+ Quản lý M&E, ban quản lý dự án Len Palace Nha Trang. CĐT Công ty Cổ Phần Đèn Lồng 

Đỏ. 

- 2012-2015 

+ Tư vấn giám sát – Quản lý dự án M&E công trình Tòa nhà Tập đoàn VNPT Khánh Hòa. 

Công trình Khách sạn VDB Nha Trang – Khánh Hòa. Công trình Khách sạn Galina Nha 

Trang. Công trình Tòa nhà Ngân Hàng Vietcom Bank Khánh Hòa. 

+ Quản lý Thi công M&E công trình Crowne – The Costa Nha Trang. Công trình Khatoco 

Liberty Nha Trang. 

+ Tư vấn thiết kế và xây lắp hệ M&E Công trình Khách Sạn Hải Yến Bird - CĐT Công ty 

TNHH Hải Yến. 

3 Võ Văn Trí P. Kỹ Thuật 12 năm quản lý thi công công trình và đứng chỉ 

huy thi công các công trình. 

4  Phan Vĩnh Hiếu P. Kinh Doanh dự 

án 

12 năm quản lý và kinh doanh dự án các công 

trình. 

5 Phạm Đức Hùng Trưởng xưởng 10 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản 

xuất ống gió và các sản phẩm liên quan. 

6 Thợ sản xuất 

Công nhân sản 

xuất  

Đội sản xuất Đội ngũ công nhân sản xuất lành nghề, 

nhiều năm kinh nghiệm. 

7 Kỹ sư cơ, điện Giám sát công trình Các kỹ sư có kinh nghiệm ít nhất 4-10 năm, 

tham gia thực hiện các dự án đơn vị tham 

gia. 

8 Công nhân kỹ 

thuật, thợ thi công 

công trình  

Các đội thi công 

công trình 

Đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề 

đã tham gia thi công các công trình xuyên 

suốt của các dự án mà đơn vị đã tham gia 

thực hiện 

 

5. Sơ đồ tổ chức: 
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Nhằm đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng công trình, Công ty TNHH Ống Gió Nha 

Trang đã xây dựng là mô hình tổ chức như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC      

ĐIỀU HÀNH 

 

P. QLDA 

CHỈ HUY TRƯỞNG 
P. KỸ 

THUẬT  

TỔ SẢN 

XUẤT  

 

TRƯỞNG 

XƯỞNG 

SX 

 

GIÁM SÁT 

THI CÔNG 

 

ĐỘI TRƯỞNG 

THI CÔNG 

 

TÀI CHÍNH    

KẾ TOÁN 

 

CHỦ TỊCH 

HĐTV 

P. KINH 

DOANH 

 



DuctNT Co..., Ltd           

 9 

6. Các hình ảnh điển hình thi công: 

 Khách sạn Riviera Resort Spa: Thi công lắp đặt hệ điện, điện nhẹ. 

 

 

Lắp đặt đấu nối tủ tổng MSB. 
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Cung cấp và thi công ống gió công trình khu công nghiệp suối dầu. 
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 Rạp phim 4D + làng ẩm thựcVinpearl Land 

 

4D cinema 

 
 Nhà Hàng R1 
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Nhà hàng R2 

 

 
 

 Lâu đài cổ tích 
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 Khách sạn Poseidon 
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 Khách sạn Apus 

 

 Khách sạn Mỹ Đức (Bacony Hotel) 
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 Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam 
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 Công ty FLD Việt Nam 
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 Nhà giặt là Vinpearl Nha Trang 
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 Ngân hàng MB Khánh Hòa 
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 Gia công ống gió tại xưởng công ty Ống Gió Nha Trang và công trình. 
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