GIỚI THIỆU CHUNG
Kính gửi Quý khách hàng!
Công ty cổ phần Suntech VietNam (SUNTECH) được thành lập vào ngày 16 tháng 3 năm
2018 trong thời điểm sự phát triển của công nghệ màn hình LED và màn hình ghép thông minh
tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ. Ra đời với sứ mệnh cung cấp cho khách hàng những dịch
vụ tốt nhất cũng như những giải pháp hữu ích nhất, SUNTECH tự hào đã tự lựa chọn cho mình
con đường phát triển với mục đích đặt chất lượng, uy tín và sự hài lòng của khách hàng lên hàng
đầu.
Lĩnh vực hoạt động của SUNTECH rất đa dạng bao gồm: Dịch vụ quảng cáo, truyền
thông, sản xuất linh kiện điện tử, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử…, nhằm mang tới
cho khách hàng những giải pháp toàn diện nhất có thể. Với đội ngũ nhân viên là những kỹ thuật
viên lành nghề và chuyên gia hàng đầu, quy trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn nỗ
lực để đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Chính
nhờ đó, SUNTECH đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, uy tín của
công ty đối với khách hàng ngày càng được nâng cao. Tôn chỉ “Chăm sóc khách hàng là SỨ
MỆNH để phát triển và tồn tại” vừa là cam kết, vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là nhiệm vụ
xuyên suốt trong quá trình hoạt động của SUNTECH.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, SUNTECH đã nhận được nhiều phản hồi
tích cực và lời khen ngợi của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ và sản phẩm của mình.
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thiện chí, nhất
là những phê bình nghiêm túc của Quý khách hàng để không ngừng phấn đấu, hoàn thiện và
nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý, theo
phương châm: “KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO ”.
SUNTECH luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp
tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại
những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng. Chúng tôi tin
tưởng rằng với tập thể SUNTECH đoàn kết, vững mạnh, nhất là được sự ủng hộ của Quý khách
hàng, công ty chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai và trở thành
doanh nghiệp hàng đầu và không ngừng lớn mạnh về thương hiệu quảng cáo, truyền thông.
Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác lời chúc sức khỏe và thành công !
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SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
Tháng 3 năm 2018, Công ty cổ phần Suntech VietNam (SUNTECH) được thành lập với
mục đích và tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng càng ngày
càng nhiều nhu cầu của khách hàng. Công ty tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ
quảng cáo màn hình LED khổ rộng, màn hình ghép tương tác thông minh, giúp các doanh nghiệp
khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ quảng cáo thông tin, truyền thông kỹ thuật số và internet
trong việc phát triển kinh doanh.
SUNTECH là một doanh nghiệp tiên phong chuyên sản xuất, lắp ráp và thi công, lắp đặt
màn hình LED khổ rộng trong nhà - ngoài trời, hệ thống màn hình ghép và màn hình hiển thị thông
minh. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của khoa học-công nghệ đã có hàng nghìn
sản phẩm đa dạng, hiện đại được ra đời. Màn hình LED, với những tính năng nổi bật mang lại hiệu
quả quảng cáo tuyệt vời, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo, hiệu quả trong việc sử
dụng, đã trở thành sản phẩm hiển thị ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Màn
hình ghép - video wall có thể đáp ứng nhiều nhu cầu mà người sử dụng mong muốn trong các hệ
thống phòng điều khiển, trung tâm điều hành, phòng họp trực tuyến như: hình ảnh sắc nét, chia
vùng hiển thị, hoạt động liên tục 24/24h, kết nối dễ dàng, điều khiển từ xa, thay đổi thông tin nhanh
chóng,... Màn hình hiển thị thông minh (màn hình tương tác thông minh) đến giờ đã không còn
xa lạ trong đời sống của chúng ta, thậm chí nó còn đóng một vai trò không nhỏ trong những thành
phố, đô thị hiện đại, đặc biệt trong mô hình giáo dục hiện đại. Một thành phố thông minh muốn phát
triển sẽ luôn đi kèm với công nghệ hiện đại, mà màn hình hiển thị thông minh là một trong số đó.
Trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, SUNTECH đã sớm khẳng định là một
trong những nhà cung cấp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt màn hình LED, màn hình ghép,
màn hình hiển thị thông minh. Công ty liên tục phát triển và khẳng định được mình trên thị trường
trong nước và khu vực. Công ty đã trực tiếp tham gia thi công sản xuất, lắp đặt các loại màn hình
LED, biển quảng cáo điện tử cho các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Trường Thịnh; các công ty
lớn như: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza,Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai,
Công ty TNHH phát triển kiến trúc Chu Yu Yi, Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú,Công ty cổ phần
VNG; các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Văn phòng Bộ Công Thương, Đài tiếng truyền hình
Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Trụ sở liên cơ tỉnh ủy Quảng Ninh; Công an tỉnh Hà Nam; các
trường Cao đẳng, Đại học như: Đại học Y tế Công Cộng, Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Đại học
Nguyễn Trãi, Đại học kinh tế công nghiệp Long An, Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương,Cao
Đẳng Dược Trung Ương Hải Dương; các thương hiệu lớn như: Honda, Toyota, Toshiba, Fpt, Brg,
Doji,Yamaha; các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng như Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng, Bộ tư lệnh Thủ
3

đô Hà Nội, Học viện Biên Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Quân Đoàn 4, Tổng công ty 36, Tổng
công ty 789, …
Trong quá trình hoạt động, công ty luôn luôn phát triển ổn định, hoàn thành tốt các hợp
đồng đã ký kết, đáp ứng kịp thời, đầy đủ những đòi hỏi về máy móc thiết bị, vật tư, nguồn vốn,
nhân lực để thi công đúng tiến độ, chất lượng kỹ-mỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
Chúng tôi tin rằng SUNTECH luôn luôn đáp ứng tốt mọi yêu cầu của chủ đầu tư về các hạng mục
liên quan đến màn hình LED khổ rộng trong nhà - ngoài trời, hệ thống màn hình ghép và màn hình
hiển thị thông minh.
SUNTECH hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn dẫn đầu trong mảng công nghệ truyền
thông và quảng cáo màn hình LED khổ rộng, màn hình ghép, màn hình tương tác thông minh. Để
đạt được mục tiêu lớn này, công ty chú trọng phát triển bền vững dựa trên cơ sở kết hợp sức mạnh
tri thức với sức mạnh tập thể và tận dụng tối đa những tiến bộ khoa học-công nghệ trong lĩnh vực
công nghệ màn hình LED để ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của
mình. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một
phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, SUNTECH đang ngày càng
khẳng định vị trí và vị thế của mình trong lĩnh vực.
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Tên tiếng Anh
SUNTECH VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch
SUNTECH VIETNAM., JSC
Địa chỉ
Trụ sở chính: Nhà B4-1, ngõ 126, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Di động : (+84) 0902.588.288
Văn phòng giao dịch: Phòng 202, chung cư 184, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội.
- Điện thoại

: (+84) 024.2238.8080

- Di Động

: (+84) 0965.025.080

Xưởng Sản xuất: Lô C-04, khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, tổ dân phố Hoàng 16,
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Di Động

: (+84) 0985.80.34.35

Website

: www.suntechvn.vn

Email

: info@suntechvn.vn

- www.manhinhledsmd.com

Mã số doanh nghiệp: 0 1 0 8 1 8 8 5 5 8 - Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 3 năm 2018
Vốn điều lệ:

4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng chẵn./.)

Số tài khoản:
TECHCOMBANK: 1 9 1 3 2 5 0 8 1 8 4 8 8 8
Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
MARITIME BANK: 0 3 1 0 1 0 1 0 4 6 2 0 6 4
Tại Ngân hàng TMCP Hằng Hải Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội
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PHẦN II : NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
SUNTECH VIETNAM., JSC đăng ký sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
1. Dịch vụ quảng cáo;
2. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;
3. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
4. Sản xuất linh kiện điện tử;
5. Lắp đặt hệ thống điện;
6. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
7. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện và thiết bị dùng
trong mạch điện);
8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các của hàng chuyên doanh;

HỆ THỐNG SẢN PHẨM CHÍNH
1. Màn hình LED khổ rộng trong nhà, ngoài trời bao gồm:
Màn hình LED cố định trong nhà
Màn hình LED cố định ngoài trời
Màn hình LED cơ động trong nhà
Màn hình LED cơ động ngoài trời
2. Biển điện tử LED đơn sắc - đa sắc các loại
Biển điện tử LED đơn sắc - đa sắc trong nhà
Biển điện tử LED đơn sắc - đa sắc ngoài trời
3. Hệ thống biển bảng quảng cáo điện tử các loại như:
Bộ chữ tòa nhà gắn LED
Hộp đèn LED siêu mỏng, siêu sáng.
Biển quảng cáo gắn LED
Trang trí LED chiếu sáng mỹ thuật, đường phố, cảnh quan,…
4. Lắp đặt hệ thống điện – điện nhẹ, camera giám sát an ninh, hệ thống hiển thị,…
5. Tư vấn, thiết kế, thi công các hạng mục liên quan.
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PHẦN III: NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THI CÔNG VÀ NHÂN SỰ
1. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THI CÔNG
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SUNTECH VIETNAM., JSC
ĐÃ THI CÔNG TRÊN TOÀN QUỐC
Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
1

Màn hình LED
P1.87 cố định trong
nhà

Đài truyền hình Nghệ An
- Giá trị hợp đồng: 1.128.897.000 đ

Công ty TNHH
Thiện Thành Phú

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè số 1179
Nguyễn Văn Linh, KP 4, Phường Tân Công ty cổ phần cấp
Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
nước Nhà Bè
- Giá trị hợp đồng: 175.230.000đ
Ủy ban nhân dân quận Đống Đa.
-Giá trị hợp đồng: 205.000.000đ

Ủy ban nhân dân
quận Đống Đa

Bộ tư lệnh Quân khu 1, xã Hóa Thượng,
Phòng khoa học quân
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
sự/ Bộ Tư Lệnh quân
- Giá trị hợp đồng: 355.860.000đ
khu 1
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Màn hình LED P2
cố định trong nhà

Tòa nhà FLC, số 265 Cầu Giấy, phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Công ty cổ phần tập
đoàn FLC
Nội.
- Giá trị hợp đồng: 658.570.000đ
Phòng hội thảo Chủ tịch tập đoàn FLC, Sầm
Sơn, Thanh Hóa.
- Giá trị hợp đồng :690.030.000đ

Công ty cổ phần tập
đoàn FLC

Phòng hội thảo Chủ tịch tập đoàn FLC
FLC Hạ Long.
- Giá trị hợp đồng: 702.900.000đ

Công ty cổ phần tập
đoàn FLC

Công ty TNHH phát triển kiến trúc Chu Yu
Yi, lô C_6A_CN, KCN Bàu Bàng mở rộng,
xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình
Dương.
- Giá trị hợp đồng: 710.050.000đ
Cục 11, tổng cục II, Bộ Quốc Phòng số 68
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Công ty TNHH phát
triển kiến trúc Chu
Yu Yi

Cục 11, tổng cục II,

Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Nguyễn Trác, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Bộ Quốc Phòng
Đà Nẵng.
-Giá trị hợp đồng: 965.791.000đ
Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, số 69 đường
Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Công ty cổ phần đầu
quận Cầu Giấy, Hà Nội
tư công nghệ Vạn An
-Giá trị hợp đồng: 2.641.200.000đ
Cục đối ngoại.
Công ty cổ phần đầu
- Giá trị hợp đồng: 2.344.106.500đ
tư công nghệ Vạn An
Sở nội vụ Thành Phố Hà Nội, 18B Lê
Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: 1.389.950.000đ

Sở Nội Vụ Thành
Phố Hà Nội

Trường đại học kinh tế công nghiệp Long
Trường đại học kinh
An số 938 Quốc Lộ 1, Phường Khánh Hậu,
tế công nghiệp Long
Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An.
An
-Giá trị hợp đồng: 552.130.000đ
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Màn hình LED P2.5
cố định trong nhà

Trung tâm lưu trữ Quốc Gia III – 34 Phan
Kế Bính, Cống Vị,Ba Đình, Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: 392.280.000đ

Công ty TNHH đầu
tư và xúc tiến thương
mại KAF

Trường Đại học Nông Lâm - xã Bích Sơn,
Việt Yên, Bắc Giang.
- Giá trị hợp đồng: 612.300.000đ

Công ty Cổ phần điện
tử tin học Hùng
Mạnh

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, thị trấn
Nàng Mau, Tiền Giang
-Giá trị hợp đồng: 645.146.000đ

Công ty TNHH sản
xuất xây dựng
thương mại dịch vụ
Đoàn Cảnh

Công ty TNHH kiến trúc Chu Yu Yi, lô
C_6A_CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Lai
Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Giá trị hợp đồng: 659.600.000đ
Văn phòng trụ sở công ty TNHH Hàng
Không Tre Việt – Tòa nhà FLC 265 Cầu
Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng:: 873.515.000đ

8

Công ty TNHH kiến
trúc Chu Yu Yi

Công ty TNHH Hàng
Không Tre Việt

Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Trường THCS Nhật Tân , số 474 đường Lạc
Công ty Cổ phần điện
Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây
tử tin học Hùng
Hồ, Hà Nội.
Mạnh
- Giá trị hợp đồng: 728.900.000đ
Bộ tư lệnh Quân Khu 9, Số 9, CMT8, P.An
Bộ Tư Lệnh Quân
Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Khu 9
- Giá trị hợp đồng: 2.148.300.000đ

4

Màn hình LED
P2.97 cơ động trong
nhà

Hà Nội.
-Giá trị hợp đồng: 318.076.000đ

Công ty CP Thắng
Lợi

Đài truyền hình Hà Tĩnh.
- Giá trị hợp đồng: 2.607.320.000đ

Công ty TNHH
Thiện Thành Phú

Cục Hải Quan Hồ Chí Minh.
- Giá trị hợp đồng: 355.980.000đ

Cục Hải Quan Hồ
Chí Minh

Trụ sở tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, 104
Tổng công ty bảo
Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
hiểm Bảo Việt
- Giá trị hợp đồng: 762.526.000đ

5

Màn hình LED P3
cố định trong nhà

Trụ sở Bộ công thương - 54 Hai Bà Trưng,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng: 968.989.600đ

Công ty TNHH TM
và thi công quảng cáo
Tinh Hoa Việt

Hội trường A6 Công ty cổ phần xi măng Công ty cổ phần xi
vicem Hoàng Mai. Khối 7, phường Quỳnh
măng Vicem Hoàng
Thiện,thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Mai
-Giá trị hợp đồng: 875.683.000đ
Phòng hội trường công ty TNHH LG
Electronics Việt Nam Hải Phòng, tại lô
CN2, KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An
Dương, Hải Phòng
- Giá trị hợp đồng: 680.127.000đ

9

Công ty TNHH LG
ELECTRONICS Việt
Nam Hải Phòng

Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Cục tác chiến điện tử số 46 Nguyễn Hoàng
Công ty TNHH giải
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà
pháp năng lượng
Nội
Xanh GPS
-Giá trị hợp đồng: 724.820.000đ
FLC Samson Golf Links - Sầm Sơn, Thanh
Công ty cổ phần tập
Hóa.
đoàn FLC
-Giá trị hợp đồng: 743.624.500đ
FLC Hạ Long, đường Nguyễn Văn Cừ,
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh
Quảng Ninh.
- Giá trị hợp đồng: 867.186.500đ
Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resort Thôn Đồng Tâm, Cúc Phương, Nho Quan,
Ninh Bình
- Giá trị hợp đồng: 926.020.000đ
Nhà khách 99, Bộ tư lệnh quân khu thủ đô –
số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, TP. Hà nội
-Giá trị hợp đồng: 538.681.000đ
Khu du lịch Xanh Dìn Ký số 8/15, đường
Vĩnh Phú 02, Khu phố Đông, Vĩnh Phú,
Thuận An, Bình Dương
- Giá trị hợp đồng: 542.982.000đ
Nhà Khách 99, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, số
99 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng: 565.290.000đ

Công ty TNHH đầu
tư và phát triển FLC
Hạ Long
Công ty cổ phẩn Du
lịch dịch vụ Cúc
Phương
Công ty TNHH MTV
Ứng dụng kỹ thuật và
sản xuất – Chi nhánh
Đà Nẵng
Công ty TNHH
Thương mại dịch vụ
xây dựng Dìn Ký
Nhà khách 99/ Bộ tư
lệnh thủ đô Hà Nội

Trụ sở liên cơ tỉnh ủy Quảng Ninh - khu 3, Công ty TNHH
phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh.
thương mại Đông
- Giá trị hợp đồng: 763.941.200đ
Bắc
Trung tâm sự kiện tiệc cưới Vạn Hoa
- Giá trị hợp đồng: 4.980.000.000đ
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Số 2 Trương Dương
Độ

Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Trường Đại học Y tế Công Cộng - số 1A
Công ty TNHH
đường Đức Thắng, Đức Thắng, Bắc Từ
thương mại và thi
Liêm, Hà Nội.
công quảng cáo Tinh
- Giá trị hợp đồng: 770.000.000đ
Hoa Việt
Rạp Đại Nam, 89 phố Huế, phường Ngô Thì
Công ty TNHH Đức
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thanh
- Giá trị hợp đồng: 1.133.000.000đ
TT đào tạo bóng đá trẻ PVF - Thôn Sở Công ty TNHH Đầu
Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, tư và phát triển tài
năng Bóng đá Việt
Tỉnh Hưng Yên.
Nam
- Giá trị hợp đồng: 459.974.000đ
Tầng 9, tòa nhà VP Công ty CP Hoàng Hà,
số 368 Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Công ty CP Hoàng
Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Tân
- Giá trị hợp đồng:400.010.000đ
Thành Phố Hà Giang
- Giá trị hợp đồng: 636.390.000 VNĐ

Công ty cổ phần thủy
điện Thanh Thủy

Trung tâm tiệc cưới và sự kiện Star Galaxy 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Công ty cổ phần Ngôi
Đình, Hà Nội
Sao Thiên Hà
-Giá trị hợp đồng: 769.500.000đ
6

7

Màn hình LED
P3.91 cơ động trong
nhà

Màn hình LED P4
cố định trong nhà

Đài phát thanh và truyền hình Bắc Giang
- Giá trị hợp đồng: 673.200.000đ

Công ty TNHH điện
tử Pakotek

Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An
- Giá trị hợp đồng: 1.929.060.000đ

Công ty TNHH
Thiện Thành Phú

Trụ sở công an tỉnh Hà Nam 685 Lý Thường
Kiệt, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
Công an tỉnh Hà Nam
-Giá trị hợp đồng: 188.419.000đ
Trường PTLC Archimedes Academy Đông
Công ty cổ phần phát
Anh - Lô I - F1, khu đô thị đường Bắc 23B,
triển đầu tư xây dựng
Đông Anh, Hà Nội.
Việt Nam
- Giá trị hợp đồng : 783.662.500đ
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Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung
Công ty cổ phần
ương số 387- Hoàng Quốc Việt Nghĩa Tân,
thương mại và giải
Cầu Giấy, Hà Nội
pháp công nghệ Thái
- Giá trị hợp đồng: 642.925.000đ
Phong
Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ - Tỉnh Công ty TNHH MTV
Lai Châu.
dịch vụ và thương
-Giá trị hợp đồng: 701.170.000đ
mại Đức Trọng LC
Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải
Công ty CP ĐTPT và
Dương
xây dựng Đông Bắc
- Giá trị hợp đồng: 549.945.000đ
Khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort - thôn Mỹ
Công ty TNHH MTV
Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới,
Du lịch Trường
tỉnh Quảng Bình.
Thịnh
- Giá trị hơp đồng: 552.965.500đ
Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Công ty TNHH MTV
Châu.
dịch vụ và thương
-Giá trị hợp đồng: 583.000.000đ
mại Đức Trọng LC
Nhà hát quan họ Bắc Ninh - Viện Phong,
Hoà Long, Bắc Ninh
- Giá trị hợp đồng: 1.105.500.000đ
Hội trường Quân Đoàn 4 - thị xã Dĩ An, tỉnh
Bình Dương
- Giá trị hợp đồng: 1.239.942.000đ
Học viện biên phòng, phường Sơn Lộc, thị
xã Sơn Tây, Hà Nội
-Giá trị hợp đồng: 495.000.000đ
Học viện nông nghiệp
- Giá trị hợp đồng: 455.530.000đ

8

Màn hình LED P5
cố định trong nhà

Công ty cổ phần viễn
thông công nghệ
thông tin Smartlink
Bộ tư lệnh Quân
Đoàn 4
Công ty TNHH
thương mại công
nghệ kỹ thuật số
Công ty CP sản xuất
và thương mại Bắc
Tiến

Cục chính trị/Tổng cục kỹ thuật số 5
Nguyễn Tri Phương,phường Quán Thánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.
-Giá trị hợp đồng: 339.964.000đ

Cục chính trị/Tổng
cục kỹ thuật

Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: 397.780.000đ

Công ty TNHH Phát
triển & đầu tư xây
dựng Quốc Bảo

12

Stt

Tên công trình

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Trung tâm tiệc cưới Song Anh Palace, thành
Công ty TNHH Song
phố Hải Dương.
Anh Royal
- Giá trị hợp đồng: 221.000.000đ

9

10

Màn hình LED P3
cố định ngoài trời

Màn hình LED
P3.91 cơ động ngoài
trời

Khu văn phòng mới VNG - Khu chế xuất Tân
Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giá trị hợp đồng: 4.281.764.000đ

Công ty cổ phần
VNG

Bùng binh Hai con rồng, 394 Lạc Long Quân,
Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: 3.281.764.000đ

Công ty cổ phần
Thắng Lợi

Cục tác chiến điện tử, KCN Đại Đăng, Bình Công ty TNHH giải
pháp năng lượng
Dương
- Giá trị hợp đồng: 5.539.000.000đ
Xanh GPS
Cục tác chiến điện tử số 46 Nguyễn Hoàng
Công ty TNHH giải
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà
pháp năng lượng
Nội
Xanh GPS
-Giá trị hợp đồng: 2.598.400.000đ
Nhà máy nhiệt điệt Cẩm Phả - Phường Cẩm
Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh.
-Giá trị hợp đồng: 3.117.694.5000đ
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12

Màn hình LED P4
ngoài trời

Màn hình LED P4
cơ động ngoài trời

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển xây
dựng và thương mại
Nam Thắng

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, Cẩm Công ty cổ phần kỹ
Phả, Quảng Ninh
thuật môi trường Việt
-Giá trị hợp đồng: 1.187.000.000đ
An
Trụ sở công ty cổ phần Landco -Nhà số C2,
Gamuda Garden, Yên Sở, Hà nội
- Giá trị hợp đồng: 3.269.500.000đ
Cửa hàng Yamaha Town DO 6 - 79 Âu Cơ Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Thành
phố Hà Nội.
-Giá trị hợp đồng: 1.287.092.300đ
Khu nghỉ dưỡng Emeralda Resort Ninh Bình
- xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh
Bình.
13

Công ty cổ phần
Landco

Công ty TNHH sản
xuất và dịch vụ CDA
Công ty CP Du lịch
Tân Phú

Stt

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Tên công trình

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
- Giá trị hợp đồng: 5.065.000.000đ

13

Màn hình LED
P4.81 cơ động ngoài
trời

Công ty TNHH sự kiện và thương mại Công ty TNHH sự
Quang Dân - Lạch Tray, Hải Phòng
kiện và thương mại
- Giá trị hợp đồng: 1.537.000.000đ
Quang Dân
Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc số 286
đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Bệnh viện đa khoa
Hồ, Hà Nội
quốc tế Thu Cúc
-Giá trị hợp đồng: 1.116.934.400đ

14

Bùng Binh - UBND thị xã Thuận An, Bình Công ty TNHH xây
Dương
dựng quảng cáo sự
- Giá trị hợp đồng: 702.900.000đ
kiện Lâm Ngọc

Màn hình LED P5
cố định ngoài trời

Trụ sở Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
Nghệ An
- Giá trị hợp đồng: 8.760.100.000đ

15

16

Sân vận động Quân khu 7, 202 Hoàng Văn
Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh.
- Giá trị hợp đồng: 9.242.390.600đ
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV, thị
trấn Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn.
- Giá trị hợp đồng: 1.210.000.000đ
Trụ sở liên cơ tỉnh ủy Quảng Ninh - khu 3,
phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh.
- Giá trị hợp đồng: 1.256.575.000đ

Màn hình LED P6
cố định ngoài trời

Màn hình LED P8
cố định ngoài trời

Công ty TNHH điện
tử Pakotek
Công ty TNHH MTV
Thái Bình Dương
Xanh
Công ty CP ĐTPT
xây dựng và thương
mại Nam Thắng.
Công ty TNHH
thương mại Đông
Bắc

MÀN HÌNH GHÉP – MÀN HÌNH LCD
Hệ thống máy chiếu
1
2

Hệ thống màn hình
ghép

3

Hệ thống màn hình
ghép

4

Hệ thống màn hình

Văn phòng chi nhánh Bamboo Airway.Tòa
Nhà SASCO - Trường Sơn - HCM
- Giá trị hợp đồng: 111.815.000đ
Trụ sở công an tỉnh Điện Biên, thành phố
Điện Biên
-Giá trị hợp đồng: 1.168.860.000đ
Bảo Hiểm Xã Hội Bộ Quốc Phòng, số 28 Lý
Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn
Kiếm, TP. Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng: 1.235.080.000đ
Sở Điện lực Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
14

Công ty TNHH Hàng
Không Tre Việt
Công ty cổ phần điện
tử chuyên dụng
Hanel
Công ty TNHH MTV
ứng dụng kỹ thuật và
sản xuất – chi nhánh
Đà Nẵng
Công ty cổ phần tư

Stt

Địa điểm lắp đặt, đặc điểm kỹ thuật

Tên công trình
ghép55inch

Chủ đầu tư

MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
- Giá trị hợp đồng: 3.199.460.000đ
vấn và đầu tư VITA

BỘ CHỮ - BIỂN QUẢNG CÁO
1

2

3

4

Bộ chữ tòa nhà Học
viện kỹ thuật quân
sự
Hệ thống biển quảng
cáo Công ty AN
Thái
Bộ chữ Nóc tòa nhà
chung cư The One
Residence
Hệ thống biển quảng
cáo trường
WellSpring

Tòa nhà học viện kỹ thuật quân sự - 236
Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 570.0000.000đ
Tòa nhà công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái
– 228 Trần Thái Tông, Thành phố Thái bình
Giá trị hợp đồng: 284.890.000đ
Khu đo thị gamuda Gardens, Pháp vân,
Hoàng mai, Hà Nội
Giá trị hợp đồng 389.080.000đ
Trường wellspring – Ái mộ, Bồ Đề, Long
Biên, Hà Nội
Giá trị hợp đồng 220.000.000đ
Trường Genesis – đường Nguyễn Văn
huyên – Tây Hồ Tây – Hà Nội
Giá trị hợp đồng 213.938.000đ

Chủ đầu tư Học viện
kỹ thuật quân sự
Công ty TNHH cơ
khí Ô tô An Thái –
Thái Bình
Công ty TNHH
Gamudaland Việt
nam
Công ty cổ phần đâu
tư và phát triển giáo
dục S.SG
Công ty cổ phần xây
dựng công nghệ
Xanh
Công ty cổ phần
thương mại và ứng
dụng công nghệ TP

5

Hệ thống biển quảng
cáo trường Genesis

6

Hệ thống biển quảng
cáo cột dựng tấm
lớn Honda

Khu công nghiệp nội bài – Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 1.332.000.000đ

7

Hệ thống biển quảng
cáo ShinhanBank

Tòa nhà Keangnam, Trần Duy Hưng, Hà
Tập toàn Tài Chính
Nội
SHINHAN
Giá trị hợp đồng: 190.104.000đ

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
1

2

Trung tâm hội nghị
trực tuyến quân khu
9
Trung tâm hội nghị
trực tuyến điện lực
ninh bình

Bộ tư lệnh quân khu 9 – Cần Thơ
Giá trị hợp đồng: 7.800.000.000

Bộ tư lệnh quân khu
9

Điện Lực Ninh Bình
Giá trị hợp đồng: 7.624.268.300

Điện lực Ninh Bình
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2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Với định hướng phát triển bền vững và khẳng định uy tín thương hiệu SUNTECH trên mỗi
công trình, SUNTECH luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh nhằm đáp ứng mọi yêu cầu
của khách hàng, đối tác.
Với nhân lực hơn 30 người là Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân, Công nhân kỹ thuật chuyên ngành
điện – điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, kinh tế, tài chính và nhiều cộng tác viên là các Giáo
sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư trong các lĩnh vực nói trên ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đội
ngũ cán bộ được đào tạo chính quy, luôn được trang bị thêm kiến thức qua các môi trường làm việc
chuyên nghiệp, sự nỗ lực không ngừng trong công việc để nâng cao chuyên môn và được thử thách
qua các dự án thực tế của Công ty, bảo đảm luôn hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao
cũng như các dự án của công ty với chất lượng cao nhất làm vừa lòng khách hàng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Số cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực Điện tử, tin học của Công ty hiện có hơn 30
người và 100% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy về các chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT
BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
– KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG KỸ
THUẬT

PHÒNG
MARKETING
& THIẾT KẾ

2.1 Hội đồng quản trị công ty:
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: Bà Phạm Thị Thùy Trang
Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
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PHÂN
XƯỞNG SẢN
XUẤT & BẢO
HÀNH

Thành viên hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Huế
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Thành viên hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Dân
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Thành viên hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Huấn
Trình độ:
Thành viên hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
Trình độ: Kỹ sư
Thành viên hội đồng quản trị: Ông Triệu Thế Việt
Trình độ: Kỹ sư
2.2 Các phòng/ban công ty:
01 người

Ban Giám đốc
Phòng hành chính kế toán ( Administrative and accounting
dept)

06 người

-

Trưởng bộ phận hành chính- kế toán

01 người

-

Bộ phận tài chính- kế toán

03 người

-

Bộ phận hành chính- nhân sự

02 người

Phòng kinh doanh ( Business dept)

10 người

-

Trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh

01 người

-

Nhân viên phát triển thị trường

07 người

-

Nhân viên chăm sóc khách hàng

02 người

Phòng Marketting và tư vấn thiết kế ( Marketting dept and
design consulting center)

03 người

-

Trưởng bộ phận Marketting

01 người

-

Nhân viên design

01 người

-

Nhân viên content và seo website

01 người
19 người

Phòng kỹ thuật
-

Trưởng bộ phận kỹ thuật

01 người

-

Chuyên viên/ kỹ thuật viên

10 người

-

Nhân viên kiểm soát chất lượng công trình sau thi

01 người
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công
-

Nhân viên cơ điện

03 người

-

Nhân viên cơ khí chế tạo

04 người

Phân xưởng sản xuất và bảo hành

03 người

-

Phụ trách phân xưởng

01 người

-

Tổ bảo hành – bảo trì

02 người

PHẦN IV: HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SUNTECH ĐÃ
THỰC HIỆN
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