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                                                          Hưng Yên, ngày 01 tháng 01 năm 2018 

Kính gửi:  Quý khách hàng! 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tâm An kính gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời cảm ơn 

chân thành nhất tới Quý khách hàng đã, đang, sẽ quan tâm hợp tác và dành tình cảm ưu ái cho 

chúng tôi. 

Với phương châm trở thành một “ ĐỐI TÁC TIN CẬY” và định hướng xậy dựng Tâm 

An là một doanh nghiệp “ VĂN MINH -  CHUYÊN NGHIỆP -  HIỆU QUẢ” 

Thời gia qua Tâm An đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, để khẳng định vị thế 

uy tín trên thị trường. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại 

mục tiêu của Tâm An cũng cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý 

nhất đảm bảo lợi ích tối đa cho Quý khách hàng. 

Hiện nay, Tâm An đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm sau: 

 Cống tròn và đế cống bê tông  

 Cống hộp bê tông 

 Hố ga bê tông 

 Rãnh bê tông 

 Hào kỹ thuật 

 Các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác: Cọc bê tông, bể phốt bê tông, … 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tâm An trân trọng gửi đến quý khách thư ngỏ này với mong 

muốn Quý khách hàng có thêm sự lựa chọn nhà cung cấp và chúng tôi có thêm khách hàng thân 

thiết. 

Chúng tôi hi vọng sẽ trở thành “ĐỐI TÁC TIN CẬY” của Quý khách hàng. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

             CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂM AN 
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PHẦN I:    HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY 

I. Giới thiệu 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂM AN 

Tên giao dịch              : TAM AN CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt  : TACON 

VP   : Ngõ 360 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội 

Nhà máy I  : Ga Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Nhà máy II : Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp khu CN    Phố Nối 

A – Tập đoàn Hòa Phát 

Điện thoại  : 0221.3989788 

Fax            : 0221.3989788 

Website        : www.betongducsantaman.com 

Email            : betongtaman@gmail.com 

Hotline             : 0902. 022 833 

Tài khoản 1 : 1421078888888 tại NH TMCP An Bình – Chi nháh Hưng Yên –        PGD 

Văn Lâm 

Tài khoản 2  : 46610000254680tại NH BIDV Bắc Hưng Yên 

Tài khoản 3  : 7421100125251 tại  Ngân hàng :  MB Phố Nối - CN Hưng Yên                               

                Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (Mã số Doanh nghiệp) số: 0900862245 

do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên lần đầu ngày 17 tháng 06 năm 2013 và cấp thay đổi lần 

gần nhất  ngày 15 tháng 09 năm 2017. 

Doanh thu năm 2014: Trên 20.000.000.000 VNĐ 

Doanh thu năm 2015: Trên 30.000.000.000 VNĐ 

Doanh thu năm 2016: Trên 40.000.000.000 VNĐ 

Doanh thu năm 2017: Trên 50.000.000.000 VNĐ (Dự kiến) 

II. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và đăng ký thuế  

(Chi tiết trang sau) 

III. Giấy chứng nhận Quản lý chất lượng – ISO:9001:2015 

(Chi tiết trang sau) 

mailto:betongtaman@gmail.com


crAy cHUNG NHAN oAxc xy uonNn NcHrTr
cOxc rY co PHAN

Mfl s6 doanh nghiQp: 0900862245

Ddng tcit hn dd:u; ngdy l7 thdng 06 ndm 2013

Ddng t<y thay a,jt mn th*; 2, ngdy I5 thdng 09 ndm 2017

1. TGn cdng ty

TCn cong ty vi6t bing titfng ViQt: CONC Ty CO PHAN XAy DI.rNc rAvt nN
TCn cdng ty vi6t bing ti€ng nucvc ngoiri: TAM AN CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY
Ten c6ng ty vi6t tit: TRCOX

2.Dia chi tru sff chinh
Th6n Hitng Tri, Xd Lac Dao, HuyQn Vdn Ldm,

Ei0n tho4i: 022 I 3989788
Email:

3. V6n tli6u lQ
-,^ -.4von oleu le: 6.000.000.000 d6ne

Bdng chic: Sdu tj, d6ng

Mdnh gi6 c6 phAn: 10.000 d6ng
-l 

( I r iT0ng so c6 phdn: 600.000
4. Ngucri tl4i diQn theo phip lu$t cria cdng ty
* Hq vd t€n: TRAN OiXH TRONG

Chuc danh: Giam d6c

Sinh ngdy 25/04/1980 Ddn tQc: Kinh
Lo4i giAy to chimg thlrc c6 nhdn: Ch*ng minh nhdn dan
^A .A
So giay chimg thgc crl nhAn: 033080000063

Ngdy c6p: 20/06/2014 Noi c6p: Cuc canh sdt DKQL ca tril vd DLQG vi
ddn ca

Noi cl6ng ki hg khdu thucrng tru:.56 29 ngdch 360/4 il,rong La Thdnh, Phtrdng O Chq
Dira, QuQn D6ng Da, Thdnh ph6 Hd N)i, Vi€t l{am

Ch5 d hi€n tai:..So 29 ngach 360/4rdadng La Thdnh, Phadng 0 Clrq Dira, Quqn Diing
Da, Thdnh pho Hd l"lpi, Vi€t Namf,

I

SO KE HOACH VA DAU TU
riNu Hu'NG YEN

PHONG DANG T'f XTNH DOANH

CQNG HOA XA ngr CHU NGHia. Vrpr NAM
DQc lflp - TU do - H4nh phrflc

Tinh Hrng YAn, Vi€t IVam

Fax:
Website:

Gidi tinh: Nam

Qu6c tich: Vi€t Nam

TRUONG PHONG



ro cHtlc cnu}'{c NHAN vrnr NAM
VIETNAM CERTIFICATION BODY

Chring nh{n trg tnang Quin lf chdt lugng cria
Certify that the Quality Management System of

cONc rY c0 PHAN xAv D\Nc rAvt aN
TAM AN CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Dia chi/ Address:

Thdn Hirng Tri, Xi L4c D4o, HuyQn VIn LAm, Tinh Hung YOn, ViQt Nam
Hung Tri Hamlet, Lac Dao Ward, Van Lam District, Hung Yen Province, Viet Nam

Duo.'c drlnh gi5 v]r phn hqp vfi c5c y6u ciu cria tiOu chuAn
Has beein assessed and found to be in conformance with the requirements set forth by

ISO 9001:2015
Cho linh vqcl For thefollowing activities:

Sin xudt vh kinh doanh sin phAm c6u kiQn bO tdng ttlc sin./.
Manufacturing and trading in precast concrete structure./.

Ngdy cApl Issue Date: 2411012017 Gi6 tri d6n/ Expiration Date:2311012019

56/ Certificate No: VCB 160906

VCB address: A20, Lot 06, Dinh Cong urban Zone, Dinh Cong Ward. Hoang Mai District. Ha Noi City, Vietnam
Tel:024 3640 8779 | Web: chungnhanvietnam-vn I Email: cert@chungnhanvietnam.vn

THI PHTIONG LAN
Director



 
 

 

PHẦN II:  NĂNG LỰC CÔNG TY 

I. Nhân Lực 

1. Nhân sự thời điểm hiện tại: 

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ sư có năng lực được đào tạo chính quy, lực 

lượng công nhân có tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện 

bê tông đúc sẵn. Với tổng số cán bộ công nhân viên là 62 người, trong đó: 

    - Thạc sỹ và Cử nhân quản lý kinh tế   :  10 người 

 - Kỹ sư vật liệu xây dựng                  :  03 người 

 - Kỹ sư cơ khí, máy, tự động hoá               :  03 người 

 - Kỹ sư giao thông                 :  03 người 

 - Kỹ sư thủy lợi                :  02 người 

 - Công nhân kỹ thuật các ngành liên quan  :  15 người 

 - Lao động phổ thông     :  25 người  

 

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chúng tôi cam kết nỗ lực không ngừng để ngày 

càng hoàn thiện bản thân và tay nghề để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc, đảm bảo 

đem tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất. 

2. Bộ máy tổ chức của công ty: 

 

Nhà máy 

sản xuất

P. Giám đốc P. Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

Phòng

Kinh 

doanh

Phòng 

Kỹ thuật 

vật tư

Phòng 

Tài chính

 kế toán

Phòng

Hành chính

nhân sự

 



 
 

 

II. Tài sản chính cống ty 

1. Cơ sở hạ tầng 

   Nhà máy tại Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên – giáp khu công nghiệp Phố Nối A của Tập đoàn 

Hòa phát. 

- Diện tích Nhà máy: 30.000 M2 

Nhà máy đang trong quá trình lắp đặt và hoàn thiện Nhà xưởng, Nhà Văn phòng và máy 

móc thiết bị, dự kiến sẽ hoàn thành và sản xuất đại trà trong quý I năm 2018 

Khi hoàn thành dây chuyền sản xuất cống tròn công nghệ rung ép – Công nghệ Đức và các 

dây chuyền sản xuất cống hộp, rãnh, hào kỹ thuật, hố ga bê tông đúc sẵn công nghệ rung bàn và 

rung lõi đảm bảo cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng được tiến độ 

cao với giá bán cạnh tranh. 

  Nhà máy tại Ga Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 

 Nhà máy hoạt động từ năm 2013, đã cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm cấu kiện bê 

tông đúc sẵn Như cống hộp, hố ga, rãnh bê tông, hào kỹ thuật. Nhà máy đang duy trì sản xuất 

2ca/ngày để đảo bảo cung cấp tốt hơn tới khách hàng trong quá trình hoàn thiện Nhà máy mới 

2. Một số thiết bị chính của công ty 

 

Số thứ 

tự 
Mô tả thiết bị Đ.vị Số lượng 

01 
Dây chuyền sản xuất đồng bộ công tròn công nghệ 

Đức 
Bộ 01 

02 
Khuôn vỏ, Palet đồng bộ phục vụ sản xuất cống 

tròn từ D300 đến D2000 
Đầy đủ  

03 Máy hàn thép tự động Cái 01 

04 
Dây chuyền sản xuất đồng bộ cống hộp, hố ga, rãnh 

và hào kỹ thuật 
Bộ 03 

05 
Hệ thống khuôn, Palet thông minh đảm bảo sản 

xuất cống hộp từ 600x600 đến 3000x3000 
Đầy đủ  

06 Máy hàn thép hình, thép phên tự động Cái 01 



 
 

 

07 Trạm trộn bê tông tự động, cống suất 90M3/h Bộ 01 

08 Trạm trộn bê tông tự động, công suất 50M3/h Bộ 02 

09 Cầu trục 40 tấn Bộ 01 

10 Cầu trục 15 tấn Bộ 01 

11 Cầu trục 10 tấn Bộ 01 

12 Cổng trục 10 tấn Bộ 01 

13 Cổng trục 07 tấn Bộ 01 

14 Xe nâng điện 10 tấn Chiếc 01 

15 Xe nâng điện 07 tấn Chiếc 01 

16 Xe xúc lật Chiếc 02 

17 Xe vận chuyển sản phẩm Chiếc 04 

18 Các máy móc thiết bị khác phục vụ sản xuất   

Ngoài ra Công ty còn có rất nhiều các máy móc thiết bị khác đảm bảo cho việc sản xuất và 

cung cấp sản phẩm tốt nhất và nhanh nhất tới khách như: Thiết bị thí nghiệm, Khuôn vỏ khác ... 

III. Năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm: 

1. Công suất sản xuất 

STT Chủng loại sản phẩm Đơn vị tính 
Năng suất dự kiến 

(ca sản xuất) 
Ghi chú 

1 Cống tròn D300 M dài 250  

2 Cống tròn D400 M dài 250  

3 Cống tròn D600 M dài 200  

4 Cống tròn D800 M dài 200  

5 Cống tròn D1000 M dài 150  

6 Cống tròn D1200 M dài 150  



 
 

 

7 Cống tròn D1500 M dài 100  

8 Cống tròn D1800 M dài 50  

9 Cống tròn D2000 M dài 40  

10 Đế cống từ D300 đến D2000 
Cái 

Theo nhu cầu thực tế của sản lượng 

từng loại cống 

11 Cống hộp 600x600 M dài 50  

12 Cống hộp 800x800 M dài 50  

13 Cống hộp 1000x1000 M dài 50  

14 Cống hộp 1200x1200 M dài 50  

15 Cống hộp 1500x1500 M dài 30  

16 Cống hộp 1600x1600 M dài 30  

17 Cống hộp 2000x2000 M dài 20  

18 Cống hộp 2500x2500 M dài 20  

19 Cống hộp 3000x3000 M dài 15  

20 Các chủng loại cống hộp 

khác 

 Theo tùy kích thước tương đương trên 

 

2. Năng lực cung ứng sản phẩm. 

- Ngoài xe chuyên dụng dùng để vận chuyển sản phẩm của công ty, chúng tôi còn ký kết 

hợp đồng và hợp tác với một số công ty chuyên về vận chuyển với nhiều chủng loại phương tiện 

vận chuyển khác nhau từ các xe vận tải cẩu tự hành đến các xe sowmi rơmooc đảm bảo đáp ứng 

tốt tiến độ cho các công trình.  

- Đặc biệt công ty đang áp dụng một số công nghệ mới cho phép sản phẩm sản xuất ra chỉ 

sau 07 ngày đã đạt được từ 80% ÷ 85% cường độ và có thể cung cấp ra công trình thi công ngay. 

 

 

 

 



 
 

 

PHẦN III: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

  

I. Sản phẩm chính của Công ty: 

1. Cống tròn và đế cống: 

Sản phẩm sản xuất trên công nghệ rung ép – Công nghệ Đức đảm bảo sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn TCVN 9113:2012 – Tiêu chuẩn về ống cống bê tông thoát nước  

Lồng thép được sản xuất bằng máy hàn công nghệ tự động đảm bảo lồng thép chất lượng 

đồng đều chính xác 

Một số ưu điểm của sản phẩm cống rung:  

 Bê tông đảm bảo độ nén chặt và đồng đều 

 Không tạo ứng soắn trong cống 

 Kích thước hình học chính xác 

 Khả năng chịu mài mòn, chịu áp lực tốt 

 Sản phẩm có thể lắp đặt bằng mối nối gioăng cao su, đảm bảo kín khít cao 

 Năng suất cao 3 đến 5 phút/1 sản phẩm 

 Sản phẩm đồng đều, đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá bán cạnh tranh 

 

2. Cống hộp, hào và rãnh 

Sản phẩm cống hộp sản xuất công nghệ rung – Sản phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCVN 

9116:2012 – Tiêu chuẩn về cống hộp bê tông thoát nước: 

Sử dụng bê tông khô mác M300 (C25) đảm bảo sản phẩm chắ chắn, chất lượng đồng đều. 

Thiết kế thép kéo nguội phù hợp tiêu chuẩn, tiến độ nhanh. Sử dụng một khuôn duy nhất cho từng 

loại sản phẩm nên sản phẩm đến với khách hàng luôn đảm bảo sự đồng đều, mối nối chính xác 

thuận lợi cho việc lắp đặt 

Ngoài các sản phẩm theo quy chuẩn, chúng tôi nhận sản xuất và cung cấp các sản phẩm 

theo yêu cầu đặt hàng 

 

3. Hố ga bê tông đúc sẵn 

 Sử dụng công nghệ rung, bê tông khô đảm bảo bê tông của sản phẩm đặc chắc, chất lượng 

đồng đều. Chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu trên thị trường cung cấp đầy đủ thiết kế của 

các chủng loại hố ga bê tông đúc sẵn: Hố ga thoát nước thải, hố ga thoát nước mưa, hố ga cống 

tròn, hố ga cống hộp, hố ga hào kỹ thuật … 

 Công ty áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các chủng loại hố ga, đảm bảo tiến 

độ nhanh chóng, giá bán cạnh tranh 

 



 
 

 

 

II. Tiêu chuẩn vật liệu: 

- Xi măng PCB-40: được cung cấp bởi các nhà cung cấp uy tín, xi măng đáp ứng theo tiêu 

chuẩn TCVN 6260 – 1997. 

- Xi măng bền Sunfat theo đơn hàng của khách hàng. 

- Đá: cốt liệu thô dùng đổ bê tông cho ống cống là đá dăm cỡ hạt 5-15 mm và đá 10-20 

mm được lấy từ các mỏ đá thiên nhiên thoả mãn tiêu chuẩn TCVN7570 – 2006. 

- Cát: cốt liệu nhỏ sử dụng cát vàng tự nhiên, sạch, được kiểm tra chất lượng trước khi 

nhập đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

- Cốt thép cacbon kéo nguội: phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 6288:1997. 

- Cốt thép cán nóng: theo tiêu chuẩn TCVN 1651 - 1:2008 và tiêu chuẩn TCVN 1651 - 

2:2008 

III. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn sau 

- Tiêu chuẩn TCVN 9113 – 2012 : Ống cống BTCT thoát nước 

- Tiêu chuẩn TCVN 9116 – 2012 : Cống hộp BTCT thoát nước 

- Tiêu chuẩn TCVN 9115 – 2012 : Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép thi công và nghiệm 

thu.  

- Tiêu chuẩn TCXDVN 372 - 2006 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 392 - 2007 

IV. Chất lượng sản phẩm.  

- Đạt chất lượng đồng đều cao cả về kích thước và khả năng chịu tải 

- Chất lượng sản phẩm đạt TCVN 

- Thời gian sử dụng lâu dài, bền với môi trường. 

- Bê tông đặc chắc, chịu mài mòn tốt.  

- Sản phẩm có thể sử dụng mối nối bằng gioăng cao su 

 

 

 



 
 

 

PHẦN IV – MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

STT Dự án Địa điểm Đơn vị thực hiện Sản phẩm 

01 
Hạ tầng giao thông Nhà máy 

Nokia 

KCN Vsip, Bắc 

Ninh 

Công ty cổ phần xây 

dựng Bắc Ninh 

Cống tròn, cống hộp, 

hố ga, rãnh thoát nước 

02 

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

Royal city, Times city, Sài 

Đồng Village 

Đường Nguyễn 

Trãi, Minh Khai 

và Long Biên HN 

Tập đoàn Vin group  

Cống hộp, rãnh bê 

tông, Hào kỹ thuật và 

hố ga bê tông  

03 

Dự án mở rộng Nhà máy 

Samsung Bắc Ninh và 

Samsung Thái Nguyên 

Khu CN Yên 

Phong, Bắc Ninh 

Công ty CP Vimeco, 

Công ty XD Hi-end 

Cống hộp, Hố ga, rãnh 

thoát nước 

04 Khu đô thị sinh thái Ecopark 
Văn Giang, Hưng 

Yên 

Công ty CP ĐT&PT 

XD&DL Phương Nam 
Cống hộp 

05 
Cải tạo quốc lộ 6 – đoạn qua 

thị trấn Chúc Sơn 

Chương Mỹ, Hà 

Nội 

Công ty cổ phần xây 

dựng Bắc 9 

Cống tròn, cống hộp, 

hào kỹ thuật 

06 
Dự án đường cao tốc Hà Nội 

– Hải Phòng 

Mỹ Hào, Hưng 

Yên 

Công ty TNHH 

Thương mại Bình An 
Cống hộp 

07 
Xây dựng hạ thế mương cáp 

Mỗ Lao 

Mỗ Lao – Hà 

Đông, Hà Nội 

Công ty cổ phần xây 

dựng và lắp máy điện 

nước 

Hào cáp điện, Ga cáp 

điện 

08 

Cải tạo thoát nước phố Vũ 

Xuân Thiều, quận Long 

Biên 

Long Biên, Hà 

Nội 

Xí nghiệp xây dựng số 

8 – CN tổng công ty 

ĐTPTHT Udic 

Cống hộp, cống tròn, 

hố ga bê tông 

09 
Cải tạo quốc lộ 18 đoạn qua 

thành phố Hạ Long 

Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Công ty cổ phần 

thương mại xây dựng 

Thành Nga 

Cống hộp 2mx2m loại 

có vai và không vai 

10 
Dự án Khu đô thị The menor 

park  

Đường Nguyễn 

Xiển, Hà Nội 

Công ty xây dựng 

Posco 

Bể phốt bê tông đúc 

sẵn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhà máy: Xã Chỉ Đạo – Văn Lâm – Hưng Yên  

* Điện thoại: 0221.3989 788          Fax: 0221.3989788 

* VPGD:  Ngõ 360 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội  

* Website: betongducsantaman.com 

* Email: betongtaman@gmail.com  Hotline: 0902 022 833 


