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THƯ NGỎ 
 

Kính gửi Quý khách hàng! 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng 

nhất. 
 
Vũ Hoàng Telecom là một trong những công ty có bề dày kinh 

nghiệm về cung cấp các thiết bị an ninh như: Camera giám sát, 
chuông cửa hiển thị hình ảnh, hệ thống báo động, báo cháy, hệ thống 
tổng đài điện thoại, thiết bị truyền hình, hệ thống định vị toàn cầu, 
máy chấm công, v.v …  

 
Hiện nay, với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới 

cũng như của bản thân các doanh nghiệp, việc sử dụng thiết bị an 
ninh nói trên đang dần phổ biến. Đó là cách giúp khách hàng dù ở bất 
cứ nơi đâu trong nước hay nước ngoài bạn vẫn có thể theo sát, quản 
lý công việc một cách hiệu quả nhất.  

  
Vì thế, với phương châm sự “Mang đến cho bạn cảm giác an 

toàn”, chúng tôi đã không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục 
vụ Quý khách, đem đến cho người tiêu dung những dịch vụ hoàn hảo 
nhất. Nó cũng chính là chìa khóa cho sự thành công của Công ty 
chúng tôi. 

 
Trên tất cả chúng tôi hiểu được sự thành công của Công ty có được là nhờ sự ủng hộ vô cùng quý giá của Quý khách 

hàng và các đối tác cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể gần 100 cán bộ công nhân viên công ty. 
  

Thêm một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả Quý vị! 
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM 
 
Thông tin chung 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM 

Tên giao dịch  : VU HOANG TELECOM CORPORATION 
Tên viết tắt   : VU HOANG TELECOM., CORP 
Trụ sở chính  : 3A Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại   : (028) 35 166 166   -  Fax: (028) 3516 2222 
Chi nhánh 2 TPHCM : 49 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại   : (028) 3962 5555   -  Fax: (028) 3516 2222 
Chi nhánh 3 Hà Nội : 23 Ngõ 113 Phố Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội 
Điện thoại   : (024) 6256 1111   -  Fax: (024) 6257 4567 
Chi nhánh 4 Hà Nội : 246 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 
Điện thoại   : (024) 3273 6666   -  Fax: (024) 6257 4567 
Email    : info@vuhoangtelecom.vn  
Website   : https://vuhoangtelecom.vn   
Mã số thuế   : 0306524177 
Đăng ký lần đầu  : Ngày 02 tháng 01 năm 2009 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0306524177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp 
ngày 02 tháng 01 năm 2009. 
Đăng ký thay đổi lần 6 : Ngày 17 tháng 09 năm 2013 
Giám đốc   : Ông Vũ Mạnh Quân 
Phó Giám Đốc  : Ông Huỳnh Quốc Việt 
Vốn điều lệ   : 5,000,000,00 VNĐ (Năm tỷ đồng) 
 
Công ty CP Vũ Hoàng Telecom đã và đang là một trong những công ty thương mại kỹ thuật, công nghệ viễn thông 
phát triển mạnh mẽ khu vực phía Nam với một đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuất sắc được đào tạo từ các các trường 
học có uy tín trong nước, đây chính là nguồn sức mạnh chính để công ty có được hiệu quả cao trong hoạt động 

mailto:info@vuhoangtelecom.vn
https://vuhoangtelecom.vn/
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sản xuất kinh doanh. Phương thức khoa học, năng động, mềm dẻo trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với 
năng lực vượt trội của các thành viên chủ chốt trong công ty tạo nên sự tin cậy của khách hàng và niềm tin của 
toàn thể cán bộ nhân viên. Khẳng định sự phát triển nhanh chóng và vững chắc trong tương lai của công ty.  
 

Hoạt động của công ty trong các lĩnh vực: 
 

1. CCTV: Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp, lắp đặt cho dự án với giá tốt nhất thị trường: Camera 

giám sát, Đầu ghi hình, Báo trộm, báo cháy, Chuông cửa màn hình, Tổng đài điện thoại, Phụ kiện CCTV các 

loại ... 

2. SECURITY: Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp lắp đặt cho dự án với giá rẻ nhất thị trường: Thiết bị 

báo trộm, Báo cháy, PCCC, Máy chấm công tự động, Phụ kiện các loại, … 

3. TELECOM: Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp lắp đặt cho dự án với giá rẻ nhất thị trường: Thiết bị 

viễn thông, Tổng đài điện thoại nội bộ, Máy điện thoại, Bộ đàm, Máy Fax, Thiết bị mạng phụ trợ, Phụ kiện 

các loại, … 

 

 

 

 

                                                                                
    Cung cấp các thiết bị viễn thông                                                     Thi công lắp đặt hạ tầng hệ thống               
    (Tổng đài, máy Fax, điện thoại, …)                                                mạng viễn thông, mạng điện thoại, …                  

LĨNH VỰC HOẠT 
ĐỘNG 
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    Cung cấp các thiết bị mạng                                                               Thi công lắp đặt hạ tầng hệ thống      
(Switch, Modem, Router, Tủ rack,…)                                                           mạng  LAN – INTERNET 
 

                                                                                                      
        Cung cấp hệ thống an ninh                                                             Cung cấp các loại camera giám sát                                            
(Báo cháy, báo trộm, chuông báo động, …)                                            (Camera hồng ngoại, camera IP ….) 
     
  

                                                                                                          
    Cung cấp các loại đầu ghi hình                                                         Thi công lắp đặt hệ thống camera, 
     camera, ổ cứng ghi hình, ….                                                            an ninh giám sát, hệ thống báo trộm                                                                 
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Quan hệ với các cơ quan chức năng: 
- Là thành viên của Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam. 
- Là thành viên của Viện Nghiên cứu Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
- Là thành viên của Tổ chức chứng nhận NQA (National Quality Assurance ) - Vương Quốc Anh. 
- Là thành viên của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). 
- Có quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Tp.HCM và các cơ quan chức năng khác của thành 

phố. 
 
Triết lý của Vũ Hoàng Telecom 
Công ty Vũ Hoàng Telecom luôn luôn mong muốn phục vụ khách hàng những công nghệ mới nhất, những sản 
phẩm có chất lượng cao nhất… Giúp khách hàng giải quyết những bài toán về thông tin liên lạc tiết kiệm – chất 
lượng – hiệu quả bằng các ứng dụng phần cứng và phần mềm của công ty cung cấp. Chúng tôi nhất quán với 
khẩu hiệu: “Vuhoangtelecom - Mang đến cho bạn cảm giác an toàn” 
 
Đối với Vũ Hoàng Telecom, khách hàng là tài sản quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ 
nét đối với chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp: chất lượng cao của thiết bị, của giải pháp, 
cuối cùng và quan trọng nhất là chất lượng cao của dịch vụ chăm sóc khách hàng. 
 
Trong chiến lược con người, Vũ Hoàng Telecom luôn mong muốn mỗi thành viên của công ty là một bộ phận hữu 
cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì công ty luôn có những định hướng phát 
triển mới phù hợp với họ. Các vị trí mới trong công ty luôn dành cho những người làm việc lâu năm trong công ty 
có cùng khả năng với người mới tới. 
 
Chúng tôi đã và đang cùng khách hàng xây dựng giải pháp tối ưu và lựa chọn công nghệ và thiết bị thích hợp đảm 
bảo tính hệ thống, tính mở, tính phát triển. 
 
Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi luôn đảm bảo sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của 
khách hàng cũng như các vấn đề trước và sau bán hàng. 
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Hệ thống tổ chức của Công ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom: 
Hiện nay, công ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom có đội ngũ cán bộ hơn 80 Cán bộ - Công nhân viên tại 4 chi nhánh 
TPHCM và Hà Nội, với hơn 92% đã tốt nghiệp đại học chính quy về các ngành kỹ thuật công nghệ thông tin, tin 
học, viễn thông và kinh tế. Tuổi trung bình của công ty hiện nay là 27, tuy nhiên các cán bộ đều đã có nhiều kinh 
nghiệm về tư vấn, kinh doanh, marketing cũng như giỏi về kỹ thuật, triển khai, bảo hành trong lĩnh vực công nghệ 
viễn thông, an ninh – giám sát. 
 

Trong đó: 
Phòng Kế toán - Tài vụ - Kho 10 
Phòng Kinh doanh - Marketing 35 
Phòng Kỹ Thuật 30 
Phòng Bảo hành & Dịch vụ giao nhận 20 

 

Bên cạnh đó, Vũ Hoàng Telecom còn có đội ngũ cộng tác viên, đơn vị đối tác luôn phối hợp cùng các cán bộ trong 
công ty về kỹ thuật, marketing nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển kinh doanh. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

Phân Phối 

Bán lẻ 

 

Dự Án 

Tư Vấn 
Khách Hàng 

 

Chăm Sóc 
Khách Hàng 

Triển Khai 
Lắp Đặt 

 

Trung Tâm 
Bảo Hành 

Hỗ Trợ 
Khách Hàng 

Hành Chính 
Nhân sự 

Hành chính & Kế Toán 

Kế Toán 

 

Thủ Quỹ 

Kho – Giao 
Nhận 

Kỹ Thuật Kinh Doanh - Marketing 

Trụ sở: 3A Trần 
Quý Cáp, P.12, 
Q.Bình Thạnh, 
Tp.HCM 

Chi nhánh 2: 49 
Lãnh Binh Thăng, 
P.12, Q.11, Tp.HCM 

Chi nhánh 3: 23 
Ngõ 113 Phố Vĩnh 
Hồ, Quận Đống Đa, 
Tp.HN 

Chi nhánh 4: 246 
Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, TP.HN 

Phó Giám Đốc 

Giám Đốc 
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

 
 

   Mặt trước                                                Mặt sau 



 

https://vuhoangtelecom.vn                                                                                       HỒ SƠ NĂNG LỰC VUHOANGTELECOM 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom  
   

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CỦA NHÀ SẢN XUẤT 
 

  
Chứng nhận phân phối chính hãng Camera VANTECH & HIKVISION trên toàn quốc 

 
 
 
 



 

https://vuhoangtelecom.vn                                                                                       HỒ SƠ NĂNG LỰC VUHOANGTELECOM 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom  
   

  
Chứng nhận phân phối chính hãng Camera DAHUA & KBVISION toàn quốc 
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Chứng nhận phân phối chính hãng Camera QUESTEK & ổ cứng giám sát WD toàn quốc 
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Chứng nhận phân phối chính hãng Camera AVTECH toàn quốc 

 

MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA VŨ HOÀNG TELECOM ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG NĂM QUA 
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Top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt năm 2011 - Chuyên nghành hàng thiết bị an ninh và viễn thông. 
Đây là giải thưởng dành cho những doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí về năng lực cạnh tranh theo hệ thống 
chỉ số niềm tin (GIC) do mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam- GOOD P&S 2011 phối hợp với Viện nghiên cứu 

doanh nghiệp vừa và nhỏ chứng nhận. 
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Giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu 2012 (Typical Brand 2012) 

Viện Nghiên cứu Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ công bố chỉ số niềm tin 
Thương hiệu tiêu biểu 2012 (Typical Brand 2012) với 102 doanh nghiệp đạt danh hiệu này. 
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Chứng nhận “Sao Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc 2014"  

Do Viện Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ phối hợp cùng Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt 
Nam. 

 



 

https://vuhoangtelecom.vn                                                                                       HỒ SƠ NĂNG LỰC VUHOANGTELECOM 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom  
   

 
Năm 2018, Vuhoangtelecom vinh dự đón nhận bằng chứng nhận Top 10 "Sản Phẩm dịch vụ tốt nhất vì người tiêu 

dùng năm 2018" chuyên nghành hàng thiết bị an ninh và viễn thông tại Việt Nam 
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BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT 
 KINH DOANH CHÍNH 

 

Hướng kinh doanh của Vũ Hoàng Telecom 
 

1- Thương mại:  
Quan điểm kinh doanh của công ty là “Không chỉ cung cấp sản phẩm tốt” mà cung cấp cho khách hàng 

“1 giải pháp hiệu quả - 1 hệ thống hiệu quả” mà khách hàng mong đợi. 
 

 Chính vì thế, các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều được thử nghiệm với thời gian ít nhất là 1 tháng 
trước khi cung cấp đến tận tay khách hàng. 
 

Sản phẩm & dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm có: 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống điện thoại nội bộ. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống camera quan sát. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống ghi âm điện thoại. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống kiểm soát cửa & chấm công. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống báo cháy & chữa cháy. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống hạ tầng mạng LAN/WAN/VPN. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống truyền hình cáp & truyền hình vệ tinh. 

 Cung cấp & xây dựng hệ thống cáp quang,cáp thoại. 

 Tư vấn & thiết kế hệ thống tích hợp thông minh. 

 Kiểm tra, đo kiểm và cấp xác nhận đạt chuẩn cho hệ thống cáp cấu trúc và thoại. 
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2- Dịch vụ:  

 Tư vấn, thiết kế: 
Với đội ngũ quản lý và kỹ thuật được đào tạo chính quy, nhiều năm kinh nghiệm, cập nhật thường xuyên các 

sản phẩm công nghệ mới nên chúng tôi mạnh dạn “chào hàng “ với Quý khách hàng dịch vụ “Tư vấn thiết kế “. 
Với các dự án có giá trị lớn, chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho dịch vụ này và xem như nay là một lợi thế cạnh 
tranh trong xu thế hội nhập quốc tế. 

 

 Thi công: 
 Với ưu điểm về lập giải pháp, tư vấn, thiết kế, đội ngũ thi công của Vũ Hoàng Telecom nhiều năm qua được 

khách hàng tín nhiệm là một trong những công ty thi công uy tín hàng đầu, chuyên nghiệp, có tổ chức và kế hoạch 
tốt nhất khu vực phía Nam. 

Chúng tôi thi công các công trình dự án từ khi sơ khai đến các văn phòng đang hoạt động.  
 

Các đối tác chiến lược: 
 
1   Hệ thống camera an ninh 
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   Tổng đài – mạng nội  ộ 
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3  Thiết  ị  áo trộm – báo cháy 

  
 

  
 

 

4  Máy chấm công 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG AN NINH 

 

Hệ thống camera giám sát cho nhà xưởng 
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Hệ thống camera giám sát dùng cho văn ph ng 
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Hệ thống camera xem qua mạng 
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Hệ thống camera cho Ngân hàng 
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Giải pháp chống trộm 
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Mô hình l p đ t camera IP tại ch  
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GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 

 

Mô hình l p đ t cho tổng đài K - TDE (Analog) 

 

Mô hình l p đ t cho tổng đài K - TDE (IP) 
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Mô hình l p đ t tổng đài 
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

 

 
Nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, chúng tôi đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng thuộc mọi 
cơ quan, tổ chức cũng như các thành phần kinh tế trên cả nước.  

VUHOANGTELECOM 

Công 
nghiệp 

Trường 
học 

Bệnh 
viện  

 

Shop  
Ngân 
hàng 

   An 
ninh 

Khách 
sạn 
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I. KHỐI DOANH NGHIỆP KINH DOANH – SẢN XUẤT:  
 

CÔNG TY TNHH TM-DV-KT AN PHÚ HÒA 
Nhà phân phối thiết  ị vật lý trị liệu của các dòng sản phẩm phổ thông và cao 
cấp của các hãng nổi tiếng  
Địa chỉ: Số 449/26 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ Adsun FX312PC cho văn phòng.  
- Cung cấp lắp đặt hệ thống 8 camera giám sát Vantech cho văn phòng. 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng hệ thống máy tính, mạng Lan. 
 
 
CÔNG TY CP ĐT KS THAN ĐÔNG BẮC 
Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc Phòng thực 
hiện song song hai nhiệm vụ làm kinh tế và  ảo vệ an ninh quốc phòng  
Địa chỉ: Số 70 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ Adsun FX312PC tại trụ sở chính. 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống 16 camera giám sát Vantech tại trụ sở chính. 
- Bảo trì hệ thống mạng nội bộ. 
 
 
 

 
 
 

       KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

 



 

https://vuhoangtelecom.vn                                                                                       HỒ SƠ NĂNG LỰC VUHOANGTELECOM 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom  
   

 
CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ CPT VIỆT NAM 
Là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung 
cấp nhà thép tiền chế tại Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Hacinco B3.7, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 kênh ra 64 lines cho 
văn phòng. 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát cho nhà xưởng rộng 5,500 m2 ở Khu 
CN Hiệp Hòa, Bắc Giang. 
- Thi công toàn bộ hệ thống mạng nội bộ tại văn phòng. 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MV 
Là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ, tổ chức sự 
kiện. 
Địa chỉ: Tòa nhà MV, A15, Đồng Bông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài Adsun FX312PC cho văn phòng công ty. 
- Thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN,WIFI. 
- Cung cấp thiết bị văn phòng và bảo trì hàng tháng. 
 
 
NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX 
Là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc sản xuất hàng loạt 
và xuất khẩu các sản phẩm gỗ chất lượng cao tại Việt Nam  
Địa chỉ: Số 162 HT17, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM  
- Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống báo trộm, báo cháy tại nhà 
xưởng rộng hơn 7,000 m2. 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera, hệ thống báo cháy, báo trộm. 
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CÔNG TY CP THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG 
Là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất 
các sản phẩm thực phẩm ăn liền như: Mì ăn liền, cháo ăn liền,  ột canh,… 
Địa chỉ: Số 1 Lê Đức Thọ, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP. HCM 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát HIKVISION – DAHUA tại nhà xưởng 
Q12 rộng hơn 5,000 m2 
- Thi công lắp đặt hệ thống báo trộm, báo cháy tại nhà xưởng Q12 rộng hơn 5,000 
m2. 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera, hệ thống báo trộm, báo cháy định kỳ hàng tháng. 
 
CÔNG TY CP MINH HOÀNG KIM 
Sản xuất in ấn và thương mại các loại ấn phẩm,  ao  ì. 
Địa chỉ: 53 Dương Khuê, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát HIKVISION tại chi nhánh xưởng sản 
xuất – in ấn bao bì, ấn phẩm ở quận 12. 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera, hệ thống báo cháy, báo trộm. 

 
 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (BITI’S) 
Là công ty hàng đầu về giày dép tại Việt Nam được thành lập tại Q 6 TP HCM từ 
năm 198   
Địa chỉ: Số 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát Avtech tại trụ sở chính. 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera định kỳ hàng tháng. 
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II  KHỐI XÂY DỰNG – KỸ THUẬT : 
 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM BẮC 
Nhà thầu xây dựng chuyên tư vấn - thi công - sửa chữa và mở rộng tất cả các 
hạng mục công trình xây dựng. 
Địa chỉ: Đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TpHCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống camera IP HIKVISION cho trụ sở chính. 
- Thi công hệ thống báo trộm Networx. 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng toàn hệ thống. 
 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 
Là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu 
vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung  
Địa chỉ: Số 111A Pasteur - P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài PANASONIC cho văn phòng chính 
- Cung cấp thi công hệ thống mạng LAN, WIFI cho văn phòng chính 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng hệ thống mạng LAN, Wifi. 
  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
Là công ty thương mại ngành giấy và  sản xuất - gia công cơ khí – nhiệt luyện 
kỹ thuật cao và điều hành và quản lý hệ thống trường quốc tế Việt Mỹ - 
VASchools. 
Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA 200 cho hệ thống trường 
Quốc tế Việt Mỹ. 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera, hệ thống báo cháy cho nhà xưởng sản xuất giấy 
với diện tích trên 10.000m2 tại Khu công nghiệp Sóng thần 3, Bình Dương. 
- Thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN,WIFI cho hệ thống trường Quốc tế Việt Mỹ. 
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III. KHỐI NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN – CỬA HÀNG – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI: 
 

KHÁCH SẠN NAM HẢI 1, 2 
Là khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 7 tầng và 30 phòng nghỉ ngay trung tâm Hà 
Nội  
Địa chỉ: Số 37, 40 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại Adsun. 
- Lắp đặt hệ thống Wifi – internet. 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát DAHUA cho toàn bộ khách sạn. 
- Bảo trì định kỳ hệ thống camera, hệ thống tổng đài định kỳ. 
 
KHÁCH SẠN ANPHA BOUTIQUE 
Là khách sạn tiêu chuẩn   sao với 7 tầng và  1 phòng nghỉ ngay trung tâm Q.1 
(gần chợ Bến Thành). 
Địa chỉ: Số 202 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài Panasonic 8 kênh. 
- Lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi. 
- Lắp đặt hệ thống 18 camera giám sát AVTECH (Taiwan). 
 
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI 
Có  ề dày hơn một thập kỷ hoạt động kinh doanh vàng  ạc đá quý. 
Địa chỉ: Số 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các chi nhánh vàng bạc đá quý tại 
Hà Nội. 
- Lắp đặt hệ thống báo cháy, báo trộm tự động tại các chi nhánh vàng bạc đá quý tại 
Hà Nội.. 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng toàn hệ thống camera giám sát, hệ thống báo trộm. 
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DIAMOND PLAZA 
Là trung tâm thương mại cao cấp, văn phòng hạng A và căn hộ dịch vụ sang 
trọng với các nhà hàng, quán cà phê, khu giải trí tiêu chuẩn nước ngoài  
Địa chỉ: Số 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng toàn hệ thống camera giám sát, hệ thống báo cháy. 
 
 
CÔNG TY THỰC PHẨM BẮC MỸ (THƯƠNG HIỆU KEM BUD’S) 
Là đơn vị nhượng quyền kinh doanh và quản lý hệ thống BUD’S Ice Cream tại 
Việt Nam. 
Địa chỉ: Lầu 9, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.HCM 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại cho trụ sở công ty.. 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng máy tính cho trụ sở và hệ thống BUD’S Ice Cream. 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho trụ sở & hệ thống BUD’S Ice 
Cream. 
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁNH KẸO Á CHÂU – ACB BAKERY 
Là thương hiệu  ánh ngọt nổi tiếng và có hệ thống cửa hàng và mạng lưới 
phân phối  ánh rộng khắp Việt Nam 
Địa chỉ: 545 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic cho trụ sở chính công ty. 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi cho trụ sở - Cung cấp, lắp đặt hệ thống 
Camera quan sát cho các khu vực văn phòng tạitrụ sở chính.  
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera giám sát, hệ thống báo cháy, báo trộm tự động 
cho nhà xưởng có diện tích trên 6.000m2 & 1 số cửa hàng bánh trong hệ thống ACB 
Bakery Tp.HCM. 
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IV  KHỐI ĐIỆN LỰC – NGÂN HÀNG  
 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM 

Là đơn vị quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện trên địa 
 àn TP Hồ Chí Minh  
 Địa chỉ: Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 
- Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống tổng đài Adsun cho các công trình Công Ty Điện 
Lực Q.Bình Tân, Q.Bình Chánh, H. Hóc Môn, Q.Thủ Đức, … 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho các công trình Công Ty Điện Lực 
Q.12, H. Hóc Môn, Q. Bình Chánh, Q. Thủ Đức,… 
- Bảo trì định kỳ hàng tháng toàn bộ hệ thống tổng đài, camera giám sát. 
 
NGÂN HÀNG VIETINBANK 
Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch 
vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế  
Địa chỉ: Số 191, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát HIKVISION, hệ thống báo trộm, báo 
cháy cho chi nhánh ngân hàng VietinBank Q. 9, Q.Thủ Đức, Q. 2,… 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera, hệ thống báo trộm, báo cháy định kỳ hàng tháng. 
 
NGÂN HÀNG EXIMBANK 
Là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam và 
hiện là một trong những ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối 
Ngân hàng TMCP tại Việt Nam  
Địa chỉ: Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
- Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống báo trộm cho chi nhánh ngân 
hàng EximBank Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp,… 
- Bảo trì toàn bộ hệ thống camera, hệ thống báo trộm định kỳ hàng tháng.           
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V  KHỐI DU LỊCH - Y TẾ - GIÁO DỤC : 
 
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW   - CODUPHA 
Là trung tâm phân phối thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và 
thiết  ị y tế cho hệ thống phòng và chữa  ệnh khu vực miền Nam  
Địa chỉ: Số 334 (số cũ 136) Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 
- Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho toàn bộ khu văn phòng 
tại trụ sở chính và kho, nhà xưởng tại chi nhánh tại Trà Vinh, Cần Thơ.  
- Bảo trì hệ thống mạng LAN, hệ thống camera định kỳ hàng tháng. 
 
ROCK WATER BAY RESORT PHAN THIẾT 
Là resort nổi tiếng, thu hút khách với vị trí đẹp nằm tại Mũi Kê Gà, Phan Thiết 
Địa chỉ: TL 719, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 
- Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống tổng đài Panasonic cho khu văn phòng. 
- Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho toàn bộ khu nhà hàng, 
khu giải trí. 
- Bảo trì hệ thống mạng LAN, hệ thống camera định kỳ hàng tháng. 
 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM 
Với  4 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là địa 
chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín của hàng triệu người  ệnh. 
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh. 
- Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống camera giám sát VANTECH – DAHUA tại bệnh 
viện chính. 
- Bảo trì hệ thống mạng LAN, hệ thống camera định kỳ hàng tháng. 
 
 

  … Và còn rất nhiều các đơn vị đã và đang triển khai mà chúng tôi chưa nêu ra hết được  

 



 

https://vuhoangtelecom.vn                                                                                       HỒ SƠ NĂNG LỰC VUHOANGTELECOM 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom  
   

BÁO CÁO VỀ  NĂNG LỰC KỸ THUẬT 
 
ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN 

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo tốt, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hoàn tất những công 
việc khó khăn phức tạp nhất.  
 

Danh sách các cán bộ kỹ thuật phụ trách các công trình của chúng tôi: 
 

TT Tên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm 

1 Huỳnh Quốc Cường Cử nhân Điện tử- Viễn thông 05 năm 

2 Hồ Thanh Phương Cử nhân Điện tử- Viễn thông 08 năm 

3 Trần Minh Trí Cao Đẳng 04 năm 

4 Vũ Minh Hải Cao Đẳng 05 năm 

5 Vũ Đức Bằng Cao Đẳng 03 năm 

6 Trần Thanh Hải Cao Đẳng 02 năm 

7 Lê Văn Huệ Cao Đẳng 02 năm 

8 Nguyễn Minh Thanh Cao Đẳng 02 năm 

9 Nguyễn Văn Tú Cao Đẳng 03 năm 

10 Lê Đức Chung Cao Đẳng 03 năm 

11 Trần Ngọc Lâm Cao Đẳng 03 năm 

12 Nguyễn Văn Thành Cao Đẳng 05 năm 

13 Phùng Minh Quá Cao Đẳng 08 năm 

14 Phan Trần Công Hậu Cao Đẳng 04 năm 

15 Nguyễn Khắc Tiệp Cao Đẳng 05 năm 

16 Đinh Văn Ơn Cử nhân Điện tử- Viễn thông 05 năm 

17 Nguyễn Mai Đức  Cao Đẳng 04 năm 

18 Nguyễn Tiến Dũng Cao Đẳng 04 năm 
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NĂNG LỰC BẢO HÀNH, BẢO TRÌ 
 
Khách hàng của chúng tôi được hưởng những dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Chúng tôi có các trung tâm hỗ 

trợ khách hàng với đường dây nóng, đội ngũ kỹ thuật viên luôn sẵn sàng 24/24, được trang bị đầy đủ các phương 
tiện kỹ thuật. Tại đây chúng tôi có các hệ thống thiết bị tham khảo cho phép các kỹ thuật viên có thể thực hành, 
thử nghiệm, kiểm tra nhằm nắm vững tốt nhất tính năng tác dụng và có thể mô phỏng các cấu hình sử dụng để 
phát hiện nguyên nhân các trục trặc đang xảy ra tại phía khách hàng giúp cho các kỹ thuật viên tại hiện trường có 
khắc phục nhanh nhất các sự cố. 

 
Tại mỗi trung tâm kỹ thuật, các vật tư dự phòng cũng được dữ trữ với số lượng cần thiết đảm bảo cho hoạt 

động của các hệ thống đang khai thác không bị ngưng trễ, gián đoạn trong trường hợp có sai lỗi thiết bị.  
 
Trong thời gian bảo hành, bảo trì, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra định kỳ hoạt 

động và điều kiện làm việc của các hệ thống thiết bị nhằm phòng tránh, ngăn chặn những sự cố có thể xảy ra.  
 

Thông tin hỗ trợ Chăm Sóc Khách Hàng & Bảo Hành của chúng tôi: 

Đường dây nóng 24/24: 1900 9259 
Hotline Chăm Sóc Khách Hàng: 0902 51 53 55 

Hotline Bảo Hành: (028) 3516 6868 
Email: info@vuhoangtelecom.vn 

 
Tiêu chuẩn của chúng tôi về thời gian khắc phục sự cố tại Tp.HCM, Hà Nội là không quá 02 tiếng (Trong giờ 

hành chính), các địa phương khác là không quá 24 tiếng và tiêu chuẩn này chưa bao giờ bị vi phạm. 
 
 
 
 

mailto:info@vuhoangtelecom.vn
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HỖ TRỢ CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT 
Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ và luôn nhận được sự hỗ trợ cao nhất của các nhà cung cấp. Đội ngũ kỹ 

thuật viên của chúng tôi luôn được tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, kiến thức cơ bản cũng như kiến thức 
chuyên môn chuyên sâu. Hiểu biết  sâu sắc về tính năng của thiết bị thông qua những khoá đào tạo trong và ngoài 
nước với sự trợ giúp của những chuyên gia của các nhà cung cấp. Và không ngừng tích lũy kinh nghiệm qua quá 
trình tham gia các dự án trên khắp đất nước.  
 
 
 
    

 Dịch vụ sửa chữa bảo trì các hệ thống viễn thông, hệ thống mạng 24/7. 

 Dịch vụ triển khai lắp đặt, thi công hệ thống giám sát, viễn thông. 

 Đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, khi có sự cố sẽ có thiết bị thay thế khắc phục tạm thời. 

 Giá cả cạnh tranh, hiệu quả lâu dài. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM KẾT KỸ THUẬT 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CAM KẾT  PHÁT TRIỂN 
 

Tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên trong công ty quyết tâm xây dựng Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng 
Telecom trở thành một tổ chức vững mạnh về kinh tế, bền chặt trong quan hệ. Thúc đẩy sự hợp tác đa 
phương, để các bên tham gia cùng có lợi, gắn quyền lợi của mọi người vào sự nghiệp chung để trở thành sức 
mạnh tập thể. 

 
Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển kể từ ngày thành lập cho đến nay, Công Ty Cổ Phần Vũ 

Hoàng Telecom đã đạt được những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển lớn mạnh, đời sống cán 
bộ nhân viên được cải thiện, khách hàng tin tưởng, bạn b  đối tác quý mến. Có được những thành tích kể 
trên bởi vì công ty đã duy trì được những cam kết quan trọng của mình.  
 

Khẳng định sự quyết tâm của công ty trong thực hiện chiến lược lâu dài phát triển công ty phục vụ 
khách hàng và hợp tác với bạn b , đối tác, Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom cam kết: 

 

 Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.  

 Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật chất 
lượng cao, trung thực và tận tụy với khách hàng.  

 Mở rộng hợp tác với các đối tác trên cơ sở hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho khách 
hàng những sản phẩm tốt nhất. 
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP 

TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! 
 

 

 

 
 
 
 

CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM 
Trụ sở chính: Số 3A Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 35 166 166 – Fax: (028) 3516 2222 
Chi nhánh 2 TPHCM: Số 49 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 39 625 555 – Fax: (028) 3516 2222 
Chi nhánh 3 Hà Nội: Số 23 Ngõ 113 Phố Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, Tp.HN 

Điện thoại: (024) 6256 1111 – Fax: (024) 6257 4567 
Chi nhánh 4 Hà Nội: 246 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp.HN 

Điện thoại: (024) 3273 6666 – Fax: (024) 6257 4567 
Email: info@vuhoangtelecom.com 

Website: https://vuhoangtelecom.vn  

mailto:info@vuhoangtelecom.com
https://vuhoangtelecom.vn/

