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THƯ NGỎ
Lời đầu, Công ty TNHH 

Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Long Toàn Phát xin gửi lời cảm ơn 

chân thành đến quý khách hàng và quý đối 

tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong 

thời gian vừa qua. 

Cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ 

quản lý và công nhân viên, sự hợp tác và đồng hành từ quý khách 

hàng đã giúp cho công ty ngày một phát triển và lớn mạnh. Chúng tôi 

sẽ không ngừng hoàn thiện để trở thành một trong những doanh nghiệp 

ngành xây dựng uy tín, xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của quý khách hàng

Với những ưu thế sẵn có cùng sự tin tưởng của khách hàng, công ty chúng tôi đã 

và đang mở rộng, thi công ngày càng nhiều các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện 

và bàn giao cho chủ đầu tư. Đồng thời, công ty cũng đang tiếp cận và khai thác những 

công trình mới có tiềm năng. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những sản phẩm và dịch 

vụ tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất để làm hài lòng các khách hàng.

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Long Toàn Phát xác định mục tiêu 

trở thành “Doanh nghiệp có uy tín trong ngành xây dựng và tạo ra những sản phẩm với 

chất lượng cao bởi những những con người chân thành và chính trực” với phương châm 

của công ty: “Công trình của bạn, trách nhiệm của chúng tôi” – Công ty rất mong nhận 

được sự tin tưởng, hợp tác của quý khách hàng, quý đối tác trong và ngoài nước.



GIỚI THIỆU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Được thành lập từ năm 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng Thương mại Long Toàn Phát đã nhanh chóng khẳng định năng lực và đứng vững trên 

thị trường xây dựng công nghiệp và dân dụng, được các khách hàng, chủ đầu tư tín nhiệm hợp tác 

các gói thầu giá trị lớn. Qúa trình tham gia các dự án lớn đã giúp công ty kiện toàn bộ máy, hoàn 

thiện kĩ năng và tích luỹ kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và quản lí thi công công trình.

Công ty tập trung phát triển theo định hướng ngày càng nâng cao kỹ thuật, đảm bảo cung cấp 

những sản phẩm, dịch vụ và các công trình đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng các cam kết khắt khe về 

chất lượng công trình với khách hàng. Song song đó, chúng tôi cũng không ngừng nâng cao các 

tiêu chuẩn về chất lượng trong quy trình xây dựng từ giai đoạn triển khai thi công đến khi hoàn 

thiện, bàn giao và bảo hành dự án.

Long Toàn Phát lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công của công ty. 

Chính sự tín nhiệm của khách hàng là động lực quan trọng thúc đẩy công ty không ngừng hoàn 

thiện và nâng cao năng lực. Với mục tiêu mở rộng quy mô và phát triển bền vững, công ty luôn có 

hoạch định rõ ràng trong phương pháp quản lí và đào tạo nguồn nhân lực nhằm cung cấp cho khách 

hàng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm và giải pháp tối ưu nhất.

Công ty Long Toàn Phát cam kết gia tăng giá trị sản phẩm cho khách hàng với giá thành cạnh 

tranh, tiến độ thi công hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện làm việc an toàn.

Thiết kế, xây dựng và hoàn thiện nội thất căn hộ, nhà phố

Thi công nhà liền kề, biệt thự, khách sạn, shophouse

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng văn phòng

Xây dựng các công trình chuyên dụng

Thầu phụ công trình chung cư



Công trình của bạn,
trách nhiệm của chúng tôi



TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI



 Trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực thầu xây dựng dân dụng và thương mại

 Phát triển lớn mạnh về tổ chức, vững mạnh về thương hiệu

Ứng xử văn minh: tất cả nhân viên của Long Toàn Phát đều được đào tạo bài 

bản để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất

Thực thi cam kết: chúng tôi luôn thực hiện đúng những cam kết đề ra và chịu 

trách nhiệm với những cam kết đó

Tích cực sáng tạo: Long Toàn Phát luôn thúc đẩy nhân viên sáng tạo, đột phá 

để tạo ra những công trình chất lượng  

Hành xử chính trực: chúng tôi đặt sự trung thực lên hàng đầu và đây là điều 

xuyên suốt quá trình hợp tác cùng khách hàng

Chủ động hợp tác: Long Toàn Phát mong muốn được hợp tác cùng phát triển 

với các đối tác trong và ngoài nước để ngành xây dựng Việt Nam ngày càng lớn 

mạnh

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

 Đem lại sự an tâm và lợi ích cho khách hàng

 Phát triển bền vững với sản phẩm và giá trị vượt trội

 Tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường



HỒ SƠ PHÁP LÝ



HỒ SƠ PHÁP LÝ



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

Bộ phận cung ứng
vật tư

Đội xe cơ giới
Ban chỉ huy
công trình

Các tổ, đội thi công
công trình

Phòng
 Hành chính& Nhân sự

Phòng 
Kế toán & Tài chính

Phòng
 Kế hoạch Kỹ thuật

Phòng 
Kinh doanh



Bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp chặt chẽ; các phòng, ban có mối quan hệ hỗ 

trợ lẫn nhau. Giám đốc và Phó giám đốc có nhiệm vụ kiểm soát một cách bao quát hệ thống 

công ty, giám sát và đánh giá công việc, trao đổi cụ thể với tất cả nhân viên về kĩ năng làm 

việc, thái độ phục vụ và chính sách công ty trong các cuộc họp thường xuyên. Ban giám đốc 

lắng nghe trực tiếp mọi phản hồi từ phía khách hàng, phát hiện sai sót và hướng dẫn giải 

pháp sửa chữa thay đổi kịp thời; đồng thời nắm bắt môi trường kinh doanh để phát triễn 

công ty theo hướng phù hợp, nhằm tạo ra một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp và hiệu 

quả. 

Nhân lực công ty được sắp xếp, phân công hợp lí để đem lại hiệu quả cao nhất trong 

cung cấp dịch vụ và tư vấn giải pháp cho khách hàng. Mong muốn tất cả nhân viên được 

trang bị đầy đủ kĩ năng và kiến thức phù hợp, có thể cập nhập theo xu hướng thị trường 

và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty luôn có các buổi workshop, chương trình đào 

tạo nhằm cập nhập kiến thức về chuyên môn và quản lí. Chúng tôi tin rằng đào tạo bài bản, 

kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp nhân viên thực thi nhiệm vụ một cách tự tin và 

tận tâm.

Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức và khuyến khích các hoạt động nhóm nhằm 

gắn kết mọi thành viên trong công ty, xây dựng môi trường làm việc văn minh, năng động 

và sáng tạo. Công ty Long Toàn Phát đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng văn hoá công ty vững 

mạnh, thu hút nguồn nhân lực trẻ tài năng và nhiệt huyết.



MÁY MÓC KĨ THUẬT
Chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc và thiết bị xây dựng hiện đại.

Máy khòMáy mài
nền xi măng Máy duỗi sắt Xe đào

Máy cắt gạch,
đá

Thang nâng

Máy cắt
bê tông

Máy xoa nền
bê tông

Máy cắt nhôm

Máy phát điện

Máy hàn điện Máy tia lazer
cân bằng

Máy trộn
Bê tông

Máy cắt sắt thủy lực



NĂNG LỰC VẬT TƯ, THIẾT BỊ
Chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc và thiết bị xây dựng hiện đại.
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TÊN/ CHỦNG LOẠI ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG HIỆN TRẠNG



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HẺM 59 ĐƯỜNG 47
THẢO ĐIỀN

REPUBLIC PLAZA 

191 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
THẢO ĐIỀN

52/29 CÙ LAO
PHÚ NHUẬN

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG
TÂN KIỂNG



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

47 NGUYỄN BÁ HUÂN
THẢO ĐIỀN

NHÀ GA HÀNH KHÁCH
SÂN BAY CAM RANH VINCOM TÂY NINH

TRƯỜNG ĐUA Q.7

BIKER SHIELD BISTRO 



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

1. CAO ỐC REPUBLIC PLAZA – CỘNG HOÀ
    18E Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
2. AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
    30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
3. VINHOMES CENTRAL PARK 1&2
    720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
4. KHÁCH SẠN 5* - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM TÂY NINH
    446 Đại Lộ 30 Tháng 4, Phường 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
5. CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH
    Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà
6. KHU NHÀ Ở CAO TẦNG TÂN KIỂNG M-ONE
    35/12 Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
7. CĂN HỘ DỊCH VỤ
    59/5 Đường 47, Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
8. CĂN HỘ DỊCH VỤ
    47-47A Nguyễn Bá Huân,Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
9. NHÀ PHỐ TƯ NHÂN
    52/29 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
10. VĂN PHÒNG CHO THUÊ MINH HÀO
    191D Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
11. BIKER SHIELD BISTRO
    158/10 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
12. BIỆT THỰ PHỐ
    11 Đường 16, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh



THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

LONG TOÀN PHÁT

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: 
LONG TOAN PHAT CONSTRUCTION AND TRADING

Tên doanh nghiệp viết tắt: 
LONG TOAN  PHAT CONS CO., LTD

Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động

Mã số thuế doanh nghiệp:
0313722395

Loại hình pháp lí:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Người đại diện theo pháp luật:
Giám đốc: NGUYỄN PHI TOÀN

Địa chỉ văn phòng làm việc: 
71 Đường số 47, phường Thảo Điền Quận 2

Vốn điều lệ: 1.800.000.000đ.



Công trình của bạn,
trách nhiệm của chúng tôi


















