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LỜI NGỎ
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỘC PHÚ THỊNH xin gửi lời cảm ơn quý khách
hàng đã dành cho chúng tôi cơ hội tham dự thầu / chào giá cạnh tranh hạng mục nội thất cho
các dự án đầu tư công, nhà ở gia đình, khách sạn, resort, bar, showroom…
Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất và thi công lắp đặt các sản phẩm nội thất, chúng
tôi chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất và thi công lắp đặt nội thất nhà bếp, phòng ngủ,
phòng khách, quầy bar và các sản phẩm nội khác.
Với nhà xưởng rộng, máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ quản lý và công nhân kỹ
thuật tay nghề cao, các sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều công trình lớn tại Đà
Nẵng và các tỉnh thành lân cận.
Công ty chúng tôi luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, bao gồm cả chất lượng
sản phẩm, kỹ thuật thi công lắp đặt và chất lượng dịch vụ theo sau như bảo hành, bảo
dưỡng. Chính vì vậy các sản phẩm nội – ngoại thất của công ty chúng tôi ngày càng được
nhiều chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn. Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn,
chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về Doanh
nghiệp và sản phẩm của chúng tôi.
Rất mong Nhà đầu tư xem xét và tạo điều kiện để chúng tôi được tham gia dự án với
tư cách là nhà cung cấp chính đối với các hạng mục nội thất có trong dự án. Chúng tôi xin
trân trọng cảm ơn!
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỘC PHÚ THỊNH

Phần 1.
THÔNG TIN CHUNG
TÊN CÔNG TY:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỘC PHÚ THỊNH
I.

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Tổ 159, phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ xưởng sản xuất: Số 05 đường Đồng Trí 6, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0948.218.048

- 0945.236.238

Mã số thuế: 0401740361
Người đại diện theo pháp luật: ông Phan Trọng Tuệ
II.

CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH

1

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu
tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (gỗ có nguồn gốc hợp pháp, sản xuất
ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng)

2

Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.

3

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn véc ni,
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đá granite, cửa sắt, cửa gỗ, cửa nhựa.

5

Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Cơ sở vật chất
Được thành lập từ tháng 03 năm 2016, công ty chúng tôi không ngừng phấn
đấu và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đến nay đã đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị
như sau:
- Nhà xưởng: 400 m2 tọa lạc tại số 05 đường Đồng Trí 6, P. Hòa Khánh Nam,
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Xe tải tải trọng 3.5 tấn biển kiểm soát 43C.14822
2. Danh mục Máy móc thiết bị:
Tên thiết bị

Số lượng

Tình trạng hoạt động

Máy cắt ván bàn trượt cao cấp

02

Tốt

Máy dán cạnh thẳng tự động

02

Tốt

Máy chế biến gỗ đa năng

02

Máy hút bụi

03

Tốt

Máy nén khí lớn

02

Tốt

Xe nâng tay

01

Tốt

Máy mài lưỡi cưa

01

Tốt

Máy mài loại khác

03

Tốt

Quạt hút công nghiệp

05

Tốt

Máy hàn sắt

02

Tốt

Máy cắt sắt

02

Tốt

Bộ dụng cụ cầm tay

02

Tốt

Máy nén khí nhỏ

03

Tốt

Máy cắt gỗ cầm tay

02

Tốt

Máy cắt gỗ bàn mi ni

01

Tốt

Máy khoan bê tông

01

Tốt

05

Tốt

Máy bào cầm tay

04

Tốt

Máy chà nhám

02

Tốt

Máy rùng

03

Tốt

Máy khoan điện

Tốt

3. Bố trí nguồn nhân lực:

Ban Giám đốc

BP thiết kế

BP kỹ thuật

BP kế toán

Các tổ đội sản xuất
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN:
Ban giám đốc: Bao gồm Giám đốc và Phó giám đốc có nhiệm vụ xây dựng chiến
lược phát triển và kế hoạch sản xuất của công ty, quyết định về giá cả và các vấn đề đàm
phán với khách hàng. Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các bộ phận đảm bảo công việc đạt chất
lượng và đúng tiến độ.
Bộ phận Thiết kế: Khảo sát hiện trạng các công trình để tư vấn thiết kế nội thất. Thiết
kế nội thất các công trình như: Nhà ở, quán cafe, quán Karaoke, Resort, Khách sạn, nhà
hàng, văn phòng công ty... Kết hợp với bộ phận Kỹ Thuật trong việc chỉ đạo sản xuất đạt độ
thẩm mỹ cao.
Bộ phận Kỹ Thuật: Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, kỹ thuật thi công lắp đặt
sản phẩm. Tổ chức và giám sát thi công, lập kế hoạch tiến độ và các biện pháp an toàn lao
động.
Bộ phận kế toán: Cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu về vật tư, vật liệu phục vụ
công trình. Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, chủng loại vật tư, vật liệu đúng tiêu chuẩn.
Tập hợp chứng từ, khối lượng đầy đủ và thanh quyết toán kịp thời khối lượng thi công hoàn
thành. Theo dõi tình hình thanh quyết toán công nợ với khách hàng.
IV: MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN
Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Nội thất Mộc Phú Thịnh đã thực hiện
thầu các hạng mục nội thất gia đình, nội thất khách sạn, cửa gỗ, nội thất văn phòng… tại rất
nhiều các dự án lớn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu mộ số dự án đã thực hiện tiêu biểu như
sau:

STT TÊN DỰ ÁN
1

2

3

4

5

6
7

8

Nội dung thi công

Khách sạn The Blossom City
-Thi công nội thất trong
Hotel
phòng gồm: Giường, vách
giường, tủ áo, tủ bar mi ni, bàn,
ghế nệm,….
Khách sạn Grandvrio City - - Thi công cửa gỗ công nghiệp
- - Cải tạo nội thất cũ và thi
DANANG
công nội thất mới
Khu nghĩ dưỡng
Blossom Reosort

The - Làm mới,cải tạo, sơn PU tất
cả các sản phẩm gỗ tự nhiên

Khách sạn Anh Linh 2 Đồng - Thi công nội thất trong phòng
Hới
gồm: Giường, vách giường, tủ
áo, bàn, ghế nệm,….
Khách sạn Phú Cường Beach -Thi công nội thất trong phòng
gồm: Giường, vách giường, tủ
áo, bàn, ghế nệm,….
-Thi công nội thất nhà hàng, cà
phê
- Thi công trang trí sảnh đón
Nhà hàng Liu Chu Fang
-Thi công nội thất nhà hàng
Khách sạn Greenery Đà nẵng - Thi công nội thất căn hộ cho
thuê
gồm: Giường, vách
giường, tủ áo, bàn, ghế nệm, tủ
bếp
Lahome Apartment and Villa - Thi công nội thất căn hộ cho
thuê
gồm: Giường, vách
giường, tủ áo, bàn, ghế nệm, tủ
bếp
- Thi công cửa gỗ công nghiệp

Giá trị thực hiện
(vnđ)
1.120.329.540

4.055.986.775

951.628.309

1.339.910.400

2.008.405.000

366.531.451
503.884.930

1.422.459.500

1. Khách sạn The Blossom City Hotel
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER VIỆT NAM
- Địa chỉ: Lô 16, 17 đường Trần Hưng Đạo, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà
Nẵng
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

2. Khách sạn Grandvrio City DANANG
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV đầu tư Route Inn Việt Nam
- Địa chỉ: Số 01 , 03 Đống Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Nhà Thầu chính: công ty TNHH xây dựng Kanto Việt Nam
- Nhà Thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

3. The Blossom Resort Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khởi Phát
- Địa chỉ: Lô A1, A2 Khu đảo xanh mở rộng, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu,
TP Đà Nẵng
- Nhà Thầu chính: Công ty TNHH xây dựng và sửa chữa Quân Nguyễn
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

4. Nhà hàng Liu Chu Fang
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH thực phẩm Vocalno
- Địa chỉ: 56 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà
Nẵng
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

5.
Khách sạn Anh Linh 2
- Chủ đầu tư: DNTN Anh Linh
- Địa chỉ: 55 Trương Pháp, TP Đồng Hới,
Tỉnh Quảng Bình
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH
nội thất Mộc Phú Thịnh

6. Khách sạn Phú Cường Beach
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV Hải Cường
- Địa chỉ: 381 Trương Pháp, Quang Phú, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

7. Khách sạn Greenery Đà nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM và DV HXCB
- Địa chỉ: số 76 đường Hà Bổng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà
Nẵng
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

8. Lahome Apartment and Villa
- Chủ đầu tư: Ông Lê Ngọc Anh
- Địa chỉ: Số 03, đường Võ Nghĩa, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố
Đà Nẵng
- Nhà thầu nội thất: Công ty TNHH nội thất Mộc Phú Thịnh

