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Thông tin Cơ bản về Công ty
THT Technical là đơn vị được thành lập với mục
tiêu chuyên nghiệp hóa dịch vụ và giải pháp tổng
thể về máy công trình phục vụ sự phát triển của
ngành xây dựng Viêt Nam.
 Thành lập 09/4/2021 trên cơ sở tập hợp các nhóm kỹ
sư và thợ kỹ thuật lành nghề có bề dày hơn 20 năm
trong hoạt động sửa chữa máy công trình tại Việt Nam.
 Các dịch vụ chính bao gồm: (i) sửa chữa và bảo dưỡng;
(ii) cung cấp phụ tùng thay thế; và (iii) phân phối & cho
thuê thiết bị máy công trình xây dựng tại Việt Nam.
 THT có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và thợ lành nghề
nhiều năm kinh nghiệm cộng với một quy trình chất
lượng chặt chẽ cho tất cả các dịch vụ mà chúng tôi
cung cấp nhằm đảm bảo uy tín và hoạt động liên tục
của quý khách hàng.

THÔNG TIN CƠ BẢN:


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp THT
Việt Nam (THT Technical)



Mã số đăng ký doanh nghiệp/ mã số thuế: 0109590011



Vốn điều lệ: 4.000.000.000 VNĐ



Đại diện pháp luật: Phan Thị Diệu Hương



VP Công ty: 52A ngõ 254D Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội



Đia chỉ nhà xưởng: Lô C8, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội



Website: www.thttechnical.vn
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Dịch vụ Cung cấp
Chúng tôi hiện tập trung vào 3 nhóm dịch vụ chính sau:

Dịch vụ sửa chữa trọn
gói 24/7: THT cam kết,
bất cứ máy móc nào của
khách hàng hư hỏng,
chúng tôi sẽ có mặt sửa
chữa, khắc phục để máy
móc trở lại trạng thái làm
việc bình thường trong
thời gian ngắn nhất.

Sửa chữa

Bảo
dưỡng

Phụ tùng
và thiết bị
máy công
trình
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Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói:
THT cam kết, tư vấn, bảo
dưỡng đảm bảo máy móc của
Quý vị luôn được chăm sóc tối
ưu nhất, góp phần sử dụng tối
ưu máy móc, chủ động kế
hoạch sản xuất.

Cung cấp phụ tùng mới thay thế cho các
thiết bị máy công trình cụ thể sau:
 Thiết bị thủy lực (bộ ti phốt, bộ phân phối
và bộ chia áp,…)
 Các loại động cơ (diesel, điện,…)
 Thiết bị điện - điện tử
 Các thiết bị, phụ tùng liên quan khác
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Chính sách Chất lượng
Hướng đến chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhằm giúp đảm bảo tính liên lục hoạt động
của khách hàng là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi
Dịch vụ
Sửa chữa máy
công trình

Dịch vụ bảo
dưỡng máy
công trình

Dịch vụ cung
cấp phụ tùng &
thiết bị

Chính sách chất lượng và cam kết
 Chúng tôi cam kết đáp ứng yêu cầu của
khách hàng 24/7
 Bảo hành miễn phí
 Phí dịch vụ được xác định qua khảo sát cụ
thể dựa vào: quy mô, loại máy, model, hiện
trạng và địa điểm hoạt động của máy.
 Khách hành sử dụng gói dịch vụ này đảm bảo
thiết bị máy móc công trình luôn trong tình
trạng sẵn sang làm việc ở mức cao nhất.
 Chúng tôi đảm bảo dịch vụ, sửa chữa 24/7
khắc phục sự cố máy công trình nhanh nhất
hoàn toàn miễn phí




Phụ tùng có xuất xứ rõ ràng
Bảo hành chính hãng
Giảm chi phí lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật.
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THT TECHNICAL CAM KẾT:
 Sử dụng nguồn lực con người và thiết bị tốt nhất, áp dụng
những kỹ thuật mới nhất để thỏa mãn tối đa các yêu cầu
của khách hàng và đối tác.


Cung cấp hàng hóa theo đúng mục đích sử dụng, đúng
nguồn gốc - xuất xứ, đúng chất lượng mà khách hàng đã
lựa chọn. Không cung cấp hàng giả, hàng nhái.



Thực hiện công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, chính xác
với thời gian ngắn nhất; Chịu trách nhiệm đến cùng về
chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã cam kết.



Thực hiện chu đáo các dịch vụ; hướng dẫn, hỗ trợ khách
hàng sử dụng lâu dài và khai thác hiệu quả máy móc, thiết
bị.



Không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức; thường
xuyên đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên kỹ
thuật nhằm thực hiện mọi công việc nhanh chóng, chính
xác và hiệu quả.



Luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến góp ý của khách hàng và
đối tác.
4

Quy trình Dịch vụ: Sửa chữa | Bảo dưỡng
Dù triển khai tại công trình hay tại Xưởng, chúng tôi áp dụng một quy trình dịch vụ nghiêm ngặt
nhưng có sự linh hoạt để hỗ trợ khách hàng.
1. THT/Khách
hàng liên hệ,
lập lịch hẹn

 Tách bạch giữa hoạt động cố vấn dịch vụ (khảo
sát và thăm khám) và hoạt động kỹ thuật (thực
hiện sửa chữa) trong các hoạt động sửa chữa
nhằm đem lại giá trị tối ưu cho khách hàng và
tránh việc cung cấp dịch vụ không đạt tiêu chuẩn.
 Tách bạch giữa hoạt động sửa chữa bảo dưỡng
và hoạt động cung cấp phụ tùng thiết bị nhằm
đảm bảo chính sách bảo hành và dịch vụ bảo
hành được thực thi như cam kết.
 Luôn vì lợi ích khách hàng trong các hoạt động và
minh bạch nguồn gốc thiết bị và phụ tùng.

8. Ghi nhận,
điều chỉnh

2. Khảo
sát/thăm khám

7. Phản hồi
chất lượng dịch
vụ

6. Nghiệm thu
bàn giao và
thanh toán
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3. Báo giá cho
khách hàng

5. Sửa
chữa/bảo
dưỡng theo kế
hoạch

4. Hợp đồng
kèm kế hoạch
sửa chữa/bảo
dưỡng
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Năng lực Chuyên môn
Khách hàng lựa chọn THT Technical với các lý do
chính sau đây:

Một số khách hàng tiêu biểu của THT

✓ Kinh nghiệm sửa chữa gần 20 năm: THT Technical được thành
lập trên cơ sở các nhóm thợ có gần 20 năm kinh nghiệm sửa chữa
máy công trình bởi đội ngũ kỹ sư cơ khí có nhiều năm kinh nghiệm
thực tế và thợ lành nghề xử lý các lỗi phức tạp mà thợ kỹ thuật
thông thường không xử lý được.

TT

✓ Hiện đang sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cho hơn 100
chủ máy: là các công ty xây dựng và các đơn vị cung cấp máy
công trình và công nghiệp tại khu vực miền bắc bao gồm các tên
tuổi lớn như Xuân Trường, NIKADO, Tổng Công ty XD & ĐT Giao
Thông Vận Tải, v.v…
✓ Đội ngũ kỹ sư và thợ kỹ thuật lành nghề: THT Technical có đội
ngũ 5 kỹ sư chuyên trách mảng thủy lực, động cơ và điện-điện tử
cùng với đội ngũ thợ kỹ thuật lành nghề gần 20 người chưa tính
cộng tác viên.
✓ Chuyên môn sâu và rộng: Không chỉ hạng mục cơ khí thủy lực
mà cả điện-điện tử cho các loại máy và model khác nhau như:
Máy Đào, Máy Múc, Máy Xúc; Xe Xúc Lật; Xe Lu; Xe Ủi; Xe Nâng;
Xe Cẩu,….
✓ Hệ thống máy & thiết bị hiện đại: THT Technical có đầy đủ máy
& thiết bị hiện đại đáp ứng kiểm kiểm thử tất cả các hạng mục của
máy công trình (Máy test: bơm, ngăn kéo hệ thống thủy lực; đo
kiểm cơ khí, điện-điện tử,…).
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TÊN KHÁCH HÀNG

ĐỊA CHỈ

1

DN Xuân Trường

Ninh Bình

2

Cty xây dựng Xuân Trường

Nam Định

3

Cty Khôi Nguyệt

Hà Nam

4

Cty TNHH Hợp Tiến

Hà Nam

5

Bãi cát Yên Định

Hà Nam

6

Cty Cổ phần NPA

Hưng Yên

7

Cty Nikado

Bắc Giang

8

Cty Vượng Phát

Hà Nội

9

Cty ĐT&XD giao thông VT

Hà Nội

10

Cty XD Hoàng Hà

Hà Nội

11

Cty XD Minh Tâm

Hà Nội

12

Cty XD Bách Long

Bắc Giang
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Cơ cấu Tổ chức
THT được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng đủ các bộ phận nhằm duy trì chính sách chất lượng dịch vụ
Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

Khối Kinh doanh

Khối Kỹ thuật

Khối Hỗ trợ

Phòng Marketing

Phòng Cơ khí

Kế toán Tài chính

Phòng Tư vấn Khách hàng

Phòng Cơ khí Thủy lực

Hành chính - Nhân sự

Kinh doanh Phụ tùng

Phòng Điện-điện tử

Giám sát Quy trình Chất lượng

Nhà xưởng
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Tuyển dụng và Đào tạo
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Đội ngũ Chuyên gia Kỹ thuật
Lê Minh Huấn, Giám đốc kỹ thuật - Chuyên gia lĩnh vực cơ khí
 Gần 20 năm kinh nghiệm sửa chữa và bảo dưỡng máy công trình
khắp các tỉnh thành
 Trước khi gia nhập THT đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại
Công ty Đức Anh với vai trò Chuyên viên Kỹ thuật Thủy lực và cộng
tác nhiều năm cũng như một số doanh nghiệp khác.
 Trực tiếp đi khảo sát và tổ chức sửa chữa và bảo dưỡng cho hơn 50
chủ máy với hơn 100 đầu máy hàng năm
 Tốt nghiệp ngành Cơ khí tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm
2002.
 Ông là chuyên gia sửa chữa và bảo dưỡng lĩnh vực cơ khí thủy lực
Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng, Kỹ thuật Thủy lực
Khối Dịch vụ Kỹ thuật
 Kinh nghiệm 6 năm làm kỹ thuật viên hãng SAKAI (Nhật bản) chuyên
về máy lu từ năm 2015 – 2020
 Kinh nghiệm 5 năm thợ kỹ thuật tự do thực hiện cho nhiều khách
hàng là công ty xây dựng và chủ máy công trình khu vực phía bắc
 Tốt nghiệp Cao đẳng Nghề điện Hà nội.
 Ông tham gia chính thức với vai trò Trưởng phòng Kỹ thuật, mảng cơ
khí thủy lực của THT từ tháng 4 năm 2021.
Nguyễn Quang Thuấn, Chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật điện
 Ông là Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện
 Hiện là phó trưởng khoa Điện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 Từng giảng dạy tại Trung tâm đào tạo bảo dưỡng Công Nghiệp, Đại
học Bách Khoa Hà Nội.
 Tham gia vào nhiều khóa đào tạo, nghiêm cứu và trải thực tế về bảo
dưỡng công nghiệp tại Cộng Hòa Pháp.
 Có kinh nghiệm đào tạo xây dựng đội ngũ kỹ thuật, xây dựng và triển
khai các quy trình bảo dưỡng công nghiệp; Tổ chức các khóa đào tạo
bảo dưỡng, ATLĐ
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Hà Quang Thịnh, Chuyên gia lĩnh vực Điện tử & Tự động hóa
 Được đào tạo chuyên ngành tự động hóa & điện tử công nghiệp.
Hiện giảng dạy tại Trung tâm đào tạo bảo dưỡng Công Nghiệp,
Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từng giảng dạy tại khoa
Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội
 Tham gia vào nhiều khóa đào tạo, nghiêm cứu và trải thực tế về
bảo dưỡng công nghiệp tại Pháp
 Có kinh nghiệm trong đào tạo xây dựng đội ngũ kỹ thuật; đã tham
gia tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp thiết bị điện-điện
tử, điều khiển & tự động hóa cho nhiều dự án.
Nguyễn Hoàng Tú, Giám đốc kinh doanh Phụ tùng & thiết bị
 Ông từng ia là Phó quản đốc phân xưởng lắp ráp thiết bị - xí
nghiệp sản xuất thiết bị hàng không, Công ty Kỹ thuật quản lý bay
 Phụ trách kinh doanh phụ tùng & thiết bị thủy lực (Bơm, van,
motor, các thiết bị thủy lực) các hãng lớn như: Doosan, Nachi,
Jyhid, Kyb, Kosan,...
 Ông là kỹ sư ngành cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ Quản trị doanh
nghiệp - QTKD tại Đại học KTQD Hà Nội.
 Ông Tú có kinh nghiệm trong việc lập và triển khai kế hoạch sản
xuất, kiểm soát chất lượng, tiến độ công việc. Quản lý vật tư, thiết
bị, tài sản và công cụ dụng cụ. Tổ chức thực hiện bảo dưỡng định
kỳ, bảo dưỡng chuẩn đoán,… cho hệ thống trang thiết bị máy
công trình, nhà xưởng.
Phan Quang Khôi, Giám đốc Kinh doanh
 Ông Khôi là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm
2002, chuyên ngành Cơ khí.
 Trước khi đảm nhận Giám đốc kinh doanh tại THT, ông đã có
nhiều năm làm phụ trách kinh doanh tại Công ty cơ khí kết cấu
thép Cái Lân, công ty TNHH Itecco. Ông Khôi cũng đã có nhiều
năm điều hành công ty chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa và
bảo dưỡng máy công trình cho ngành Than.
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Liên hệ với chúng tôi

Mr Phan Quang Khôi

Giám đốc Kinh doanh kiêm Cố vấn Dịch vụ
Số điện thoại: 0904.91.3399
Email: khoi.phan@thttechnical.vn
VP Công ty: 52A ngõ 254D Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Đia chỉ nhà xưởng: Lô C8, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: www.thttechnical.vn
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