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Thư Ngỏ
- Đầu thư, Công Ty TNHH Phương Nam Nguyên chúng tôi gửi đến Quý khách hàng lời 
chào thân ái, lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng!

- Được thành lập từ năm 2008 với tư cách pháp nhân là một  Cơ Sở Thiết Bị PCCC có trụ 
sở làm việc tại: 29/224/5, Đường Nguyễn Văn Quá, KP2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, 
TP.HCM, Ngành nghề kinh doanh: cung cấp các loại máy móc, Thiết bị Phòng Cháy 
Chữa Cháy.

- Đến Tháng 05/2012 Thì Công Ty TNHH Phương Nam Nguyên được thành lập với các  
lĩnh vực: Thiết kế - Thi công - lắp đặt – Cung cấp các thiết bị về Ngành Chữa cháy. Với 
Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm lâu năm, tay nghề cao, Bên cạnh còn có sự đầu tư nhà 
xưởng, Thiết bị chuyên dụng. Công Ty TNHH Phương Nam Nguyên đang nổ lực để đạt 
được nền tảng vững chắc.

- Với phương châm “Cơ Bản là Nền Tảng Của Sự Phát Triển” Chúng tôi hiểu rằng mọi 
sự nổ lực về chất lượng và Bảo hành sản phẩm là điều cơ bản nhất và chúng tôi tự hào 
về điều đó,  không ngừng cố gắng để góp phần vào những thành công trong tương lai 
cho Khách Hàng.

- Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người, Đó là cơ hội được hợp tác với 
quý Khách Hàng. Chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho Quý khách hàng những sản phẩm 
và Dịch vụ tốt nhất để đảm bảo sự An toàn cho Con Người và quá Trình hoạt động Kinh 
doanh của Doanh Nghiệp được thông suốt hơn, Phát triển mạnh mẽ hơn, Hiệu quả hơn. 
Sự hài lòng của Quý Khách chính là sự Thành Công của Công Ty chúng tôi.

Kính gửi: Quý Khách Hàng

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM NGUYÊN
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Công ty TNHH Phương Nam Nguyên là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế và thi công hệ thống PCCC, điện nước, viễn 
thông và các hệ thống báo động báo trộm, camera quan sát.

- Nhờ đảm bảo các tiêu chí về Tiến độ, Chất lượng, Gía thành và An toàn Công ty đã không 
ngừng vươn lên, tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng trong ngành Tư vấn và Thi công 
xây dựng, PCCC, Hệ Thống Chống sét, Hệ Thống Chống trộm, Hệ Thống điện, nước từ đó 
cho đến nay.

Năm 2008 chỉ là Một Cơ Sở Thiết Bị PCCC chuyên 
Cung cấp, Lắp đặt tất cả các thiết bị cho Hệ thống 
Phòng cháy, Hệ thống cấp thoát nước,…. 

2008

Đầu năm 2012 Công Ty thành lập và đi vào hoạt động 
mở rộng hơn về mảng Thi công về xây dựng  dân dụng 
và công nghiệp, hệ thống điện nước hệ thống PCCC. 
Trải qua bốn năm thi công cho các dự án lớn như Khu 
Chung Cư An Khánh – Q7, Khu Công Nghiệp Nhơn 
Trạch - Đồng Nai, Khu CN Dĩ An – Bình Dương, Khu 
Chế xuất Tân Thuận - Quận 7, chúng tôi triển khai các 
công Trình lớn trải dài cả nước như Kontum, Quảng 
Ngãi, Đà Nặng, nhà điều hành bay- thuộc tổng công ty 
hàng không Việt Nam,.…

2012

Nhà cung cấp, thi công và phân phối thiết bi PCCC 
hàng đầu và đi đôi với công việc bảo hành, bảo trì sản 
phẩm, hệ thống. Đến nay sản phẩm của Công ty đã có 
trên khắp cả nước với các dự án lớn.

2021
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LĨNH VỰC HOẶT ĐỘNG 

“Chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng và trung thực luôn là những cam kết tối thiểu của đội 
ngũ nhân viên công ty chúng tôi khi phục vụ khách hàng.”

Thi công lắp đặt
hệ thống hạ tầng

công nghệ thông tin.

Thiết kế - Thi công
lắp đặt hệ thống

phòng cháy chữa cháy.

Buôn bán thiết bị
Phòng cháy, chữa cháy, 
Báo động, Chống sét,...

Hệ thống
An ninh, Chống trộm,

Camera quan sát

Thiết kế kiến trúc,
kết cấu công trình dân dụng

và công nghiệp

Lắp đặt hệ thống
Âm thanh, thông báo,
hệ thống truyền hình

Lắp đặt hệ thống
cấp, thoát nước, lò sưởi
và điều hòa không khí.

Sửa chữa máy móc, thiết bị,
cung cấp dịch vụ bảo trì,

duy tu và vận hành hệ thống

Mua bán, lắp đặt hệ thống, 
hiết bị điện, Máy phát điện,

Máy điện dân dung



pcccpnn.com 06

 

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ P. KỸ THUẬT PHÓ P. KỸ THUẬT P. TỔNG HỢP

P. KẾ TOÁN P. VẬT TƯ

TỔ TRƯỞNG
THI CÔNG

TỔ TRƯỞNG
THIẾT KẾ

ĐỘI PCCC ĐỘI ĐIỆN ĐỘI XÂY DỰNG ĐỘI XÂY DỰNG

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty :  CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM NGUYÊN
Tên viết tắt :   PHUONG NAM NGUYEN  CO.,LTD.
Địa chỉ : Số 29/224/5 Nguyễn Văn Quá, KP.2, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
Điện thoại : (086) 670 8899 – 0905339512        I          Fax: (086) 670 8899
Vốn điều lệ: 1.500.000.000đ ( Một tỷ năm trăm triệu đồng)
Mã số thuế: 0311782857
Số tài khoản: 6110 201 004 338 – NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn CN Bình triệu.
Website : chomaymocthietbi.com; pcccpnn.com
Email: chomaymocthietbi@gmail.com, pccc.pnn@gmail.com
Sologan: “ Cơ bản là nền tảng của sự phát triển”

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 



pcccpnn.com 07

Kiến Trúc Sư
(2 người)

Kỹ Sư Xây Dựng
(3 người)

Kỹ Sư Điện
(6 người)

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
(5 người)

Cử Nhân Kinh Tế
(3 người)

Cử Nhân Cơ Khí,
Chế Tạo Máy

(7 Người)

Cử Nhân Kế Toán
(3 người)

Cử Nhân Kỹ Thuật, Công Nhân
(30 người)

ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH
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THÔNG TIN PHÁP LÝ 
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THÔNG TIN PHÁP LÝ 
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THÔNG TIN PHÁP LÝ 
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THÔNG TIN PHÁP LÝ 
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

- Nơi đây quy tụ một đội ngũ Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư , hoạ viên kiến trúc được đào tạo chính 
quy tại các trường đại học danh tiếng phía Nam và phía Bắc như Đại Học Bách Khoa 
TP.HCM, Đại Học Giao Thông Vận Tải, Đại học Kiến Trúc TP.HCM  ,Đại Học Xây Dựng Hà 
Nội, Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật . . . 

- Với kinh nghiệm thiết kế và thi công tại những công trình lớn những công trình đảm bảo 
đúng và thi công không gặp khó khăn gì, luôn có quá trình giám sát thiết kế kết hợp với thi 
công tại công trình một cách có hệ thống và chặt chẽ.

PHÒNG
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐIỆN NƯỚC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY , CHỮA CHÁY
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

PHÒNG
THI CÔNG

- Lĩnh vực thi công PCCC là một lĩnh vực đặc biệt trong công trình nó bao gồm nhiều hệ 
thống được đấu nối song song với nhau liên kết hoạt động chặt chẽ với nhau như : hệ thống 
báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 
thông gió tầng hầm, hệ thống tăng áp cầu thang.

- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy.
- Hệ thống báo cháy tự động hoạt động ngày đêm để báo địa chỉ chính xác khi có sự cố 
cháy xảy ra.
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

I. ĐỘI THI CÔNG ĐIỆN- NƯỚC 

- Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và công nhân lành nghề trong lĩnh vực thi công hệ 
thống cấp thoát nước công ty chúng tôi sẽ làm ra cho quý khách hàng một sản phẩm đạt 
yêu câu về kỹ thuật và mỹ thuật. Tạo cho căn nhà một hệ thống nước cấp luôn đãm bảo áp 
lực đường ống và hệ thống nước thoát luôn thông thoáng tới hố ga.

Hệ thống điện trong công trình cung 
cấp năng lượng cho toàn bộ toà nhà và 
toàn bộ thiết bị trong công trình.

Hệ thống nước là cung cấp nước cho 
toàn bộ công trình, thu toàn bộ nước thải 
của công trình đưa về bể chứa nước thải.

- Đội thi công PCCC của công ty chúng tôi 
thành lập và đã từng thi công và nghiệm thu 
bàn giao các công trình lớn cho các công ty 
như Hoà Bình, Đa Gia, Minh Đạt Long AN, 
Bình Minh, M.E.I…… và các chủ đầu tư công 
trình. Đội ngũ công nhân lành nghề kết hợp 
đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực thi công PCCC đảm bảo hệ thống 
luôn hoạt động ổn định bảo vệ tài sản và tính 
mạng con người.

II. ĐỘI THI CÔNG PCCC
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

PHÒNG
BẢO TRÌ

- Sau khi các công trình thì công bàn giao cho khách hàng chuyển sang giai bảo hành, bảo 
trì. Phòng bảo trì sẽ tiếp nhận bảo hành, vận hành thiết bị hệ thống cho khách hàng, trong 
trường hợp hết thời gian bảo hành, khách hàng yêu câu ký hợp đồng bảo trì, duy tu và vận 
hành thi phòng dịch vụ kỹ thuật sẽ tiếp nhận.

- Với kinh nghiệm thi công và chuyên môn cao các nhân viên bảo trìm vận hành đã thực 
hiện được rất nhiều công trình lớn như – Nhà điều hành bay – thuộc tổng công try hành 
không, chung cư cao cấp ở Q7, chung cư An Phú, An Khánh – Q2, Nhà máy sơn dầu khí- 
thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam, trường dại học Ngân Hàng, toàn bộ khu ký túc xá đại học 
Quốc gia- Thủ Đức…

- Với phương châm tạo ra nền tảng an toàn và hiệu quả cho thiết bi và hệ thống. Phòng bảo 
trì luôn đạt được kết quả cao trong công tác hộ trợ khách hàng và tạo nên được uy tín cho 
hệ thống kinh doanh của Công ty!
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

- Là phòng xúc tiến giải quyết các công nợ của công ty và thu hồi vốn các công trình đang 
thi công về cho công ty. Phòng kế toán là nơi quy tụ các thủ tục hành chính, thủ tục thanh 
quyết toán, thủ tục khai báo thuế cho công ty.

- Quy tụ một đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và được tiếp cận với công nghệ 
quản lý hồ sơ ISO 9001-2000, đảm bảo các giấy tờ khi lưu sẽ không bị mất và khi cần có 
thể tìm ra nhanh chóng.

- Chấm công và chi trả tiền lương cho nhân viên và công nhân của công ty theo đúng với 
ngày công làm và đúng thời gian không để chậm trễ.
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CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC

PHÒNG
VẬT TƯ

- Là huyết mạch của công trình, phòng vật tư được điều hành bài bản của những người có 
kinh nghiệm năng lực và tâm huyết với nghề. Năm vững tiến độ thi công của các loại công 
trình và cấp vật tư đầy đủ đảm bảo công trình luôn được thi công liên tục và không bị gián 
đoạn vì thiết vật tư.

- Nắm bắt thị trường giá cả và đưa ra dự đoán về khả năng lên hay xuống của vật tư nhằm 
chuẩn bị vật tư cho công trình một cách tiết kiệm nhất cho công ty mà vẫn đảm bảo chủng 
loại vật tư như đã cam kết với đối tác. Tìm kiếm các nguồn hàng mới chất lượng tốt giá cả 
phải chăng yêu cầu kỹ thuật cao đáp ứng cho mọi công trình.
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CÁM KẾT CUNG CẤP VẬT LIỆU
Công ty chúng tôi có Nhà xưởng để lắp ráp và Vận hành máy móc, thiết bị riêng. Ngoài ra 
còn là Nhà nhập khẩu Thiết bị PCCC, Thiết bị Quan sát, Chống trộm, Chống sét và là đại 
lý Phân Phối vật liệu Xây dựng và các phụ kiện và Thiết bị chuyên về xây dựng, Cấp thoát 
nước  của các Nhà sản xuất nổi tiếng trong và ngoài nước để phục vụ choThi công công tác 
Phòng cháy, Chữa cháy.
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
- Máy bơm phòng cháy:  Máy Bơm Dầu Hyundai ( Korea), Xăng Tohatsu ( Japan), Điện 
Pentax, Ebara ( Italy), Taidong( China), Teco, NTP( Taiwan),  Và một số loại bơm dân dụng 
khác.
- Thiết bị Phòng cháy: Bình chữa cháy Bột, Khí CO2, Vòi chữa cháy Hummer, Jakob 
Eschbach, ( Malaysia, TQ, Japan, Korea,…)
- Thiết bị Báo cháy: Hochiki( Canada, USA, Japan, Anh,…), Horing, Yunyang( Taiwan), 
Bosch (Germany), Networx( USA/Mexico), GST(Singapore), Notifire…
- Thiết bị chống sét: Liva( Thổ nhĩ kì), Stomaster ( Úc), Ionflash, Ellips(Pháp), Ingesco( Tây 
ban nha), OBVB( China), ……
- Ngoài ra còn làm Đại lý Tôn, Thép ( Hòa Phát, Trường Thành,…).
- Bên cạnh đó còn có các loại thiết bị chuyên dụng khác

Bình bột chữa cháy SJ-MFZ8 Máy bơm chữa cháy Basic Fire Đầu báo nhiệt Gia tăng

HOCHIKI

Tủ đựng vòi chữa cháyBồn Foam chữa cháy Quần áo chống cháy
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TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VẬT LIỆU 

1. Cung cấp vật liệu: Thời gian cung cấp vật tư và vật liệu là trong thời gian nhanh nhất  kể 
từ khi các điều kiện sau đây được chấp nhận:
- Hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết hợp đồng giao nhận.
- Bên A thanh toán khoản tiền ứng trước theo giá trị đã được quy định trong hợp đồng.
- Bên A tạo điều kiện thực hiện hợp đồng: Bàn giao mặt bằng và các điều kiện khác như : 
Điện, Nước, …..
2. Tiến độ thi công: Tiến độ thi công phụ thuộc vào yêu cầu của Chủ đầu tư, Mức độ thực 
hiện các điều khoản của hợp đồng (Thanh toán các khoản ứng trước theo quy định trong 
hợp đồng ….)
- Ngoài ra tiến độ hoàn thành công việc còn phụ thuộc các yếu tố khách quan như  Lắp đặt 
các hệ thống khác tại công trình chưa hoàn thiện, Hệ thống điện không được lưu thông, ….
- Công Ty TNHH Phương Nam Nguyên cam kết thực hiện đúng tiến độ và chất lượng cũng 
như đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, Mỹ thuật của công trình.
3. Quy trình thi công Hệ thống PCCC : Tập kết và chuẩn bị Nhân lực, Vật lực:
- Tất cả các vật tư được vận chuyển đến công trình  một lần, Hoặc nhiều lần tùy theo tiến 
độ và đúng yêu cầu mà bên A đã đưa ra và ghi trong hợp đồng.
- Tùy theo yêu cầu tiến độ thi công và quy mô công trình, Công ty sẽ sắp xếp , Điều động 
công nhân và thiết bị máy móc phù hợp.
- Thảo luận với bên A và đi đến thống nhất Bản vẽ kỹ thuật thi công, đưa ra các giải pháp.

SỰ HÀI LÒNG CỦA

KHÁCH HÀNG
LÀ THÀNH CÔNG
CỦA CHÚNG TÔI
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Với nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án và hợp đồng lớn Công ty 
TNHH Phương Nam Nguyên tự tin sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối 
với khách hàng.
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Công ty TNHH Phương Nam tham gia cung cấp và thi công Hệ thống 
Phòng cháy chữa cháy cho Nhà máy sơn Á Đông.

DỰ ÁN NHÀ MÁY
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện cung cấp thiết bị cho nhà điều hành bay và cung cấp
thiết bị cho các sân bay.

DỰ ÁN
NHÀ ĐIỀU HÀNH BAY
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Với Kinh Nghiệm thực hiện nhiểu nhà máy điện; Thực hiện cấp thiết 
bị cho nhiều trạm điện trong cả nước!

DỰ ÁN
NHÀ MÁY ĐIỆN
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện cung cấp thiết bị cho nhà điều hành bay và cung cấp
thiết bị cho các sân bay.

DỰ ÁN
GIÁO DỤC
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện tư vấn, thi công và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho Trung tâm Thương Mại Là 
một nghiệp vụ Phực tạp. đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm thực hiên tổng hợp!

DỰ ÁN
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện tư vấn, thi công và cung cấp thiết bị cho Tập Đoàn
Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

DỰ ÁN
DẦU KHÍ, HÓA DẦU
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện tư vấn, thi công và cung cấp thiết bị PCCC các  dự án
Nhà hàng, khách sạn và các trung tâm giải trí

DỰ ÁN
KHÁCH SẠN VÀ GIẢI TRÍ
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện cung cấp thiết bị PCCC cho các khu vực  quản lý rừng,
nhầm dập tắt các hiểm họa về cháy rừng.

DỰ ÁN
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG



pcccpnn.com 31

KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện tư vấn, thi công và cung cấp thiết bị viển thông

DỰ ÁN
NGÀNH VIỄN THÔNG
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KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện tư vấn và cung cấp hệ thống thiết bị PCCC tại các văn phòng
quân đội và cảnh sát trên cả nước

DỰ ÁN
QUÂN ĐỘI / CẢNH SÁT



TIẾN ĐỘ CHẤT LƯỢNG GIÁ THÀNH AN TOÀN
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VỚI PHƯƠNG TRÂM

Chúng tôi hiểu rằng mọi sự nổ lực về chất lượng và Bảo hành sản phẩm là điều
cơ bản nhất và chúng tôi tự hào về điều đó, không ngừng cố gắng để

góp phần vào những thành công trong tương lai cho Khách Hàng.
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ
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BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ



NHỮNG HỢP ĐỒNG
TIÊU BIỂU
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
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THẾ MẠNH TÀI CHÍNH

Tên nhà thầu:  CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM NGUYÊN
Địa chỉ          :  Số 29/224/5 Nguyễn Văn Quá, Kp 2, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm tài chính gần đây, kèm theo bản chụp báo 
cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh) đã được kiểm toán 
(nếu có) hoặc biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu đối với năm gần đây hoặc 
xác nhận của cơ quan thuế đối với hoạt động tài chính của nhà thầu trong năm(4).



THÔNG TIN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

THẾ MẠNH TÀI CHÍNH

STT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1 Tổng tài sản 17.033.053.179 16.163.969.181 16.405.296.468

2 Tổng nợ 10.046.006.551 9.954.411.649 10.447.132.895

3 Giá trị tài sản ròng 6.987.046.628 6.209.557.532 5.958.163.573

4 Tài sản ngắn hạn 16.556.350.473 15.883.038.841 16.257.422.619

5 Nợ ngắn hạn 10.046.006.551 9.954.411.649 10.447.132.895

6 Vốn lưu động 3.890.710.234 5.828.936.990 6.429.960.977

THÔNG TIN
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

16.556.350.473 15.883.038.841 14.728.172.313

1.889.681.328 2.178.067.987 1.673.993.364

1.591.745.062 1.742.454.390 1.339.194.691Lợi nhuận sau thuế

Tổng doanh thu
Doanh thu bình quân hàng năm 
từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh

15.722.520.542

Lợi nhuận trước thuế



Cam kết
bảo đảm tiêu

chuẩn kỹ thuật

Cam kết
bảo hành
hàng hóa

Cam kết cài đặt,
đào tạo và chuyển

giao công nghệ

Cam kết hỗ
trợ kỹ thuật khi
thực hiện dự án

CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH Phương Nam Nguyễn luôn đặt phương châm “lấy chất lượng sản 
phẩm làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mình”. Chúng tôi cam kết mang đến 
quý khách hàng những giá trị tuyệt vời nhất cho từng sản phẩm và dịch vụ.



CAM KẾT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Trong quá trình nghiệm thu, nếu chất lượng không đúng với cam kết trên, hợp đồng kinh tế 
coi như không có giá trị, mọi thiệt hại do nhà thầu chịu.

Bằng cách trên, chúng tôi có thể chứng minh tính thích hợp của lô hàng mà chúng tôi cung 
cấp cho Quý Cơ Quan.

Hàng hóa được cung cấp là Hàng Chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ 

Hàng hoá được cung cấp còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị vỡ, chắp 
vá, mới 100% chưa qua sử dụng.

Hàng hóa  đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đạt tiêu chuẩn về chủng loại, 
không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng 
hàng hóa.

Các thiết bị cung cấp (không tính phụ kiện) có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) 
và phiếu kiểm tra xuất xưởng chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản 
xuất (CQ)
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CAM KẾT BẢO HÀNH HÀNG HÓA

- Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng, sau khi nhận được thông báo về tình trạng hỏng của 
hàng hóa, trong vòng thời gian 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo, chúng tôi sẽ cử cán 
bộ kỹ thuật liên hệ với Quí Cơ Quan để kiểm tra xem xét.
- Thời gian khắc phục sự cố là 01 tháng (Nhập khẩu). 
- Nếu hàng hóa  hỏng do lỗi nhà sản xuất, chúng tôi sẽ thông báo tới đại diện của Qúy Cơ 
Quan để cùng nhau giải quyết. Chúng tôi sẽ đổi hàng hóa bị hỏng bằng một lô hàng hóa 
tương đương để đảm bảo cho dự án của Qúy Cơ Quan được hoạt động liên tục. Thời gian 
đổi hàng hóa nhanh nhất là 30 ngày chậm nhất là 45 ngày. Chúng tôi không nhận bảo 
hành cho các hàng hóa hỏng do người sử dụng gây ra.
- Sau thời gian bảo hành, khi  Chủ đầu tư có nhu cầu mua vật tư chính hãng thì Nhà thầu 
có thể hỗ trợ CĐT cung cấp vật tư này. Thời gian có thể cấp được là: ≥3 năm sau khi kết 
thúc thời hạn bảo hành
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CÀI ĐẶT - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Công ty Phương Nam Nguyên xin cam kết tuân thủ hoàn toàn các tài liệu hướng dẫn lắp 
đặt của hãng cung cấp thiết bị. Khi tiến hành cung cấp, lắp đặt sẽ thực hiện theo đúng 
hướng dẫn lắp đặt của tài liệu và của chuyên gia hãng sản xuất thiết bị (nếu có).
- Thực hiện hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường hoặc chạy thử các hàng hoá đã cung 
cấp.
- Cung cấp các công cụ cần thiết để lắp đặt hoặc bảo dưỡng thiết bị cung cấp.
- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị đã cung cấp (thiết kế, lý lịch máy, tài liệu hướng dẫn 
vận hành, bảo dưỡng...).
- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa các hàng hoá đã cung cấp trong 
thời gian được các bên nhất trí với điều kiện là những dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho 
Nhà thầu các nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng.
- Chuyển giao công nghệ.
- Đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật lắp rắp, quản lý vận hành tại địa điểm của Nhà thầu 
hoặc Bên mời thầu. 
Khi thực hiện các công việc, cán bộ Phương Nam Nguyên cam kết thực hiện đúng theo sự 
hướng dẫn của chuyên gia, của tài liệu lắp đặt, và của cán bộ giám sát kỹ thuật do Chi cục 
kiểm lâm tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.
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CAM KẾT HỖ TRỢ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Công ty TNHH Phương Nam Nguyên xin cam kết hỗ trợ Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam 
trong quá trình thực hiện gói thầu, và đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng 
hồ sơ mời thầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ của gói thầu.
Công ty Phương Nam Nguyên cũng xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các công việc hỗ trợ 
kỹ thuật trong quá trình thực hiện gói thầu, bao gồm:

Hỗ trợ kỹ thuật đối với quá trình lắp đặt thiết bị, bao gồm phần thiết bị chính 
cùng các thiết bị phụ trợ kèm 

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa trong quá trình vận hành sử dụng thiết bị.

Các nội dung hỗ trợ kỹ thuật khác …



29/224/5 Nguyễn Văn Quá, Kp2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM
(028) 6670 8999pcccpnn.com pcc.pnn@gmail.com

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM NGUYÊN 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


