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CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - THUẬN THÔNG
ỐNG GÂN 2 LỚP - ỐNG 2 VÁCH - ỐNG CAM - ỐNG PPR - ỐNG HDPE

Giới thiệu công ty
Kính gửi Quý khách hàng
Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông xin gửi đến
Quý Khách hàng lời chào trân trọng.
Kính thưa quý Khách hàng: Công ty TNHH SX TM
DV Thuận Thông là Công ty chuyên Kinh doanh trong
lĩnh vực Sản xuất, Thương mại trên lãnh thổ Việt Nam
các sản phẩm của Công ty bao gồm: Ống nhựa gân
xoắn HDPE 2 vách, Ống nhựa gân HDPE 2 lớp (Ống
thành đôi), Ống HDPE trơn, Ống PPR, Ống xoắn
HDPE luồn cáp điện, Phụ tùng ống,…
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Hiện nhà máy của Thuận Thông được xây dựng trên
diện tích hơn 10.000 m2, tọa lạc tại ấp 4, xã Lương
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sản phẩm ống và
phụ kiện của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền
công nghệ hiện đại. Với chính sách “ Chất lượng và
Giá cả hợp lý” sản phẩm của chúng tôi đã được tín
nhiệm và sử dụng rất nhiều tại công trình khắp cả
nước. Mang đến sự ổn định, bền vững và hiệu quả kinh
tế cao.
Ống nhựa Thuận Thông tuy còn khá mới mẻ trong
ngành, tuy nhiên hiện nay Công ty Thuận Thông đã
có được một vị trí nhất định trong hoạt động kinh
doanh, Chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ kinh
doanh tốt đẹp với nhiều Công ty và Tập đoàn trong
nước. Sản phẩm được các Doanh nghiệp đánh giá cao.
Thuận Thông đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 :
2015, công nhận sản phẩm Thuận Thông là sản
phẩm chất lượng, uy tín trên thị trường.

Thế mạnh làm nên thương hiệu Thuận Thông khác
biệt chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận,
tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật
làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên những
sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công
việc, chia sẻ những khó khăn, sáng kiến xây dựng nên
một Thuận Thông năng động, sáng tạo, chuyên
nghiệp hơn trong từng dự án chúng tôi tham gia.
Với phương châm “ Hợp tác để cùng thành công”, và
định hướng “Liên tục cải tiến” Thuận Thông đã luôn
nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương
hiệu, niềm tin với Khách hàng với những sản phẩm
chúng tôi cung cấp.
Được biết Quý Công ty là đơn vị đầu tư thường xuyên
sử dụng hệ thống ống nhựa HDPE cho các công trình
cấp thoát nước. Sản phẩm của chúng tôi chắc chắn
đáp ứng hoàn hảo những nhu cầu về tiêu chuẩn, kỹ
thuật, chất lượng cho các Công trình của quý Khách
hàng.
Sự tin tưởng và ủng hộ của Khách hàng ở hiện tại và
tương lai là nguồn động viên to lớn trên bước đường
phát triển của Thuận Thông. Hy vọng sản phẩm nhựa
Thuận Thông là lựa chọn tốt nhất cho những công
trình dự án sắp tới.
Trân trọng kính chào!
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Thông tin liên hệ

Cam kết thương hiệu

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THÔNG

Tiêu chí của Thuận Thông

Chiến lược phát triển

Thuận thông là nơi quý khách hàng có thể gửi trọn
niềm tin về chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm,
chất lượng công trình, sự tận tụy trong phục vụ.

Các sản phẩm của Thuận Thông đều được xây dựng
trên nền tảng kết hợp công nghệ hiện đại của thế giới
và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng
dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác
nguồn nhân lực trong nước đã giúp cho Thuận Thông
tạo ra được những sản phẩm chất lượng đẳng cấp
Quốc tế với giá cả cạnh tranh.

Trụ sở chính
: Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
VPĐD Miền Nam 1 : Số 151/1-2 Nguyễn Văn trỗi, Phường 11,
Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
VPĐD Miền Nam 2 : 1768/12/24 tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo,
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Email
: thuanthonggroup@gmail.com
Website
: www.goodgroup.vn

Hotline

: 0967 555 550 | 0964 555 557

ISO : 9001- 2015
Sản phẩm mang thương hiệu GOOD được sản xuất
và đăng kí độc quyền thương hiệu tại Thuận Thông

Chúng tôi:
Không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất
lượng của từng sản phẩm, an toàn cho sức khỏe
đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

.

. Không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh

doanh, đổi mới kĩ thuật công nghệ nhằm nâng cao
chất lượng để giữ vững niềm tin của khách hàng.

. Đề cao sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, phát triển

bền vững để tạo ra chuỗi cung ứng chất lượng và
ổn định.

. Là đối tác quan trọng của Đại Lý cấp 1, các Dự án

Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy
trình và tiêu chuẩn Quốc tế, đảm bảo chất lượng, đáp
ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của Khách hàng.
Bên cạnh đó, việc hỗ trợ Khách hàng của Thuận Thông
bao gồm một đội ngũ các nhân viên kỹ thuật được
đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong
các dự án lớn luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn.

về Hệ Thống cấp thoát nước thải, dân dụng,...

. Tạo môi trường làm việc năng động chuyên

nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến và tạo niềm tự hào
khi đóng góp cho sự phát triển của công ty.

. Đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội và bảo vệ
môi trường.

. Phấn đấu trở thành công ty sản xuất ống nhựa
hàng đầu Việt Nam và khu vực.
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Năng lực Công ty trong Sản xuất & Kinh doanh

Tầm nhìn

1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHHH SX TM DV THUẬN THÔNG

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi & Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn
Bằng nhiệt huyết, nỗ lực cùng chiến lược kinh doanh phát triển bền vững, Công ty Thuận Thông luôn phấn
đấu từng ngày để vươn lên trở thành một Doanh
nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, hướng đến
một thương hiệu đẳng cấp Quốc tế.

Giá trị cốt lõi
Thuận Thông luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu. Chúng
tôi coi trọng chữ Tín như chính danh dự của mình và
luôn kinh doanh trên nền tảng trung thực.

2. Năng lực trong sản xuất và kinh doanh:
- Sản xuất:
Ống và phụ kiện HDPE cấp thoát nước các loại
Ống nhựa cấp nước PPR
Ống nhựa xoắn HDPE bảo vệ dây cáp điện (Ống cam)

.
.
.

- Kinh doanh:
Ống và phụ kiện HDPE cấp thoát nước các loại
Ống nhựa cấp nước PPR
Ống nhựa xoắn HDPE bảo vệ dây cáp điện (Ống cam)
Ống nhựa và phụ kiện uPVC cấp nước
Ống nhựa PVC và phụ kiện cứng luồn dây điện
Tấm lót sàn 3D, sàn gác giả Greenboard và BKT Cemboard X2
Tấm sàn nhựa chăn nuôi (chó, mèo, heo,…)

.
.
.
.
.
.
.

3. Số lượng chủng loại các sản phẩm sản xuất và kinh doanh chính
- Sản xuất:
Ống gân HDPE 2 lớp (Ống gân thành đôi): từ Ø 110mm đến Ø1000mm
Ống gân xoắn HDPE 2 vách: Ø150mm đến Ø 1500mm
Ống HDPE trơn: Ø 20mm đến Ø 160mm
Ống PPR 2 lớp: Ø20mm đến Ø110mm
Ống xoắn HDPE bảo vệ cáp điện: Ø25mm đến Ø250mm

.
.
.
.
.

- Kinh doanh:
Ống gân HDPE 2 lớp (Ống gân thành đôi): từ Ø 110mm đến Ø1000mm
Ống gân xoắn HDPE 2 vách: Ø150mm đến Ø 1500mm
Ống HDPE trơn: Ø 20mm đến Ø 160mm
Ống PPR 2 lớp: Ø20mm đến Ø110mm
Ống xoắn HDPE bảo vệ cáp điện: Ø25mm đến Ø250mm
Ống nhựa uPVC và phụ kiện: Ø16mm – Ø630mm
Sàn nhựa chăn nuôi: 40cm x 40 cm và 40 cm x 60cm
Tấm lót sàn 3D, sàn gác giả: kích thước 1m x 2m và 1.22 m x 2.44 m

.
.
.
.
.
.
.
.

Công ty chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến đóng
góp, phản hồi của khách hàng để từng bước nâng cao
chất lượng dịch vụ, giúp Công ty phát triển ngày một
lớn mạnh.
Sứ mệnh
Đối với khách hàng: Đề cao tinh thần hợp tác cùng
thành công. Mang lại sự tư vấn tốt nhất và cam kết trở
thành “Người đồng hành số 1” của Khách hàng. Để
đạt được điều này, mỗi nhân viên trong công ty luôn
tự ý thức được trách nhiệm của mình, trau dồi những
kỹ năng và kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc.
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo
điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng
cho tất cả nhân viên. Không ngừng học hỏi, trao đổi
và chia sẻ kiến thức với nhau.

Chúng tôi cam kết sẽ luôn tận tâm và không có bất kỳ
khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại
những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi
ích của Quý khách hàng.
Với tập thể Thuận Thông đoàn kết, vững mạnh và sự
ủng hộ của Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ
gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương
lai.
Triết lý kinh doanh:
Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại
và phát triển của Công ty.
Thỏa mãn khách hàng là mục tiêu hàng đầu của
Công ty.
Lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của Công ty.

.
.
.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích
xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về
cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân
và niềm tự hào dân tộc.

4. Hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn:
PR EN 13476-3:2007 ; TCVN 9070:2012 ; KPS M2009 ; DIN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-9;
ISO 4427-2 :2007 ( TCVN 7305-2:2008); TCVN 8699: 2011.
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Ống nhựa Thuận Thông

Thi Công

Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm Thuận Thông phấn đấu trở thành Công ty chuyên
sản xuất và phân phối lớn mạnh nhất khu vực trong các sản phẩm sau:

ỐNG NHỰA GÂN HDPE 2 LỚP THÀNH ĐÔI

Hành chính

Đường kính: DN110mm - DN1000mm
Dùng cho công trình xử lý nước thải, cống thoát nước dân dụng
và công nghiệp.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 - 2 VÁCH
Đường kính: DN 150mm - DN 1500mm
Dùng cho công trình xử lý nước thải, cống thoát nước dân dụng
và công nghiệp.

ỐNG NHỰA HDPE TRƠN

Bộ phận
Kho

C/S
khách hàng
Đào Tạo
Bộ phận
KCS

Tài chính

Giám Sát
Marketing
Công đoàn
Kế Toán
Bộ phận
Sản xuất

Phòng
Kinh Doanh
Phòng
HCNS
Phòng
Kế Toán
Nhà Máy
sản xuất

PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường kính: DN 20 - DN 1200
Dùng cho hệ thống dẫn nước khu đô thị, hệ thống dẫn nước
và phân phối nước uống, thoát nước thải, nước mưa,...

www.goodgroup.vn

Cơ điện tử

Bộ phận
Kho vận

Kế hoạch
Sản xuất
Bộ Phận
QA/QC

Phòng
Kỹ Thuật
8

Xuất
Nhập NVL

ỐNG NHỰA PPR
PHÓ GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phòng
Quản Lý
Dự Án

Sản phẩm

PHÓ GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Về chúng tôi

Đường kính: DN20 - DN 110
Dùng để xử lý ống dẫn và phân phối nước nóng lạnh cho công trình
dân dụng, công nghiệp,...

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

Đường kính: DN25 - DN 200
Dùng lắp đặt bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông
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Sơ đồ dòng chảy sản xuất
TRÁCH NHIỆM LƯU ĐỒ THỰC HIỆN

Các chứng chỉ đạt được

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Giám đốc

Lệnh sản xuất

BM-14-01

Bộ phận
sản xuất

Đề xuất
nguyên vật liệu

BM-14-02

Bộ phận
sản xuất

HD-01

Bộ phận
sản xuất

Tiến hành sản xuất

Thủ kho

Kiểm tra

BM-14-03
BM-14-04
BM-14-05
BM-14-06

Nhập kho thành

So sánh ống gân 2 lớp thành đôi và ống bê tông

Lắp đặt dễ dàng, độ bền cao
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Lắp đặt cồng kềnh, độ bền thấp
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các chứng chỉ đạt được
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Các Dự án tiêu biểu
TT

DỰ ÁN

Các Dự án tiêu biểu
ĐỊA ĐIỂM

TT

DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

1

Nhà xưởng Sản xuất Sinoma

Đồng Nai

21

Chung Cư Linh Trung Thủ Đức

Hồ Chí Minh

2

Hồ Tràm Resort

Vũng Tàu

22

Industrial Park Nhà Bè

Hồ Chí Minh

3

Sân Golf Long Thành

Đồng Nai

23

INDUSTRIAL PARK LONG AN

Long An

4

Massan Nghệ An

Nghệ An

24

Thanh Đa, Quận Bình Thạnh

Hồ Chí Minh

5

Khu Đô thị Sola- City

Long An

25

KĐT Du Lịch Biển Phan Thiết

Phú QUốc

6

Cát tường Phú Hưng

Bình Phước

26

Nhà Máy Bia MaSan Hậu Giang

Hậu Giang

7

KCN Lộc An

Đồng Nai

27

Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng

Đà Nẵng

8

KCN Khánh An

Cà Mau

28

Khu Dân Cư Sinh Thái Phía Nam Chợ Mới Hàng Rượu

Quảng Ngãi

9

Khu Đô Thị Mỹ Phước 2

Đồng Nai

29

Trại giam T30 - Củ Chi

Hồ Chí Minh

10

KCN VietNam-Singapore

Đồng nai

11

KCN Biên Hòa II

Đồng Nai

12

INDUSTRIAL PARK Tân Hương Tiền Giang

Tiền Giang

13

KCN Hiệp phước

Hồ Chí Minh

14

Trạm XLNT KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu

15

DRAINAGE CONSTRUCTION Bình Dương

Bình Dương

16

KCN Minh Hưng III ,H. Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước

Bình Phước

17

RENSIDENTIAL TTN, Cần Thơ

Cần Thơ

18

KCN Tân Uyên, Bình Dương

Bình Dương

19

Sân Golf Montgomerie link Đà Nẵng

Đà Nẵng

20

Sân Golf Mêkông Royal Island Gold & Vilas

Bình Dương

28

www.goodgroup.vn

29

www.goodgroup.vn

Các Dự án tiêu biểu

Các Dự án tiêu biểu

KHU NGHĨ DƯỠNG HỒ TRÀM STRIP

KHU ĐÔ THỊ SOLA- CITY

TRẠM XLNT KCN CHÂU ĐỨC
BÀ RỊA VŨNG TÀU

30

www.goodgroup.vn

INDUSTRIAL PARK
TÂN HƯƠNG TIỀN GIANG

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

INDUSTRIAL PARK LONG AN

31
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Các Dự án tiêu biểu

Các Dự án tiêu biểu

CÁT TỪNG PHÚ HƯNG

KHU DÂN CƯ NGHĨA ĐIỀN - QUẢNG NGÃI

KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH AN,
HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU

32

www.goodgroup.vn

KHU DU LỊCH MELODY OF THE SEA
BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG III

CẢNG CÁI MÉP, BÀ RỊA

33
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Các Dự án tiêu biểu

Các Dự án tiêu biểu

TRẠI GIAM T30 CỦ CHI

SÂN GOLF MÊKÔNG- ROYAL ISLAND GOLD & VILAS

SÂN GOLF MONTGOMERIE LINK – ĐÀ NẴNG

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT SINOMA

SÂN GOLF VINEARL
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