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Thư ngỏ 

 
Kính gửi:  Quý khách hàng 

 

     Công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và hợp 

tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

 

     Công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C được thành lập  năm 2007 với ngành nghề 

sản xuất, mua bán các loại vật liệu xây dựng. Bằng mọi nỗ lực phát triển các giải pháp về cửa 

đã giúp chúng tôi trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thương 

mại  và phân phối sản phẩm cổng xếp, cửa cuốn nhôm, cửa cuốn thép hợp kim, cửa nhựa  

uPVC chất lượng cao, cửa nhôm cao cấp tại Việt Nam, các sản phẩm của công ty đều đảm bảo 

chất lượng và được người tiêu dùng đánh giá cao. 

 

      Bằng việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển chúng tôi luôn mang lại cho khách hàng 

những sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng và kiểu mã có tính năng ưu việt 

được áp dụng đem lại giá trị cho người sử dụng. 

 

      Thành quả đạt  được: Mở rộng hệ thống  phân phối tại các tỉnh thành và những dự án lớn, 

từ các sản phẩm cửa cổng xếp, cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc,  cửa cuốn nhôm công nghệ 

Đức, hệ nhôm kính mặt dựng cao cấp đến các loại cửa nhựa uPVC như cửa sổ cửa đi, vách cố 

định bằng nhựa có lõi thép gia cường là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. 

 

    Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực hết mình trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển để 

đem lại cho người tiêu dung sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

 
 

 

Hà Nội ngày …../……/2019 

  Công ty Cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C 
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     Së kÕ ho¹ch & ®Çu t thµnh phè hµ néi 

C«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao d.t.c 

 

D.T.C.,JSC 

 

1. Giíi thiÖu chung  

 
C«ng ty Cæ PhÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C thuéc Së KÕ ho¹ch & §Çu t Tp. Hµ Néi. 

®îc thµnh lËp theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103016402 do së KÕ ho¹ch vµ 
§Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2007, ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c h¹ch 
to¸n ®éc lËp. C«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ uy tÝn 
trong viÖc s¶n xuÊt, thi c«ng c¸c lo¹i cöa bao g«m: cöa cæng xÕp tù ®éng, barie, cöa tù ®éng, 
cöa cuèn, cöa nhùa lâi thÐp, cöa nh«m cao cÊp ... 

§îc nhµ níc khuyÕn khÝch cïng víi sù ra ®êi cña LuËt Doanh NghiÖp míi, C«ng ty cæ 
phÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 1.800.000.000® (Mét tû t¸m tr¨m triÖu 
®ång ch½n) ®îc thµnh lËp trªn c¬ së s½n cã n¨ng lùc vÒ con ngêi, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ kh¶ 
n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®¸p øng T vÊn, thiÕt kÕ thi c«ng, c¶i t¹o, trang trÝ néi ngo¹i thÊt nhµ d©n 
dông vµ c«ng nghiÖp mang tÝnh quy m« ®ßi hái tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt, mü thuËt cao. 

 
1.1.  Tªn ®¬n vÞ   : c«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao d.t.c 

     Tªn giao dÞch   : d.t.c high technology stock company 

     Tªn viÕt t¾t   : d.t.c.,jsc 

 

1.2.     §Þa chØ v¨n phßng    : Sè nhµ 141, Phè Väng, Phêng §ång T©m, QuËn Hai Bµ Trưng, 

Thà nh phố  Hà  Nộ i          

1.3.  Xëng s¶n xuÊt  : Khu c«ng nghiÖp B¸t Trµng, Gia L©m, Hµ Néi 

      

1.4.  §iÖn tho¹i  : 04.36288469   Fax: 04.36288470 

 

1.5.  Sè tµi kho¶n   : 1460431106000055  T¹i Ng©n hµng NN & PTNT ViÖt Nam -  

                                                    Chi nh¸nh Nam Hµ Néi 

: 0051004724003 T¹i Ng©n hµng B¶o ViÖt Bank – Së giao dÞch Hà Néi. 

 
1.6.  Sè ®¨ng ký KD : 0103016402 do së KH & §T Hµ Néi cÊp ngµy 03/04/2007 

 
C«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt 

giái chuyªn m«n nghiÖp vô gåm 07 kü s c¸c ngµnh c¬ khÝ x©y dùng, ®iÖn, kinh tÕ vµ 29 c«ng 
nh©n lµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ rÌn luyÖn, thö th¸ch qua nhiÒu c«ng tr×nh nh thî s¶n 
xuÊt l¾p dùng cæng xÕp, thî nh«m kÝnh, thî s¾t, thî nÒ, thî ®iÖn níc, thî trang trÝ néi thÊt, 
ngo¹i thÊt v.v...C«ng ty cã m« h×nh qu¶n lý: C«ng ty - §éi - Tæ s¶n xuÊt, chÆt chÏ, hîp lý vµ 
hiÖu qña.  
 

HiÖn nay, víi thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng ®ang cã nh: ThiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng, thiÕt bÞ s¶n 
xuÊt inox, s¾t, cöa nhùa, cöa nh«m kÝnh. Ngoµi c¸c thiÕt bÞ vµ m¸y mãc phôc thi c«ng s½n cã. 
C«ng ty chñ tr¬ng kh«ng ngõng ®Çu t thªm c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i phï hîp víi ngµnh 
nghÒ thi c«ng vµ c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu chÊt lîng cao. 
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C«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C rÊt mong muèn ®îc lµm quen vµ hîp t¸c 
nhiÒu h¬n víi c¸c chñ ®Çu t, c¸c kh¸ch hµng th«ng qua chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh mµ chóng t«i 
®· thùc hiÖn vµ tin tëng r»ng C«ng ty sÏ ®em l¹i cho c¸c Chñ ®Çu t mét c«ng tr×nh cã tÝnh kü, 
mü thuËt vµ cã chÊt lîng cao.  

 

2. Lo¹i h×nh dÞch vô 

 
Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn øng dông kü thuËt cao D.T.C lµ cung cÊp trän gãi 
hoÆc tõng phÇn c¸c dÞch vô sau :  
 

 S¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c lo¹i cöa cæng xÕp, cöa cuèn, cöa nhùa lâi thÐp, cöa tù ®éng, 
barie... 

 Mua b¸n, s¶n xuÊt mµnh, rÌm v¶i, ch¨n, ga, gèi, v¶i, th¶m ; 

 DÞch vô l¾p ®Æt, trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt ; 

 Mua b¸n hµng tiªu dïng (chñ yÕu lµ vËt t, thiÕt bÞi, m¸y ®éng lùc, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, tin 
häc, hµng may mÆc ) ; 

 §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸ ; 

 Kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ vËn t¶i hµng ho¸ b»ng «t« theo hîp ®ång ; 

 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi ; 

 Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng, trang thiÕt bÞ phôc cho ngµnh x©y dùng : 

 S¶n xuÊt, mua b¸n c¸c lo¹i s¾t thÐp ; 

 S¶n xuÊt, gia c«ng vµ l¾p ®Æt cöa khung nh«m kÝnh ; 

 XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty kinh doanh. 
 

3. lÜnh vùc ho¹t ®éng 

 
C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty CP øng dông kü thuËt cao D.T.C bao gåm c¸c 
d¹ng c«ng tr×nh sau: 
 

 Trô së v¨n phßng vµ th¬ng m¹i; 

 Nhµ m¸y, nhµ xëng, khu c«ng nghiÖp; 

 Kh¸ch s¹n vµ c¬ së gi¶i trÝ; 

 BÖnh viÖn, trêng häc, khu d©n c, khu ®« thÞ ; 

 Nhµ ë vµ biÖt thù ; 
 

4. C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty  

 

4.1.  Ban l·nh ®¹o c«ng ty: 

 

 Gi¸m ®èc:  
 

Ng« V¨n §¹t         §iÖn tho¹i: 0976.988.668   

Cö nh©n kinh tÕ (§¹i hoc kinh tÕ quèc dan khãa 1997-2001). 
. 

 P.Gi¸m ®èc Kü ThuËt:  
 

Ng« §øc thuËn   §iÖn tho¹i: 024.36288469 
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Kü s x©y dùng (Trêng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi 1999 - 2004). 
 

 Trëng phßng Kü thuËt:  
 

TrÞnh V¨n Nam    §iÖn tho¹i 024.36288469 

Kü s x©y dùng (Trêng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi - 1997). 
 

 Trëng phßng KÕ To¸n:  
 

§µo Ngäc Lan      §iÖn tho¹i: 024.36288469 

Cö nh©n Kinh tÕ (Trêng §¹i häc d©n lËp Th¨ng Long - 1997). 
 

NguyÔn thÞ trang  §iÖn tho¹i: 024.36288469 

Cö nh©n Kinh tÕ (Trêng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i - 2011). 
  
 

 Trëng phßng TC - HC:  
 

Hµ Quèc Phong     §iÖn tho¹i: 024.36288469  

Kü s x©y dùng (Trêng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi - 2001). 
 

4.2.  S¬ ®å tæ chøc c«ng ty: 
 

c¬ khÝ

déi gia c«ng

p. tæ chøc

lao ®éng

nh«m kÝnh

®éi s¶n xuÊt

c¸c ®éi s¶n xuÊt

®éi x©y dùng ®éi hoµn thiÖn &

trang trÝ néi thÊt

vËt t

p. kÕ ho¹ch

p. gi¸m ®èc

p. kÕ to¸n

tµi vô

gi¸m ®èc c«ng ty

p. kü thuËt p. hµnh chÝnh
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5. N¨ng lùc nh©n sù 

5.1.  C¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt 
 

Stt Chøc danh Sè lîng N¨m c«ng t¸c Ghi chó 

1 Kü s x©y dùng 06 Trªn 7 n¨m  

2 Kü s c¬ khÝ 02 Trªn 9 n¨m  

4 Kü s ®iÖn 02 Trªn 3 n¨m  

5 Cö nh©n kinh tÕ 08 9 n¨m  

6 Trung cÊp 14 4 n¨m  

7 Trung cÊp kÕ to¸n 02 Trªn 4 n¨m  

 

5.2. C«ng nh©n lao ®éng, c«ng nh©n kü thuËt 
 

Stt Chøc danh Sè 

lîng 

BËc 

2/7 

BËc 

3/7 

BËc 

4/7 

BËc 

5/7 

1 C«ng nh©n sx cöa cæng tù ®éng 12  03 02  

2 C«ng nh©n sx cöa cuèn 08   01 01 

3 Thî s¶n xuÊt cöa nh«m 10  03   

4 Thî sx cöa nhùa lâi thÐp 12  02  01 

5 Thî ®iÖn, níc 04  01 01  

6 Thî thi c«ng l¾p dùng cöa 12  02 02  

 

6. N¨ng lùc  m¸y mãc ThiÕt bÞ 

 

Stt Tªn thiÕt bÞ Níc s¶n  

xuÊt 

Sè lîng C«ng suÊt hoÆc 

sè liÖu ®Æc biÖt 

1 M¸y hµn ViÖt Nam 16  

2 Khoan BT §øc 24  

3 M¸y c¾t nh«m NhËt 06  

4 M¸y c¾t s¾t Hµn Quèc 06  

5 M¸y mµi §øc 16  

6 M¸y soi NhËt 04  

7 M¸y ®ét dËp §µi Loan 04  

8 M¸y khoan bµn NhËt 04  

9 M¸y lèc  §µi Loan 06  

10 M¸y hµn nhùa Trung Quèc 2  

11 M¸y c¾t nhùa 2 ®Çu Trung Quèc 2  

12 M¸y lµm s¹ch CNC  Trung Quèc 2  

13 M¸y c¨t nh«m 2 ®Çu Trung Quèc 04  

14 M¸y Ðp thñy lùc Trung Quèc 06  

15 M¸y phay ®Çu ®è  06  

 

C«ng ty CP øng dông kü thuËt Cao d.t.c 
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Mét sè h×nh ¶nh ®iÓn h×nh vÒ c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖN  

          

          
Cæng xÕp khu CN Ninh Phóc, tËp ®oµn Phóc Léc Ninh B×nh 

 

 
 

Cöa cuèn, khu ®« thÞ S«ng §µ, Mü §×nh, Hµ Néi 
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 Trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ 
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Công trình Kim Văn - Kim Lũ 
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Cöa nhùa lâi thÐp, cæng xÕp Côc Th«ng Tin, Bé Tµi Nguyªn M«i Trêng 
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Cöa nhùa lâi thÐp tßa nhµ Dîc PhÈm §« Thµnh 

 

Cöa nh«m Xinhfa, ViÖt Ph¸p trêng quèc tÕ Spring 
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Nh«m mÆt dùng tßa nhµ ViÖt ¸ 
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Cöa nh«m, cöa cuèn nhµ m¸y Compal 

 

Cöa nh«m, cöa cuèn cæng xÕp s©n golf V©n Tr× 
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 Nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thiÖn tiªu biÓu: 

 

Sè 

TT 
Tªn hîp ®ång 

Thêi 

gian 

thùc 

hiÖn 

Tªn chñ 

dù ¸n 
Néi dung thùc hiÖn 

Gi¸ trÞ hîp 

®ång 

1 
Hợp đồng kinh tế số 

511/HĐKT-TTH/LI-DTC 
2018 

Công ty cổ 

phẩn đầu tư 

xây dựng 

Lilama 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp tại 53 

Triều Khúc, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

102.850.000đ 

2 
Hợp đồng kinh tế số 

02/2018/HĐKT-DTC-TT9 
2018 

Công ty CP 

tiến triển 9 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp tại KCN 

Bảo Minh – Nam Định 

119.374.200đ 

3 
Hợp đồng kinh tế số 

02/2018/HĐKT-DTC-TT9 
2018 

Công ty cổ 

phần SX 

TM DV 

Toàn Thắng 

TH 

Cung cấp cổng xếp tại 

Nghệ An 
138.688.000đ 

4 
Hợp đồng kinh tế 

Số 28/2018/HĐKT-DTC 
2018 

Công ty xây 

lắp 1 - 

TNHH 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp tại Bắc 

Ninh 

215.369.000đ 

5 
Hợp đồng kinh tế số 

116/2018/HĐKT-DTC 
2018 

Công ty CP 

công nghệ 

và xây dựng 

Việt Hàn 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp cho nhà 

máy Advannex Bắc 

Ninh tại KCN Vsip Bắc 

Ninh 

148.854.998đ 

6 
Hợp đồng kinh tế số 

175/2018/HĐKT-DTC 
2018 

Công ty CP 

công nghệ 

và xây dựng 

Việt Hàn 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp cho nhà 

máy Linfox Bắc Ninh tại 

KCN Vsip Bắc Ninh 

235.263.978đ 

7 
Hợp đồng kinh tế số 

21/2018/HĐKT-DTC 
2018 

Công ty cổ 

phần Hồng 

Hà Việt 

Nam 

Cung cấp và lắp đặt sản 

phẩm cổng xếp tự động 

tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội 

732.144.820đ 

8 
Hợp đồng kinh tế số 

49/2018/HĐKT-DTC 
2018 

Công ty cổ 

phần xây 

dựng và phát 

triển Hạ 

Tầng Tây 

Hồ 

Cung cấp và lắp đặt 

cổng xếp tại Vĩnh Phúc 
170.500.000đ 

9 
Hợp đồng kinh tế số 

3003/2018/HAIQUAN/BCHCHK-

DTC 

2018 

Công ty cổ 

phần 

vinaconex 

25 

Cung cấp và lắp đặt 

cổng tại Trụ sở chi cục 

hải quan sân bay Quốc 

tế Đà Nẵng 

152.200.000đ 
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10 
Hợp đồng kinh tế số 

83/2017/HĐKT-DTC 
2017 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

đầu tư xây 

dựng Bắc Ái 

Cung cấp cổng xếp cho 

công trình Cai Lậy - 

Tiền Giang 

198.000.000đ 

11 

 

 

Hợp đồng kinh tế số 

100/2017/HĐKT-DTC 
2017 

Công ty xây 

dựng Đồng 

Tâm 

Cung cấp cổng xếp tại 

Hà Nam 
114.500.000đ 

12 

Hợp đồng kinh tế giữa DTC - 

Shimizu 

 

 

Cng ty 

TNHH 

Shimizu 

Việt Nam 

Cung cấp và lắp đặt 

cổng trượt tự động Bá 

Thiện, Vĩnh Phúc 

819.170.000đ 

13 
Hîp ®ång kinh tÕ sè 48/2016/H§KT-

DTC 
2016 

C«ng ty Cæ 
phÇn Hoµng 

nguyªn 

Cung cÊp vµ l¾p ®Æt 
cæng xÕp t¹i Th¸i B×nh 

108.014.500đ  

14 
Hîp ®ång kinh tÕ sè 70/2016/H§KT-

DTC 
2016 

C«ng ty CP 
X©y dùng vµ 
th¬ng m¹i 
Nam Vinh 

Cung cÊp vµ l¾p ®Æt 
cæng xÕp t¹i cöa khÈu 
phô Cèc Nam –  tØnh 

L¹ng S¬n 

460.000.000đ  

15 
Hîp ®ång kinh tÕ sè 76/2016/H§KT-

DTC 
2016 

Trung t©m 
®iÒu dìng 
ngêi cã 
c«ng tØnh 

Qu¶ng Ninh 

Cung cÊp vµ l¾p ®Æt 
cæng xÕp t¹i Qu¶ng 

Ninh 
160.000.000đ  

16 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
01/2016/H§KT-DTC 

2016 

Toµ nhµ lµm 
viÖc t¹i 

Th«n Kim 
Quan, Yªn 
Viªn, Gia 
L©m, Hµ 

Néi 

Cöa nhùa + v¸ch kÝnh 576.319.797® 

17 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
11/2015/H§KT-DTC 

2015 

Toµ nhµ t¹i 
485 CÇu 

GiÊy –  Hµ 
Néi 

Cöa nhùa + v¸ch kÝnh 624.629.728® 

18 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
03/2015/H§KT-DTC 

2015 

Kho tiÒn -
Ng©n hµng 
nhµ níc 
ViÖt Nam 

Cöa nhùa, cöa cæng xÕp 435.000.000® 

19 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
04/2015/H§KT-DTC 

2015 
TØnh ñy, 
TØnh Hßa 

B×nh 

Cöa tù ®éng, cöa nhùa, 
cöa cæng xÕp 

842.000.000® 

20 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
13/2014/H§KT-DTC 

2014 

Trung t©m 
thêng m¹i 
Trµng TiÒn 
Plaza Hµ 

Néi 

Cöa cuèn, cöa tù ®éng 190.000.000® 
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21 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
31/2014/H§KT-DTC 

2014 

ViÖn n¨ng 
lîng 

nguyªn tö - 
CÇu DiÔn, 

Tõ Liªm, Hµ 
Néi 

Cöa nhùa lâi thÐp, cæng 
xÕp 

Cöa tù ®éng 

685.000.000® 

22 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
26/2013/H§KT-DTC 

2013 

Trêng quèc 
tÕ Spring - ¸i 

Mé, Gia 
L©m, Hµ 

Néi 

Cöa nh«m ViÖt Ph¸p, 
Nh«m Xingfa 

2.258.000.000® 

1
23 

Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
12/2013/H§KT-DTC 

2013 
Tßa nhµ ViÖt 
¸ - Duy T©n, 

Hµ Néi 

Nh«m mÆt dùng, èp 
nh«m composite, cöa tù 

®éng 
4.565.000.000® 

24 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
18/2012/H§KT-DTC 

2012 

Tßa nhµ 
Dîc PhÈm 
§« Thµnh - 

Duy T©n, Hµ 
Néi 

Cöa nhùa lâi thÐp, cöa 
nh«m mÆt dùng, cæng 

xÕp, cöa tù ®éng 
4.324.000.000® 

25 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
14/2012/H§KT-DTC 

2012 

BiÖt thù V©n 
Canh - Tõ 
Liªm, Hµ 

Néi 

Cöa nhùa lâi thÐp 3.354.000.000® 

26 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
17/2012/H§KT-DTC 

2012 

Ng©n hàng 

ACB chi 
nh¸nh 

Qu¶ng Ninh 

Cæng xÕp, nan can inox 302.000.000® 

27 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
11/2011/H§KT-DTC 

2011 

Khu c«ng 
nghiÖp Ninh 

Phóc, TP 
Ninh B×nh 

Cæng xÕp 786.000.000® 

28 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 8/2011/H§KT-

DTC 
2011 

Nhµ m¸y 
Compal - 

B×nh Xuyªn, 
Mª Linh 

VÜnh Phóc 

Cöa cuèn, cöa nh«m, 
cöa cæng xÕp 

2.830.000.000® 

29 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
29/2010/H§KT-DTC 

2010 

Trung t©m 
lao ®éng 

ngoµi níc - 
Bé L§ TB 

vµ XH 

Cöa cuèn, mµnh rem, 
cöa nhùa lâi thÐp 

465.000.000® 

30 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
23/2010/H§KT-DTC 

2010 
Bu ®iÖn Hµ 

Néi 
Barie, cöa nhùa lâi thÐp 220.000.000® 

31 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
19/2010/H§KT-DTC 

2010 

Nhµ m¸y 
thiÕt bÞ ®iÖn 
ViÖt Nam - 
Tiªn Du, 
B¾c Ninh 

Cöa cuèn, cæng xÕp, 
barie 

309.000.000® 
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32 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
22/2010/H§KT-DTC 

2010 

C¶i t¹i trung 
c Ph¹m 

Ngäc Th¹ch 
- Hµ Néi 

Cöa nhùa, cöa cuèn 1.238.000.000® 

33 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 7/2010/H§KT-

DTC 
2010 

Trung t©m 
v¨n hãa 

Kinh B¾c - 
TP B¾c Ninh 

Cöa cuèn 389.000.000® 

34 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
17/2009/H§KT-DTC 

2009 

Nhµ m¸y 
may §øc 

Giang - §øc 
Giang, Gia 
L©m, Hµ 

Néi 

Cöa cuèn, cæng xÕp, cöa 
nh«m 

689.000.000® 

35 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
12/2009/H§KT-DTC 

2009 

Nhµ hµng 
quèc tÕ 
Thiªn 

Trêng - TP 
L¹ng S¬n, 

Cöa nh«m cao cÊp. v¸ch 
kÝnh, Cæng xÕp 

1.538.000.000® 

36 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
07/2009/H§KT-DTC 

2009 

Trung t©m 
thÓ thao Phai 

VÖ - TP 
L¹ng S¬n 

V¸ch kÝnh mÆt dùng 1.230.000.000® 

37 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
01/2009/H§KT-DTC 

2009 

B·i xe Xu©n 
C¬ng - Cöa 
khÈu quèc tÕ 
H÷u NghÞ, 
TØnh L¹ng 

S¬n 

Cöa nhùa lâi thÐp, cöa 
kÝnh, cæng xÕp, barie 

2.297.000.000® 

38 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
22/2008/H§KT-DTC 

2008 

Nhµ m¸y 
Kolnya - 
khu c«ng 
nghiÖp 

Nomura, H¶i 
Phßng 

Cöa nh«m ViÖt Ph¸p, 
cöa cuèn, cæng xÕp 

879.000.000® 

39 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
16/2008/H§KT-DTC 

2008 

Chî §ång 
Má - HuyÖn 
§ång Má, 
L¹ng S¬n 

Cöa cuèn 650.000.000® 

40 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
02/2008/H§KT-DTC 

2008 

C«ng ty 
May ViÖt 

Sin - §ång 
V¨n, Hµ 

Nam 

Cöa nh«m, Cæng xÕp, 
Barie 

250.000.000® 

41 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
04/2008/H§KT-DTC 

2007 

Nhµ m¸y 
may B×nh 

Yªn, Th¹ch 
ThÊt, Hµ 

Néi 

Cöa cuèn, cæng xÕp, cöa 
nh«m 

834.000.000® 
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42 
Hîp §ång Kinh TÕ Sè 
01/2007/H§KT-DTC 

2007 

S©n g«n ®Çm 
V©n Tr× - 

§«ng Anh  -           
`Hµ Néi 

Thi c«ng l¾p ®Æt cöa 
cuèn, cöa nh«m hÖ cao 
cÊp, cöa cæng xÕp, èp 

ngo¹i thÊt 
alumiumcomposite. 

2.158.000.000® 
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