CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NHÀ VUI
84/75 Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Hotline 093 8001139
Email sales@nhanhavui.com.vn

Kính thưa Quý Khách hàng,
Lời đầu tiên BAN GIÁM ĐỐC và toàn thể nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NHÀ VUI xin gởi đến Quý khách lời chào trân
trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.
Kính thưa Quý khách! Công ty CỔ PHẦN NHÀ NHÀ VUI được thành lập từ năm 2016 với doanh thu bình quân hàng năm
đến 60 tỷ chuyên cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, BMS, MEP (gọi tắt là M&E). Những gì Công ty CỔ
PHẦN NHÀ NHÀ VUI có được đó là đội ngũ nhân viên, chuyên viên, kỹ sư, thạc sĩ trẻ, năng động và sáng tạo trong việc
thiết kế và thi công các hệ thống M&E Việt Nam. Với kim chỉ nam: “sinh ra để phục vụ”, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để
mang đến cho Quý khách sự hài lòng về chất lượng cũng như thẩm mỹ công trình. Đến nay, Công ty CỔ PHẦN NHÀ NHÀ
VUI tự hào là một trong những đối tác nhà thầu tham gia vào các dự án lớn như: khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng, khu
phức hợp... và là một trong những đối tác chiến lược của các tập đoàn lớn.
Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần sẽ được phục vụ Quý khách, và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý
khách đã quan tâm đến CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NHÀ VUI.
Rất mong được gặp gỡ và có cơ hội phục vụ Quý khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NHÀ VUI
GIÁM ĐỐC
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Công ty Cổ phần Nhà Nhà Vui
NHA NHA VUI JOINT STOCK COMPANY
Nha Nha Vui JSC
84/75/6 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Trần Đình Lưu Phúc
Chức vụ : Giám Đốc
0313679206
116002851185 - Tại ngân hàng Viettinbank – CN2-Tp.HCM- Hội sở
0862796226
sales@nhanhavui.com.vn
nhanhavui.com.vn
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Đại lý, môi giới, đấu giá
Điều hành tua du lịch
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận
tải bằng xe buýt)
Vận tải hành khách đường bộ khác
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Thoát nước và xử lý nước thải
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị liên lạc
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Sản xuất đồ điện dân dụng
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm,
rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Sản xuất linh kiện điện tử
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Quảng cáo
Nuôi trồng thuỷ sản biển
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
In ấn
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Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Hoàn thiện công trình xây dựng
Dịch vụ liên quan đến in
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường,
các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh
doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Cho thuê xe có động cơ
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán buôn đồ uống
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động
vật sống
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn gạo
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CƠ CẤU NHÂN SỰ

CƠ CẤU LAO ĐỘNG
- Tổng nhân sự : 62 người
- Đại học : 9 người
- Cao đẵng : 13 người
- Công nhân kỹ thuật : 40 người

STT

CHUYÊN NGÀNH

SỐ LƯỢNG

KINH NGHIỆM TRÊN
1 NĂM

KINH NGHIỆM TRÊN
3 NĂM

1

Cán bộ chuyên môn liên quan
đến ngành điện, điện tử

5

3

2

2

Cán bộ chuyên môn liên quan
đến ngành nhiệt

5

3

2

3

Cán bộ chuyên môn liên quan
đến ngành công nghệ thông tin

4

3

1

4

Cán bộ chuyên môn liên quan
khác

08

4

4

5

Công nhân điện, điện tử, điện
lạnh,

40

24

16

NĂNG LỰC THI CÔNG
2. KINH NGHIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

1. MỤC TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG
CÔNG TRÌNH

=

AN TOÀN BỀN VỮNG
KỸ THUẬT - MỸ THUẬT

PHÙ HỢP
+

QUY CHUẨN TIÊU CHUẨN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT , HỢP ĐỒNG

Cung cấp thiết bị và thi công
Máy phát điện

Các yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng công trình
Mục tiêu chất lượng
Triển khai áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008.
Giải quyết tốt nhất các thắc mắc của khách hàng, đảm bảo giải quyết ổn thỏa tối thiểu
98% các khiếu nại. Không ngừng phấn đầu và duy trì chất lượng nhằm thỏa mãn sự hài
lòng của khách hàng
Chính sách chất lượng
Cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu cao nhất của
khách hàng. Để thực hiện được chính sách trên, Công ty Cổ phần Nhà Nhà Vui cam kết :
* Toàn thể CBNV-LĐ trong Công ty đồng tâm nhất trí triển khai thực hiện triệt để hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
* Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết sáng suốt trong việc hoạch định mục tiêu phương hướng
sản xuất- kế hoạch hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo việc làm,
tăng thu nhập cho mọi CBCNV trong Công ty và đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền
vững của Công ty.
Tạo mọi điều kiện, cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trang bị phương tiện tốt nhất
cho CBCNV của Công ty.
* Cán bộ CNV lao động luôn phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, ý thức được trách
nhiệm của bản thân, hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng được yêu cầu công tác, các
đòi hỏi của thị trường và khách hàng.

Cung cấp thiết bị và thi công
Hệ thống bảng điện

NĂNG LỰC THI CÔNG
2. KINH NGHIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH
Cung cấp thiết bị và thi công
Cáp điện động lực

Cung cấp thiết bị và thi công
Hệ thống chiếu sáng

Cung cấp thiết bị và thi công
Hệ thống màn hình LED

Cung cấp thiết bị và thi công
Hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Cung cấp thiết bị và thi công
Điều hòa không khí

Cung cấp thiết bị và thi công
Hệ thống âm thanh, ánh sáng

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !

