
Cung  cấp sản phẩm dịch 
vụ giải pháp phù hợp 
nhất để đồng hành cùng 
khách hàng đi đến thành 
công 

Sứ mệnh
Vào một thời điểm nhất định, 
trở thành một doanh nghiệp 
có thứ hạng rõ ràng về các 
hoạt động chủ lực , cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 
tốt nhất, chuyên nghiệp nhất 
và trở thành đối tác tin cậy 
của khách hàng trên thi 
trường.

Tầm Nhìn
Doanh nghiệp có một 
niềm tin khác biệt và với 
niềm tin ấy , cán bộ công 
nhân viên 3DS Việt Nam 
sẽ hành động theo cách 
tạo ra giá trị khác biệt. 
Cũng như những trải 
nghiệm thú vị cho khách 
hàng.

Giá trị
cốt lõi

CÔNG  TY  TNHH  3DS  V I Ệ T  NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC

http://vattuphu3ds.com
ct3dsvietnam@gmail.com

Số 20 LK 39 - Khu đô thị 
mới Vân Canh, xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

0982.997.315

Niềm tin của mọi đối tác



Lời ngõ
 Công ty TNHH 3DS Việt Nam được ra đời vào 
ngày 17 tháng 3 năm 2014, với sứ mệnh cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ, giải pháp phù hợp nhất để đồng hành 
cùng khách hàng đi đến thành công. Công ty TNHH 
3DS Việt Nam đã tự lựa chọn cho mình con đường đi 
lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu.
 Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh 
vực như: Xây dựng và thương mại vật tư, phụ kiện 
nghành cơ và điện, PCCC  ... Với các chuyên gia hàng 
đầu, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín. Con 
người của 3DS Việt Nam luôn được trau dồi , tu dưỡng 
và ý thức được sứ mệnh dịch vụ khách hàng của mình. 
“Dịch vụ  khách hàng là để tồn tại và phát triển” đã là 
câu nói cửa miệng của mỗi con người 3DS.
 Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham 
gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương 
diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng 
ta ở phía trước. 3DS cũng sẽ không ngừng lắng nghe 
những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê 
bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng 
phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình 
quản lý, và cải thiện chất lượng dịch vụ theo phương 
châm: “Không ngừng học hỏi, sáng tạo”.

Kính gửi Quý khách hàng!

3DS Việt Nam 
    Niềm tin của mọi đối tác !

 3DS luôn trân trọng giá trị nền 
tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội 
được hợp tác với Quý khách hàng. 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. Chúng tôi 
tin tưởng rằng với tập thể 3DS đoàn 
kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý 
khách hàng, 3DS chắc chắn sẽ gặt hái 
được nhiều thành công hơn nữa trong 
tương lai

Lời ngõ



Tháng 3 năm 2014 Công ty TNHH 3DS 
Việt Nam được ra đời với mục đích và tôn 
chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách 
dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng ngày càng 
nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian 
ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày càng 
nâng cao.
Công ty TNHH 3DS Việt Nam tiến tới mục 
tiêu triển khai toàn diện các sản phẩm dịch 
vụ, giải pháp kinh doanh và tiếp thị công 
nghệ số trên Internet tại Việt Nam và khu 
vực, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa 
sức mạnh của nó trong việc phát triển sản 
xuất kinh doanh

Công ty TNHH 3DS Việt Nam luôn hướng 
tới những công nghệ cao nhằm mục đích 
tư vấn cung cấp sản phẩm dịch vụ và giải 
pháp  có chất lượng cao tới khách hàng. 
Chính điều này đã mang lại hiệu quả kinh 
tế cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế 
hội nhập.
Đối với Công ty TNHH 3DS Việt Nam sự hài 
lòng của khách hàng là điều quan trọng 
nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể 
hiện rõ nét trong từng sản phẩm mà Công 
ty cung cấp:  và điều quan trọng nhất là 
mang lại tối đa lợi ích cho khách hàng.
Công ty  TNHH 3DS Việt Nam đã xây dựng 
những nguyên tắc chuẩn trong dịch vụ 
khách hàng như sau:
Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu 
cầu của khách hàng.
 Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối 
với các sản phẩm mà Công ty cung cấp.
 Nhiệt tình, chu đáo với thái độ 
nhanh nhẹn, hòa nhã.
 Đảm bảo cung cấp sản phẩm với 
giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
 Luôn quan tâm đến chính sách 
đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên 
môn cao

3DS VIET NAM

Giới thiệu
Về CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Với định hướng chiến lược trong vòng 3 
năm 3DS phấn đấu trở thành công ty 
chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các 
lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng, cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho các 
nghành cơ và điện, PCCC… ... 3DS đã và 
đang tập trung năng lực chuyên môn và 
nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt 
động sản xuất kinh doanh của mình.

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Các sản phẩm của 3DS kinh doanh 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 3DS có được những sản phẩm chuyên 
nghiệp đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh 
tranh.
Các sản phẩm 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.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Các sản phẩm của 3DS kinh doanh 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 3DS có được những sản phẩm chuyên 
nghiệp đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh 
tranh.
Các sản phẩm 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.

 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

http://vattuphu3ds.com
ct3dsvietnam@gmail.comLIMITED COMPANY

Tên Công ty: Công ty TNHH 3DS Việt Nam
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3DS VietNam Company Limited
Địa chỉ: Số 20 LK 39 - Khu đô thị mới Vân 
Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, 
Tp Hà Nội
Mã số thuế: 0106484512
Tel: 0982.997.315   
Website: www.vattuphu3ds.com
E-mail: ct3dsvietnam@gmail.com.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

3DS là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành 
viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt 
động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành 
cỗ máy điều hành và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty.

 Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm 
“Đơn giản – Hiệu quả”, 3DS chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. 
 Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều 
tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới từng  nhân 
viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình 
độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu 3DS trong việc cung 
cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất đến  Quý khách hàng.
 Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu để đảm bảo mục tiêu 
và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân 
sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty phát 
triển.
Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. Những kinh nghiệm thực tế, sự 
cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty TNHH 3DS Việt Nam một nguồn 
nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  Tại 3DS chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi 
nhân sự của mình. Công ty TNHH 3DS luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không 
thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Công ty TNHH 3DS Việt Nam luôn có những định hướng 
phát triển mới phù hợp với họ. Thành công của Công ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của Công ty, 
những người làm nên sức mạnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN   

BAN GIÁM ĐỐC  

CƠ SỞ SẢN XUẤT BỘ PHẬN KINH DOANH   
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NĂNG LỰC
TÀI CHÍNH

1. VỐN:
-   Tài sản cố định: 700.000.000 vnđ
-   Vốn lưu động: 1.100.000.000 vnđ
2. NGUỒN VỐN:
-   Vốn chủ sở hữu: 1.800.000.000 vnđ
-   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức 
tài trợ đương đương tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài 
trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư ngay khi 3DS ký 
được HĐ với các đối tác.
-   Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo 
mức góp vốn hiện hành để tăng vốn điều lệ lên đến 10 tỷ đồng.
3. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KHKD NĂM 2018: 

STT       CHỈ TIÊU                                      NĂM 2018        NĂM 2019

Doanh thu         18.310.648.158

17.028.902.787 23.250.000.000

1.281.745.371 1.750.000.000

10.625.526

25.000.000.000

Chi phí sản xuất, kinh doanh        

Lợi nhuận     

�

2

3

4 Nộp thuế và các nghĩa vụ 
nhà nước      

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM

15.000.000

Niềm tin của mọi đối tác
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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Lời trước tiên, Công ty TNHH 3DS Việt Nam Xin gửi lời cám ơn chân tình và sâu sắc 

nhất đến Quý Khách hàng đã tin tưởng cộng tác và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Sự tin tưởng của quý vị đã góp phần lớn quyết định thành công và sự phát triển của 

Công ty trong thời gian qua.

Với phương châm “Niềm tin của mọi đối tác”, trong những năm qua, Công ty 3DS 

Việt Nam chúng tôi đã và đã không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ để đem lại nhiều ích lợi hơn và đủ sức đáp ứng mọi yêu cầu của 

khách hàng.

Chúng tôi luôn biết rằng, sự ủng hộ và sự tin yêu của Quý khách hàng là tài sản vô 

giá với công ty chúng tôi, để đạt được điều này chúng tôi luôn chăm chỉ không 

ngừng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng vững bền, chú trọng thiết lập các chính sách 

chăm sóc khách hàng, mang lại những trị giá thiết thực để luôn làm ưng ý khách 

hàng ở mức cao nhất nhằm đáp lại tình cảm và sự tin yêu của Quý khách.

Một lần nữa, 3DS Việt Nam chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân tình đến Quý 

khách hàng không ngừng ủng hộ và luôn cùng tiến cùng Chúng tôi. Trong suốt thời 

gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ thường xuyên nhận được sự 

Ủng hộ và tín nhiệm của Quý khách.

Xin chúc quý khách hàng thể trạng, may mắn và thành công

Trân Trọng!

GIÁM ĐỐC

TRẦN XUÂN ĐÀ

Lời cảm ơn


