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Quý khách hàng thân mến,
Lời đầu, Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức
khỏe, thành công và thịnh vượng. Công ty xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm
và đồng hành và dành sự ưu ái cho chúng tôi trong thời gian qua.
Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát ra đời dựa trên sự mong muốn của thị trường hiện
nay. Với mong muốn, nhắc đến vật liệu xây dựng là nhắc đến Mạnh Tiến Phát cùng với các loại
sản phẩm tôn, thép xây dựng, thép hộp, thép ống, thép hình, thép lưới cung cấp trên thị trường
Việt Nam. Mạnh Tiến Phát đang chắt lọc cũng như đẩy mạnh việc phát triển sản xuất cùng kinh
doanh các sản phẩm tôn, thép. Ðược thành lập dựa trên cơ sở các thành viên dày dặn kinh
nghiệm và tâm huyết với nghề, thương hiệu Mạnh Tiến Phát đã cung cấp được nhiều các sản
phẩm tôn thép cho các dự án lớn trên thị trường. Chúng tôi tự hào là một trong những nhà sản
xuất kinh doanh tôn thép chuyên nghiệp, có định hướng rõ nét, có quy mô và nhân sự ổn định,
có khả năng đáp ứng được các dự án trên thị trường.
Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo được 3 yếu tố: “An toàn - Chất lượng - Uy tín”. Trong đó Uy
Tín là yếu tố then chốt, quyết định tạo nên vị thế và thương hiệu của Mạnh Tiến Phát. Chính vì
vậy, bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, sự quyết tâm, quyết thành trong công việc, mỗi thành viên
Mạnh Tiến Phát luôn luôn phấn đấu vì sự thành công của công ty và quý khách hàng. Không
chỉ là một nhà Sản xuất - Kinh doanh - Tư vấn, Mạnh Tiến Phát cam kết luôn đồng hành với
Quý khách trong suốt quá trình sử dụng và phát triển thông qua các dịch vụ hậu mãi chuyên
nghiệp, với tinh thần tận tâm, tận lực nhằm xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững
với Quý khách hàng.
Trân trọng ! Mạnh Tiến Phát - Bền vững cùng thời gian !
GIÁM ÐỐC ÐIỀU HÀNH

Nguyễn Sỹ Mạnh
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CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA
THÀNH CÔNG
Con người là tài sản lớn nhất của Mạnh Tiến
Phát. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây
dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên
chuyên nghiệp để Công ty phát triển bền vững.
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UY TÍN - CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN
TẢNG ÐỂ PHÁT TRIỂN

Với cam kết đem lại sự hài lòng nhất cho khách
hàng, tất cả sản phẩm, dịch vụ do Mạnh Tiến
Phát cung cấp đều được kiểm soát nghiêm ngặt
trong từng quy trình công việc, đảm bảo chất
lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
trường và cả những khách hàng khó tính nhất.
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ÐỘNG
“CHẤT LƯỢNG LÀ THƯỚC ÐO
HÀNG ÐẦU CHO SỰ PHÁT
TRIỂN”
Mạnh Tiến Phát cam kết đem đến cho mọi đối
tượng khách hàng sự hài lòng và tin cậy cao
nhất, để góp một phần quan trọng vào sự bền
vững của những công trình.
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TẦM NHÌN

Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh
Tiến Phát vẫn liên tục mở rộng
sản xuất kinh doanh. Các sản
phẩm tôn thép của Mạnh Tiến
Phát có mặt ở hầu khắp các tỉnh
thành phía Nam và được khách
hàng đánh giá cao từ chất lượng
đến hình thức mẫu mã sản phẩm,
và luôn đảm bảo chất lượng cho
các công trình.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mang đến các sản
phẩm, dịch vụ chất lượng, chuyên
nghiệp nhằm mang lại sự hài lòng
và tạo dựng niềm tin đối với khách
hàng. Ðịnh hướng, đào tạo và tạo
môi trường làm việc thân thiện
cho nhân viên. Chúng tôi hiểu
những gì là quan trọng nhất và
cách tốt nhất để đáp ứng những
nhu cầu của khách hàng. Vì vậy,
hãy tin tưởng vào chúng tôi!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với những bước tiến vững chắc
trên thị trường, bằng kinh nghiệm
quý báu trong sản xuất và kinh
doanh, Mạnh Tiến Phát đã đáp
ứng được nhiều công trình và dự
án lớn, nhận được rất nhiều sự
quan tâm, tín nhiệm và đánh giá
cao của các khách hàng, và nhà
thầu thi công trên toàn quốc.
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CHẤT LƯỢNG
Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố
quyết định sự thỏa mãn của khách hàng là
chìa khóa của thành công, chúng tôi xem
việc đảm bảo chất lượng là mục tiêu chiến
lược trong sự nghiệp phát triển của mình.

CHUYÊN NGHIỆP
Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát
được vận hành bởi đội ngũ sản xuất và kinh
doanh chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân
lành nghề, luôn nhiệt tình giải đáp mọi thắc
mắc của khách hàng với phương châm
mang đến cho khách hàng sự tin tưởng và
làm khách hàng hài lòng nhất.

SÁNG TẠO
Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi,
phát triển, cái tiến, nâng cao chất lượng sản
phẩm cũng như đổi mới khả năng sản xuất,
không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn
cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích
phù hợp nhất với lợi ích của khách hàng.

NỖ LỰC
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn
kết, vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý
khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái
được nhiều thành công hơn nữa trong tương
lai để cùng mang đến thành công cho tất cả
đối tác khách hàng cùng đồng hành với
mình.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỆ THỐNG CHI NHÁNH, HỆ THỐNG KHO HÀNG

Sơ đồ tổ chức Công ty được phân bố theo tiêu chí gọn nhẹ, phân quyền các phòng ban đều
có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng, nhằm tạo ra một bộ máy tổ chức chặt chẽ hiệu quả.
Sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cùng với sự nhiệt huyết và
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là các sản
phẩm Tôn - Thép, Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã và đang ngày càng phát triển
vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và đất nước.
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23%
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
Dựa vào tiềm năng phát triển của ngành vật liệu xây dựng, cung cấp các loại sản phẩm về tôn,
thép, và dựa vào chiến lược khai thác trọng điểm nhạy bén, mở rộng quan hệ với các doanh
nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng quy mô hoạt động. Dự
kiến, trong tương lai doanh thu của công ty tăng trưởng hàng năm ít nhất 30% cho lĩnh vực
hoạt động cốt lõi, có thể phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần phát triển các lĩnh
vực phụ.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT luôn
xác định nguồn tài chính tự chủ giúp công ty chủ động trong việc đầu tư vào hoạt động kinh
doanh sản xuất. Ngoài ra, Công ty đang có mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại cổ
phần trong việc bảo lãnh tài chính dự thầu và thực hiện hợp đồng với hạn mức tín dụng và lãi
suất phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty.
THÔNG TIN TÀI CHÍNH

NĂM 2018

NĂM 2019

NĂM 2020

TỔNG TÀI SẢN

5.661.951.125

12.798.824.769

15.365.797.364
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật
những phương tiện vận tải, máy móc trang thiết bị
phục vụ trong việc kinh doanh và sản xuất xà gồ
C-Z, lưới B40, tôn,... của Công ty được đầu tư từ
những hãng sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước.
Công ty đã hợp tác với nhiều cơ quan, doanh
nghiệp trong và ngoài nước để mang tới các máy
móc thiết bị tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu sản
xuất của công ty. Trong thời gian qua Công ty đã
cung cấp rất nhiều sản phẩm tôn thép cho các dự
án lớn và đã mang lại những giải pháp tối ưu cho
khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, tạo
uy tín với khách hàng. Ðội ngũ cán bộ nhân viên liên
tục được đào tạo và cập nhật những tin tức mới
nhất, đáp ứng và đạt hiệu quả tối đa yêu cầu của
khách hàng.
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Nhà máy
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Tôn lợp

Lưới B40

Xà gồ C

Xà gồ Z
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Thép Xây Dựng

Thép Hình
I, H, U, V

Thép Hộp

Thép Ống

Xà Gồ C - Z

Thép Tấm

Tôn Lợp

Lưới B40

Dây Mạ Kẽm - Gai
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Trang trại pin năng lượng mặt trời hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh

Trại chăn nuôi Dabaco - Bình Phước

Ga Metro Tuyến số 1 - TP. HCM

Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Bến xe miền Ðông mới - TP. HCM
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LỜI CẢM ƠN
CÔNG TY TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát xin gửi
đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của Quý khách đã
dành cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách chính là niềm tự hào,
là thành công lớn nhất của chúng tôi trong quá trình hình
thành và phát triển. Để đáp lại tấm thịnh tình này, chúng tôi
sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ,
nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý khách
hàng.
Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, cùng với những
chiến lược phát triển, mở rộng của Công ty luôn có sự đồng
hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác, khách hàng trên cơ sở
các bên cùng có lợi, phát triển lớn mạnh, vững chắc.
Một lần nữa, thay mặt toàn thể nhân viên Công ty, xin gửi lời
cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc tới Quý khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng và gia đình sức khỏe, hạnh phúc,
thành công!
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CÔNG TY TNHH
TÔN THÉP
MẠNH TIẾN PHÁT
Trụ sở: 550 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 1: 30 quốc lộ 22 (ngã tư Trung Chánh), Xã
Bà Ðiểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 2: 121 Phan Văn Hớn, Xã Bà Ðiểm, Huyện
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 3: 50 đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 4: 1056 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
Thành phố Hồ Chí Minh.

Kho hàng 1: Ðường 2A, KCN Biên Hòa 2, Thành
phố Biên Hòa, Tỉnh Ðồng Nai.
Kho hàng 2: Ðường D6, KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương.
Kho hàng 3: Ðường CN13, KCN Tân Bình, Phường
Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Kho hàng 4: Ðường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Phường Ðức Hòa, Tỉnh Long An.

Tell: 0283.815.3291 - Fax: 0283.815.3292
Hotline: 0902.000.666 - 0936.000.888

Email: thepmtp@gmail.com
Website: thepmanhtienphat.com

Hệ thống kho & Xưởng sản xuất:

