
TUAN LONG STeeL

Nhà thép tiềN chế tuấN LoNg



Tên công ty: Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Tuấn Long 
Tên giao dịch quốc tế: Equipment Material TuanLong Company Limited
Tên viết tắt: Tuan Long Co., ltd 
Trụ sở chính: Lô CN6 KCN xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội  
Điện thoại: 04.3882 3365 - Fax: 04.3882 2262
Văn phòng đại diện: 36 Bích Câu - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.3732 1199 - Fax: 04.3923 4488 

 Tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.

 Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông
    và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp.

 Cung cấp các loại thép công nghiệp, thép tấm, thép lá, thép hình.

 Sản xuất và kinh doanh thiết bị nâng hạ.

cÁc NgàNh Nghề KiNh DoANh chỦ Yếu:

Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Tuấn Long là một doanh nghiệp xây dựng 
chuyên cung cấp giải pháp tổng thể (tư vấn, thiết kế và xây dựng) cho 
nhà công nghiệp; Sản xuất các loại kết cấu thép tiền chế; Thiết bị nâng 
hạ; Buôn bán, cung ứng vật tư, thiết bị công nghiệp.

Từ năm 1999 cho tới nay, Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng xây 
dựng nhà máy và các công trình công nghiệp lớn. Các công trình công 
ty thực hiện luôn được các đối tác đánh giá cao về chất lượng sản 
phẩm cũng như tinh thần phục vụ khách hàng.

Những sản phẩm của công ty luôn được đánh giá cao về chất lượng và 
tính thẩm mỹ nên Tuấn Long đã vinh dự đón nhận danh hiệu đạt tiêu 
chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
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Giới thiệu công ty

www.tuanlongsteel.com
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Với chính sách này, Công ty chúng tôi mong muốn:

1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu của khách hàng.

2. Dịch vụ hoàn hảo, trợ giúp tư vấn thiết kế mỹ thuật miễn phí.

3. Cải tiến kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh 
doanh để tạo lập và giữ vững niềm tin của khách hàng.

4. Sản phẩm uy tín chất lượng đem lại thành công vững bền cho 
doanh nghiệp.

5. Đồng hành cùng khách hàng trên đường phát triển sự nghiệp.

Kết cấu chất lượng
Niềm tin vững bền

Kết cấu chất lượng
Niềm tin vững bền

tỔNg giÁM ĐỐc cÔNg tY

Đã  ký

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
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Vì sao nên chọn

Tuấn Long Steel

Đội ngũ thiết kế & thi công   
chuyên nghiệp 
Tuấn Long là sự kết hợp giữa những nòng cốt 
dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công lắp 
dựng kết cấu thép cùng với sự đam mê, sức trẻ và 
khát khao của các lứa kế cận đầy tiềm năng.

Ngoài ra, chúng tôi còn liên kết, hợp tác với các 
công ty tư vấn thiết kế có uy tín trong lĩnh vực   
xây dựng.

Tuấn Long đã thiết kế và thi công nhiều công 
trình kết cấu thép trong tất cả các lĩnh vực: Nhà 
máy cán thép, nhà xưởng may, nhà kho lạnh, nhà 
máy đóng tàu, nhà máy giấy, nhà trưng bày sản 
phẩm, nhà thép cao tầng, cầu cảng hàng không...

Nhà máy hiện đại công suất lớn 
Quy mô 20.000m2, đạt tới 15.000 tấn/năm, 
Tuấn Long đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến 
độ thi công cho mọi công trình. Nhà máy được 
trang bị đầy đủ máy móc thiết bị chuyên dụng 
được nhập từ các nước phát triển như: Nhật Bản, 
Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc... phục vụ cho việc sản 
xuất chế tạo kết cấu thép.

chi phí đầu tư kinh tế 
- Tư vấn & thiết kế miễn phí

- Thi công trọn gói & đồng bộ

- Giá cả cạnh tranh với thị trường
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Phó Tổng giám đốc
Kinh doanh & Xây dựng

Phó Tổng giám đốc
Sản xuất

Bộ phận
Cơ khí

Bộ phận
Cắt phôi

Bộ phận
Hàn hoàn thiện

Bộ phận
Kỹ thuật

Bộ phận
Gá hoàn thiện

Bộ phận
Gá tổ hợp

Bộ phận
Sơn

Bộ phận
Bê tông

Bộ phận
Máy xây dựng

Bộ phận
Trắc đạc

Bộ phận
Gia công thép

Bộ phận
Ván khuôn

Tổ vật tư

Bộ phận
Kho & xe vận

Bộ phận
Kỹ thuật

Bộ phận
Lắp dựng

Bộ phận
Kế hoạch

Đội TC
Điện nước

Bộ phận
KCS

Trưởng phòng
Thiết kế 

Kinh doanh

Trưởng phòng
KH - KT

Trưởng phòng
Xây dựng

Giám đốc
Nhà máy

Trưởng phòng
Tài chính
Kế toán

Trưởng phòng
Tổ chức

Hành chính

Bộ phận
Thiết kế

Bộ phận
Kinh doanh

Phó Tổng giám đốc
Tài chính

TỔNG GIÁM ĐỐC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Với kinh nghiệm tích luỹ được qua quá trình thiết kế, thi công những công trình lớn - nhỏ trong 
nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cán bộ công nhân viên trong công ty luôn tự tin, sẵn sàng đồng hành 
và hợp tác với khách hàng khi đến với công ty để cho ra đời những công trình đạt chất lượng cao cả 
về chất lượng, mỹ thuật, tiến độ với những chi phí hợp lý và tiết kiệm nhất.

Một số công trình tiêu biểu được công ty thực hiện trong thời gian gần đây:

Công ty CPTM Quốc tế RICO

Công ty CP Nhựa OPEC

Công ty TNHH Toàn Mỹ

Công ty TNHH VTDLTM Hương Châu

Công ty CP Đáp Cầu - Lục Ngạn Công ty TNHH 

Xây dựng EUNSUNG

Công ty TNHH MTV VLXD Đông Dương

Công ty TNHH XDD & CN Delta

Công ty TNHH Quyết Cường

Công ty CPĐT & XDHT Đồng Tâm

Nhà máy Nhôm - Huyndai

Công ty TNHH B&P Vina

Công ty TNHH Kính Việt Hưng

Công ty TNHH Gia Anh - Hưng Yên

Công ty CP Vĩnh Thắng

Công ty TNHH NN MTV XNK cơ khí

Công ty TNHH Sao Nam

NIPPON SEIKI

VINAENCO - NISSEI

Công ty CP Bitexco Nam Long - Minh Long

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam

Công ty TNHH MTV CK chính xác 11

HAL

Supe Lâm Thao

Công ty TNHH TDB Sơn Hà

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2012

2015
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Biểu đồ sản lượng

5 năm qua
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140.000

160.000
Công ty CP Catalan

Tổng công ty máy & thiết bị Công nghiệp

Công ty TNHH MTV GA Venus

Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu

Công ty CP Ô tô xe máy Hà Nội

Công ty TNHH SXTM Thép Việt Dũng

Công ty CP Chế tạo thiết bị điện - Đông Anh

Công ty CPĐT & PT Đô thị Thành Nam

Tổng Công ty TBĐ Đông Anh

Hoá chất Đức Giang - Lào Cai 

Công ty CP Mỹ Á 

Công ty CP gạch men Tasa Trường ĐH Điện lực 

Công ty CP Elovi Việt Nam 

Công ty TNHH Công nghệ IKKA VN 

Công ty CPTM Quốc tế Rico 

Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung 

Công ty TNHH NN MTV Dệt 8/3 

Cty CP tập đoàn Hanaka 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam 

Cty TNHH HJC Vina

Cty TNHH CN Fukuoka

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Liên Việt Phú Thọ

Công ty Cổ phần Diệp Linh

Công ty Cổ phần hóa chất Bảo Thắng

Công ty cổ phần Tân Hưng
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Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Tuấn Long 
là tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ 
được đào tạo chuyên ngành, dày dạn 
kinh nghiệm trong tổ chức quản lý thi 
công các công trình xây dựng, cùng với 
đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, 
đủ sức thi công những công trình đòi 
hỏi quy trình công nghệ phức tạp và kỹ 
mỹ thuật cao.

Tổng số lao động hiện có là 300 người.
Cán bộ chuyên môn là 50 người.

Nhân lực



12     TUANLONG STEEL

Chúng tôi tin rằng mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể ngăn chặn được tại mỗi dự án. Công ty TNHH Vật 
tư Thiết bị Tuấn Long với mọi phương tiện ngăn chặn những rủi ro đó  bằng cách tổng hòa các biện 
pháp kỹ thuật, đào tạo nhận thức và kiểm soát chặt chẽ với mục tiệu duy nhất “làm việc tại công 
trường Tuấn Long, về nhà an toàn mỗi ngày”.

Chúng ta hãy xem điều đó là văn hóa của công ty. Tuấn Long Steel sẽ không thể tồn tại và phát triển 
được nếu như không tôn trọng giá trị đó.

Đối với tất cả các công trình của Tuấn Long Steel, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc an toàn 
cao nhất có thể ,với mục tiêu là không tai nạn cho tất cả mọi người: từ công nhân, thầu phụ, khách 
hàng và các bên liên quan khi làm việc khu vực lân cận hoặc trực tiếp vào công trường.

Cắt tạo phôi
Gá tổ hợp

Gá và hàn hoàn thiện

Hàn tổ hợp

Gia công lỗ

Làm sạch
phun bi

Đóng số & vận chuyển

Sơn hoàn thiện

An toàn Quy trình

Lao động Sản xuất KCT
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Nắn thẳng chi tiết
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Công ty có nhà máy sản xuất kết cấu 
thép diện tích 20.000m2 với sản lượng 
mỗi năm 15.000 tấn kết cấu thép.

Nhà máy của Tuấn Long được trang bị 
đồng bộ các loại máy móc, thiết bị gia 
công kim loại: Cắt, hàn tự động, làm 
sạch bằng phun hạt kim loại, thiết bị 
phun sơn áp lực cao.

Các công việc từ gia công phôi đến 
hoàn thiện kết cấu đều được thực 
hiện với trình độ tự động hóa cao. Các 
thiết bị thi công ngoài công trường: 
Cẩu tự hành, máy đào, máy trộn bê 
tông, máy đầm chuyên dụng.

Năng lực

Thiết bị
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Máy gá tổ hợp

Máy cắt song phẳng

Máy hàn cổng tự động

Máy cắt CNC Plasma 11 mỏ

Máy cắt CNC plasma 2 mỏ 

Máy cán xà gồ

Máy nắn dầm

Máy phun sơn áp lực cao

Bồn phun bi áp lực cao

Máy khoan đột lỗMáy hàn tay
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Mô hình
Nhà thép tiền chế Tuấn Long

Cửa cuốn Cửa trượt

Cửa chớp
Cửa sổ

Tôn tường

Ống xối

Thang lồng

Sàn mái

Lan can

Bán kèo

Giằng mái

Sàn lửng

Tôn mái

Thang thép

Lấy sáng mái

Máng nước

Tường bao

Diềm góc Cửa phụ

Mái chớp

Canopy

Lấy sáng tường

Cửa trời

Xà gồ mái

Xà gồ tường

Vì kèo
Cột

Cầu trụcDầm cầu trục

Cửa trời

Diềm mái

Quạt thông gió

Điều hòa mái
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MỘT SỐ
CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU

Nhà máy thiết bị điện Đông Anh
Diện tích: 2.448m2

Khối lượng kết cấu: 850 tấn
Sức nâng cầu trục : 500 tấn
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KcN hanaka - từ Sơn Bắc Ninh
Diện tích: 42.000m2

Khối lượng kết cấu: 1.500 tấn
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Nhà máy hJc Vina - Vĩnh Yên - Vĩnh phúc
Diện tích: 3.500m2

Khối lượng kết cấu: 143 tấn
Hình thức: Hợp đồng trọn gói

Tháp điểu khiển Cảng hàng không Nội Bài

Daiwa - Thăng Lpng IZ

Suncall thăng Long



24     TUANLONG STEEL        TUANLONG STEEL      25

công ty cổ phần hoá chất Đức giang - Lào cai
Diện tích: 30.000m2

Khối lượng kết cấu: 2.500 tấn
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Nhà máy bao bì nhựa xuất khẩu - OPEC PLASTICS
Diện tích: 15.000m2
Khối lượng kết cấu: 4.000 tấn

Nhà máy sản xuất gạch men tASA
Diện tích: 82.948 m2

Khối lượng kết cấu: 2.500 tấn
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cơ khí Quang trung
Diện tích: 7.888m2

Khối lượng kết cấu: 500 tấn
Hình thức: Hợp đồng trọn gói

Nhà máy gạch men catalan
Diện tích: 59.560
Khối lượng kết cấu: 1.800 tấn

Nhà ga hành khách - cảng hàng không thọ Xuân
Diện tích: 3.645m2

Khối lượng kết cấu: 650 tấn
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KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Nhà máy Quy chế từ Sơn
Diện tích: 10.920m2

Khối lượng kết cấu: 300 tấn
Hình thức: Hợp đồng trọn gói



cÔNg tY tNhh VẬt tƯ thiết BỊ tuấN LoNg
Nhà máy: Lô CN6 KCN xã Nguyên Khê,  Huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3882.3365   Fax: 04. 3882.2262
VP Giao dịch: 36 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3732 1199 - Fax: 04.3923.4488
Website: www.tuanlongsteel.com


