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1  THYAN COMPANY PROFILE 

 

I. THÀNH LẬP VÀ TRỤ SỞ CÔNG TY ‐ THY AN OVERVIEW 
 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Thy An được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

0303161454 ngày 09/01/2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Thy An 

Engineering là công ty hoạt động chuyên nghiệp hàng đầu trong lãnh vực phòng chống tác hại của 

sét tại Việt Nam và các nước lân cận. Là nhà phân phối các sản phẩm chống sét, cung cấp dịch vụ 

lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, tư vấn thiết kế các giải pháp, giám sát thi công, đo kiểm .v.v. về các hệ 

thống tiếp đất, chống sét, chống nhiễu, cân bằng điện thế và che chắn điện từ. Với trên 10 năm hoạt 

động, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, được khách hàng trong và ngoài 

nước tin tưởng hơn qua các công trình thực tế trên các lãnh vực như viễn thông, truyền hình, công 

nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế, văn phòng thương mại, nhà máy công nghiệp 

.v.v. / THY AN ENGINEERING CO., is founded the early of 2004, is one of the professional companies 

specialize  in the prevention of  lightning damaging effects at Vietnam and neighbor countries. We 

are  a  leader  in  Distribution,  Installation,  Maintenance,  Consultancy  and  Designing  services, 

supervision  of  installation  of  system, measuring  of  lightning  protection ,  Test  & Measurement 

Devices , grounding systems and transient voltage surge suppression technology. With more than 

10  years  of  operation,  we  have  been  high  appreciated  and  recommended  by  our  foreign  and 

Vietnamese  clients whom  trust  us  by  giving  us more  projects  in  domain  of  telecommunication, 

broad‐casting,  integrated  networking,  financial  banking,  education  &  health,  office  building, 

industrial factory, etc…. thanks to our experienced engineers, skill staffs, their loyalty at work and 

the  quality  of  work  Thy  An  Engineers  has  gained  many  valuable  experiences  raising  from 

implementation the lightning protection projects.  

 

TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN  

THE COMPANY NAME:  THY AN ENGINEERING CO.,LTD 

 

Trụ sở chính - Head office: 

Địa chỉ / Address : 169-23 Đường 204 Cao Lỗ, P. 4, Quận 8, TP.HCM 

Điện thoại / Phone : (84. 8) 3850 5678 (4 line); FAX : (84. 8) 3850 0559 

MST / Tax code  : 03 03 161 454 

Giám đốc / Director : Nguyễn Văn Đức 

Website  : www.thyan.vn ; E-mail : thyan-sg@thyan.com.vn  

 

Chi nhánh Miền Bắc / North Branch: 70/381 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
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II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - BUSINESS ACTIVITIES 
 Chống sét: Thiết kế, tư vấn và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền, Sản xuất, lắp 

ráp thiết bị và vật tư ngành chống sét / Lightning Protection: We are concentrated in the 

design, consultancy and installation of lightning protection and grounding systems  

 Viễn thông: Xây lắp công trình Bưu chính Viễn thông, Công nghệ Thông tin / 

Telecommunication: built up the telecom projects / Construction: Design, consultancy and 

implementation for all civil and Industrial architectural projects 

 CCTV: Thiết kế và lắp đặt hệ thống camera quan sát, truyền hình / CCTV: Design and 

installation Camera system 

 Bảo vệ: Thiết kế và lắp đặt hệ thống báo trộm, báo cháy và chữa cháy / Security: Supplying and 

installation Security, Fire Alarm, Sprinkler system 

 Tin học: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị máy văn phòng, hệ thống LAN, WAN / Computing & 

Networking: Supplying and installation Office machine, LAN – WAN System 

 Xây dựng: Thiết kết, tư vấn và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp  

  

III. ĐỐI TÁC – PARTNERS 

 

THY AN là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam của các hãng / Thy An Engineering is the 

sole distributor at Vietnam for some famous manufacturers, they are:  

 

APLICACIONES  
TECNOLOGICAS S.A. 

Tây Ban Nha: 

 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. được thành lập vào năm 1986 và là nhà sản xuất thiết 

bị chống sét an toàn và có công nghệ tiên tiến nhất. Công ty đã nổ lực rất lớn trong việc đầu tư 

nghiên cứu về hiện tượng sét và sự phát triển của dông sét; phát triển sản phẩm mới cũng như đã 

đầu tư nhà máy sản xuất tất cả các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chống sét. / Aplicaciones 

Tecnológicas S.A. is found in 1986. They are one of the world leading companies in lightning 

protection with the most advanced technologies, the company has a huge invested on R+D+I, to 

research on a lightning phenomena and its development, to develop new products and they have 

their own productive processes for all the range of products.  
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Aplicaciones Tecnológicas, S.A. đã được Hiệp Hội Tiêu Chuẩn và Xác Thực Tây Ban Nha 

(AENOR) cấp chứng nhận rằng Công ty AT3W đã thực hiện đầy đủ hệ thống đảm bảo chất lượng 

về thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo trì hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền theo tiêu chuẩn 

ISO 9001. Các dòng sản phẩm cụ thể như sau /. Aplicaciones Tecnológicas, S.A. registered by 

AENOR (Spainish Association of Regulation and Certification) with certifies that they have 

implemented a quality assurance system accordance with the UNE‐EN ISO9001:2008 for their 

products and services. The Lightning protection division are:  

 Điện cực phát xạ sớm Dat Controller Plus và FlashCaptor. External protection: Early 

Streamer Emission (ESE) Dat Controller Plus and FlashCaptor.  

 Các sản phẩm tiếp đất và Hóa chất giảm nhỏ điện trở suất của đất: Điện cực tiếp đất hóa 

học ApliRod, Hóa chất giảm điện trở đất ApliFill, ApliCem & Conductiver Plus, thiết bị 

đẳng thế / Earthing and Grounding Accessories: Earth Electrodes ApliRod, Ground 

Enhancing Products ApliFill, ApliCem & Conductiver Plus, Earth Pits, Spark Gap. 

 Hàn hóa nhiệt: Exothermic Welding / Exothermic Welding APLIWELD 

 Thiết bị triệt điện áp đột biến hoặc thiết bị chống quá áp trên đường nguồn điện, các 

đường dữ liệu, điện thoại và các hệ thống nối mạng khác / Internal protection: Surge 

Protection Devices for Power Supply, Data lines, Telecommunication lines, Coxial cables 

 Hệ thống cảnh báo sét Storm Detector / Preventive protection STORM DETECTOR 

 

 

 

 
CITEL2cp – Pháp  

France leader in Surge Protection: 
 

Được thành lập năm 1937, CITEL là một tập đoàn công nghiệp có chức năng thiết kế,  sản xuất 

thiết bị và đưa ra những giải pháp bảo vệ cho những thiết bị liên quan tới điện, hệ thống nối mạng 

và hệ thống mạng điện thoại cố định và di động, và hệ thống nguồn năng lượng mặt trời chống khỏi 

những quá áp tạm thời. Các dòng sản phẩm được thiết kế để bảo vệ cho những ứng dụng sau: / 

Founded in 1937, CITEL is an industrial group which designs, manufactures and markets solutions 

for the protection of electrical equipment, data, and fixed and mobile telephony as well as for 

photovoltaic installations against transient overvoltages. Their surge protectors are designed to 

protect for the following applications as: 

 Thiết bị chống quá áp trên đường nguồn điện AC dạng DIN Rail / DIN Rail AC Power 

Surge Protectors 

 Thiết bị chống quá trên cho hệ thống điện năng lượng mặt trời / Photovoltaic  Surge 

Protectors 

 Thiết bị chống quá áp trên đường nguồn điện AC / AC Power Surge Protectors 

 Thiết bị chống quá áp cho đường điện thoại / Telephone Line Surge Protectors 
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 Thiết bị chống quá áp cho đường dữ liệu / Data Line Surge Protectors 

 Thiết bị chống quá áp trên đường cáp đồng trục tần số cao / High Frequency Coaxial 

Surge Protectors 

 

 

 

 
ALLTEC  

CORPORATION 

 

Tập đoàn Alltec là đơn vị hoạt động chuyên 

nghiệp về lĩnh vực tiếp đất, chống quá áp đột 

biến và chống sét trực tiếp, Alltec tập trung vào việc thiết kế và đưa ra giải pháp kỹ thuật theo từng 

yêu cầu cụ thể của khách hàng. Trãi qua nhiều thập kỷ, Alltec đã mang đến cho khách hàng những 

sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của mình, đã đưa ra những phương pháp tốt nhất nhằm giảm rủi 

ro và đã ứng dụng những đánh giá này một cách cơ bản và xem như là những giải pháp kỹ thuật về 

chống sét một cách toàn diện. Thiết bị bao gồm các dòng sản phẩm sau. / ALLTEC  is  an 

international,  full‐service  company  specializing  in customized  design &  engineering  solutions for 

grounding/earthing  &  bonding, surge/transient  protection,  and lightning  protection. They  offer 

decades  of  knowledge  and  experience  to  our  customers,  advising  of  the  best methods  for  risk 

mitigation, and ultimately applying those evaluations as comprehensively engineered solutions for 

today’s infrastructure challenges. Their products lines be included: 

 Kim phân tán điện tích TerraStat® / TerraStat®Charge Dissipation Terminals 

 Thiết bị chống quá áp DynaShield® / DynaShield® Surge Protection Devices  

 Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm TerraStreamer® / TerraStreamer®  Early Streamer 

Emission Terminals  

 Hệ thống điện cực tiếp đất hóa học TerraDyne® / TerraDyne® Electrolytic Grounding 

Systems  

 Hóa chất làm giảm điện trở suất của đất TerraFill® / TerraFill® Low‐Resistivity 

Grounding Backfill 

 Giải pháp hàn hóa nhiệt TerraWeld® / TerraWeld® Exothermic Welding  
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CHAUVIN ARNOUX – Pháp  

Đơn vị dẫn đầu khu vực Châu Âu chuyên 

nghiệp về thiết bị đo lường và kiểm tra cầm 

tay  

 The European Leader specialized in portable Test & Measurement Instruments 

Chauvin Arnoux được thành lập vào năm 1893 bởi ông Raphael CHAUVIN và Ông René 

ARNOUX, 120 năm sau, việc đầu tư một cách táo bạo luôn tiếp diễn và HÃNG ngày nay là Tập 

đoàn CHAUVIN ARNOUX, chuyên nghiệp về lĩnh vực đo lường với vô số các thiết bị đo nguồn 

điện và các thiết bị đo thuộc về vật lý khác. / In 1893 Raphael CHAUVIN  and René ARNOUX joined 

together to found CHAUVIN ARNOUX. 120 years later, the adventure continues and the firm is now 

the parent company of the CHAUVIN ARNOUX  Group, specializd in the measurement of electrical 

and physical quantities. 

Dụng cụ đo kiểm của chúng tôi đa dạng chủng loại có thể đáp ứng được những yêu cầu của khách 

hàng về tiêu chuẩn cũng như đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng cho các dòng sản phẩm 

sau: / The wide variety of our instruments enables us to meet the requirements of the standards 

and customers' expectations in the following fields: 

 Thiết bị kiểm tra về an toàn điện: Dụng cụ kiểm tra khi lắp đặt điện, máy đo cách điện, kềm 

đo sự rò dòng điện, máy đo điện trở suất của đất, máy đo trở kháng thấp, máy đo điện xoay 

chiều /  electrical testing and safety: installation testers, insulation testers, leakage current 

clamps, earth/ground testers, micro‐ohmmeters, rotation testers, etc 

 Máy đo chất lượng mạng lưới điện / network quality: power and harmonics clamps, network 

analysers 

 Hàng loạt thiết bị đo thuộc về vật lý: thiết bị định định chuẩn, nhiệt kế, thiết bị cảm biến, áp 

kế, lux kế, thiết bị đo âm thanh, thiết bị đo số vòng quay…./    physical quantities: 

calibrators, thermometers, sensors, manometers, luxmeters, sound level meters, 

tachometers, etc., 

 Dụng cụ sử dụng trong phòng thí nghiệm: dụng cụ sử dụng trong phòng đào tạo, máy đo 

analog / laboratory instrumentation: training case, analogue testers 

 Nhãn hiệu được hưởng lợi từ phòng nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Chauvin cùng 

với việc cơ cấu sản xuất tích hợp đã dẫn đến sự phát triển của dòng sản phẩm có uy tín nhất 

như thiết bị phân tích chất lượng nguồn điện Qualistar® analyser, máy ghi dữ liệu điện năng 

PEL logger và thiết bị cảm biến Digiflex® sensors, cả hai dòng này vừa mới nhận được giải 

thưởng bởi (Electron d'Or and Electron d'Argent in the Electrical Instrumentation category) / 
The brand benefits from the Group's R&D and integrated production structures which have 

led to the development of flagship products such as the Qualistar® analyser, the PEL logger 

and the Digiflex® sensors, which have both recently been awarded prizes by the profession 

(Electron d'Or and Electron d'Argent in the Electrical Instrumentation category) 
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IV. QUY MÔ / SCOPE OF BUSINESS 
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4.1 Vốn kinh doanh / Business capital 

- Vốn điều lệ / Legal capital: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/ 03 billion VND    

- Tài sản / Fixed Assets: trên 3 tỷ đồng / More than 03 billion VND 

 

4.2      Tổ chức và nhân sự / Staffing 

Để phù hợp với yêu cầu quản lý, bộ máy hoạt động của công ty được tổ chức một cách gọn nhẹ và 

hết sức hợp lý. Họ là tập hợp của một nhóm kỹ sư, những chuyên gia trẻ tuổi, năng động. Họ luôn 

sẳn sàng làm việc với khách hàng một cách chặt chẽ trong việc đánh giá và triển khai những giải 

pháp chống sét. Các phòng ban theo chức năng hoạt động như sau: / Our company management 

structure  is  organized  logically  and  reasonable.  They  gather  a  group  of  young,  qualified  and 

energetic  specialist  and  engineer.  They  are  always  ready  to  work  closely  with  customer  in 

evaluating and  implementing Lightning Protection Solution. Our activities  is based on  the official 

departments, they are divided into: 

 Nhân sự: 20 người / Staff: 20 persons  

 Tiến sĩ: 1 người phụ trách đào tạo, cố vấn và nghiên cứu phát triển. / there is one PhD in 

charge of training, consultant and development research 

 Đại Học: 3 kỹ sư điện, 2 kỹ sư điện tử viễn thông, 1 kỹ sư xây dựng, 1 kiến trúc sư; 3 cử 

nhân Quản trị kinh doanh; 2 cử nhân tài chính kế toán / there are 7 (seven) persons who 

graduated  universities  specialized  in  electronic,  IT,  Engineer,  Architect  and  3  (three) 

persons Bachelor of  business administration and  2  (two) persons Bachelor of  financial 

accounting. 

 02 người trình độ trung cấp kỹ thuật điện / 02 persons have graduated intermediate level 

of electronic techniques. 

 04 người trình độ trung cấp xây dựng / 04 persons have graduated intermediate level of 

construction 

 01 nhân viên bộ phận bảo hành và hỗ trợ khách hàng / 01 person  in charge of Warranty 

Dep and Customer services.  

 

 Tổ chức: 5 Phòng ban / Organization : 5 Departments 

 Ban Giám Đốc bao gồm / Management Board:  

- Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung toàn công ty. / Director: 

has responsibility to manage and operate the company activities smoothly 

- Phó Giám Đốc 1: Phụ trách chống sét và thiết bị viễn thông tin học. Deputy 

Director 1: has  responsibility  to develop business as  the  lightning protection and 

Telecom – Computing networking system. 

- Phó Giám Đốc 2: Phụ trách thiết kế và thi công công trình xây dựng / Deputy 

Director 2: his duties to design and implement all the construction projects 

- Giám đốc Chi nhánh : 2 Giám đốc Chi nhánh tại Miền Bắc và Miền Trung / Branch 

Manager: 1 person  for the north branch and 1 person  for  the middle of Vietnam 

Branch 
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 Phòng dự án và phát triển thị trường: Phụ trách triển khai các dự án / Project Divisions and 

Marketing  Development  Section:  To  be  in  charge  of  marketing,  following  up  and 

management the projects.  

 Phòng kinh doanh phân phối / Distribution Department: they take care all customers who 

are considered as Dealers for Vietnam market following company’s strategies. 

 Phòng kỹ thuật và triển khai: Phụ trách thiết kế, tư vấn về chống sét, điện, CCTV và thiết 

kế công trình xây dựng và thi công công trình / Technical Department: To be in charge of 

design, consultancy of Lightning protection, Electronic, CCTV and Construction fields and 

implementation works. 

 Phòng nhập khẩu / Importing  Department:  they  have  a  closely  relationship  with 

forwarders and having responsibility to make customs clearance. 

 Phòng hành chính & kế toán / Accounting and Administration Department 

 

Ngoài ra công ty còn có một lực lượng đông đảo là cộng tác viên tư vấn, đội ngũ công nhân làm việc 

bán chính thức trên các tỉnh thành khắp cả nước với nhiệm vụ tư vấn, phát triển thị trường và thi công 

lắp đặt. Besides having a strong and well‐equipped technical team, THY AN also have an enormous 

support  from  several of  its  co‐ordinator and  consultant and workers. They are  senior  specialist  in 

Electronic  and  telecom who working  in  different  government  organizations  including Universities, 

Research  Institute  of  Posts  &  Telecoms. With  their  valuable  experiences make  Thy  An  technical 

proposal not only more advanced and but also more feasible 
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V. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU / THE  TYPICAL 
CUSTOMERS AND PROJECTS 

Trong thời gian hoạt động vừa qua, đội ngũ kỹ thuật và nhân viên của chúng tôi đã không ngừng nâng cao 

các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật cũng như đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá thông qua 

quá trình tư vấn - triển khai các dự án chống sét trực tiếp và lan truyền có quy mô lớn. / With more than 10 

years of operation, our specialist and engineers have gained many practical experiences  in designing and 

implementing number of nation‐wide lightning protection systems throughout provinces of Vietnam.  

Sau đây là một số công trình về hệ thống chống sét, xây dựng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ và sản phẩm của 

công ty Thy An cung cấp / Here is some typical lightning protection projects and construction which Thy An 

honored to be a successful bidder, they are included: 

5.1 DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 (METRO SUBWAY – LINE 1)  
/ HO CHI MINH CITY URBAN RAILWAY CONSTRUCTION PROJECT BEN THANH‐SUOI TIEN SECTION 

(LINE 1) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp / Project name:  Supplying and 

installation the lightning protection systems for site offices at opera house and Bason 
- Địa điểm triển khai: Cảng Ba Son và Nhà hát Thành Phố / Installation Site: Ba Son port and Ben 

Thanh Opera House 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét FlashCaptor và vật tư tiếp đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas / 

Equipment:  FlashCaptor  Early  Streamer  Emitters  and  earthing  accessories  from  Aplicaciones 

Tecnologicas 
 

5.2 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TP. QUY NHƠN / INVESTMENT  & 

CONSTRUCTION PROJECT’S MANAGEMENT UNIT OF QUY NHON CITY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị chống sét lan truyền / Project name:  Supplying and 

installation Data surge protection Devices 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Địa điểm triển khai: 93 Phan Bội Châu , Thành Phố Quy Nhơn , Tỉnh Bình Định. / Installation Site: 

93 Phan Boi Chau Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province 
- Thiết bị lắp đặt / Equipment: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường mạng LAN ATLAN24 của 

hãng Aplicaciones Tecnologicas / Equipment: Data Surge Protection Devices  (SPD) ATLAN24  from 

Aplicaciones Tecnologicas. 
 
5.3 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ / POSTING CENTRAL GOVERNMENT – T78 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị cắt lọc sét cho Văn phòng Chính phủ / Project name: 

Supplying and installation the surge overvoltages protection panel 
- Nhà thầu: Cục Bưu điện Trung ương 
- Địa điểm triển khai: TP Hà nội, TP. HCM (Số 01 Đoàn Công Bửu, Q.3, TP. HCM) / Installation site: 

Ha Noi City and HCM City (at 01 Doan Cong Buu, Ward 7, District 3, HCMC) 
- Thiết bị lắp đặt / Equipment: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Citel 

DS150E, DS100EG, DS70RS, DSH125. / CITEL AC Surge Protection DS Series. 
  

5.4 VĂN PHÒNG TỈNH ỦY TÂY NINH / TAY  NINH  PROVINCIAL  COMMITTEE OF  THE  PARTY  ‐ 

OFFICE 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền thuộc dự án: “Hệ thống chống sét 

lan truyền các cơ quan Đảng khối huyện, thị tỉnh Tây Ninh”. / Project  name:  “Supplying  and 

installation the Lightning Protection Systems  for the Office of the District party committee and the 

City party committee ‐ Tay Ninh Province” belong to Project 47 Tay Ninh Province 
- Địa điểm triển khai: tại 09 Huyện của Tỉnh Tây Ninh / Installation  site:  09 Districts of  Tay Ninh 

Province 
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- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Aplicaciones 
Tecnologicas, lan truyền dữ liệu của hãng Cylix và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas  surge protection devices, Cylix 

Data surge protection, Aplicaciones Tecnologicas accessories for earthing system 
  

5.5 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TÂY NINH  
DEPARTMENT OF INFORMATION & COMMUNICATION OF TAY NINH PROVINCE 

- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét cho Các Đơn Vị trong tỉnh Tây Ninh”/ Project name: 
Supplying the Lightning Protection system for Agencies belong to Tay Ninh Province 07 Departments 

of Tay Ninh Province 
- Địa điểm triển khai: tại 07 Sở trong Tỉnh Tây Ninh / Installation  site:  at  07 Departments which 

belong to Tay Ninh Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Aplicaciones 

Tecnologicas ATSHOCK, ATFILTER, lan truyền dữ liệu của hãng Cylix PCH, MTJ và các vật tư 
làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas AT-10L, Apliweld.  / Equipment: 

Aplicaciones Tecnologicas surge protection devices ATSHOCK, ATFILTER; Cylix Data surge protection 

PCH, MTJ; Aplicaciones Tecnologicas accessories for earthing system AT‐10L, Apliweld 
 

5.6 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG / DEPARTMENT OF INFORMATION 

& COMMUNICATION OF ĐAK NONG PROVINCE 
- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống tủ nguồn 3 pha / Project name: 

Supplying the Overvoltage Protection system and 3‐phase power supply cabinet 
- Địa điểm triển khai: 23/3 Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông / Installation site :23/3 Gia Nghia, Đăk 

Nong Province 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Aplicaciones 

Tecnologicas ATCOMPACT và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas 
AT-10L, Apliweld và vật tư điện LS / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas surge protection devices 
ATCOMPACT; Aplicaciones Tecnologicas accessories for earthing system AT‐10L, Apliweld; LS CB and 

the other accessories 
 

5.7 SỞ  VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG / KIEN GIANG DEPARTMENT OF 

CULTURE, SPORTS AND TOURISM 
- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền. / Project name: To be equipped 

the Lightning and Overvoltage Protection system 
- Địa điểm triển khai: 981 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang/ 

Installation site: 981 Nguyen Trung Truc, W. An Binh, Rach Gia, Kien Giang Province 
- Nhà Thầu: Phương Nam Kiên Giang / Bidder: Phuong Nam Kien Giang 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường dữ liệu của hãng Cylix MTJ, kim thu sét 

TerraStreamer và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas./  Equipment 

Data  surge  protection  devices  Cylix MTJ;  TerraStreamer  ESE,  Aplicaciones  Tecnologicas  earthing 

accessories. 
  

5.8 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI / DEPARTMENT  OF  NATURAL 

RESOURCES AND ENVIRONMENT ĐỒNG NAI PROVINCE 
- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét lan truyền / Project  name:  To  be  equipped  the 

Overvoltage Protection system  
- Địa điểm triển khai: Số 520, đường Đồng khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai / 

Installation site: 520 Dong Khoi Street, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
- Nhà Thầu: Công ty CP Tin Học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn Citel M series, trên đường dữ liệu 

ATLAN24 và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: 
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Citel  M100  series  SPDs,  data  surge  protection  devices  ATLAN24  and  Aplicaciones  Tecnologicas 

resistance accessories 
 

5.9 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM / DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENT HOCHIMINH CITY 
- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền / Project name: To be equipped 

the Lightning and Overvoltage Protection system 
- Địa điểm triển khai: 63 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh / Installation site: 63 Ly Tu Trong, 

District 1, Ho Chi Minh City 
- Nhà Thầu: Công ty Tư Vấn Thương Mại Đông Quân. / Bidder: Dong Quan Information Technology 

Co., Ltd., 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn ATCOMPACT, trên đường dữ liệu 

Cylix PCH, MTJ, kim thu sét Cirprotec NLP và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: ATCOMPACT SPD, data surge protection devices Cylix MTJ; 

Aplicaciones Tecnologicas earthing resistance accessories 
  

5.10 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG / DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT HAI PHONG CITY 
- Tên công trình: Trang bị hệ thống chống sét lan truyền. / Project  name:  To  be  equipped  the 

Overvoltage Protection system 
- Địa điểm triển khai: Số 275 Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng / Installation site: 275 

Lach Tray ‐ Ngo Quyen ‐ Hai Phong City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn ATCOMPACT, trên đường dữ liệu 

Cylix PCH, MTJ và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas Equipment: 

ATCOMPACT  SPD,  Data  surge  protection  devices  Cylix  MTJ;  Aplicaciones  Tecnologicas  earthing 

resistance accessories 
  

5.11 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÀ MAU / DEPARTMENT  OF  INFORMATION  AND 

COMMUNICATIONS OF CA MAU PROVINCE 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho Sở Thông tin & Truyền Thông 

Cà Mau / Equipment:    Supplying  and  installation  the  surge  protection  system  for Department  of 

Information and Communications of Ca Mau Province 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học và Thương Mại Đại Trần Gia / Bidder: Dai Tran Gia Informatic & 

Trading Co., LTD. 
- Địa điểm triển khai: Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau / 

Installation site: 284 Tran Hung Dao, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường dữ liệu của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas; vật tư tiếp đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas /  Equipment: 

Aplicaciones  Tecnologicas AC  Power  surge  protection  devices  and Data  Surge  protection  devices; 

Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
  

5.12 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI / DONG NAI DEPARTMENT OF FINANCE 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho Sở Tài Chính Đồng Nai./ Project name: 

Supplying the Surge Protection Devices for Department of Finance of Dong Nai Province 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghệ và Dịch Vụ Minh Phong / Bidder: Minh Phong Technology & 

Services Co., LTD. 

- Địa điểm triển khai: Số 42 Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai/ Installation  site:   42 Cach Mang Thang 8 Street, Ward Quang Vinh, Bien Hoa City, Dong Nai 

Province 
Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường dữ liệu của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Power  surge  protection 

devices and Data Surge protection devices 
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5.13 TRẠM BIẾN ÁP 110kV HƯƠNG SƠN / TRANSFORMER STATION 110kV HUONG SON 
- Tên công trình: Cung cấp hợp chất giảm điện trở suất phục vụ công trình Trạm Biến Áp Hương Sơn / 

Project name: Supplying the soil conductivity enhancer APLIFILL® 
- Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11 / Bidder name: Song Đa 11 Joint Stock Company 
- Địa điểm triển khai: xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh / Installation site: Commune 

Son Quang, Hương Sơn District, Ha Tinh Province, VN 
- Thiết bị lắp đặt: Vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas ApliFill 

185 bao / Equipment : Aplicaciones Tecnologicas the soil conductivity enhancer APLIFILL® 185 bags 
 

5.14 TRẠM BIẾN ÁP 110kV CẨM KHÊ – PHÚ THỌ / TRANSFORMER STATION 110kV CAM KHE – 

PHU THO 
- Tên công trình: Cung cấp hợp chất giảm điện trở suất phục vụ thi công công trình Trạm Biến Áp 

110kV Cẩm Khê - Phú Thọ / Project name: Supplying the soil conductivity enhancer APLICEM® for 
Transformer Station 110kV 

- Nhà thầu: CN Công Ty CP Sông Đà 12 tại Hà Nội - XN Sông Đà 12.11 / Bidder name: HA NOI 
BRANCH OF SONG DA 12 JOINT STOCK COMPANY - FACTORY SONG DA 12.11 

- Địa điểm triển khai: Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ / Installation site: Commune Son 

Tinh, Cam Khe District, Phu Tho Province, Viet Nam 
- Thiết bị lắp đặt: Vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas Aplicem 

85 bao / Equipment : Aplicaciones Tecnologicas the soil conductivity enhancer APLICEM® 84 bags 
 

5.15 TRẠM BIẾN ÁP 110kV TEXIONG / TRANSFORMER STATION 110kV TEXIONG 
- Tên công trình: Cung cấp hóa chất giảm điện trở đất và tư vấn thi công hệ thống đạt được trị số: ≤ 0,5 

Ω / Project  name:  Supplying  the  soil  conductivity  enhancer APLIFILL®  and  engineering  consultant 

services how to make the earthing system getting at results: ≤ 0,5 Ω 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin / Bidder name: The 

Information Technology Development & Application Joint Stock Company 
- Địa điểm triển khai: Trạm biến áp 110kV Texiong, Móng Cái, Quảng Ninh - Khu công nghiệp Hải 

Yên, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / Installation site: Hai Yen  Industrial 
Zone, Hai Yen Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province, Viet Nam 

- Thiết bị lắp đặt: Các vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas 
ApliFill / Equipment : Aplicaciones Tecnologicas the soil conductivity enhancer APLIFILL® 
 

5.16 TRẠM BIẾN ÁP 110KV TẰNG LOỎNG 2 / TRANSFORMER STATION 110kV TẰNG LOỎNG 2 
- Tên công trình: Cung cấp hóa chất giảm điện trở đất và tư vấn thi công hệ thống đạt được trị số: ≤ 0,5 

Ω / Project  name:  Supplying  the  soil  conductivity  enhancer  APLIFILL®,  Conductiver  Plus  and 

engineering consultant services how to make the earthing system getting at results: ≤ 0,5 Ω 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Lắp Máy và Xây Dựng Điện (IEC)/ Bidder name: The  Installation and 

Electric Construction Joint Stock Company (IEC) 
- Địa điểm triển khai: Trạm biến áp 110kV Tằng Loỏng 2, Khu CN Tằng Loỏng – Huyện Bảo Thắng – 

Tỉnh Lào Cai/ Installation site: Tằng Loỏng Industrial Zone, Ward Bao Thang, Lao Cai Province, Viet 

Nam 
- Thiết bị lắp đặt: Các vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas 

ApliFill, Conductiver Plus AT-10L/ Equipment : Aplicaciones Tecnologicas ApliFill, Conductiver Plus 

AT‐10L 
 

5.17 TRẠM BIẾN ÁP 110kV BÌNH VÀNG, VỊ XUYÊN, HÀ GIANG/ TRANSFORMER  STATION 

110kV BINH VANG 
- Tên công trình: Cung cấp hóa chất giảm điện trở đất và tư vấn thi công hệ thống đạt được trị số: ≤ 0,5 

Ω/ Project name: Supplying the soil conductivity enhancer APLICEM® and CONDUCTIVER PLUS and 

engineering consultant services how to make the earthing system getting at results: ≤ 0,5 Ω 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tín Đạt / Bidder name: Tin Dat Consutancy & 

Construction Company 
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- Địa điểm triển khai: Trạm biến áp 110kV Bình Vàng, Vị Xuyên, Hà Giang / Installation  site: Vi 
Xuyen, Ha Giang Province, Viet Nam 

- Thiết bị lắp đặt: Các vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas 
APLICEM và Conductiver Plus/ Equipment  : Aplicaciones Tecnologicas APLICEM and Conductiver 

Plus 
 

5.18 TRẠM BIẾN ÁP 110kV MƯỜNG SO – LAI CHÂU / TRANSFORMER STATION 110kV MUONG 

SO 
- Tên công trình: Cung cấp hợp chất giảm điện trở suất phục vụ công trình Trạm Biến Áp Mường So / 

Project  name:  Supplying  the  soil  conductivity  enhancer  APLICEM®,  APLIFILL®  and  CONDUCTIVER 

PLUS for the Transformer Station 110kV Muong So 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Lực Thanh Hóa / Bidder  name:  Thanh  Hoa  Electric 

Construction Joint Stock Company 
- Địa điểm triển khai: Trạm biến áp 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu / Installation  site:  the 

Transformer Station 110kV Muong So, Lai Chau Province, Viet Nam 
- Thiết bị lắp đặt: Các vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas 

APLICEM 105 bao và Conductiver Plus 40 thùng và APLIFILL 15 bao / Equipment: Aplicaciones 

Tecnologicas 105 bags APLICEM, 15 bags APLIFILL and Conductiver Plus 40 boxes 
 

5.19 TỔNG CỤC THỐNG KÊ / INTEGRATED DATA CENTER – GENERAL STATISTICS 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 

tính và truyền số liệu của Trung Tâm tích hợp dữ liệu. / Project name: Supplying and installation the 

lightning  protection  for  computing  networking  system  and  data  transferring  of  The  Integrated 

Center 
- Địa điểm triển khai: Hà Nội / Installation site: Ha Noi Capital 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Citel DS150E, 

DS100EG, DS70RS, DSH125./ Equipment: CITEL AC Surge Protection DS Series. 
 

5.20 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI / THE PLANNING 
& FINANCE DEPARTMENT, DINH QUAN DISTRICT, DONG NAI PROVINCE 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho Trụ sở làm việc 
tại Phòng tài chính Huyện. / Project name: Supplying and installation the inside & outside Lightning 

Protection systems 
- Địa điểm triển khai: Trụ sở làm việc tại Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai / Installation Site: Dinh 

Quan District, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét FlashCaptor; Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện 

ATCOMPACT, ATFILTER; đường dữ liệu ATLAN; các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Surge  Protection Devices  (SPD) ATCOMPACT  ‐ ATFILTER, 

Data surge protection ATLAN, FlashCaptor & Earthing Accessories from Aplicaciones Tecnologicas 
 

5.21 VIETNAM AIRLINES 
- Tên công trình: Sửa chữa các Hệ thống chống sét tiếp đất tại các đài kiểm soát không lưu khu vực 

miền trung và các trạm Rada. / Project name: Completing the Inside and Outside Lightning Protection 

systems  for  the  Air  Control  and  Radio  Detection  and  Ranging  (Radar)  Stations  at  the  Vietnam’s 

middle zones 
- Các địa điểm triển khai: 

 Đài kiểm soát không lưu Phù Cát và Trạm Rada Quy Nhơn 
 Mua sắm thiết bị bổ sung cho các Đài dẫn đường VOR/DME và NDB 
 Đầu tư và khai thác trạm ADS-B Côn Sơn 
 Đài dẫn đường DVOR/DME Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc 
- Installation Site:  

 The Air Control and Radio Detection and Ranging (Radar) Stations at Quy Nhon Province. 
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 Completing  the  lightning  and  surge  protection  devices  for  the  control  towers  VOR/DME  and 

NDB. 
 Investment and Exploitation ADS‐B Con Son Stations. 
 DVOR/DME Radio Navigation Phu Quoc Island International Airport 

- Thiết bị lắp đặt: ATCOMPACT, ATFILTER, ATSUB Series, ApliRod, ApliFill, Apliweld, Citel 
CBB Series, Alltec Disipation Terminals TS Series, TerraFill / Equipment: ATCOMPACT, ATFILTER, 

ATSUB Series, ApliRod, ApliFill, Apliweld, Citel CBB Series, Alltec Dissipation Terminals TerraStat TS 

Series, TerraFill 
 

5.22 VIETNAM AIRLINES 
- Tên công trình: "Mua sắm thiết bị cấp nguồn và thiết bị chống sét" thuộc Dự Án “Đầu tư các trạm 

ADS-B tại khu vực phía Bắc”. / Project name: Purchasing power supply devices and SPDs belong to 

the project: "Investment the ADS‐B Stations at Northern area” 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay/ Bidder name: AIR TRAFFIC TECHNICAL COMPANY 

LIMITED 
- Địa điểm triển khai: Nội Bài, Điện Biên, Mộc Châu, Thọ Xuân, Vinh và Đồng Hới. Installation Site: 

at these provinces: Noi Bai, Dien Bien, Moc Chau, Tho Xuan, Vinh and Dong Hoi province. 
- Thiết bị lắp đặt: ATFILTER, ATSUB Series, ATFONO RJ45, ApliRod, ApliFill, , Alltec Disipation 

Terminals TS Series/ Equipment: ATCOMPACT, ATFILTER, ATSUB Series, ApliRod, ApliFill, Citel CBB 

Series, Alltec Dissipation Terminals TerraStat TS Series 

 
5.23 VIETNAM AIRLINES 
- Tên công trình: "Cung cấp thiết bị chống sét và tiếp đất cho trạm VHF/VSAT" thuộc Dự Án “Đầu tư 

xây dựng trạm VHF/VSAT Côn Sơn”. Project name:  "Supplying  the  surge protection devices and 

earthing  materials  for  the  VHF/VSAT  Station"  belong  to  the  project:  "Building  investment  the 

VHF/VSAT Con Son Station” 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay / Bidder name: AIR TRAFFIC TECHNICAL COMPANY 

LIMITED 
- Địa điểm triển khai: Đảo Côn Sơn / Installation Site: Con Son Island  
- Thiết bị lắp đặt/ Equipment: ATCOMPACT, ATFILTER, ATSUB Series, ApliRod, ApliFill, Citel 

CBB Series, Alltec Disipation Terminals TS Series 
 

5.24 TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỈNH ỦY - TỈNH ĐAKNONG / DAK NONG PROVINCE OF CONSTRUCION 
PROJECT MANAGEMENT BOARD 

- Tên công trình: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chống sét lan truyền cho Hệ thống mạng tin học tại Trụ 
sở làm việc Tỉnh Ủy. / Project name: Supplying and  installation the overvoltage protection system 

for the Computing and Networking Systems at the Office of the Provincial Party Committee’s head 

office 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Địa điểm triển khai: Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Tỉnh Đắk Nông. / Installation Site: The head office 

of Đak Nông Provincial Committee of the Party – Office 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện ATCOMPACT, lan truyền dữ 

liệu của hãng Cylix và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / 
Equipment: Surge Protection Devices (SPD) ATCOMPACT, Cylix Data surge protection & Aplicaciones 

Tecnologicas earthing accessories 
 

5.25 CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH/ HO CHI MINH CITY POLICE 
- Tên công trình: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chống sét trực tiếp cho phòng PC16. / Project name: 

Supplying and installation the lightning protection system for PC16 
- Địa điểm triển khai: Phòng PC16 - 324 Hòa Hưng, P.13, Q. 10, TP. HCM. / Installation Site: PC16 ‐ 

324 Hoa Hung, W. 13, District 10, Ho Chi Minh City 
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- Thiết bị lắp đặt:  Dat Controler Plus 30 ESE và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Dat  Controler  Plus  30  ESE  &  Aplicaciones  Tecnologicas 

earthing accessories 
 

5.26 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH/ THE SUPREME PEOPLE’S PROCURACY OF 

VIETNAM 
- Tên công trình: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chống sét lan truyền. / Project name:  Supplying and 

installation the overvoltage protection system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin học Công Minh Nết. Bidder: COMNET Company Limited 
- Địa điểm triển khai: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM. / Installation Site: 131 Nam Ky 

Khoi Nghia, District 3, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện ATCOMPACT, Citel M200 và 

các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Surge Protection 

Devices (SPD) ATCOMPACT, Citel M200 & Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.27 ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BAYON / BAYON RADIO AND TELEVISION 
- Tên công trình: Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho tháp 

anten và phòng thu âm / Project  name:  Supplying  and  providing  installation  guide  services  the 

Lightning Protection & Surge Protection Systems for Tower & Studio Room 
- Nhà thầu: SOFIA EXPRESS AG CORPORATION, 35 chemin du Barrage, Lac Beauport (Qc), 

Canada G3B 0Z9 / Bidder: SOFIA EXPRESS AG CORPORATION, 35 chemin du Barrage, Lac Beauport 

(Qc), Canada G3B 0Z9 
- Địa điểm triển khai: Russey Strass Village, S/K Niroth, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia / 

Installation site: Russey Strass Village, S/K Niroth, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia 
- Thiết bị lắp đặt : Kim thu sét Alltec TSE-60, Thiết bị chống sét lan truyền PowerTrip, Hệ thống kim 

phân tán năng lượng sét TS-400 và TS-500, đẳng thế cân bằng tiếp đất AT-50K. / Equipment: Alltec 

TSE‐60;  Alltec  TVSS  PowerTrip;  Lightning  Dissipation  Terminals  TerraStat  TS‐400  and  TS‐500  and 

Spark Gap for earthing bonding AT‐50K 
 

5.28 ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN / THAI NGUYEN  PROVINCE 
TELEVISION & BROADCASTING CENTER 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho Trung tâm Phát 
thanh Truyền hình. / Project  name:  Supplying  and  installation  the  lightning  protection  system 

(lightning rod); and the surge protection systems for Thai Nguyen Province Television & Broadcasting 

Center 
- Nhà thầu: Xí nghiệp DTH-Tổng công ty VTC Hà nội / Bidder: DTH Electronics Enterprise – VTC Head 

of Company 
- Thiết bị lắp đặt : Kim thu sét, Thiết bị chống sét lan truyền, Hệ thống tiếp đất điện trở trở thấp của 

hãng Aplicaciones Tecnologicas. Hệ thống tiếp đất sử dụng công nghệ đặc biệt gồm các điện cực hóa 
học Aplirod AT-32H, hóa chất gia cường giảm điện trở tiếp đất  Coductiver Plus, đẳng thế cân bằng 
tiếp đất AT-50K. / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  Dat  Controler  Plus  60;  Aplicaciones 

Tecnologicas AC  Surge Protection Devices protection; Aplicaciones Tecnologicas Earth  termination 

system  increasing  the  earthing  resistance  including  Aplirod  AT‐32H,  Conductiver  Plus  AT‐10L  and 

Spark Gap for earthing bonding AT‐50K 
 

5.29 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ THỌ / PHU  THO  TELEVISION  AND 
BROADCASTING STATION 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét, chống nhiễu thuộc công trình Trung 
tâm Phát thanh Đài Truyền Hình Tỉnh Phú Thọ. / Project name: Supplying and installation the anti‐

interference and earthing system for project: “Phu Tho Television and Broadcasting Center” 
- Địa điểm triển khai: : Trung tâm Phát thanh Đài Truyền Hình Tỉnh Phú Thọ - Địa chỉ : Đồi Thịnh, Xã 

Trưng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ / Installation site: Phu Tho Television and Broadcasting 
Station – Add: Doi Thinh, Trung Vuong, Viet Tri City, Phu Tho Province 
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- Thiết bị lắp đặt: Chống nhiễu sóng điện từ trường cho các studio, các vật tư hóa chất nhằm tăng 
cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  anti‐interference  system 

against  from  electro  magnetic  field  wave  for  studio  room.  Aplicaciones  Tecnologicas  Earthing 

Accessories 
 

5.30 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC II (VNP2) / TELECOMMUNICATION 

SERVICES CENTER OF ZONE 2 (VNP2) 
- Tên công trình: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét cho tòa nhà Vinaphone Cần Thơ ». / Project 

name: “Supplying and installation the Lightning Protection System for Can Tho Vinaphone Building” 
- Địa điểm triển khai:: Tòa nhà Vinaphone Cần Thơ – KDC Hưng Phú 1, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 

/ Installation site: Can Tho Vinaphone Building – Hung Phu  I Residential Quarter, Cai Rang District, 
Can Tho Province 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét đánh trực tiếp kiểu phân tán sét Alltec TerraStat TS-100 và TS-
400, Thiết bị chống sét lan truyền ATCOMPACT và các vật tư hóa chất nhằm tăng cường điện trở đất 
của hãng Aplicaciones Tecnologicas: Conductiver Plus AT-10L, TerraFill (Alltec-Mỹ) / Equipment: 

The  Lightning  Dissipation  Terminal  Alltec  TerraStat  TS‐100  &  TS‐400;  Aplicaciones  Tecnologicas 

Surge Protector ATCOMPACT and Earth termination system Conductiver Plus AT‐10L, TerraFill (Alltec 

– USA) 
 

5.31 BƯU ĐIỆN TỈNH YÊN BÁI / YEN BAI POST OFFICE 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp bảo vệ cho tháp Angten thuộc công 

trình: «Bổ sung hệ thống chống sét cho tổng đài HOST tỉnh Yên Bái ». / Project name: Supplying and 

installation  the  Lightning Dissipation  Terminal  and  earthing  system protection  for Antenna  tower 

height 105met belong  to  the project:  “Completing  the  lightning  system  for HOST PABX – Yen Bai 

Province” 
- Địa điểm triển khai:: 27 Đinh Tiên Hoàng, Tỉnh Yên Bái / Installation site: 27 Dinh Tien Hoang, Yen 

Bai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét đánh trực tiếp kiểu phân tán sét Alltec TerraStat TS-500, các vật 

tư hóa chất nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas: Conductiver Plus AT-
10L, Aplirod AT-33H, Apliweld. / Equipment: The lightning Dissipation Terminal Alltec TerraStat TS‐

500; Aplicaciones Tecnologicas Earth  termination system Conductiver Plus AT‐10L, Aplirod AT‐33H, 

Apliweld 
 

5.32 VIỄN THÔNG KON TUM / VIET  NAM  POSTS &  TELECOMMUNICATION  GROUP  –  KONTUM 

TELECOMMUNICATION 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp bảo vệ cho tháp Angten thuộc công 

trình: "Xây lắp hệ thống chống sét theo công nghệ tiêu tán sét tại HOST Ngọc Hồi Viễn thông 
Kontum" / Project name: Supplying and installation the Lightning Dissipation Terminal and earthing 

system  protection  for Antenna  tower  belong  to  the  project:  “Installation  the  lightning  protection 

system which applying the lightning dissipation technology at Ngoc Hoi HOST, Kontum Province” 
- Địa điểm triển khai:: Số 205, đường Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum / Installation site: 

No. 205, Street Le Hong Phong, Kon Tum Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét đánh trực tiếp kiểu phân tán sét Alltec TerraStat TS-500, TerraStat 

TS-400, các vật tư hóa chất nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas: 
Conductiver Plus AT-10L, Apliweld. / Equipment: Lightning Dissipation Terminal Alltec TerraStat TS‐

500; TerraStat TS‐400, Aplicaciones Tecnologicas Earth termination system Conductiver Plus AT‐10L, 

Apliweld 
 

5.33 KHO BẠC NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH / THE STATE TREASURY OF HO CHI MINH CITY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và và hệ 

thống truyền hình.  / Project name:  supplying and  installation  lightning protection  for Computing 

System and television system 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Sao Bắc Đẩu / Bidder: Informatic Services Provider Incorporation (ISP) 
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- Địa điểm triển khai: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. / Installation 
Site: 37 Nguyen Hue, Ward Ben Nghe, Dist 1, Ho Chi Minh City 
Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền trên đường nguồn, đường dữ liệu, 
đường cáp tivi và các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: 

Aplicaciones  Tecnologicas  AC  surge  protection  devices, Data  line,  Television  system  and  earthing 

accessories 
  

5.34 HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ – CƠ SỞ PHÍA NAM / THE ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY 

TECHNIQUES – SOUTHERN AREA 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho Phòng Server và các phòng 

thực hành  / Project name: supplying and  installation the surge protection systems for Server Room 

and Practicing Rooms 
- Nhà Thầu: Công Ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương Mại Thủ Đô / Bidder: Thủ Đô Joint Stock 

Company 
- Địa điểm triển khai: 17A Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM. Installation  Site: 17A Cong Hoa 

Street, District Tan Binh, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng Aplicaciones 

Tecnologicas và hãng Citel. Các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. 
Equipment:  CITEL  and  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Power  Protection  Devices;  Aplicaciones 

Tecnologicas Earthing accessories 
 

5.35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM / HO CHI MINH CITY 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính / Project 

name: supplying and installation the surge protection systems for the Computing System 
- Nhà Thầu: Công Ty Cổ phần Hệ Thống GEN / Bidder: FPT Southern  Informatic System Company 

Limited (FIS) 
- Địa điểm triển khai: 286 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM. / Installation Site: 268 Ly Thuong Kiet 

Street, District 10, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu và trên đường nguồn điện của 

hãng Aplicaciones Tecnologicas và Các vật tư làm giảm điện trở đất. / Equipment:  Aplicaciones 

Tecnologicas Data surge protection & AC Power Protection Devices; Earthing accessories 
 

5.36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG / AN GIANG UNIVERSITY (AGU) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính – Giai 

đoạn 1 / Project name: supplying and  installation  the surge protection systems  for  the Computing 

System – Phase 1 
- Nhà Thầu: Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Miền Nam / Bidder: FPT Southern Informatic 

System Company Limited (FIS) 
- Địa điểm triển khai: Trường Đại Học An Giang - Tỉnh An Giang. Installation  Site:  An  Giang 

University – An Giang Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 

nguồn điện của hãng Citel và Các vật tư làm giảm điện trở đất. / Equipment:  Cylix  Data  surge 

protection, Citel AC Power Protection Devices and  earthing accessories 
 

5.37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HCM / UNIVERSITY  OF 
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính / Project 
name: supplying and installation the surge protection system for the Computing System 

- Nhà Thầu: Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Miền Nam / Bidder: FPT Southern Informatic 

System Company Limited (FIS) 
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- Địa điểm triển khai: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP. HCM – Cở sở 2: Phường 
Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. / Installation Site: University of Social Sciences & Humanities 

– Ho Chi Minh City – Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện và đường dữ liệu của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas ATSUB, ATSHOCK, ATBARRIER, ATFONO, thiết bị chống sét lan 
truyền trên đường điện thoại của hãng Citel LSA, Cylix MTJ; Hóa chất giảm điện trở đất AT-10L, 
ApliFill và TerraFill. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC Power Protection Devices and Data 

Lines  ATSUB,  ATSHOCK,  ATBARRIER,  ATFONO,  Citel  Telephone  Surge  Protectors  LSA,  Cylix  MTJ, 

Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories AT‐10L, Apliweld; TerraFill 
 

5.38 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT / UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính / Project 

name: supplying and installation the surge protection system for Computing System 
- Nhà Thầu: Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Miền Nam / Bidder: FPT Southern Informatic 

System Company Limited (FIS) 
- Địa điểm triển khai: Trường Đại Học Kinh Tế Luật TP. HCM. / Installation  Site:  University  of 

Economics and Law – Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện và đường dữ liệu của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas, thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện thoại của hãng Citel. / 
Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC Power Protection Devices and Data Lines, Citel Telephone 

Surge Protectors 
 

5.39 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH / UNIVERSITY OF NATURAL 
SCIENCES  HO CHI MINH CITY 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và tổng 
đài điện thọai thuộc Gói thầu “Hệ thống hạ tầng mạng cho công trình nhà điều hành trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên TP.HCM” / Project name: supplying and installation the surge protection system 

for Computing System and PABX belong to the Project: “Cabling infrastructure system for Operating 

Office Project of University of Natural Sciences Ho Chi Minh City” 
- Nhà Thầu: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Số 1 (ONE CORP) / Bidder: ONE COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CORPORATION (ONE CORP) 
- Địa điểm triển khai: Xã Dĩ An, Huyện Bình Thới, Tỉnh Bình Dương. / Installation Site: Di An, Binh 

Thoi District, Binh Duong Provinces 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 

nguồn điện của hãng Aplicaciones Tecnologicas và trên đường điện thọai của hãng Citel; Các vật tư 
làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC 

Surge Protection, Cylix Data surge protection, Citel Telephone surge protection devices, Aplicaciones 

Tecnologicas earthing accessories 
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5.40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH / NATIONAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH 

CITY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính công 

trình Nhà khách Đại Học Quốc Gia. / Project  name:  supplying  and  installation  the  lightning 

protection for Computing System of Guest House of National University 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT / Bidder: HPT Corporation Viet Nam 
- Địa điểm triển khai: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Installation 

Site: Unit 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 

nguồn điện của hãng Aplicaciones Tecnologicas và trên đường điện thọai của hãng Citel; Các vật tư 
làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Cylix Data surge protection, 

Citel  and  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Surge  Protection,  Aplicaciones  Tecnologicas  earthing 

accessories 
 

5.41 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG / NHA TRANG UNIVERSITY OF FISHERIES 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền thuộc dự án: “Đầu tư trung tâm 

nghiên cứu và phát triển công nghệ phần mềm chuyên ngành thủy sản - Đại học Thủy sản Nha Trang 
/ Project  name:  Supplying  and  installation  the  anti‐lightning  protection  system  for  project: 

“Investment the Investigation and Development Software Technology Center for Fisheries branch” – 

Nha Trang University of Fisheries 
- Địa điểm triển khai: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. / Installation site: 

Number 02 Nguyen Dinh Chieu, Nha Trang City, Khanh Hoa Province. 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền CITEL và Các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Citel  AC  Surge  Protection  Devices  and  Aplicaciones 

Tecnologicas earthing accessories 
 

5.42 TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC QUỐC TẾ Á CHÂU / THE 
ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp cho Khu sinh thái của Trường / 
Project name: Supplying and installation the lightning protection system for school’s ecologic area 

- Địa điểm triển khai: Long Khánh, Đồng Nai. / Installation site: Long Khanh, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét TerraStreamer và Các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: TerraStreamer ESEs and Aplicaciones Tecnologicas earthing 

accessories 
  

5.43 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH 
THUẬN / VIET  NAM  BANK  FOR  AGRICULTURE  &  RURAL  DELVELOPMENT  –  NINH  THUAN 

PROVINCE BRANCH 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và đường truyền số 

liệu tại phòng giao dịch. / Project  name:  supplying  the  Surge  Protection  Devices  for Networking 

System of Banking 
- Địa điểm triển khai: Số 540-544 Thống Nhất, Thị xã Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận. / Installation Site: 

540‐544 Thong Nhat Street, Phan Rang, Ninh Thuan Province 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng / Bidder: Bank Mechanical Corporation 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Citel, Aplicaciones 

Tecnologicas. Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / 
Equipment:  Citel & Aplicaciones  Tecnologicas  Surge  Protection Devices, Aplicaciones  Tecnologicas 

Data surge protection 
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5.44 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH 

TỈNH BẾN TRE  / VIET NAM BANK  FOR AGRICULTURE &  RURAL DELVELOPMENT  –  BEN  TRE 

PROVINCE BRANCH 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và truyền số liệu của 

8 Huyện thị.  / Project  name:  supplying  the  Surge  Protection  Devices  for Networking  System  of 

Banking at 8 Districts belong to Ben Tre Province Branch 
- Địa điểm triển khai: tại 8 Huyện thị của Tỉnh Bến Tre. / Installation Site: At 8 Districts belong to Ben 

Tre Province Branch 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng / Bidder: Bank Mechanical Corporation 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Citel; Thiết bị chống sét  

lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix. / Equipment: Citel Surge Protection Devices, 

Cylix Data surge protection 
 

5.45 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - SỞ GIAO DỊCH II, TPHCM / VIET 
NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKING – OFFICE II 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và truyền 
số liệu của Ngân hàng. / Project  name:  supplying  and  installation  the  lightning  protection  for 

Networking System of Banking 
- Địa điểm triển khai: 11 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. / Installation Site: 11 Ben 

Chuong Duong, Dist 1, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 

điện thoại của hãng Citel; Các vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / 
Equipment:  Cylix  Data  surge  protection,  Citel  B480‐T  protection  for  Telephone  line,  Aplicaciones 

Tecnologicas earthing accessories 
 

5.46 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH THUẬN / INVESTMENT  AND 

DEVELOPMENT BANKING – BINH THUAN BRANCH 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống máy vi tính và truyền 

số liệu của Ngân hàng.  / Project  name:  supplying  and  installation  the  lightning  protection  for 

Networking System of Banking 
- Địa điểm triển khai: Hội sở 86 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. / Installation Site: 

Head office‐ 86 Tran Hung Dao, Phan Thiet, Binh Thuan Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng CITEL, Các vật tư làm 

giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  CITEL  AC  Surge  Protection 

Devices, Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.47 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH AN GIANG / AN GIANG HOSPITAL 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện và điện thoại cho toàn Bệnh 

viện. / Project name: Supplying the Surge Protection Devices (SPD) for Hospital 
- Địa điểm triển khai: Số 2 Lê Lợi, Mỹ Bình, Long Xuyên, Tỉnh An Giang. / Installation Site: 02 Le Loi, 

My Binh Ward, Long Xuyen City , An Giang Province 
- Nhà Thầu: Công ty TNHH CCB / Bidder: CCB Company Limited 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas, 

Thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện thoại của Citel; Các vật tư làm giảm điện trở đất của 
hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Surge  Protection 

Devices, Citel Telephone lines protection; Aplicaciones Tecnologicas Conductiver Plus 
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5.48 BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC / MỸ PHƯỚC HOSPITAL 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện, hệ thống mạng tin học và tổng 

đài cho toàn Bệnh viện.  / Project  name:  Supplying  the  overvoltage  system  including  of  surge 

protection, data protection and PABX protection for Hospital 
- Địa điểm triển khai: Đường TC3-6,  KP. 3, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. / 

Installation Site: Street TC3‐6, Area 3, Ward Mỹ Phước, District Bến Cát, Bình Dương Province 
- Nhà Thầu: Công ty Cổ  Phần Tin Học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường dữ liệu của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas, Thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện thoại của Citel; Các vật tư 
làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC 

Surge  Protection  Devices  and  Data  protection,  Citel  Telephone  lines  protection;  Aplicaciones 

Tecnologicas grounding accessories 
 

5.49 CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VDC / VIETNAM DATACOMMUNICATION 
COMPANY 

- Tên công trình: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nguồn tại TP. HCM” thuộc dự án “Đầu tư thiết bị 
hệ thống nguồn tại TP. HCM”. / Project  name:  “Supplying  and  installing  the  power  equipment 

system at Ho Chi Minh City” belong to project name: “Investing for the power equipment system at 

Ho Chi Minh City” 
- Địa điểm triển khai: Đường 24 KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh / Installation Site: Street 24 Tan Thuan Export Processing Zone, Ward Tan Thuan Dong, 

District 7, Ho Chi Minh City 
- Nhà Thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS  / Bidder:  DTS 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES CORPORATION 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện MDS series của hãng Citel INC, 

hệ thống tiếp đất thoát sét với yêu cầu điện trở tiếp đất 1 Ohm với vật tư của hãng Aplicaciones 
Tecnologicas. Citel AC Power Panel Surge Protecton Devices MDS series and the earthing system 
with resistivity earthing value getting at 1 Ohm by using grounding accessories from Aplicaciones 
Tecnologicas / Equipment:  Citel  AC  Power  Panel  Surge  Protecton  Devices  ‐ MDS  series  and  the 

earthing system with resistivity earthing value getting at 1 Ohm by using grounding accessories from 

Aplicaciones Tecnologicas 
 

5.50 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM / HONDA VIETNAM COMPANY LIMITED 
- Tên công trình: “Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống Camera quan sát cho khu vực 

Nhà máy sản xuất ô tô” / Project name: Supplying the surge protection devices for camera system for 

the Factory 
- Địa điểm triển khai: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc / Installation  site: Phuc Thang, Phuc Yen, 

Vinh Phuc Province 
- Nhà Thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT / Bidder:  VIET  INDUSTRY 

GROUP JOINT STOCK COMPANY 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền CXC06-B/MF trên đường cáp đồng trục; Thiết bị cắt 
lọc sét ATLINE 24 cho đường tín hiệu 24VDC; Thiết bị chống sét lan truyền MJ8-C6 cho mạng 
LAN. / Equipment:  Citel  CXC06‐B/MF  for  coaxial  cable,  Citel MJ8‐C6  for  LAN  and  Aplicaciones 

Tecnologicas ATLINE 24 for signal line 24VDC 
 

5.51 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG – NAM ĐỊNH / SONG  HONG  GARMENT  JOINT 

STOCK COMPANY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp & lan truyền. Project name: Stage I: 

Supplying  and  installation  the  lightning  protection  system  (lightning  rod);  Stage  II:  supplying  the 

surge protection systems 
- Địa điểm triển khai: Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. / Installation site: 105 Nguyen Duc Thuan, Nam 

Dinh Province / Installation site: Phuc Thang, Phuc Yen, Vinh Phuc Province 
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- Thiết bị lắp đặt :  
 Giai đoạn I: Kim thu sét Aplicaciones Tecnologicas Dat Controler Plus 60 và Dat 

Controler Plus 30 và các vật tư hóa chất nhằm tăng cường điện trở đất của hãng 
Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Stage  I:  Aplicaciones  Tecnologicas  Dat 

Controler  Plus  60,  Dat  Controler  Plus  30;  Aplicaciones  Tecnologicas  Earthing 

accessories. 
 Giai đoạn II: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas; chống sét cho đường dữ liệu của hãng Cylix PCH24, chống 
sét cho đường thuê bao điện thoại của hãng Citel LSA10GT / Stage  II: Applicacions 
Tecnologicas AC  Surge  Protection Devices,  Cylix  PCH Data  LAN  protectors,  Citel  LSA 

telephone line protectors 
 

5.52 BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG / EMPLOYEES NEWSPAPER 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho tòa nhà văn phòng. / Project 

name: supplying and installation the Surge Protection System for building office 
- Địa điểm triển khai: 127 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, TP. HCM /  Installation Site: 127 Vo Van Tan, 

Ward 6, District 3 ‐ Ho Chi Minh City 
- Nhà Thầu: Công ty TNHH L.C.S / Bidder: L.C.S Company Limited 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas, 

Thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện thoại của Citel; Các vật tư làm giảm điện trở đất của 
hãng Aplicaciones Tecnologicas / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Surge  Protection 

Devices, Citel Telephone lines protection; Aplicaciones Tecnologicas Earthing Accessories 
 

5.53 CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TP. HỒ CHÍ MINH / WESTERN HCMC TELEPHONE COMPANY 
- Tên công trình:  

 Giai đoạn 1: Sửa chữa hệ thống tiếp đất  – CN Điện thoại Tân Bình   
 Giai đọan 2: Chống sét lan truyền khu vực C30 
 Giai đoạn 3: Hệ thống tiếp đất cho Đài trạm bưu điện 

- Project name:  

 Stage I: Repairing the earthing system for 33 cable cabinets belong to Tan Binh 

Telecom Branch.  

 Stage II: Coaxial Surge Protectors for CCTV ‐ C30 Zone – Western HCM Telephone 

Company  
 Stage  III: Earthing system for Post station belong to Post HCMC. The resistance 

of earthing required lower than 0,5 Ohm 
- Địa điểm triển khai: tại Quận 10, Quận 11 và Quận Tân Bình / Installation site: District 10, District 

11, District Tan Binh 
- Thiết bị lắp đặt: Các vật tư nhằm tăng cường điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas, Thiết 

bị chống sét lan truyền của CITEL, Điện cực hóa học và các vật tư của hãng Aplicaciones 
Tecnologicas / Equipment : Aplicaciones Tecnologicas Aplirod and earthing accessories, Citel coaxial 

surge protectors. 
 

5.54 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM / UNILIVER VIỆT NAM 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ hệ thống nguồn điện, tổng 

đài, tủ báo cháy tại nhà máy Uniliver tại Củ Chi. / Project name: Supplying and  installation surge 

protection devices protection for power system, PABX, fire alarm system at Uniliver’s factory – Cu Chi 

District 
- Địa điểm triển khai: KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM / Installation site: Tay Bac Cu 

Chi Industrial Zone – Tan An Hoi District, Cu Chi District, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền của Aplicaciones Tecnologicas ATCOMPACT, Citel 

DS Series, B480-T, LSA, CF-01 / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  ATCOMPACT  AC  surge 

protection, Citel DS Series, B480‐T, LSA, CF‐01 
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5.55 CÔNG TY PETRO GAS VIỆT NAM – TP.VŨNG TÀU / PETRO VIETNAM GAS 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ hệ thống mạng tin học./ 

Project  name:  Supplying  and  installation  the  surge  protection  devices  protection  for  computer 

networking system 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Địa điểm triển khai: 101 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu. Installation site: 101 Le Loi, Vung Tau Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền của Citel và các vật tư hóa chất nhằm tăng cường điện 

trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Citel AC  surge  protection, Aplicaciones 

Tecnologicas earthing accessories. 
 

5.56 TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ PETROLIMEX / PETROLIMEX NHA BE 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ hệ thống mạng tin học. / 

Project  name:  Supplying  and  installation  the  surge  protection  devices  protection  for  computer 

networking system 
- Nhà thầu: Công ty THHH Tin học Công Minh Nết / Bidder: COMNET Company Limited 
- Địa điểm triển khai: KP6 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh. / Installation 

site: Huynh Tan Phat Street, Dist Nha Be, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên nguồn điện và các vật tư hóa chất nhằm tăng cường 

điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC surge 

protection and earthing accessories 
 

5.57 CÔNG TY CỔ PHẦN KIDO / KIDO JOINT STOCK COMPANY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền bảo vệ cho hệ thống 

công nghệ thông tin tại Nhà máy KIDO/ Project name:  Supplying and  installation  the dissipation 

system and surge protection system for informatic technology system at KIDO Factory 
- Địa điểm triển khai: Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi / Installation site: Tay Bac Cu Chi Industrial 

Park, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Kim phân tán sét của hãng Alltec, thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ 

liệu của hãng Cylix; trên đường nguồn điện của hãng Aplicaciones Tecnologicas; Các vật tư làm 
giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Alltec  Charge  Dissipation 

Terminals  (CDT),  Cylix  Data  surge  protection,  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Surge  Protection  and 

Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.58 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU / ASIA FOODS JSC. 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho Khu văn phòng và xưởng sản 

xuất của Asia Foods. / Project  name:  Supplying  and  installation  the  surge  protection  system  to 

protect for office & factory areas 
- Nhà thầu: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Bước nhảy Việt / Bidder: TABVIET Company 
- Địa điểm triển khai: 1B An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam / Installation site: 1B An Phu, 

Thuan An, Binh Duong Province, Viet Nam 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas, 

thiết bị chống sét lan truyền trên đường thoại của hãng Citel và vật tư tiếp đất của hãng Aplicaciones 
Tecnologicas / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Power  surge  protection  devices,  Citel 

Telecom surge protectors and Aplicaciones Tecnologicas Earthing accessories 
 

5.59 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER / MESSER VIỆT NAM 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho Khu văn phòng và xưởng sản 

xuất./ Project name: Supplying and  installation  the surge protection system  to protect  for office & 

factory areas 
- Địa điểm triển khai:  VSIPI, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam / Installation  site:   VSIP  I, Binh Duong 

Province, Viet Nam 
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- Nhà thầu:  Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội / Bidder:  Nam  Truong  Son  Joint  Stock 

Company at Ha Noi 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường mạng LAN của hãng 

Aplicaciones Tecnologicas, thiết bị chống sét lan truyền trên đường thoại của hãng Citel và vật tư tiếp 
đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC power surge and 

Data lines protection devices, Citel Telecom surge protectors and Aplicaciones Tecnologicas Earthing 

accessories 
 

5.60 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MM VIDON / MM PACKAGING VIDON LIMITED LIABILITY COMPANY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho Khu văn phòng và xưởng sản 

xuất. / Project name: Supplying and  installation the surge protection system to protect for office & 

factory areas 
- Địa điểm triển khai:  Số 15 Đường N3, KCN Sóng Thần 3, Khi 1, P. Tân Phú, TP. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương / Installation site:  15 Street N3, Song Than 3, Binh Duong Province, Viet Nam 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn, đường mạng LAN và Vật tư tiếp đất 

của hãng Aplicaciones Tecnologicas.  / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC power surge and 

Data lines protection devices, Earthing accessories 
 

5.61 CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM (SIKA LIMITED VIETNAM) / SIKA  LIMITED 

VIETNAM 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho Phòng IT và tổng đài 

điện thọai tại Công ty SIKA, KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai. / Project  name:  Supplying  and 

installation the surge protection system for IT Room and PABX at SIKA Limited Viet Nam 
- Địa điểm triển khai: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai / Installation  site: Nhon Trach  I 

Industry Park, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 

nguồn điện của hãng Aplicaciones Tecnologicas và trên đường điện thọai của hãng Citel; Các vật tư 
làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas 

AC  Surge  Protection,  Cylix  Data  surge  protection,  Citel  Telephone  surge  protection  devices, 

Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories. 
 

5.62 CÔNG TY TNHH IN GUO XIANG VIỆT NAM (CHINA) / GUO XIANG PRINTING (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 

tính, tổng đài điện thoại & truyền hình vệ tinh. / Project  name:  Supplying  and  installation  the 

lightning protection for computing networking system, PABX and CATV. 
- Địa điểm triển khai: KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương / Installation  site: Dong An  Industry 

Park, Thuan An, Binh Duong Province. 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas. 

/ Equipment: Aplicaciones Tecnologicas AC Surge Protection Devices and earthing accessories. 
 

5.63 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ / LA NGA SUGER‐CANE JOINT STOCK COMPANY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho hệ thống trạm cân 

điện tử Giai đoạn II năm 2012. / Project name: Designing, supplying and  installation the  lightning 

protection and surge protection system for PLC system Phase II – Year 2012. 
- Địa điểm triển khai:  Huyện Định Quán, La Ngà, Đồng Nai. / Installation site:   Dinh Quan, La Nga 

Dist, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của Aplicaciones Tecnologicas 

ATLINE12; Kim phân tán năng lượng sét Alltec TerraStat TS-100 và vật tư tiếp đât của Aplicaciones 
Tecnologicas. / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  AC  Surge  Protection  ATLINE12;  Dissipation 

system Alltec TerraStat TS‐100; Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.64 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ / LA NGA SUGER‐CANE JOINT STOCK COMPANY 
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- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho toàn bộ nhà nhà 
máy đường, xưởng chế biến gỗ, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống mạng vi tính & thông tin, hệ 
thống máy sản xuất tự động & trạm cân điện tử .v.v. Giai đoạn I năm 2004/ Project name: Designing, 

supplying  and  installation  the  lightning  protection  and  surge  protection  systems  for  Wood 

Processing, Waste water treatment system and networking system Phase I ‐ Year 2004 
- Địa điểm triển khai:  Huyện Định Quán, La Ngà, Đồng Nai. / Installation site:   Dinh Quan, La Nga 

Dist, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của CITEL và kim thu sét phóng tia 

tiên đạo và vật tư tiếp đât của Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas 

TRAZOR 10 (lightning rod) CITEL AC Surge Protection. Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.65 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG / 
VOCATIONAL GUIDANCE & EDUCATION CENTER – BEN CAT DISTRICT 

- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 
tính. / Project name: Supplying and  installation  the  lightning protection  for computing networking 

system 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 
- Địa điểm triển khai: Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương. / Installation  site:  Ben  Cat District,  Binh 

Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn CITEL DS Series, thiết bị chống sét lan 

truyền trên đường dữ liệu Cylix MTJ, DDP, vật tư tiếp đât của Aplicaciones Tecnologicas. / 
Equipment:  CITEL  DS  Series  AC  Surge  Protector,  Cylix  MTJ,  DDP  Data  Line  Surge  protectors, 

Aplicaciones Tecnologicas Earthing accessories 
 

5.66 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ / MANAGEMENT 

OF WASTE TREATMENT COMPLEXES HO CHI MINH CITY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 

tính. / Project name: Supplying and installation the overvoltage protection for computing networking 

system 
- Nhà thầu: Công ty Tư Vấn Thương Mại Đông Quân / Bidder: Dong Quan  Information Technology 

Co., Ltd., 
- Địa điểm triển khai: 40 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. / Installation site: 40 Vo 

Thi Sau, Ward Tan Dinh, District 1, Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn ATCOMPACT, thiết bị chống sét lan 

truyền trên đường dữ liệu Cylix MTJ và vật tư tiếp đât của Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: 

ATCOMPACT AC  Surge Protector, Cylix MTJ Data  Line  Surge protectors, Aplicaciones  Tecnologicas 

Earthing accessories 
 

5.67 BAU TRUC RESORTS (ĐEN GIÒN RESORTS) / BAU TRUC RESORTS (DEN GION RESORTS) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 

tính, tổng đài điện thoại. / Project  name:  Supplying  and  installation  the  lightning  protection  for 

computing networking system and PABX System 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Phong Cách / Bidder: STYLES Co., LTD. 
- Địa điểm triển khai: Biển Ninh Chữ, Đường Yên Ninh, Phan Rang – TP. Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận. / Installation site: Ninh Chu Beach, Yen Ninh Street, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan 

Province, Vietnam 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn AT COMPACT, đường dữ liệu và điện 

thoại Citel MTJ, LSA và vật tư tiếp đât của Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: ATCOMPACT AC 

Surge Protector, Citel MTJ, LSA SPD and Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.68 PALM GARDEN RESORTS / PALM GARDEN RESORTS 
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- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống mạng máy 
tính, tổng đài điện thoại. / Project  name:  Supplying  and  installation  the  lightning  protection  for 

computing networking system and PABX System 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt / Bidder: Lac Viet Computing Corporation 

- Địa điểm triển khai: Palm Garden Resorts, Tân Mỹ, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam. / Installation site: 
Palm Garden Resorts, Tan My, Cam An, Hoi An, Quang Nam Province 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn CITEL, vật tư tiếp đât của Aplicaciones 
Tecnologicas với trị số điện trở đất < 2,5 Ohm. / Equipment: CITEL AC Surge Protector, Aplicaciones 

Tecnologicas Earthing system with the resistance value 2,5 Ohm 
 

5.69 CÔNG TY CHANGSHIN VIỆT NAM / CHANGSHIN VIET NAM CO., LTD. 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống tổng đài điện thoại. / 

Project name: Supplying and installation the surge protection devices to protect for PABX System 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thụy Hương / Bidder: Thuy Huong Trading and 

Services Company 
- Địa điểm triển khai: Ấp 5 Thạnh Phú, Vĩnh Cữu, Tỉnh Đồng Nai / Installation site: Hamlet 5, Thanh 

Phu, Vinh Cuu, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas, 

thiết bị chống sét lan truyền trên đường thoại của hãng Citel. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas 

AC Power surge protection devices, Citel Telecom surge protectior 
 

5.70 CÔNG TY TNHH TIGER DRYLAC VIETNAM / TIGER DRYLAC VIETNAM 
- Tên công trình: cung cấp hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống điện/ Project name: Supplying 

and installation the Citel surge protection for Electric devices 
- Địa điểm triển khai: KCN Đồng An, Tỉnh Bình Dương / Installation site: Dong An  Industrial Zone, 

Binh Duong Province 

- Thiết bị lắp đặt: thiết bị chống sét trên đường nguồn của hãng Citel / Equipment: Citel AC Power 

surge protectors and grounding system 
     

5.71 CÔNG TY SCAVI VN – LÂM ĐỒNG / SCAVI VIET NAM CO., LTD – LAM DONG BRANCH 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền / Project  name:  supplying  and 

installation the surge protection system 
- Nhà thầu: Công ty Tân Minh Việt/ Bidder: Tan Minh Viet Telecommunication Co., Ltd. 
- Địa điểm triển khai: 116 Hẻm Phan Đình Phùng, P. Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng / Installation site: 

116 Phan Dinh Phung, Loc Tien, Bao Loc, Lam Dong Province 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Aplicaciones Tecnologicas 
ATCOMPACT T100/400, ATCOMPACT T40/60; Thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện 
thoại của Citel LSA và thiết bị chống sét lan truyền trên đường dữ liệu của Cylix MTJ. / Equipment: 

Aplicaciones Tecnologicas AC Power surge protection devices ATCOMPACT T100/400, ATCOMPACT 

T40/60; Citel LSA Telecom Surge Protectors; Cylix MTJ Data Surge Protectors 
 

5.72 CÔNG TY RICHS RICHS / COMPANY LIMITED 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho Phòng IT và tổng đài 

điện thọai tại Công ty RICHS. / Project name: Supplying and installation the surge protection sytem 

for IT Room and PABX  at RICHS Co., Ltd 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết / Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai: Công ty RICHS – Địa chỉ: Nhà máy 27, đường số 3, KCN VSIPII, Huyện Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương. / Installation site: Factory No. 27, Street no. 3, VSIPII Industrial Zone, Ben Cat 
District, Binh Dương Province 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường truyền dữ liệu của hãng Cylix; trên đường 
nguồn điện của hãng Citel, Aplicaciones Tecnologicas và trên đường điện thọai của hãng Citel; Các 
vật tư làm giảm điện trở đất của hãng Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment:  Aplicaciones 
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Tecnologicas  and  Citel  AC  Surge  Protection,  Cylix  Data  surge  protection,  Citel  Telephone  surge 

protection devices, Aplicaciones Tecnologicas earthing accessories 
 

5.73 CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI CO.,)/ THIBICO COMPANY 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền cho tòa nhà, 

hệ thống tin học./ Project name: Designing, supplying and  installation  the  lightning and grounding 

system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết/ Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai: THIBIDI – Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai. / Installation site: THIBIDI 

–  Street No. 9, Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét trên đường nguồn điện Citel M160, DS Series, DS-HF; Thiết bị 

chống sét lan truyền trên đường điện thoại Citel B480-T, LSA; thiết bị chống sét lan truyền trên 
đường dữ liệu Cylix PCH, MTJ; Kim thu sét Alltec ESE-60 và các phụ kiện cho hệ thống tiếp đất của 
Aplicaciones Tecnologicas Conductiver Plus AT-10L, Apliweld./ Equipment: CITEL AC Power surge 

protectors M160, DS  Series, DS‐HF;  Citel  Telecom  Surge  Protectors  B480‐T,  LSA;  Cylix Data  surge 

protectors  PCH,  MTJ;  Alltec  ESE‐60  &    Aplicaciones  Tecnologicas  Grounding  system  accessories 

Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.74 CÔNG TY SCANCOM / SCANCOM COMPANY 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho tòa nhà, hệ 

thống tin học. / Project name: Designing, supplying and installation the Surge Protection system and 

Earthing system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết / Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai: SCANCOM – KCN Sóng Thần, Bình Dương. / Installation site: SCANCOM – 

Song Than Zone, Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét trên đường nguồn điện Citel DS Series, DS-HF; Thiết bị chống sét 

lan truyền trên đường điện thoại và đường dữ liệu Citel B480-T, LSA; MTJ8; Kim thu sét 
Aplicaciones Tecnologicas Trazor PDC/7 và các phụ kiện cho hệ thống tiếp đất Conductiver Plus 
AT-10L, Apliweld./ Equipment: CITEL AC Power surge protectors Citel DS Series, DS‐HF; Telecom & 

data  Surge  Protectors  Citel  B480‐T,  LSA; MTJ8;  Aplicaciones  Tecnologicas  Trazor  ESE  PDC/7  and 

Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.75 CÔNG TY THEODORE ALEXANDER VN / THEODORE ALEXANDER COMPANY 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho hệ thống tin 

học. / Project name: Designing, supplying and installation the surge protection system and Earthing 

system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết / Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai:  THEODORE – KCX  Linh Trung I, TPHCM. / nstallation site:  THEODORE – I 

Linh Trung Zone – Thu Duc District ‐ HCMC 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét trên đường nguồn điện Citel M80; Thiết bị chống sét lan truyền 

trên đường leased line và đường dữ liệu Citel B280-24D3, MTJ8; Các phụ kiện cho hệ thống tiếp đất 
Aplicaciones Tecnologicas Conductiver Plus AT-10L, Apliweld. / Equipment: CITEL M80 AC Power 

surge protectors; Citel B280‐24D3 Leased line surge protectors and Citel MTJ8 data surge protector; 

Aplicaciones Tecnologicas Grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.76 CÔNG TY HƯNG NGHIỆP FORMOSA / FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION 
- Tên công trình: Công ty Thy An là đối tác cung cấp toàn bộ các sản phẩm chống sét, chống cháy cho 

tập đoàn FORMOSA tại VN trong quá trình hoạt động. / Project name: Thy An Company is supplier 

about the lightning protection devices and fire protection devices for Formosa group 
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- Địa điểm triển khai: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai / Installation site: Nhon Trach 3 
Industrial Zone Area 

- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét chủ động Alicaciones Tecnologicas ESE TRAZOR (PDC/7) và các vật 
tư về phòng cháy chữa cháy. / Installation site: Aplicaciones Tecnologicas ESE Trazor PDC/7 and fire 
protection devices 

 
5.77 ORION FACTORY  
- Tên công trình: Cung cấp kim thu sét phóng tia tiên đạo / Project  name:  Supplying  the  external 

lightning protection 
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Trung Trung Việt / Bidder: Trung Trung 

Viet Trading & Services Co., Ltd 
- Địa điểm triển khai:  Mỹ Phước, Bình Dương / Installation site: My Phuoc, Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét chủ động Alicaciones Tecnologicas ESE TRAZOR (PDC/7, PDC/9, 

PDC/10). / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  ESE  Trazor  PDC/7,  Trazor  PDC/9  and  Trazor 

PDC/10 
 

5.78 CÔNG TY SAI GON FURNITURE / SAI GON FINE FURNITURE COMPANY 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho hệ thống tin 

học. / Project name: Designing, supplying and installation the Surge Protection system and Earthing 

system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết / Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai:  SG FURNITURE – KCX  Linh Trung II, TPHCM. / Installation  site:    SG 

FURNITURE – II Linh Trung Zone – Thu Duc District ‐ HCMC 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét trên đường nguồn điện Citel M80; Thiết bị chống sét lan truyền 

trên đường leased line và đường dữ liệu Citel B280-24D3, MTJ8; Các phụ kiện cho hệ thống tiếp đất 
Aplicaciones Tecnologicas Conductiver Plus AT-10L, Apliweld. / Equipment: CITEL M80 AC Power 

surge protectors; Citel B280‐24D3 Leased line surge protectors and Citel MTJ8 data surge protector; 

Aplicaciones Tecnologicas Grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.79 CÔNG TY VMEP / VMEP COMPANY 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp / Project  name:  supplying  and 

installation the lightning rod system 
- Địa điểm triển khai: Công ty VMEP – Khóm 5, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai / Installation site: 

VMEP Company – Tam Hiep Ward, Bien Hoa, Dong Nai province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét và vật tư lắp đặt / Equipment:  Lightning  rod  and  the  necessary 

accessories 
 

5.80 GD TEX CO., LTD (KOREAN) / GD TEX CO., LTD (KOREAN) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền / Project name: Supplying and 

installation the Surge Protection system and Earthing system 
- Nhà thầu: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ CNTT Sáng Tạo / Bidder: SARA Computing Co., Ltd 

- Địa điểm triển khai: Công ty GD Tex – KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương / Installation site: My 

Phuoc Industrial Zone, Ben Cat, Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên nguồn điện Citel DS Series và thiết bị chống sét lan 

truyền trên đường điện thoại Citel B480T, Citel LSA và đường dữ liệu Cylix MTJ; Hệ thống tiếp đất 
thoát sét với các vật tư của Aplicaciones Tecnologicas./ Equipment: CITEL DS Series AC Power surge 

protectors;  Citel  B480‐T,  Citel  LSA  telecom  surge  protectors,  Cylix  MTJ  data  surge  protector; 

Aplicaciones Tecnologicas Grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.81 HANSOLL VINA CO., LTD. (KOREAN) / HANSOLL VINA CO., LTD. (KOREAN) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền / Project name: Supplying and 

installation the Surge Protection system and Earthing system 
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- Nhà thầu: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ CNTT Sáng Tạo / Bidder: SARA Computing Co., Ltd 

- Địa điểm triển khai: Công ty Hansoll Vina – Số 06 KCN Sóng Thần I, Bình Dương / Installation site: 
Hansoll Vina – Number 6 Song Than I Industrial Zone, Binh Duong Province 

- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên nguồn điện Citel DS Series và thiết bị chống sét lan 
truyền trên đường điện thoại Citel B480T, Citel LSA và đường dữ liệu Cylix MTJ; Hệ thống tiếp đất 
thoát sét với các vật tư của Aplicaciones Tecnologicas. / Equipment: CITEL DS Series AC Power surge 

protectors;  Citel  B480‐T,  Citel  LSA  telecom  surge  protectors,  Cylix  MTJ  data  surge  protector; 

Aplicaciones Tecnologicas Grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
  

5.82 GREEN TECH VIET NAM CO., LTD (KOREAN) / GREEN TECH VIET NAM CO., LTD (KOREAN) 
- Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền  / Project name: Supplying and 

installation the Surge Protection system 
- Nhà thầu: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ CNTT Sáng Tạo / Bidder: SARA Computing Co., Ltd 
- Địa điểm triển khai: Công ty Green Tech – An Tây, Huyện Bến Cát, Bình Dương / Installation site: 

Green Tech Company – An Tay, Ben Cat Dist, Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên nguồn điện Citel DS Series và thiết bị chống sét lan 

truyền trên đường điện thoại Citel B480T, Citel LSA và đường dữ liệu Cylix MTJ; Hệ thống tiếp đất 
thoát sét với các vật tư của Aplicaciones Tecnologicas. Equipment: CITEL DS Series AC Power surge 

protectors;  Citel  B480‐T,  Citel  LSA  telecom  surge  protectors,  Cylix  MTJ  data  surge  protector; 

Aplicaciones Tecnologicas Grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.83 CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 990 / FACTORY OF TELECOMMUNICATION 

& ELECTRONICS 
- Tên công trình: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền / Project name:  supplying  the Citel  Surger 

Protection 
- Địa điểm triển khai: TP. Hồ Chí Minh / Installation site: Ho Chi Minh City 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện Citel CBB152-35, Citel DS-HF; 

Thiết bị chống sét lan truyền trên đường cáp đồng trục Citel CXP-09. / Equipment: CITEL AC Power 

surge protectors CBB152‐35, Citel DS‐HF, Coaxial surge protector Citel CXP‐09 
 

5.84 CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II / DUC LOI II COMPANY LIMITED 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp cho xưởng/ Project name: 

Designing, supplying and installation the lightning protection system 
- Địa điểm triển khai: Công ty Đức Lợi II và Công ty Tuấn Phương – Thuậnn An, Bình Dương / 

Installation site: Duc Loi II Factory and Tuan Phuong Factory –Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét chủ động Aplicaciones Tecnologicas TRAZOR/10 và các vật tư hệ 

thống tiếp đất Conductiver Plus AT-10L, Apliweld. / Equipment:  Aplicaciones  Tecnologicas  ESE 

Lightning  Conductor  TRAZOR  PDC/10  and  grounding  system  accessories  Conductiver  Plus AT‐10L, 

Apliweld 
 

5.85 CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  / PHUONG NAM SOUTHERN CULTURE JOINT STOCK 

COMPANY 
- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho hệ thống tin 

học. / Project name: Designing, supplying and installation the Surge Protection system and Earthing 

system 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dich vụ C.C.B / Bidder: C.C.B Trading & Services Co., Ltd 
- Địa điểm triển khai:  VP Đường 3-2, Quận 10, TP. HCM. / Installation site:  Head office – 3/2 street, 

District 10, HCMC 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng CITEL và hệ thống 

tiếp đất thoát sét. / Equipment: CITEL AC Power surge protectors and earthing system 
 

5.86 CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN / VIET TIEN GARMENT COMPANY 
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- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ cho phòng máy 
chủ / Project  name: Designing,  supplying  and  installation  the  Surge  Protection  system  for  Server 

Room 
- Nhà thầu: Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết / Bidder: Comnet Computing & Networking Co., 

Ltd 
- Địa điểm triển khai:  07 Lê Minh Xuân, Q. Tân Bình. / Installation site:  07 Le Minh Xuan, Tan Binh 

District 
- Thiết bị lắp đặt: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện của hãng CITEL và hệ thống 

tiếp đất thoát sét. / Equipment: CITEL AC Power surge protectors and earthing system 
 

5.87 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT THỊNH / PHAT THINH TRADING & 
PRODUCING JOINT STOCK COMPANY 

- Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp / Project name: supplying 

and installation the lightning system (including lightning rod and earthing system) 
- Địa điểm triển khai: Ấp 4, Xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương Implementation site: Factory 

– Hamlet 1, Long Hoa Commune, Dau Tieng Dist., Binh Duong Province 
- Thiết bị lắp đặt: Kim thu sét chủ động Aplicaciones Tecnologicas TRAZOR và các vật tư hệ thống 

tiếp đất Conductiver Plus AT-10L, Apliweld. / Equipment: Aplicaciones Tecnologicas ESE Lightning 

Conductor TRAZOR PDC and grounding system accessories Conductiver Plus AT‐10L, Apliweld 
 

5.88 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CCB / CCB TRADING & SERVICES CO., LTD 
- Tên công trình: phân phối thiết bị chống sét lan truyền của hãng Citel, Aplicaciones Tecnologicas / 

Project  name:  Supplying  Citel  surge  protection  and  Aplicaciones  Tecnologicas  Surge  Protection 

Devices 
- Thiết bị cung cấp:  Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện Aplicaciones Tecnologicas 

AT-FILTER32 ; Thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện thoại Citel B480-T / Equipment: AC 

Power  surge  protectors  Aplicaciones  Tecnologicas  AT‐FILTER  32;  lightning  counter  Citel  CF‐01, 

telecom surge protector Citel B480‐T 
 

5.89 CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG NAM / VIET DONG NAM CO., LTD 
- Tên công trình: phân phối thiết bị chống sét lan truyền của hãng Citel / Project name: Supplying  the 

Citel and Cylix surge protectors 
- Thiết bị cung cấp: Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn điện Citel DS-HF; Thiết bị chống 

sét lan truyền trên đường điện thoại Citel DL-170, Citel LSA-10GT ; Thiết bị chống sét lan truyền 
trên đường dữ liệu Cylix MTJ. / Equipment: AC Power surge protectors Citel DS‐HF, telecom surge 

protector Citel LSA10GT, Citel DL‐24D3/EN,  lightning counter Citel CF‐01; Data surge protector Cylix 

MTJ 
 

5.90 TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI / LAND  SURVEY 
TECHNIQUE CENTER – HOUSING DONG NAI PROVINCE 

- Tên công trình: Văn phòng đại diện của TT Kỹ thuật Địa chính Nhà Đất / Project  name:  The 

representative office of Land survey technique Center 
- Qui mô công trình: sửa chữa và cải tạo TT Kỹ thuật Địa chính Nhà Đất / Project scale: Repairing and 

improving the representative office 
- Địa điểm triển khai: Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa / Construction site: Tan Hiep Ward, Bien Hoa 

city, Dong Nai Province 
 

5.91 MIẾU QUAN ÂM TP.HCM  (Hiệp Hội Người Hoa TP.HCM) / QUAN AM TEPMLE HO CHI MINH 

CITY (BELONG TO CHINESE ASSOCIATION HO CHI MINH CITY) 
- Tên công trình: Xây mới Miếu Quan Âm  / Project name: Construction the new Quan Am temple 
- Địa điểm triển khai: 280/1 Khuông Việt, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM / Construction site: 

280/1 Khuong Viet, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., HCMC 
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5.92 Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo Đảm Hoạt Động Bay   : Vật tư tiếp đất 

Air Traffic Technical Company Limited  : grounding accessories 

5.93 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây  Dựng BCVT Vũng Tàu : Thiết bị kiểm tra chống quá áp 

Vung Tau Telecom Engineering Construction & Investment Joint Stock Company: SPDs  

5.94 Xí Nghiệp Xăng Dầu Hàng Không Miền Nam : Máy đo điện trở tiếp đất 

Viet Nam Air Petrol Company (VINAPCO)  : earthing Tester 

5.95 Công Ty Cấp Thoát Nước TP. Hồ Chí Minh  : Hệ thống chống sét 

Water Supply Company Ho Chi Minh City  : Lightning protection system 

5.96 Cty SX Kinh Doanh và XNK Bình Dương : Hệ thống chống sét 

Binh Duong Trading, Producing and Import‐Export Company: Lightning protection system 

5.97 Trạm Thu Phí Mỹ Thuận : Hệ thống chống sét  

My Thuan Toll Station  : Lightning protection system 

5.98 Trạm Thu Phí Định Quán  : Hệ thống chống sét 

Dinh Quan Toll Station : Lightning protection system 

5.99 Trạm Cân Tải Trọng Xe Dầu Giây : Hệ thống chống sét 

Day Giay Loading Capacity Weight Station  : Lightning protection system 

5.100 Trạm Thu Phí T1 : Hệ thống chống sét 

T1 Toll Station  : Lightning protection system 

5.101 Công ty TOSHIBA Việt Nam : Hệ thống chống sét 

TOSHIBA Viet Nam  : Lightning protection system 

5.102 Công ty Bột Ngọt VEDAN VN : Hệ thống chống sét 

VEDAN Viet Nam  : Lightning protection system 

5.103 Tòa Nhà Văn Phòng 162 Pasteur, Q1, TP.HCM : Hệ thống chống sét 

162 Pasteur Leasing Office Building  : Lightning protection system 

5.104 Công ty CP Việt Sáng Tạo : Hệ thống chống sét 

Viet Sang Tao Joint Stock Company  : Lightning protection system 

5.105 Công ty Liên Doanh Hoa Việt – Golf Việt Nam : Hệ thống chống sét 

Chinese Vietnam Joint Venture – Golf Viet Nam  : Lightning protection system 

5.106 Công Ty Viễn Thông Tân Minh Việt  : Hệ thống chống sét 

Tan Minh Viet Telecommunication Company : Lightning protection system 

5.107 Dong Tien Garment Company   : Lightning protection system 

5.108 . . . . 

 

 

Ngoài ra còn rất nhiều công trình khác sử dụng các thiết bị do chúng tôi phân phối thông qua các nhà 

cung cấp, các đại lý trên toàn quốc. / Besides that there are lots of project using the products which we are 

proud of distribution thought out our dealers over the country 

 

Đặc biệt các thiết bị của Cylix, Citel, Aplicaciones Tecnologicas và Alltec ngày càng được thiết kế 

và sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới do uy tín của Nhà sản xuất 
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và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của họ hoàn toàn đáp ứng được tất cả các nhu cầu về chống sét cho các 

thiết bị điện tử nhạy cảm. / Especially,  Cylix,  Citel,  Aplicaciones  Tecnologicas  and  Alltec  products were 

known  at  the  Vietnam  market  as  well  as  other  countries  over  the  world  due  to  its  quality  and  the 

manufacturer’s prestige. Their products completely meet the customer requirements in reality regarding of 

a lightning protection for the modern devices 

 

Qua quá trình hoạt động các kỹ sư của Thy An đã thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu thông qua 

quá trình triển khai các đề án bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông tại các ban ngành, các tổ 

chức, công ty…. Chúng tôi tin tưởng rằng đã có đủ khả năng cung cấp thiết bị, thiết kế xây dựng hệ thống 

chống sét bảo vệ các công trình nhà xưởng, hệ thống thiết bị điện tử nhạy cảm của Quý cơ quan. / Thy An 

Engineers  has  gained  many  valuable  experiences  raising  from  implementation  IT  lightning  protection 

projects  for Organizations, Government, etc…. We are proud of sufficient ability  for supplying,  installing, 

training and providing  lightning protection services  to protect  for Housing, Factory, and sensitive electric 

equipment  system with  a  highest  quality  at  reasonable  expenditure. Besides  of  it, we  are  capable  and 

ready co‐operate with your technical people  for designing and  implementing all  lightning system with all 

scale whenever you give us a chance. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
CỦA CÁC HÃNG SẢN XUẤT / THE DISTRIBUTOR CERTIFICATES 
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