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CÔNG TY TNHH T.N.T 

Công ty TNHH T.N.T (viết tắt là T&T) thành lập ngày 17/4/1989. Từ năm 1989 đến năm 1994, 

hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu trên lãnh vực du lịch. Năm 1993, T&T là một 

trong những công ty Du lịch đầu tiên được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp Giấy phép kinh 

doanh lữ hành quốc tế. Hiện nay, Công ty đang có hợp đồng phục vụ khách du lịch đến Việt 

Nam cho nhiều công ty du lịch quốc tế và thường xuyên tổ chức du lịch cho khách Việt Nam 

đi du lịch nước ngoài. 

Năm 1994, Công ty bắt đầu kinh doanh Dịch vụ Hàng không bằng việc phục vụ các chuyến 

bay chuyên cơ đến Việt Nam và làm Tổng đại lý cho Austrian Airline, Gulf Air và Royal Air 

Cambodge. Từ nhiều năm qua, T&T luôn là một trong những đại lý hàng đầu có doanh số 

bán cao nhất của Hàng Không Việt Nam và các hãng hàng không quốc tế. 

Năm 1997, tiếp nối thành công của dịch vụ du lịch và hàng không, Công ty mở rộng hoạt 

động kinh doanh sang lĩnh vực cung cấp các thiết bị an ninh điện tử, thông tin liên lạc 

chuyên dụng, các thiết bị và dịch vụ bảo vệ, an toàn và phòng cháy chữa cháy. Từ những 

ngày đầu, T&T Security thực hiện 2 dự án có ý nghĩa là xây dựng Trung tâm Cảnh báo và Hệ 

thống phòng cháy chữa cháy cho Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ I. Đến nay, T&T Security đã 

thực hiện hàng ngàn dự án khắp cả nước. 

Ba ngành kinh doanh của công ty không ngừng phát triển và có doanh số tăng đều đặn hàng 

năm cũng như được nhiều khách hàng tin tưởng. Đến nay, ba ngành kinh doanh đã trở 

thành ba công ty con với tên gọi T&T Travel, T&T Aviation và T&T Security. Nhận thức rằng 

sự hài lòng của khách hàng luôn là yếu tố quyết định trong sự thành công của T&T, chúng 

tôi luôn nỗ lực duy trì năng lực chuyên môn và cam kết của mình như một cách thể hiện 

lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng quý báu của khách hàng. 



Quá trình phát triển qua các năm 

 1989 Công ty TNHH T.N.T được thành lập, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực dịch vụ  

du lịch và vận chuyển khách du lịch. 

 1993 Được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp phép kinh doanh Du lịch Quốc tế.  

 1994 Thành lập phòng Vé và Dịch vụ Hàng không. 

Được bổ nhiệm làm Tổng đại lý vé cho Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines. 

Được bổ nhiệm làm Tổng đại lý cung cấp Dịch vụ mặt đất cho hãng Aeroleasing Far 
East của Singapore. 

 1995 Gia nhập Hiệp hội Du lịch Mỹ (ASTA). 

 1996 Trở thành thành viên của UVGlobal Network (thuộc công ty Universal Weather &  
Aviation - Mỹ), chuyên cung cấp dịch vụ mặt đất cho các chuyến bay chuyên cơ đi và 

đến Việt Nam. 

Được bổ nhiệm làm Tổng Đại lý của Hãng Hàng không Lauda Air, nay là Hãng Hàng 

không Áo. 

 1997 Thành lập T&T Security, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp các hệ  
thống an ninh điện tử, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ bảo vệ và tư 

vấn an ninh. 

 1998 Trở thành thành viên của Hiệp hội các Nhà sản xuất thiết bị và cung cấp Dịch vụ  
bảo vệ Hoa Kỳ (ASIS) và Hiệp hội An toàn phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ (NFPA).  

 1999 Thành lập Trung tâm Cảnh báo từ xa đầu tiên ở Việt Nam. 

 2000 Được chỉ định làm nhà phân phối chính thức của các hãng sản xuất thiết bị an ninh  
GE Security, Pelco, Panasonic và Garrett Metal Detectors. 

 2001 Được chỉ định làm nhà phân phối và bảo trì xe môtô đặc chủng cho cảnh sát của 
hãng Honda Nhật Bản. 

 2002 Trở thành thành viên của Carlson Wagonlit Travel. 

 2003 Cùng với hãng du lịch Nhật Bản Japan Travel Breau (JTB) thành lập Văn phòng điều   
hành của hãng tại Việt Nam. 

Được chỉ định làm nhà phân phối thiết bị của Kidde Fire Protection (Anh) và Galls Inc 

(Mỹ). 

 2004 Được chỉ định làm nhà phân phối của Fermax (TBN). 

 2008 Cùng với Công ty JTB Asia Pacific thành lập Công ty liên doanh JTB-TNT cung cấp  
các hoạt động du lịch tại Việt Nam. 

 2019 Thành lập Công ty TNHH TNT AN NINH - công ty độc lập trực thuộc công ty TNHH TNT. 



CÔNG TY TNHH TNT AN NINH 

Công ty TNHH TNT An Ninh (TNT Security) được tách ra từ Công ty TNHH T.N.T 

từ tháng 01/2019, chuyên cung cấp hàng hóa, lắp đặt thiết bị và dịch vụ bảo trì, nâng cấp, 

sửa chữa cho các hệ thống camera quan sát an ninh, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống 

báo cháy & chữa cháy, hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống báo động đột nhập, dịch vụ cảnh 

báo từ xa và các thiết bị chuyên dụng cho lực lượng quân đội, công an,... 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, TNT Security không ngừng cập nhật thiết bị, công nghệ 

mới và thường xuyên đào tạo nhân viên để đáp ứng được mọi yêu cầu ngày càng cao của 

khách hàng. TNT Security tự hào là một trong những nhà cung cấp giải pháp, thiết bị an ninh, 

an toàn, phòng cháy chữa cháy và dịch vụ theo dõi cảnh báo từ xa hàng đầu tại Việt Nam. 

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH              

 

 

 

DỊCH VỤ CẢNH BÁO 

Trung tâm Cảnh báo giám sát hệ thống báo động của khách 

hàng từ xa 24/7 và cử Đội đáp ứng cảnh báo TNT An Ninh kết 

hợp với Công an, PCCC, Y tế đến hỗ trợ. 

TƯ VẤN BẢO VỆ AN NINH – AN TOÀN PCCC 

Khảo sát, đánh giá, tư vấn, thiết kế, lập phương án bảo vệ – 

phòng cháy chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của 

Việt Nam và quốc tế. 



 

 

 

 

 

 

 

GIẢI PHÁP AN NINH TÍCH HỢP 

Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống an 

ninh tích hợp gồm camera quan sát, báo động đột nhập, kiểm 

soát vào ra cửa và thang máy, cửa tự động, nhà thông minh… 

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống PCCC 

gồm báo cháy, thông báo di tản, chữa cháy nước, khí, bọt, bột 

khô và ướt, aerosol, chống sét… 

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

Cung cấp thiết bị đặc biệt chuyên dùng cho các lực lượng an 

ninh và quân đội: điều tra tội phạm; phòng chống khủng bố, 

bạo loạn; thông tin liên lạc, an ninh mạng… 

DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng và hỗ trợ 

khẩn cấp. Các hệ thống an ninh và PCCC sẽ được bảo dưỡng 

định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng. 



HỒ SƠ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ PCCC 











ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

 Sơ đồ tổ chức nhân sự 

 Tóm tắt hồ sơ nhân sự chính 

 Đội ngũ kỹ thuật 
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HOÀNG QUÍ HỢP 
Tổng Giám đốc 

Bằng cấp đào tạo 

 Kỹ sư viễn thông, Khoa Điện - Điện tử  

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM 1996 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Quản lý dự án về An ninh và PCCC, Viễn thông, Cơ Điện

 Tư vấn, thiết kế, giám sát, chỉ huy trưởng dự án PCCC 

 Quản lý doanh nghiệp 

Tóm tắt hoạt động 

Làm việc tại công ty TNT từ năm 1997, tham gia xây dựng Trung tâm Cảnh báo đầu tiên ở Việt Nam. 

Tham gia quản lý nhiều dự án trong đó có Hệ thống PCCC Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1. Từ năm 

2003 làm Giám đốc Trung tâm Cảnh báo. Năm 2015 làm Phó Tổng Giám đốc công ty TNT. Năm 

2019 làm Tổng Giám đốc công ty TNT AN NINH. 

Kinh nghiệm dự án    

 HT PCCC Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 

 HT camera Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an 

 HT camera giao thông CATPHCM 

 HT camera an ninh công cộng CATPHCM 

 HT camera và kiểm soát vào ra Nhà máy 
Dielac 2, Mega Mỹ Phước, Vietsugar,  toà 
nhà Vinamilk 

 HT xe chỉ huy tác chiến CATPHCM 

 HT xe chỉ huy tác chiến Tổng cục 1 – Bộ CA 

 Mạng truyền dẫn cáp quang thành phố của 
CATPHCM 

 HT an ninh tích hợp 18 kho MM Mega 
Market 

 HT camera, báo cháy, chuông cửa toà nhà 
căn hộ City Garden 1 và 2 

 HT camera và kiểm soát vào ra nhà máy Jabil 

 Mạng truyền dẫn cáp quang thành phố của 
công ty CMC-TI 

 HT an ninh tích hợp nhà máy vàng Phước 
Sơn, Bồng Miêu 

 HT FM200 Nhà máy Formosa Hà Tĩnh 

 HT FM200, CO2 Nhà máy Nhôm Nhân Cơ 

 HT Báo cháy khách sạn JW Marriott Phú 
Quốc 

 HT camera nhà máy Holcim (Insee) Hòn 
Chồng – Kiên Giang 

 HT chuông cửa và kiểm soát vào ra toà nhà 
chung cư The Nassim 

 HT camera, kiểm soát vào ra, cửa tự động 
các dự án Sadora, Sarina, IIA thuộc khu đô 
thị Sala 



NGÔ HOÀNG DANH 
Phó Tổng Giám đốc 

Bằng cấp đào tạo 

 Kỹ sư Điện Tử – ĐH Bách Khoa Tp.HCM 1997 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Quản lý dự án về An ninh và PCCC, viễn thông, Cơ Điện 

 Tư vấn, thiết kế, giám sát dự án PCCC 

 Quản lý doanh nghiệp 

Tóm tắt hoạt động 

Làm việc tại công ty TNT từ năm 1999, tham gia xây dựng Trung tâm Cảnh báo đầu tiên ở Việt Nam. 

Tham gia quản lý nhiều dự án trong đó có Hệ thống PCCC Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1. Từ năm 

2001 làm trưởng phòng Kỷ Thuật Trung tâm Cảnh báo. Năm 2007 làm Trưởng phòng Kinh Doanh 

Công ty TNT. Năm 2012 làm Phó Trung tâm Cảnh báo. Năm 2015 làm Giám Đốc Trung tâm Cảnh 

báo. Năm 2019 làm Phó Tổng Giám đốc công ty TNT AN NINH. 

Kinh nghiệm dự án 

 

 

 

 

 

 HT PCCC Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 

 HT camera Bộ tư lệnh Cảnh vệ 

 HT camera giao thông CATPHCM 

 HT camera an ninh công cộng CATPHCM 

 HT camera và kiểm soát vào ra Nhà máy 
Dielac 2, Mega Mỹ Phước, Vietsugar,  toà 
nhà Vinamilk 

 HT xe chỉ huy tác chiến CATPHCM 

 HT Camera giám sát nhà tạm giữ các Quận 
Huyện Công an TPHCM 

 Mạng truyền dẩn cáp quang thành phố của 
CATPHCM 

 HT an ninh tích hợp 18 kho MM Mega 
Market 

 HT camera, báo cháy, chuông cửa toà nhà 
căn hộ City Garden 1 và 2 

 HT camera và kiểm soát vào ra nhà máy Jabil 

 Mạng truyền dẫn cáp quang thành phố của 
CMC-TI 

 HT an ninh tích hợp nhà máy vàng Phước 
Sơn, Bồng Miêu 

 HT FM200 Nhà máy Formosa Hà Tĩnh 

 HT FM200, CO2 Nhà máy Nhôm Nhân Cơ 

 HT Báo cháy khách sạn JW Marriott Phú 
Quốc 

 HT camera nhà máy Holcim (Insee) Hòn 
Chồng – Kiên Giang 

 HT chuông cửa và kiểm soát vào ra toà nhà 
chung cư The Nassim 

 HT camera, kiểm soát vào ra, cửa tự động 
các dự án Sadora, Sarina, IIA thuộc khu độ 
thị Sala 



ĐỖ THANH TÙNG 
Giám đốc Chiến lược 

Bằng cấp đào tạo 

 Kỹ sư Điện - Điện tử 

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM 1997 

 MBA Quản trị doanh nghiệp Trường ĐH FPT 2012 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Tư vấn, thiết kế, giám sát dự án Cơ Điện (MEP) 

 Quản lý và Điều hành dự án 

 Phát triển dự án 

Tóm tắt hoạt động 

Từ năm 2006 đến 2014 làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC.), 

là Kỹ sư trưởng tham gia thiết kế, giám sát hệ thống Cơ Điện các dự án: Chung cư Horizon, tòa nhà 

Becamex Tower, Trường đại học Quốc tế Miền Đông, Bệnh viện Quốc tế Becamex Bình Dương và 

một số dự án Cơ Điện khác. 

Từ năm 2015 đến 2022 làm Trưởng bộ phận Cơ Điện Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng tỉnh 

Bình Dương. Năm 2020 làm Giám đốc Ban Điều hành Dự án Khối Kỹ thuật Trung tâm (thuộc khu 

Quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1500 giường và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ

tỉnh).  

Năm 2022 làm Giám đốc chiến lược Công ty TNT AN NINH. 

Kinh nghiệm dự án    

 HT Cơ Điện MEP: Chung cư Horizon; Tòa nhà 
Becamex Tower; Trường Đại học Quốc tế

Miền Đông, Bệnh viện Quốc tế Becamex 
Bình Dương…, 

 HT Cơ Điện MEP: Đài Phát thanh và Truyền 
hình Bình Dương; Trung tâm Bảo trợ Xã hội 
tỉnh Bình Dương; Trường Chính trị tỉnh Bình 

Dương; Trường PTTH chuyên Hùng Vương; 
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Bệnh viện Lao 
phổi Bình Dương; Bệnh viện nhi Bình 
Dương. 

 HT Cơ Điện MEP: Bệnh viện 1500 
giường Bình Dương; Trạm xử lý nước 
thải thuộc Bệnh viện đa khoa 1500 
giường. 

 Điều hành dự án: Khối kỹ thuật trung 

tâm (thuộc khu Quy hoạch chi tiết 
1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 
giường và Ban Bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe cán bộ tỉnh). 



TRẦN THỊ THẢO NGÂN 
TP.Kế toán - HCNS 

Bằng cấp đào tạo 

 Cử nhân Quản trị kinh doanh – ĐH Kinh tế Luật Tp.HCM 

 Chứng chỉ kế toán trưởng 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Tài chính – kế toán 

Tóm tắt hoạt động 

Từ năm 2010 đến năm 2019 làm việc tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Thái Anh và Công ty TNHH 

SX XD Môi Trường Đức Hiếu với vị trí Kế toán trưởng.  

Từ năm 2020 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH TNT An Ninh với vị trí: Kế toán trưởng, công việc: 

quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận kế toán; xây dựng qui chế hoạt động của bộ phận, qui 

trình làm việc nội bộ, qui trình phối hợp với các phòng ban khác; tham gia xây dựng hệ thống tài 

chính - kế toán của công ty.  

Kinh nghiệm  

 

 

 

 

 
 

 Quản lý, điều hành công việc chung của phòng 
kế toán 

 Đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn cho các 
nhân viên trong Phòng 

 Nghiên cứu, xây dựng, thiết lập hệ thống và quy 
trình liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán 

 Làm việc và chịu trách nhiệm giải trình với Cơ 
quan thuế và các Đoàn (nếu có) khi có yêu cầu 
kiểm tra tình hình chấp hành các chế độ, chính 
sách liên quan đến hoạt động tài chính kế toán 
của Công ty 

 Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài khoản, hạch 
toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và các 

qui định về kế toán 

 Kiểm soát việc thực hiện hạch toán kế toán 
viên  

 Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ kế toán 

 Thực hiện lập và cập nhật các bút toán tổng 
hợp, bút toán kết chuyển cuối kỳ 

 Thực hiện lập báo cáo tài chính định kỳ 

 Phân tích số liệu tổng hợp khi có yêu cầu Ban 
Giám đốc 

 Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, lập báo 
cáo tài chính hằng năm. 

 Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN hằng quý 

 Làm việc với ngân hàng về hạn mức tín dụng 
và các khoản vay 



NGUYỄN VĂN MINH 

Trưởng Phòng Kinh Doanh 

Bằng cấp đào tạo 

 Cử nhân Anh ngữ – ĐH KHXH & NV TP. HCM 

 Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế TP. HCM 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Quản lý, theo dõi báo giá, dự toán công trình 

 Quản lý việc XNK, mua vật tư 

 Quản lý, theo dõi hợp đồng mua bán 

 Quản lý, theo dõi, lập hồ sơ dự thầu 

 Tư vấn, tìm kiếm khách hàng các hệ thống an ninh - an toàn PCCC 

Tóm tắt hoạt động 

 2004 – 2006: Nhân viên sales admin 

 2007 – 2010: Phó phòng kinh doanh  

 2011 – 2012: Trợ lý giám đốc  

 2013 – 2015: Trưởng phòng kinh doanh, 
Phó giám đốc, Giám đốc chi nhánh Hà Nội 

 2016 – 2017: Phó giám đốc Trung tâm 

 2018 – 2019: Phó phòng DVHK 

 2019 – Nay: Trường phòng kinh doanh 

Kinh nghiệm dự án    

 
 

 

 

 

 

 

 

 HT An ninh an toàn 20 kho của Metro Cash & 
Carry Vietnam 

 HT An ninh và báo cháy cho nhà máy sữa 
Vinamilk Mỹ Phước 

 HT PCCC và An ninh cho các nhà máy CAMSO, 
MARIGOT, KIMBERLY, AkzoNobel, SABECO  

 HT PCCC và An ninh cho trung tâm dữ liệu 
tòa nhà Saigon Times Square 

 HT camera, kiểm soát vào ra, chuông cửa có 
hình cho văn phòng các công ty Abbvie, 
Schlumberger, Quintiles, Merck Sharp & 
Dohme 

 HT báo cháy chung cư cao cấp City Garden 

 HT báo cháy chung cư cao cấp D’Le Solei – 
Tây Hồ Hà Nội 

 HT camera an ninh nhà máy xi măng Holcim 
(Insee) Hòn Chông – Kiên Giang, Holcim 
(Insee) Cát Lái – Quận 2, TP.HCM 

 HT báo cháy báo cháy JW Marriott Phú Quốc 

 HT kiểm soát vào ra nhà máy ON 
Semiconductor, Trung tâm triển lãm SECC  

 HT chữa cháy, báo cháy cho Công trình Trạm 
nghiền xi măng cát lái – Công ty TNHH Siam 
City Cement (Việt Nam) 

 HT an ninh ra vào nhà máy Ford Hải Dương 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel


NGUYỄN VĂN VƯƠNG 
Trưởng phòng Dự án 

Bằng cấp đào tạo 

 Cử nhân Điện tử - Viễn thông – ĐH Khoa Học Tự Nhiên 2010 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Quản lý dự án về An ninh Điện tử và PCCC, Viễn thông, Cơ điện 

 Tư vấn, thiết kế, giám sát dự án hệ thống An ninh Điện tử và PCCC 

Tóm tắt hoạt động 

Làm việc tại phòng kỹ thuật công ty TNHH TNT từ năm 2012.  Năm 2013 tham gia dự án cung cấp, 

lắp đặt, bàn giao vận hành hệ thống camera giám sát và kiểm soát vào ra nhà máy Jabil Việt Nam. 

Năm 2016 đến 2019, kỹ sư bán hàng thuộc phòng Kinh doanh công ty TNHH TNT. Từ 2020 đến nay, 

trưởng phòng Dự án công ty TNHH TNT An Ninh. 

Kinh nghiệm dự án    

 

 

 

 

 

 HT An ninh điện tử Nhà máy Jabil Việt Nam 

 HT An ninh điện tử và báo cháy Metro (MM 
Mega Market) Buôn Ma Thuột, Hiệp Phú, Bình 
Phú, Đà Nẵng 

 HT An ninh và báo cháy ngân hàng EximBank 
Đồng Nai 

 HT PCCC và An ninh cho văn phòng IBM Việt 
Nam 

 HT PCCC và An ninh cho trung tâm dữ liệu tòa 
nhà Saigon Times Square 

 HT camera, kiểm soát vào ra, chuông cửa có 
hình cho văn phòng các công ty Abbvie, 
Schlumberger, Quintiles, Merck Sharp & 
Dohme, Uber, Wework 

 HT camera an ninh nhà máy xi măng Holcim 
(Insee) Hòn Chông – Kiên Giang, Holcim (Insee) 
Cát Lái – Quận 2, TP.HCM 

 HT camera giám sát nhà máy điện Phú Mỹ 1, 
Phú Mỹ 2.1, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 

 Hệ thống camera giám sát khách sạn Six Senses 
Côn Đảo 

 

 HT an ninh tích hơp nhà máy GE Renewable 
Energy Hải Phòng 

 HT camera an ninh nhà máy GE Power 
Quảng Ngãi 

 HT camera giám sát nhà máy nhiệt điện 
Sông Hậu 1, Mông Dương 1 

 HT camera an ninh nhà máy sữa Vinamilk 
Mỹ Phước 

 HT an ninh tích hợp tòa nhà Sofic Tower Đại 
Quang Minh; hệ thống kiểm soát vào ra 
chung cư Sarica, Sadora, Sarina 

 HT báo cháy và chữa cháy nhà máy CPV 
Food Bình Phước 

 HT báo cháy và chữa cháy bệnh viện Nhiệt 
Đới  

 HT báo cháy, chữa cháy, kiểm soát vào ra 
tòa nhà HD Bank quận 9, TPHCM 

 HT báo cháy trang trại điện gió Cầu Đất Lâm 
Đồng 

 HT kiểm soát vào ra nhà máy ON 
Semiconductor, Trung tâm triển lãm SECC 2 



              
                      

Bằng cấp đào tạo 

 K  s          viễn thông – ĐH                    1997 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Quản lý            ả            về An ninh và PCCC 

 G    s                        ả               d  án PCCC 

 Quả                                  

Tóm tắt hoạt động 

Làm vi c tại công ty TNT từ  ăm 2004, tham gia           ả                               s    

                              s             ạ                        H      Minh.   ả         

                    s                                                                        

       Từ  ă   011   ả                       ă   0                                        

NINH. 

Kinh nghiệm dự án    

 

 

 

 

 

 HT camera Schlumberger Vietnam -  ũ       

 HT camera an ninh công c ng CATPHCM 

 HT camera Nhà máy Dielac 2, Mega M  
    c, Vietsugar Nha Trang 

 HT an ninh tích hợp 19 kho MM Mega Market 

 HT chuông c a      ể  s           toà nhà 
 ă     The Nassim 

 H    ể  s                          â   30 
Mobifone 

 H                 H      (I s  )     L   

 HT camera và kiểm soát vào ra nhà máy Jabil 

 H    ể  s                            Đạ   ọ  
      ọ        ê    H   

 H                 B  s                VN 

 HT   ữ         â  x                   ỳ   
        Lọ       ầ  B    Sơ    ả     ã  

 HT                              ạ     
  ả     ã      ạ          

 HT báo cháy khách sạn JW Marriott Phú 
Qu c 

 HT camera nhà máy Holcim (Insee) Hòn 
Ch ng – Kiên Giang 

 HT báo                       B   Đ        

 H              ữ           F  00       
 â   ữ                     H   

 H    ữ           F  00        â   ữ      
Viettel IDC 

 H              ữ           FM200 VNG 
Data Center 



ĐỖ MINH QUÂN 
Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội 

Bằng cấp đào tạo 

 Kỹ sư viễn thông, ĐH Phương Đông 2001 

 Kỹ sư Tin Hoc Ứng Dụng, Viện Đại Học Mở HN 2002 

Lĩnh vực chuyên môn 

 Triển khai các dự án về lĩnh vực An Ninh và PCCC 
 Quản lý dự án về An ninh và PCCC. 

 Tư vấn, thiết kế, giám sát, chỉ huy trưởng dự án PCCC 

 Quản lý doanh nghiệp 

Tóm tắt hoạt động 

Làm việc tại công ty TNT từ năm 2004, tham gia triển khai các dự án về lĩnh vực thiết bị an ninh, an 

toàn và PCCC khu vực phía Bắc. Từ năm 2016 làm Phó Giám Đốc Chi Nhánh công ty TNT tại Hà Nội. 

Năm 2019 làm Giám đốc chi nhánh công ty TNT AN NINH. 

Kinh nghiệm dự án    

 

 

 

 

 HT kiểm soát An  Ninh và PCCC Văn Phòng Meask Sealand 

 HT CCTV Bộ tư lệnh Cảnh vệ 

 HT kiểm soát an ninh trung tâm Đào Tạo Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 

 HT PCCC cho Trung Tâm Dữ Liệu Ngân Hàng VIB 

 HT PCCC cho Trung Tâm Dữ Liệu cho Thuê công ty BSI 

 HT Kiểm soát An Ninh và  PCCC Cho Văn Phòng công ty Bảo Hiểm Liberty 

 HT xe chỉ huy tác chiến Tổng cục 1 – Bộ Công an 

 HT an ninh tích hợp 6 kho MM Mega Market 

 HT An Ninh cho Văn Phòng Công Ty MSD, Organon, Tranfigura, Dell 

 



Đội ngũ Kỹ thuật 

 

 Trên 15 kỹ sư được đào tạo chính quy tại các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kỹ thuật 

Công nghệ, ĐH Công nghiệp… 

 30 kỹ thuật viên cao đẳng và trung cấp kỹ thuật điện, điện tử, tin học, viễn thông, cơ khí, tự động 

 10 nhân viên kinh nghiệm trên 10 năm, và 15 nhân viên kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực an ninh, 

an toàn PCCC. 

 7 nhân viên được đi đào tạo chuyên ngành về Camera, Kiểm soát vào ra, An ninh tích hợp và Phòng cháy 

chữa cháy do các chuyên gia của nhà sản xuất trực tiếp đào tạo như Edwards, Lenel, Pelco, Kidde, 

Fermax… 

 Toàn bộ nhân viên kỹ thuật của TNT An Nin đƣợc đào tạo về An toàn, nghiệp vụ PCCC … 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi chú trọng đến việc huấn luyện đào 

tạo nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn và an toàn, đào tạo ứng dụng công nghệ mới để tư 

vấn và thiết kế các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. 



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

 



ĐỐI TÁC – NHÀ SẢN XUẤT 

T&T Security là nhà phân phối thiết bị, giải pháp an ninh - an toàn và phòng cháy chữa cháy, 

thiết bị chuyên dùng của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới gồm Pelco, Fermax, Carrier 

Fire & Security (Aritech, Caddx, LenelS2, Edwards, Kidde Fire System), EntryPass, 

Geutebrueck, Hochiki FirePro, Detnov, Garrett Metal Detectors, Frontline 

Communications, Simon, KNX. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo thường xuyên 

và được cấp chứng nhận bởi chuyên gia của các hãng sản xuất, đảm bảo tư vấn và thiết kế 

cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên cung cấp hệ thống camera quan sát chuyên dùng, camera 

chống cháy nổ, ảnh nhiệt, thiết bị truyền dẫn quang, hệ thống lưu trữ 

và phân tích hình ảnh thông minh. 

www.pelco.com  

 

Chuyên cung cấp hệ thống điện thoại cửa có hình (Audio & Video 

Doorphone), kiểm soát vào ra, điều khiển nhà thông minh. 

www.fermax.com  

Chuyên cung cấp các giải pháp quản lý an ninh bằng hình ảnh và trí 

tuệ nhân tạo AI giúp bảo vệ con người, tài sản, ngăn ngừa rủi ro và tối 

ưu hóa hoạt động kinh doanh, sản xuất của khách hàng. 

www.geutebrueck.com  

Chuyên về hệ thống kiểm soát vào ra cửa và thang máy, bãi đậu xe, 

kiểm soát tuần tra an ninh, quản lý khách. 

www.entrypass.net  

FirePro (Hochiki) thiết kế, sản xuất và phân phối trên toàn thế giới các 

Hệ thống chữa cháy FirePro theo công nghệ sol khí tập trung cô đặc 

thân thiện với môi trường. 

www.firepro.com   

http://www.pelco.com/
http://www.fermax.com/
http://www.geutebrueck.com/
http://www.entrypass.net/
http://www.firepro.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrier Fire & Security trực thuộc tập đoàn Carrier, chuyên cung cấp 

các giải pháp, thiết bị và hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy. 

www.corporate.carrier.com  

T&T Security cung cấp các nhãn hàng sau đây của Carrier: 

Chuyên cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra, quản lý và phân tích 

video, hệ thống an ninh tích hợp Onguard, BlueDiamond. 

www.lenel.com  

Chuyên cung cấp hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh và âm thanh 

thông báo di tản EST3, EST3X, EST4, iO Series, SIGA Series… 

www.edwardsfiresafety.com 

Chuyên cung cấp hệ thống chữa cháy bằng khí sạch CO2, Novec1230, 

khí tự nhiên IG, cáp dò nhiệt, cảnh báo khói sớm, tủ điều khiển. 

www.kidde-fenwal.com 

Chuyên về hệ thống báo động, camera quan sát, kiểm soát vào ra, an 

ninh tích hợp ứng dụng cho toà nhà văn phòng, công ty, trung tâm 

thương mại, nhà máy công nghiệp. 

www.aritech.com 

Chuyên về hệ thống báo động cho nhà và văn phòng có dây và không 

dây và được điều khiển bằng ứng dụng di động UltraSync. 

www.firesecurityproducts.com 

Sản xuất và cung cấp camera quan sát chuyên dùng bí mật. 

www.watec.com 

Sản xuất hệ thống báo cháy chuẩn EN54, bao gồm hệ truyền thống và 

địa chỉ. Sử dụng App Service để chuẩn đoán, phát hiện và sửa lỗi. 

www.detnov.com 

http://www.corporate.carrier.com/
http://www.lenel.com/
http://www.edwardsfiresafety.com/
http://www.kidde-fenwal.com/
http://www.aritech.com/
http://www.firesecurityproducts.com/
http://www.watec.com/
http://www.detnov.com/


 

 

 

 

 

 

Sản xuất và cung cấp thiết bị dò kim cầm tay, cổng từ, dò kim loại 

dưới mặt đất, dưới nước loại phục vụ cho công tác an ninh, quốc 

phòng. 

www.garrett.com 

Sản xuất, tích hợp các hệ thống xe truyền hình lưu động, xe thông tin 

liên lạc, xe trung tâm chỉ huy tác chiến, xe rà phá bom mìn… 

www.frontlinecomm.com 

Sản xuất và cung cấp hệ thống SmartHome không dây công nghệ 

Zigbee điều khiển ổ cắm, côngg tắc đèn, máy điều hoà… bằng Ứng 

dụng di động, tự động hóa bằng giọng nói, ngữ cảnh… 

www.simon.vn 

Sản xuất và cung cấp hệ thống SmartHome có dây ứng dụng cho nhà 

ở, khách sạn, trường học, bệnh viện, nhà máy… 

www.knx.org 

http://www.garrett.com/
http://www.frontlinecomm.com/
http://www.simon.vn/
http://www.knx.org/


KHÁCH HÀNG, DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 Khách hàng Dịch vụ Cảnh báo 

 Dự án tiêu biểu 

 Khách hàng Dịch vụ Bảo trì 



Khách hàng Dịch vụ Cảnh báo 

 

 Ngân hàng Đông Á 

 Ngân hàng Vietcombank 

 Ngân hàng BIDV 

 Ngân hàng Sacombank 

 Ngân hàng Quốc Dân NCB 

 Ngân hàng Agribank 

 Ngân hàng Xây dựng TQ 

 Ngân hàng SinoPac 

 Ngân hàng Việt Á 

 Ngân hàng Taipei Fubon 

 Ngân hàng KEB HANA 

 Ngân hàng An Bình 

 Ngân hàng Viettinbank 

 Ngân hàng OCB 

 Ngân hàng Xây dựng VNCB 

 Công ty 1C Việt Nam 

 KCN Tân Tạo Taserco 

 Công ty Waterline 

 Công ty Nexgen Packing 

 Công ty Aeon Delight 

 Công ty Viễn thông Mobifone 

 Thương vụ Italia 

 Bệnh viện Tai Mũi Họng 

 Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh 

 Bệnh viện Bình Dân 

 Công ty Dược phẩm BHC 

 Cty Dược phẩm Zuellig Pharma 

 Công ty IQVIA RDS Việt Nam 

 Công ty thiết bị Y tế Westsun 

 Công ty nha khoa Diệp Nguyên 

 Cửa hàng Đồng hồ Vertu 

 Cửa hàng Đồng hồ Hublot 

 Cửa hàng Đồng hồ Rolex 

 Cửa hàng Xe Roll Royce 

 Đồng hồ S&S KnightsBridge 

 Cửa hàng Cyril Kongo Hanoi Gallery 

 Kháchsạn Norfolk, Norfolk Mansion 

 Công ty Bến Thành RSC 

 Artex Sài Gòn – Opera House 

 Công ty thời trang C.A.O 

 Công ty thời trang Hạ Vàng 

 Công ty mỹ thuật Kiến Vàng 

 Công ty Giầy Da Đông Hải 

 Cửa hàng mỹ phẩm Lengrin 
Story 

 Công ty nữ trang D.A.N 

 Công ty vàng bạc đá quý P.N.J 

 Công ty Kỹ nguyên khách hàng 
CECL 

 Vàng bạc Đá quý Kim Cương 
Lucie 

 Kim Cương Hưng Phát 

 Highlands Coffee 

 Công ty KFC Việt Nam 

 Công ty RedSun (King BBQ, 
Dolpan Sam, Tasaki, Hotpot 
Story, Seoul  Garden, King 
Alacarte) 

 Tiệm vàng, Nhà riêng, Biệt thư 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát hệ thống báo động, báo cháy, khẩn cấp từ xa 24/7 và có sự hỗ trợ của 

Đội phản ứng nhanh kết hợp lực lượng công an, PCCC, y tế. Khách hàng bao gồm ngân hàng, doanh nghiệp, 

bệnh viện, cửa hàng cao cấp, khách sạn, nhà máy, công ty kim cương vàng bạc đá quý, cửa hàng thức ăn 

nhanh và cafe, biệt thự, nhà riêng. 

Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì năng lực chuyên môn và cam kết của mình như một cách thể hiện lòng biết ơn 

sâu sắc đối với sự tin tưởng quý báu của khách hàng. 



Các Dự án đã thực hiện 

Với hơn 20 năm hoạt động, T&T Security đã thực hiện hàng trăm dự án từ những công trình lớn 

như sân bay, bến cảng đến khu công nghiệp, nhà máy, ngân hàng, cao ốc… Chúng tôi không ngừng 

cập nhật thiết bị, công nghệ mới và thường xuyên đào tạo nhân viên để đáp ứng được mọi yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã chọn lựa dịch vụ của T&T Security. Chúng tôi cũng 

hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách hàng! 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

 Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 

 Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt ht PCCC gồm  

- HT báo cháy Edwards (Mỹ) 

- Bơm chữa cháy Reddy-Buffaloes (Mỹ) 

- HT chữa cháy CO2, sprinkler, phun sương, bọt chữa cháy, 
cáp dò nhiệt (Kidde Fire Protection - Anh) 

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 

 Các khu vực gồm: Nhà hành chánh, Nhà điều khiển, Nhà bơm dầu DO, Khu vực Bồn dầu DO, Nhà máy phát điện tua-

bin khí, tua-bin hơi và tua-bin diesel, Nhà hệ thống làm mát, Trạm biến thế 110KV và 220KV, Nhà chứa khí nén 
hydro, Bồn dầu diesel, Nhà bơm chữa cháy, mương và máng cáp, mạng đường ống cấp nước chữa cháy 

 Thời  gian thực hiện: 2001, 2018 và 2020 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án: Trung tâm Bán sĩ MM Mega Market 

 Phạm vi công việc: thiết kế , cung cấp và lắp 

đặt hệ thống an ninh, báo cháy cho 18 Trung 
tâm trên toàn quốc gồm 

- HT báo cháy Edwards, Detnov 

- HT báo động, kiểm soát vào ra và an ninh 
tích hợp Alliance, Security Commander, 
TecomC4 

- HT camera Pelco, GE Security, HIK Vision 

 Thời  gian thực hiện: 2004 - 2018 

 Dự án: Nhà máy điện tử Jabil Việt Nam – Khu Công nghệ cao Q9 

 Phạm vi công việc: thiết kết, cung cấp và lắp đặt hệ thống camera, kiểm soát vào 

ra gồm 

- HT camera Pelco: 120 camera cố định và PTZ cho văn phòng, xưởng sản xuất, 
nhà kho, căn-tin, vòng ngoài; Bộ ghi hình Digital Sentry 

- HT kiểm soát vào ra: 80 đầu đọc thẻ, Phần mềm quản lý Picture Perfect 

(Lenel), Quản lý in thẻ, chấm công 

 Thời  gian thực hiện: 2012 

MM Mega Market 

Nhà máy Điện tử Jabil Việt Nam 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án: Khu đô thi Sala City 

 Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống 

- Hệ thống kiểm soát vào ra Lenel Onguard cho toà nhà Sarica, Sadora, Sarina, IIA Building 

- Hệ thống barrier AC Magnetic cho toàn nhà IIA 

- Hệ thống camera Interlogix cho Saritown – Shophouse 

- Hệ thống camera Pelco cho văn phòng Chu Lai  

- Hệ thống kiểm soát vào ra EntryPass cho Sales Gallery, dự án khu phức hợp Myamar 

 Thời  gian thực hiện: 2017 - 2019 

 Dự án: Nhà máy Alumin Nhân Cơ 

 Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, 

lắp đặt các hệ thống chữa cháy của 
hãng Kidde Fire System 

- Chữa cháy bằng khí FM200 Khu vực 

nghiền Boxít, Khu vực khử Si l ic, Khu 
vực lắng và rửa bùn đỏ, Khu vực lọc 
mầm tinh, Khu vực dung dịch kiềm, 

Khu vực lọc hydrant, Toà nhà chính, 
Nhà điều khiển trung tâm, Nhà máy 
khí hoá than, Khu vực phụ trợ Nhà 
Quản lý 

- Chữa cháy bằng khí CO2 Nhà máy 
phát điện, Khu vực phân phối điện 
trong nhà, Nhà điều khiển trung tâm 

 Thời  gian thực hiện: 2016 

Khu đô thị Sala City 

Nhà máy Alumin Nhân Cơ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án: Trung tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương 

 Phạm vi công việc: Đại  diện Chủ đầu tư tham gia quản lý dự án Cơ Điện (MEP – Mechanical, 

Electrical and Plumbing) gồm các hạng mục 

- Hệ thống điện hạ thế, điều hoà thông gió, điện nhẹ, BMS, hệ thống phiên dịch hội  nghị  

- Hệ thống cấp thoát nước, PCCC, đài phun nước nghệ thuật 

- Hạ tầng kỹ thuật Cơ Điện 

 Thời  gian thực hiện: 2006 - 2014 

 Dự án: Bệnh viện đa khoa 1500 giường và 

Khối Kỹ thuật Trung tâm (thuộc khu Quy hoạch 
chi tiết 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường 

và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh) 

 Phạm vi công việc:  

- Quản lý tổng thể hệ thống Cơ Điện (MEP – 
Mechanical, Electrical and Plumbing) của 
Bệnh viện 1500 giường 

- Giám đốc Ban Điều hành Dự án Khối  Kỹ thuật 
Trung tâm gồm: xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, 
hệ thống MEP (HT lạnh trung tâm 4000 tons, 
Trung thế, Máy phát điện 14MW, MSB 

4000A, Khí y tế trung tâm, Bơm cấp nước và 
PCCC, điện nhẹ và thiết bị  y tế, kết nối  hạ 
tầng giữa Khối  kỹ thuật và bệnh viện) 

 Thời  gian thực hiện: 2015 - 2021 

Trung tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương 

Bệnh viện đa khoa 1500 giường và 

Khối Kỹ thuật Trung tâm 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án: NovaWorld Hồ Tràm – The Tropicana 

 Phạm vi công việc: cung cấp nhân công và vật tư phụ, phụ kiện thi công lắp đặt hạ tầng kỹ thuật cơ điện 

cho Khu 3 (Phân khu 3.1 và 3.2) gồm các hạng mục 

- Hệ thống trung thế, hạ thế, máy phát điện, tiếp địa, chiếu sáng, thông tin l iên lạc, báo cháy và PCCC 

- Hệ thống cấp thoát nước, trạm bơm nước cấp, trạm bơm chữa cháy 

 Thời  gian thực hiện: 2021 - 2022 

 Hệ thống điều khiển nhà thông 

minh tại các công trình: 

- Biệt thự Lavida – Tp.Vũng Tàu 

- Nhà phố 200Bis NTMK, Q3, 
Tp.HCM 

- Căn hộ chung cư Sarica, KĐT 
Sala City, Tp.HCM 

- Nhà phố K300, Cộng Hoà, 
Q.TB, Tp.HCM 

 Lắp đặt thiết bị  nhà thông mình 

của hãng Simon (TBN) 

NovaWorld Hồ Tràm – The Tropicana 

Hệ thống nhà thông minh 



Khách hàng Dịch vụ Bảo trì 

         

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM Mega Market Việt Nam 

 Bảo trì định kỳ 18 Trung tâm bán sĩ  trên cả 

nước 

 Các hệ thống camera giám sát, báo động, 

kiểm soát vào ra, báo cháy 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng và hỗ trợ khẩn cấp – các hệ thống bảo vệ an ninh và 

PCCC sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hàng tháng hoặc quý để đảm bảo hệ thống hoạt động 

đúng. Khách hàng của chúng tôi bao gồm trung tâm thương mại, nhà máy, cao ốc văn phòng, khách sạn, 

các công ty đa quốc gia. 

ICD Security Solutions 

 Bảo trì, khắc phục sửa chữa, lắp đặt bổ 

sung hệ thống báo động, kiểm soát vào ra, 

camera cho các văn phòng nhỏ gồm: 

 Abbott, Abbie, AkzoNobel, Amazon, 

Apple, Baker Hughes, Cisco, Dell, 

Deutsche Bank, IQVIA, Geodis, Gucci, 

Mast, MSD, MasterCard, Murphy Oil, 

Organon, Oracle, P&G, Pfizer, Qualcomm, 

Quintiles,  Riot Game, ROME A, SCB, 

Schlumberger, Teva, Trafigura, TSS, UNIS, 

Visa, Viatris, Wework… 

Nestle Việt Nam 

 Bảo trì định kỳ các nhà máy: Nestle Đồng 

Nai, Nestle Hưng Yên, Nestle Trị An, 

Nestle Bình An, Nestle Bông Sen 

 Các hệ thống báo cháy, FM200, bơm và hệ 

thống chữa cháy sprinkler, bọt chữa cháy 

ON Semiconductor 

 Bảo trì định kỳ các nhà máy: ONSemi Đồng 

Nai, ONSemi Bình Dương 

 Các hệ thống camera giám sát, báo động, 

kiểm soát vào ra, báo cháy, chữa cháy 

Viettel CHT 

 Bảo trì định kỳ các Trung tâm Dữ liệu: Viettel 

Hoàng Hoa Thám, Viettel  Sóng Thần 

 Các hệ thống camera giám sát, kiểm soát vào 

ra, chữa cháy FM200, báo cháy và cảnh báo 

khói sớm HSSD, bọt chữa cháy 

Vinamilk 

 Bảo trì định kỳ: toà nhà văn phòng 

Vinamilk Q7, nhà máy Mega Mỹ Phước 

 Các hệ thống camera quan sát, kiểm soát 

vào ra cửa và thang máy, báo cháy. 

Vinadata 

 Bảo trì định kỳ các hệ thống camera, kiểm 

soát vào ra, báo cháy, cảnh báo khói sớm 

HSSD, chữa cháy FM200 và Novec1230 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merck Sharp & Dohme (MSD) 

 Bảo trì định kỳ văn phòng HCM và HN 

 Hệ thống kiểm soát vào ra, camera quan sát, 

cảnh báo khói sớm, chữa cháy tự động 

Ngân hàng Sacombank 

 Bảo trì định kỳ tại Hội sở Tp.HCM và 

Trung tâm Dữ liệu Bình Dương 

 Hệ thống báo cháy và chữa cháy M200 

Nhà máy Camso 

 Bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy và chữa 

cháy FM200 

Ngân hàng Đông Á 

 Bảo trì hệ thống báo và chữa cháy FM-200 

cho Hội sở ngân hàng 



Trường quốc tế ISHCMC 

 Bảo trì hệ thống báo cháy tại secondary 

campus. 

Ngân hàng Vietcombank 

 Bảo trì hệ thống báo cháy cho các phòng 

giao dịch chi nhánh Sài Gòn 

Khách sạn Grand Imperial 

 Bảo trì hệ thống chữa cháy FM-200, chữa 

cháy bằng hóa chất ướt cho khu vực nhà bếp 

Ngân hàng Eximbank 

 Bảo trì hệ thống cảnh báo đột nhập, hệ 

thống kiểm soát vào ra 

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc 

 Bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ khách sạn 

tại Bãi Khem 

Chi cục CNTT Ngân hàng Nhà nước 

 Bảo trì hệ thống báo cháy và chữa cháy 

FM-200 trung tâm dữ liệu 

Hội sở Dai-ichi 

 Bảo trì hệ thống báo và chữa cháy FM-200 tại 

văn phòng hội sở 

Toà nhà Manulife 

 Bảo trì hệ thống báo cháy, camera quan 

sát tại tòa nhà văn phòng Manufile HCM 



CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI – TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

 Kidde Fire System 

 Carrier Fire & Security (Edwards, Interlogix) 

 LenelS2 Electronic Security Products 

 Pelco by Motorola Solutions 

 Fermax 

 Guetebrueck 

 Garrett Metal Detectors 



Kidde Fire Systems

400 Main Street 

Ashland, MA  01721

Tel. (508) 881-2000 

1st January 2021 

RE: DISTRIBUTOR AUTHORIZATION 

To Whom It May Concern: 

Thank you very much for your great support to Kidde Fire Systems so far. 

Please be informed that the following is an Authorized Distributor of Kidde Fire Systems; 

TNT Security Co., Ltd 

48A3 Tran Dinh Xu Street, Co Giang Ward, District 1 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Zip Code: 700000 

TNT’s technical team members are trained and certified to design, engineer, supply, install, operate, and 

support our suppression products and fulfill our end-users’ suppression needs. TNT’s engineering team is

qualified to maintain and service Kidde Fire Systems product lines in accordance with the manufacturer’s 

listed documentation, guidance and recommendations. 

Kidde Fire Systems Products include: 

- Kidde NOVEC 1230™ Fire Suppression Systems 

- Kidde FM-200® Fire Suppression Systems 

- Kidde CO₂ Fire Suppression Systems 

- Kidde Inert Gas Suppression Systems 

- Kidde WHDR™ Wet Chemical Fire Suppression for Commercial Cooking 

- Kidde Conventional Detection and Control Systems 

- Kidde Intelligent Control Systems and SmartOne® Detectors 

- Kidde Air Intelligence Sampling Smoke Detection System 

All equipment and spare parts supplied are genuine and certified, proved with Certificate of Compliance 

that will be provided during material delivery. 

Kidde Fire Systems will provide our fullest support to TNT in pursuing projects and delivering products 

from Kidde Fire Systems. 

Sincerely Yours, 

Kidde Fire Systems 
A Carrier Company 

Mark Teo 

Regional Sales Manager 





Carrier Fire & Security Singapore Pte Ltd 
28 Teban Garden Crescent Singapore 
608926 
Tel: (65) 6506 1600 Fax: (65) 6298 7310 
Company Registration No. 198703782W 

11th March 2021 

To Whom It May Concern 

We are pleased to confirm that: 

TNT Security Company Ltd. Vietnam

Has been approve as the authorized full-line distributor in Vietnam for the following 

products : 

LenelS2 Electronic Security Products

The Business partner shall be eligible to supply and install the products in Vietnam and 

to render local technical and after sales service for any project.

The letter is given as of the date hereof and is valid for 12 months from the 
above mentioned date.

Yours Truly, 

Marizaldy del Rio 
LenelS2 Regional Sales Manager PH, VN & GU  
Carrier Fire & Security Singapore Pte Ltd 
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1881 W. State Street  •  Garland, Texas 75042  •  Tel: 972-494-6151  •  Fax: 972-494-1881 •  www.garrett.com 

Certificate of  Authorization 
 
 

TNT Security Co., Ltd.
48A3 Tran Dinh Xu Street, 
Co Giang Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

Is an authorized representative and distributor in Vietnam for Garrett Electronics, Inc., 

DBA Garrett Metal Detectors of Garland, Texas, U.S.A.   As our representative, TNT 

Security Co., Ltd., is authorized to sell and repair products manufactured by Garrett.  

 

Products manufactured by Garrett Metal Detectors include walk-through, hand-held, 

ground search, and countermine/ERW metal detectors. Garrett has been in business more 

than 50 years and has extensive experience in large events security checkpoint detection 

such as Olympic Games, Pan American Games, FIFA World Cup, Rugby World Cup, 

professional sports stadiums in North America, and more. 

 
 

 
 
Henry Tellez 
Vice President 
International Sales & Marketing 
  
 

VALID THROUGH DECEMBER 31, 2023 
 



CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO 

 Certificate of Completion – Clean Agent 

 Certificate of Completion – High Pressure Carbon Dioxide 

Systems 

 Certificate of Completion - WHDRTM Wet Chemical Systems 

 Certificate of Completion – Inert Gas Systems 

 EST3 Certification Course 

 Certificate of Completion – Lenel Onguard 7.6 

 Crtificate of Completion – VideoXpert Overview and  System 

Design 

 Chứng chỉ hành nghề Tư vấn, Giám sát, Thiết kế và Chỉ huy 

trưởng thi công về PCCC do Cục CS PCCC& CNCH cấp 

 Chứng nhận đào tạo Quản lý Bảo trì Công nghiệp do Hội Cơ khí 

Tp.HCM (HAME) cấp 

 Chứng nhận Đào tạo Thiết kế HT PCCC do trường VNK cấp 

 Chứng nhận Huấn luyện An toàn và Vệ sinh lao động do TT 

Kiểm định Kỹ thuật Sài Gòn cấp 





























CÔNG TY TNHH TNT AN NINH

Trụ sở chính
48A3 Trần Đình Xu, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM
ĐT: (+84) 028 3925 6331

272B Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
ĐT: (+84) 024 3556 1746

Chi nhánh Hà Nội

info@tntsecurity.vn  

www.tntsecurity.vn
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