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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG
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- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư. 

- Cung cấp giải pháp thiết kế và thi công hoàn 

thiện dự án. 

- Cung cấp giải pháp dịch vụ logistics tích hợp 

tổng thể tầm nhìn 5-10 năm. 

- Kết nối với sở ban ngành các tỉnh và doanh 

nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

K B S















tầm nhìn
                 sứ mệnh 
                                 hệ giá tri

 ông ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KBS giúp khách hàng của 
chúng tôi đạt được thành công bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển 
tin cậy, sản phẩm chất lượng và dịch vụ cao cấp. Chúng tôi giành được 
sự chọn lựa là nhà cung cấp với nhân sự chất lượng cao và các giải 
pháp xây dựng cạnh tranh.
- PHƯƠNG CHÂM CÔNG TY: 
               “CÔNG               “CÔNG TRÌNH CỦA BẠN, TÂM HUYẾT CỦA TÔI”
KBS luôn công hiến những điều tốt nhất:
1. An toàn là trên hết.
2. Giao sản phẩm chất lượng đầy đủ, đúng tiến độ cho khách hàng và 
thị trường mà chúng tôi lựa chọn để phục vụ.
3. Cởi mở và đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi.
4. Không ngừng cải thiện bản thân cũng như công việc.
5. Giữ vững đạo đức kinh doanh và đạt được kế hoạch đã định.5. Giữ vững đạo đức kinh doanh và đạt được kế hoạch đã định.
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