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United as one company, one family and individually… 
We believe in the following order of importance in which to guide us down the path of life and 
success.  

Chúng ta tin vào tầm quan trọng của những điều dưới đây sẽ đưa chúng ta đến với thành công trong 
cuộc sống: 

1. Our health – mentally and physically/ Sức khỏe – tinh thần và thể chất 
2. Our family. / Gia đình 
3. Our contribution to society. Những đóng góp của chúng ta cho xã hội 
4. Our neighbors – friends, co-workers, acquaintances. / Hàng xóm – bạn bè, đồng nghiệp, 

người thân 
5. Our work. / Công việc 

Our people are the pillars on which the foundation of the company is built upon. Without a solid 
foundation, our company is bound to collapse. We are responsible for the well-being of all 
employees as TBF Family members. We believe in treating everyone at any level with the utmost 
respect. We value everyone’s contributions may it be big or small.  

Chúng ta là những trụ cột xây dựng nên nền tảng của công ty, nếu không có một nền tảng vững chắc, 
công ty chắc chắn sẽ sụp đổ. Chúng ta có trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền lợi cho các thành viên 
trong gia đình TBF.Chúng ta tin tưởng mọi người không phân biệt chức vụ đều được đối xử ở mức tôn 
trọng nhất và trân trọng sự đóng góp dù lớn hay nhỏ của tất cả mọi người. 

We believe in maintaining our reputation as the most honest and ethical company for all of our 
clients. We believe in absolute integrity and earning respects of our clients. We go above and 
beyond what is expected from our clients by under promising and over delivering in order to 
accomplish our duties in the most respectable manner possible. 

Chúng ta tin tưởng vào việc duy trì danh tiếng của công ty là một công ty trung thực và có đạo đức 
nhất đối với các khách hàng; dựa vào sự chính trực tuyệt đối và từ đó gây dựng sự tôn trong của 
khách hàng. Chúng ta đi xa hơn và vượt qua kì vọng của khách hàng bằng cách hoàn thành vượt chỉ 
tiêu nhiệm vụ một khách chuyên nghiệp nhất có thể. 

We believe in constant and continuous improvements of our abilities, knowledge, skills, and 
dedication towards our purposes. We will never settle or be satisfied with being average or the 
status quo.  

Chúng ta tin tưởng vào những sự cải thiện liên tục về khả năng, kiến thức, kỹ năng của chúng ta và nỗ 
lực hết mình để đạt được mục đích chứ không thỏa hiệp hay hài lòng với những giá trị hoặc hiện trạng  
trung bình. 

We understand that mistakes are inevitable and we will make many, but we will learn and gain 
invaluable experiences from our mistakes.  
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Chúng ta hiểu rằng lỗi lầm là không thể tránh khỏi và chúng ta có thể sẽ mắc rất nhiều, nhưng chúng 
ta sẽ học được những bài học vô giá từ chính những lỗi lầm đó.  

We elevate the technological knowledge and know-how for all of our team members by proudly 
sharing our experiences and to always work as a team. We believe in strength in numbers and the 
more we share the stronger we all become.   

Chúng ta nâng cao các kiến thức về công nghệ và các kiến thức chung cho tất cả các thành viên bằng 
cách chia sẻ các kinh nghiệm và luôn luôn làm việc theo nhóm. Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của 
số đông, chúng ta càng chia sẻ nhiều, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ.  

We are the constant leaders in our industry and we help our clients and Vietnam to design, 
engineer and build buildings better, safer, and more efficient. We are responsible for adding value 
to all of our client’s needs and requirements. We believe actions are louder than words.  

Chúng ta đang là những người đi đầu trong ngành, giúp cho khách hàng và Việt Nam thiết kế, xây 
dựng các tòa nhà tốt hơn, an toàn và hiệu quả hơn. Chúng ta có trách nhiệm thêm các giá trị vào nhu 
cầu và yêu cầu của toàn bộ khách hàng. Chúng ta tin tưởng rằng hành động có giá trị thiết thực hơn 
lời nói. 

We must support those who are in need through our charitable efforts by doing our share of 
good deeds. We must encourage working together as a community, protecting our environment 
and natural resources. 

Chúng ta phải hỗ trợ cho những người cần sự giúp đỡ bằng cách chia sẻ các hành động tốt đẹp; 
khuyến khích việc phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên. 

We are responsible for the financial output of our business in order to maintain our way of life. 
We must produce sound profits for the company to grow as well as ourselves. We must be open 
to experiment with new ideas and processes and always maintain a high level of innovation.  

Chúng ta đảm bảo nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để có thể duy trì lối sống của mình; tạo ra lợi 
nhuận cho lợi ích của cả công ty và của bản thân. Chúng ta sẵn sàng cho những ý tưởng và hành 
động mới, cũng như luôn luôn đổi mới.   

When anyone thinks of BIM in Vietnam, he or she will think of us.  

Khi bất cứ ai nghĩ tới BIM ở Việt Nam, họ sẽ nghĩ tới chúng ta. 
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