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Quý đối tác và khách hàng kính mến,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nhà Việt xin gửi tới Quý 
vị lời chúc sức khỏe và thịnh vượng!

Trải qua gần 15 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ 
kỹ thuật Nhà Việt (Viethouse) tự hào là nhà thầu Cơ - Điện - Lạnh chuyên nghiệp 
hàng đầu Việt Nam, mang đến các giải pháp toàn diện cho khách hàng từ tư vấn, 
sản xuất, thi công, lắp đặt, bảo hành và bảo trì. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc 
rằng chất lượng dịch vụ và uy tín sẽ là yếu tố then chốt giúp tạo dựng vị thế của 
Viethouse trên thị trường. Sự thành công của Viethouse hôm nay chính là minh 
chứng mạnh mẽ cho sự tin tưởng, lựa chọn và hợp tác của Quý đối tác, khách hàng 
chiến lược. 

Hi vọng trong tương lai Viethouse sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Quý vị kiến tạo 
nên những giá trị mới và chinh phục những thành tựu đỉnh cao.

Trân trọng,
Giám đốc

Nguyễn Quốc Tuấn

Dear Shareholders, Investors and Partners,

On behalf of leaders and all employees of Viethouse Engineering Co., LTD

(Viethouse), I would like to express my sincere gratitude to Shareholders, 
Investors, Customers and Partners for your trusts and supports. With nearly 
15 years of trading history, Viethouse takes pride to be a leading

Mechanical Electrical Refrigeration contractor in Vietnam, offering a 
comprehensive solution from consultation, design, procurement, installation, 
testing and commissioning and maintenance. We strongly believe that our 
best quality products and services have enabled us to consistently grow and 
build a positive reputation in the market. Today, Viethouse remains dynamic 
and foward-looking, ensuring continued focus on the demands of customers 
through the expansion of the business.

We hope that you will continue to support us for better sustainable development 
in the future. We would like to wish you health, happiness and success.

Best Regards,
Nguyen Quoc Tuan

Director

LỜI TỰA PREFACE
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KHỞI ĐẦU DỰNG XÂY UY TÍN
• Các dấu mốc ấn tượng
• Thông điệp của thương hiệu
• Tinh hoa nhân sự

PRESTIGE ESTABLISHMENT
• Milestones of Viethouse
• Brand Key Message
• Human Resources

“Năm 2006 là cột mốc quan trọng đánh dấu 
sự ra đời của Công ty TNHH Thương mại & 
Dịch vụ kỹ thuật Nhà Việt. Kể từ đó đến nay, 

chúng tôi không ngừng phát triển, khẳng định năng lực và uy 
tín thương hiệu của mình trên thị trường.

“Viethouse began trading in 2006 and since then we has built on 
firm foundations, good customer relations, constant attention to 
the professionalism of our well - trained and qualified workforce.
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CÁC DẤU MỐC ẤN TƯỢNG

MILESTONES OF VIETHOUSE 

2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020
KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC

STABLE BEGINNINGS

Hành trình 05 năm đầu thành lập là quá 
trình Viethouse từng bước xây dựng nền 
móng vững vàng, giá trị cốt lõi của một 
nhà thầu Cơ - Điện - Lạnh chất lượng 
hàng đầu Việt Nam.

Within the first five years of company’s 
history,  Viethouse was well-established 
and maintained the leading Mechanical 
Electrical Refrigeration contractor 
postion in Vietnam.

BỨT PHÁ THÀNH CÔNG
BREAKTHROUGH 

Trên đà tăng tốc, 05 năm tiếp theo của 
Viethouse đã chứng kiến sự mở rộng kinh 
doanh sản xuất vượt bậc với nhiều thành 
tựu xuất sắc và tạo được chỗ đứng trên 
thị trường.

In the next five years of development, 
we expended our company and capa-
bilities to meet the growing demands 
of the the market and has gained 
many considerable achievements.

VƯƠN TẦM CAO MỚI
REACHING NEW HEIGHTS

Trong giai đoạn mới, Viethouse vẫn tiếp 
tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh 
doanh, hiện đại hoá hệ thống công nghệ kỹ 
thuật nhằm chinh phục cả thị trường trong 
nước và quốc tế.

Viethouse plans to continue providing 
products and services with best quality, 
innovative thinking, morden technology 
as well as strives for sustainable devel-
opment at international standard.
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THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

1. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:
Với tư duy của một doanh 
nghiệp thời đại mới, Viethouse 
đã xây dựng văn hoá “Lấy 
khách hàng làm trọng tâm” 
trở thành chiến lược cốt lõi 
cho sự tồn tại và phát triển 
của công ty.

2. TẦM NHÌN:
Viethouse định hướng trở thành nhà thầu 
Cơ - Điện - Lạnh chất lượng, uy tín hàng đầu 
Việt Nam.

3. SỨ MỆNH:
Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp 
toàn diện cho khách hàng thông qua các sản 
phẩm, dịch vụ ưu việt nhất và hoàn hảo nhất.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
“Chất lượng quyết định sự tồn 
tại. Uy tín quyết định sự thành 
công” đã trở thành kim chỉ nam 
xuyên suốt mọi hoạt động của 
Viethouse, mang lại lợi thế 
cạnh tranh cho công ty và dành 
được sự tín nhiệm của khách 
hàng tin cậy.

BRAND KEY MESSAGE

1. BUSINESS STRATEGY:
In our opinion, customers are 

the most important asset. We 
ensure customers’ care and 

satisfaction through tireless 
pursuit to perfection in all aspects 

of our business.

2. VISION:
Viethouse aims to be the leading corporation 
contractor in Vietnam, specialized in the field 
of Mechanical Electrical Refrigeration.

3. MISSION:
We strive for excellent service in delivering 
commitment, quality products and superior 
after-sales service throughout. 

4. CORE VALUES:

We consider customers’ satisfaction 
customers as a measure of our brand 
value. The commitment “Quality deter-
mines the existence - Prestige brings 
the sucess” has earned us an excellent 
reputation among our clients. 
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TINH HOA NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCES

Đóng góp một phần quan trọng nhất trong sự phát triển không ngừng 
của Viethouse là sức mạnh của đội ngũ nhân sự tài năng và giàu kinh 
nghiệm. Chúng tôi tự hào là một tập thể đoàn kết - nhiệt huyết - sáng 
tạo - đam mê - dám đương đầu với mọi thách thức.

The strength of our company lies in the contribution of our 
entire team including professionally qualified engineers, highly 
skilled technicians, and customer support engineers etc. 

1. ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN
    Giám đốc

Gần 15 năm khởi nghiệp và 
phát triển cùng Viethouse, Ông 
Nguyễn Quốc Tuấn chính là “sức 
mạnh chủ lực” của công ty, định 
hướng cho công ty hoạt động hiệu 
quả, phát triển vững bền và vươn 
lên một tầm cao mới.

2. MR. NGUYEN QUOC TUAN
   Director

Mr. Nguyen Quoc Tuan has 
been the Director of Viethouse 
since 2006 and also be the 
pioneer in the leadership and 
strategy formulation of Viet-
house throughout the compa-
ny’s developments, achieving 
substainable growth.  

2. ÔNG CHU MẠNH DŨNG
    Phó Giám đốc

Gắn bó cùng Viethouse từ những 
ngày đầu tiên, Ông Chu Mạnh 
Dũng luôn là mũi nhọn triển khai 
các dự án thành công cho khách 
hàng, là tấm gương mẫu mực cho 
cán bộ nhân viên và giữ vai trò 
nòng cốt trong Ban Lãnh Đạo.

2. MR. CHU MANH DUNG
   Vice Director 

Mr. Chu Manh Dung started 
his career with Viethouse in 
2006, holding the positon of 
Vice Director. He occupies a 
special role in implementing 
major projects and contrib-
uted to the sucess of the 
company. 

3. ÔNG NGUYỄN VIỆT DŨNG
    Phó Giám đốc

Với bề dày kinh nghiệm và tinh 
thần cống hiến cho công ty, 
Ông Nguyễn Việt Dũng luôn 
là người truyền lửa, tạo động 
lực để phát huy tối đa tiềm 
năng nhân sự và vì lợi ích của 
khách hàng.

3. MR. NGUYEN VIET DUNG
   Vice Director

Mr. Nguyen Viet Dung has been 
known as an experienced and 
enthusiastic Vice Director of 
the company.  He always raises 
the spirit of responsibility and be 
the key decision maker guiding 
our business to deliver values 
and customers’ satisfaction.

I. BAN LÃNH ĐẠO I. BOARD OF DIRECTORS
II. ORGANIZATION STRUCTUREII. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

PGĐ QUẢN LÝ SẢN XUẤT
VICE PRODUCTION MANAGER

PGĐ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
VICE SITE MANAGER

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BOARD OF DIRECTORS

XƯỞNG SẢN XUẤT
PRODUCTION PLANT

BỘ PHẬN THIẾT KẾ
DESIGNING DEPARTMENT

BỘ PHẬN PHÂN KHO
WAREHOUSE DEPARTMENT 

BỘ PHẬN SẢN XUẤT
PRODUCTION DEPARTMENT

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
OFFFICE DEPARTMENT

BỘ PHẬN KẾ TOÁN
FINANCIAL ACCOUNTING 

DEPARTMENT

BỘ PHẬN NHÂN SỰ
HR DEPARTMENT

BỘ PHẬN KINH DOANH
SALES DEPARTMENT

P. DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
FINANCIAL PLANNING

DEPARTMENT

BỘ PHẬN KỸ THUẬT
ENGINEERING
DEPARTMENT

BỘ PHẬN THI CÔNG
CONSTRUCTION
DEPARTMENT

BỘ PHẬN DỊCH VỤ
SERVICE DEPARTMENT
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ĐĂNG KÝ KINH DOANH BUSINESS REGISTRATION
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XÁC NHẬN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CERTIFICATION OF FIRE PREVENTION AND FIGHTING
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PHÁT TRIỂN VỚI CHẤT LƯỢNG VÀNG
• LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. Cung cấp thiết bị
2. Lắp đặt
3. Bảo dưỡng bảo trì
4. Sản xuất

QUALITY - DRIVEN DEVELOPMENT
• BUSINESS AREA
1. Equipment supply
2. Installation
3. Maintenance
4. Production

“Trải qua gần 15 năm hoạt động, Viethouse vinh dự được công nhận là nhà 
thầu Cơ - Điện - Lạnh vững mạnh, chuyên nghiệp với năng lực triển khai 
vượt trội cùng hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ cao.

“Over 15 years of operation, Viethouse has achieved sustained growth 
and success by building on its experience in the field of Mechanical Elec-
trical Refrigeration. The combination of right technology and dedicated 
specialists makes Viethouse the choicest provider in the market.
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Hiện nay, Viethouse hoạt động 
trên nhiều lĩnh vực như thương 
mại, dịch vụ và sản xuất bao gồm:

1. HỆ THỐNG ĐIỆN
► Cung cấp thiết bị
► Lắp đặt
► Bảo dưỡng bảo trì

2. HỆ THỐNG CƠ
► Cung cấp thiết bị
► Lắp đặt
► Bảo dưỡng bảo trì

• Hệ thống tủ điện

• Hệ thống tự động hóa

• Hệ thống chiếu sáng

• Hệ thống điều khiển

• Hệ thống báo cháy

• Hệ thống an ninh

• Hệ thống chống sét

• Hệ thống bơm

• Hệ thống cấp nước

• Hệ thống thoát nước vệ sinh    
   và nước mưa

• Hệ thống khí nén

• Hệ thống PCCC

• Hệ thống điều hoà không khí

• Hệ thống xử lý nước thải

• Hệ thống dây chuyền sản xuất

• Plumping System

• Water Supply System

• Sanitary & Storm Drainage
  System

• Compressed Air System

• Fire Protection System

• HVAC System

• Water treatment system

• Production line system

1. ELECTRICAL SYSTEM

► Equipment Supply

► Installation

► Maintenance

2. MECHANICAL SYSTEM

► Equipment Supply

► Installation

► Maintenance

Today, Viethouse provides a 
variety of products and services 
specific to the commerce, 
service and production needs, 
including:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BUSINESS AREA
• Electric Cabinet System

• Automation System

• Lighting System

• Control System

• Fire Alarm System

• Security System

• Lightning Protection  
  System

3. SẢN XUẤT
► Sản xuất hệ thống làm mát
nhà xưởng

• Thang cáp, máng cáp điện và phụ kiện

• Các loại tủ điện, tủ điều khiển, bảng điểu khiển

• Ống gió, cửa gió, van gió chuyên nghiệp

• Mương inox và tấm grating

• Máy móc cơ khí

3. PRODUCTION 

► Factory Cooling System

• Cable tray, cable trunking and fitting

• Electrical cabinet, control cabinet,  
  control panel

• Square duct, ventilation and damper

• Stainless steel trench and grating

• Mechanical equipment
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU, TIẾP NỐI THÀNH CÔNG
• Dự án tiêu biểu

FEATURED PROJECTS, CONSTANT SUCCESS
• Featured Projects

“Với lực lượng thi công chất lượng cao cùng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu 
kinh nghiệm, Viethouse cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp 
thi công, lắp đặt tối ưu nhất, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

“With the experience of implementing hundreds of projects 
nationwide, Viethouse is committed to the highest standard 

in products and services, minimize cost without 
compromising quality, honor deadlines and ensure 

customer satisfaction.

www.kythuatnhaviet.com.vn24 25



• NHÀ MÁY BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Địa điểm: Phú Bài, Huế

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ mương inox 

• CARLSBERG VIETNAM BEER LIMITED COMPANY
Location: Phu Bai, Hue

Item: Supply and install stainless steel trench

• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC SPECTRE VIỆT NAM
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Xá, Mỹ Xá, TP. Nam Định
Hạng mục: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh 

• SPECTRE GARMENT TECHNOLOGIES VIETNAM COMPANY 
LIMITED

Location: Hoa Xa Industrial Park, My Xa Commune, Nam Dinh City
Item: Installation of Mechanical Electrical Refrigeration systems 
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• CÔNG TY TNHH ABB
Địa điểm: Chi nhánh Hà Nội 
và Bắc Ninh
Hạng mục: - Cung cấp, lắp đặt và 
bảo dưỡng hệ thống cơ điện lạnh
- Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
- Cải tạo hố bơm và lắp đặt bơm chìm
- Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà xưởng
- Cung cấp và lắp đặt mái che ngoài trời
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2 

• ABB CO., LTD
Location: Hanoi, Bac Ninh Branch
Item: - Supply, installation and maintenance of Mechanical 
Electrical Refrigeration  systems 
- Installation of sewage treatment system
- Renovation of pump holes and installation  submersible pumps
- Renovation, upgrading and building new workshops
- Supply and installation of outdoor awnings
- Supply, installation of C02 System 

• CÔNG TY CP UNIBEN
Địa điểm: Chi nhánh Hưng Yên 

và Bình Dương
Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sản 

xuất và hệ thống phụ trợ

• UNIBEN JOINT STOCK COMPANY
Location: Hung Yen, Binh Duong Branch

Item: Installation of production lines and
auxiliary systems
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• DOANKET INTERNATIONAL BUILDING
Location: 63 Ly Thai To, Hoan Kiem

District, Hanoi
Item: - Dynamic Balancing of AHU 1-2-6-8

- Supply and maintenance of M&E
systems

• ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
Địa điểm: 63 Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, 
Hà Nội
Hạng mục: - Cân bằng động cho AHU 1-2-6-8
- Cung cấp và bảo trì hệ thống M&E

• INTERCONTINENTAL HOTEL
Location: Quang An ward, Tay Ho

district, Hanoi
Item: Renovation of pump stations

and ventilation systems

• KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL
Địa điểm: Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Hạng mục: Cải tạo hệ thống trạm bơm,
điều hòa thông gió
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• CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NHÀ GA T1) 
Địa điểm: Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội
Hạng mục: Lắp đặt dây truyền băng tải

• NOI BAI INTERNATIONAL
AIRPORT (TERMINAL T1)
Location: Phu Minh Commune, 
Soc Son District, Hanoi
Item: Installation of 
conveyor systems

• CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM
Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh,

Hà Nội, Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và bảo trì hệ thống cơ điện

• PANASONIC VIETNAM CO.,LTD
Location: Thang Long Industrial 

Park, Dong Anh Dist., Hanoi
Item: Supply and 

maintenance of mechanical 
& electrical systems
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• CÔNG TY TNHH LAVIE
Địa điểm: Thôn Ngọc quỳnh - Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Hạng mục: - Bảo dưỡng hệ thống phin lọc
- Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống cấp gió tạo áp dương cho nhà xưởng

- Cung cấp lắp đặt ống thoát nhiệt của máy thổi chai
- Cung cấp vật tư, lắp đặt ống hút nhiệt kéo cho máy dán nhãn

• LA VIE LIMITED LIABILITY COMPANY
Location: Ngoc Quynh village - Nhu Quynh town - Van Lam 

district - Hung Yen
Item: - Maintenance of filter system

- Supply and installation of ventilation system
- Supply and installation of heat exhaust pipes for 

bottle blowing machines
- Supplying materials, installing heat pull straws 

for labeling machines

• CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - HÀ NỘI
Địa điểm:  Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Hạng mục: - Bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa khu vực New canning line
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà xưởng
- Cải tạo, nâng cấp văn phòng, nhà xưởng, canteen 
- Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

• HEINEKEN VIETNAM BREWERY LIMITED COMPANY - 
HANOI
Location: Van Tao Commune, Thuong Tin District, Hanoi
Item: - Maintainance of Fire protection system in New 
Canning line area
- Supply and installation of lighting systems
- Renovation and upgrade of offices, factories and 
canteen 
- Renovation of the wastewater treatment system
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• CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS 
VIỆT NAM THÁI NGUYÊN
Địa điểm: Phổ Yên, Thái Nguyên
Hạng mục: Chế tạo và cung cấp hệ thống ống 
thông gió

• SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM 
THAI NGUYEN COMPANY LIMITED
Location: Pho Yen, Thai Nguyen
Item: Fabrication and supply of ventilation 
systems

• CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu 
hồi nước ngưng nồi hơi

• TOYOTA MOTOR VIETNAM CO.,LTD
Location: Phuc Yen, Vinh Phuc
Item: Suppy, installation and mainter-
nance of  condensate recovery system

www.kythuatnhaviet.com.vn36 37



• TÒA NHÀ INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI 
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió

• INDOCHINA PLAZA BUILDING HANOI
Location: Cau Giay, Hanoi
Item: Supply and installation of ventilation systems

• CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA HÀ NAM
Địa điểm: Phủ lý, Hà Nam
Hạng mục: Lắp đặt hệ thống tủ điều khiển

• FRIESLANDCAMPINA HANAM
Location: Phu Ly, Ha Nam
Item: Installation of control cabinet system
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• CÔNG TY TNHH
HANESBRANDS VIỆT NAM (HBI)

Địa điểm: Chính Nghĩa, Kim Động, 
Hưng Yên

Hạng mục: Cung cấp VT và nhân công lắp 
đặt hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

• HANESBRANDS VIETNAM CO., LTD (HBI)
Location: Chinh Nghia Commune, Kim Dong

District, Hung Yen Province
Item: Supply and installation of Automatic sprinkler system

• CÔNG TY TNHH HOYA GLASS 
DISK VIỆT NAM
Địa điểm: Hoya I (Hà Nội) và Hoya II 
(Hưng Yên)
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng 
hệ thống cơ điện lạnh

• HOYA GLASS DISK VIETNAM CO., LTD.
Location: Hoya I (Hanoi) and Hoya II (Hung Yen)
Item: Supply, installation and maintenance of Mechanical 
Electrical Refrigeration  systems

www.kythuatnhaviet.com.vn40 41



• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MASAN MB  
Địa điểm: Khu B, Khu công nghiệp Nam 
Cấm – Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã 
Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Hạng mục: Lắp đặt dây chuyền sản xuất 
mì gói

• MASAN MB ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED
Location: Area B, Nam Cam Industrial 
Park - Southeastern Nghe An 
Economic Zone, Nghi Long Commune, 
Nghi Loc District, Nghe An Province
Item: Installation of  the noodle 
production line

• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MASAN HG 
Địa điểm: Khu Công nghiệp Sông Hậu, Xã 
Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu 
Giang, Việt Nam
Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sảnxuất 
và hệ thống phụ trợ

• MASAN HG ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED
Location: Song Hau Industrial Zone, 
Dong Phu Commune, Chau Thanh 
District, Hau Giang Province, Vietnam
Item: Installation of production lines 
and auxiliary systems

• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MASAN MB 
Địa điểm: Khu B, Khu công nghiệp Nam 
Cấm, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã 
Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sảnxuất 
và hệ thống phụ trợ

• MASAN MB CO.LTD
Location: Zone B, Nam Cam Industrial 
Park, Southeast Nghe An Economic 
Zone, Nghi Long Commune, Nghi Loc 
District, Nghe An
Item: Installation of production lines 
and auxiliary systems
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• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN HD
Địa điểm: Lô 22, khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ 

Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sảnxuất và

hệ thống phụ trợ

• MASAN HD ONE MEMBER COMPANY 
LIMITED

Location: Lot 22, Dai An Industrial Zone, Tu Minh 
Ward, Hai Duong City, Hai Duong

Province, Vietnam
Item: Installation of production lines and

auxiliary systems

• CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM, CHI 
NHÁNH BẮC NINH
Địa điểm: Số 1, đường TS-23, Khu công nghiệp Tiên Sơn 
, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cáp cho toàn bộ máy của 
nhà máy mới

• HITACHI ENERGY VIETNAM COMPANY 
LIMITED, BAC NINH BRANCH
Location: No. 1, TS-23 Street, Tien Son Industrial 
Park, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh 
Province, Vietnam
Item: Provide and install cable for all machine of 
new factory
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
• Năng lực sản xuất
• Năng lực thiết bị

PRODUCTION CAPACITY, MODERN EQUIPMENT
• Production Capacity
• Equipement Capacity

“Lấy uy tín - chất lượng cùng sự 
hài lòng của khách hàng làm thước 
đo giá trị thương hiệu, Viethouse 

cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất 
lượng cao về kỹ - mỹ thuật với chi phí hợp lý, đáp ứng 
tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng tin cậy.

“Viethouse is always a pioneer in researching advanced 
technology, applying modern machines in production, 
providing sustainable solutions to a wide range of industrial 
demands and gaining customer satisfaction.
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Các sản phẩm chủ đạo Viethouse đang sản xuất bao gồm:

1. Thang cáp, máng cáp điện và phụ kiện

2. Các loại ống gió, cửa gió, van gió chuyên nghiệp

3. Các loại tủ điện, tủ điều khiển, bảng điểu khiển

4. Máy móc cơ khí

5. Mương inox và tấm grating.

The main products Viethouse is producing include:

1. Cable tray, cable trunking and fitting

2. Square duct, ventilation and damper

3. Electrical cabinets, control cabinets, control panels

4. Mechanical equipment

5. Conduit Inox and grating

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

PRODUCTION CAPACITY
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 TƯ VẤN THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG

Áp suất dương

Thông gió làm mát nhà xưởng công nghiệp - Giải pháp thu hút 

nguồn nhân lực - Nâng cao hiệu quả sản xuất  được sử dụng 

như là một đòn bẩy để thu hút và giữ chân người lao động tại 

các nhà xưởng công nghiệp, đặc biệt đối với các nhà xưởng có 

sự dụng lực lượng lao động nhiều như: Xưởng may, xưởng dệt, 

xưởng nhựa, xưởng đúc, xưởng cắt, xưởng giặt là, phụ kiện 

ngành may, xưởng sản xuất bao bì,…

 CONSULTING DESIGN, PRODUCTION AND INSTALLATION OF WORKSHOP COOLING SYSTEM

Áp suất âm

Workshop Cooling Systems - Solutions to attract human 
resources - Improve production efficiency used as a lever 
to attract and retain workers in industrial workshops, 
especially for factories with a large labor force such as: 

sewing workshop, textile workshop, plastic workshop, 
foundry, cutting workshop, laundry workshop, garment 
accessories, packaging factory, etc.
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 CUNG CẤP, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

SẢN PHẨM/ PRODUCTS

Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa phát triển kèm theo 

nhu cầu về năng lượng tăng cao dẫn đến tình trạng sử dụng 

nguyên liệu hóa thạch, thủy điện ồ ạt, đã để lại những hậu quả 

nghiêm trọng cho môi trường của chúng ta. Vì thế, việc phát 

triển, sử dụng năng lượng tái tạo là xu thế tất yếu của cả nhân 

loại trong kỷ nguyên mới. Với đội ngũ đầy nhiệt huyết, sáng 

tạo, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng một giải pháp 

toàn diện cho sự chủ động về điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chi 

phí tối đa và góp phần không nhỏ để bảo vệ môi trường bền 

vững dài lâu.

CÁC GIẢI PHÁP/ SOLUTIONS

 SUPPLY, DESIGN AND INSTALLATION OF SOLAR POWER SYSTEMS FOR INDUSTRIAL AND CIVIL

Currently, the development of industrialization along 
with the increasing demand for energy leads to the 
massive use of fossil fuels and hydropower, which has 
serious consequences for our environment. Therefore, 
the development and use of renewable energy is the 
inevitable trend of the whole of humanity in the new era. 

With an enthusiastic and creative team, we commit to 
providing to providing customers with a comprehensive 
solution for proactive power consumption, maximum cost 
savings, and a significant contribution to environmental 
protection.
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC

EQUIPEMENT CAPACITY

Viethouse luôn áp dụng kỹ thuật hiện đại, trang bị đầy đủ các máy móc 
thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng ưu thế 
cạnh tranh và phục vụ hiệu quả các công trình thi công.

Viethouse thrives on delivering creative solutions 
with modern and sufficient equipment for 
serving many large projects and suiting 
specific customer requirements.
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VỮNG BƯỚC CÙNG TƯƠNG LAI
• Đối tác điển hình
• Lời kết

PLANNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE
• Trusted Partners
• Epilogue

LỜI KẾT

Trải qua quá trình hoạt động và tích luỹ kinh nghiệm 
lâu dài, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật 

Nhà Việt đã chứng minh được năng lực của một doanh 
nghiệp uy tín hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực Cơ - 

Điện - Lạnh và dành được niềm tin trọn vẹn của khách hàng.

Một lần nữa, thay mặt toàn thể công ty, tôi xin trao trọn lời tri 
ân sâu sắc đến các Quý khách hàng và Đối tác chiến lược. Chúng 

tôi cam kết đem đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ ưu 
việt, qua đó nâng cao vị thế của Viethouse trên thị trường và góp 

phần cho sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.

ĐỐI TÁC ĐIỂN HÌNH TRUSTED PARTNERS

EPILOGUE

Luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu 
và lấy sự tín nhiệm của khách hàng làm mục 
tiêu phấn đấu, công ty Viethouse đã gặt hái 
được nhiều thành công và là đối tác điển hình 
của các khách hàng chiến lược.

Many organizations have trusted us 
over many years and our customers 
are spread across multiple segments 
nationwide.

With our years of experience, knowledge and our competent work-
force we pride ourselves on being a leading Mechanical Electrical 
Refrigeration contractor in Vietnam. We are construction part-
ners who are passionate about what we do and our partners’ 
success. Our outstanding values attach with the beliefs, 
prestige, quality, cost reduction for our partners and have 
been the key to bring long lasting success in the future.

Once again, on behalf of the Board, I would like send our 
partners, customers best wishes. Wishing you energy 
and success!
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHÀ VIỆT
VIET HOUSE T&E CO., LTD

MIỀN BẮC / NORTH
Địa chỉ: Tầng 8. Tòa nhà Nam Cường, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Xưởng: Số 115, Tổ 16, Đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Trading Office: Level 8. Nam Cuong Building, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City
Workshop: No115, Group 16, Cau Buou Road, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Hanoi City
TEL: (84 - 24) 3312 0121 I FAX: (84 - 24) 3312 0400

MIỀN NAM / SOUTHERN
Địa chỉ: Số 144 đường Phan Bội Châu, Khóm 4, Phường 7, Tp Cà Mau
Xưởng: 87A, Ấp 3A, Phước Lợi, Bến Lức, tỉnh Long An
Representative Office: No.144 Phan Boi Chau Street, Hamlet 4, Ward 7, Ca Mau City
Workshop: 87A, 3A, Phuoc Loi, Ben Luc, Long An Province
TEL: (84) 915843236
WEB: www.kythuatnhaviet.com.vn I EMAIL: info.vh@kythuatnhaviet.com.vn


