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I - THÔNG TIN 

1. Thông tin pháp lý 

Tên đầy đủ                              : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 

TRƯỜNG HẢI 

Tên giao dịch quốc tế : TRUONG HAI REFRIGERATION ELECTRICAL 

ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt                              : TRUONG HAI REE., JSC 

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Đức Duy – Giám Đốc 

Văn phòng : Số 23/57, đường Bát Khối, phường Long Biên, 

quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại/Fax                        : 0979.933.595 

Nhà xưởng                            : Khu vực KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 

Điện thoại /Fax                    : 0869.219.112 

Hotline : 0966.211.181 

Email                                : infor.three@gmail.com 

Website                            : www.truonghaijsc.com/ www.hepafilter.com.vn 

Loại hình doanh nghiệp     : Công ty cổ phần 

2. Thành lập:  

Ngày thành lập: 02/11/2016  

Số Giấy phép kinh doanh: 0107620687 (do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2016) 

Vốn điều lệ: 3,900,000,000 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu Việt Nam đồng) 

3. Những điểm nổi bật và khác biệt tích cực: 

Tầm nhìn: 
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Được công nhận là Nhà thầu Cơ điện lạnh có năng lực triển khai tốt các Nhà 

xưởng, phòng sạch đáp ứng yêu cầu mà thị trường đòi hỏi tại Việt Nam.  

Trở thành một Công ty Cơ điện lạnh vững mạnh, chuyên nghiệp về Điều hòa 

không khí, thông gió, hệ thống M&E trong ngành Dược, sản xuất điện tử, công 

nghiệp… 

Trở thành nhà sản xuất cơ khí, gia công, chế tạo, phân phối hàng đầu trong chuỗi 

cung ứng các sản phẩm ngành Cơ điện lạnh, phòng sạch tại Việt Nam. 

Là nơi hội tụ của các chuyên gia, kỹ sư xuất sắc chung chí hướng, vừa có kinh 

nghiệm thực tiễn, vừa có sự hiểu biết sâu sắc về Cơ điện lạnh đáp ứng các tiêu 

chuẩn đặc thù GMP/ISO/…, với đam mê nghề nghiệp cùng nỗ lực không ngừng để 

tạo nên những sản phẩm thấu hiểu sự khác biệt của từng Quý khách hàng. 

Sứ mệnh: 

Luôn nỗ lực để cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất 

lượng cao, chuyên nghiệp. 

Đảm bảo đem đến giá trị cốt lõi cho Quý khách hàng: chất lượng – tiến độ - giá 

thành sản phẩm và đây cũng chính là yếu tố đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển 

của Trường Hải 

Cùng hành động vì ngày mai tươi sáng và vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp, vị 

nhân sinh. 

Chiến lược: 

Sản phẩm/Dịch vụ 

Tất cả các sản phẩm/dịch vụ của Trường Hải đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, 

mong muốn của Quý khách hàng là Chủ đầu tư, Chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh 

các sản phẩm yêu cầu tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, nguyên tắc, tiêu chuẩn 

ISO/GMP..... Mỗi sản phẩm/dịch vụ được tạo ra phải đảm bảo tiêu chí:  
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 Tối ưu hóa công năng, lược bỏ những công tác, quan điểm và cách thức 

thực hiện không cần thiết, thực tế vận hành không yêu cầu nhưng vẫn đang 

được áp dụng một cách máy móc, theo thói quen mà không đem lại giá trị 

hữu ích. 

 Đơn giản hóa tất cả các vấn đề trên cơ sở hiểu đúng bản chất kỹ thuật phù 

hợp thực tiễn và Yêu cầu của Quý khách hàng. 

 Sáng tạo, đổi mới để không ngừng cải tiến kỹ thuật làm gia tăng thêm các 

giá trị hữu ích, lâu dài cho doanh nghiệp mà không làm tăng chi phí của 

Quý khách hàng 

Nhân sự 

Nhân lực là nguồn tài sản vô giá, giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh, vị thế và sự khác 

biệt của chúng tôi.  

Phát triển đội ngũ Nhân lực là Chiến lược quan trọng của Công ty thông qua việc 

đào tạo, rèn luyện đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trên nguyên tắc tất 

cả vì chất lượng. 

Giá trị cơ bản Trường Hải 

Con người là tài sản vô giá, là sức mạnh 

Đoàn kết, hợp tác, kỷ luật, tác phong công nghiệp là văn hóa doanh nghiệp 

Chất lượng/Dịch vụ hướng tới Khách hàng, không ngừng cải tiến để đảm bảo yêu 

cầu cao nhất từ Quý khách hàng 

Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của tồn tại và tăng trưởng 

Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu 

Tuyên ngôn (Slogan):  

Creating the Future – Kiến tạo tương lai 
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II. DỊCH VỤ 

Tư vấn, thiết kế phòng sạch, hệ thống Cơ điện lạnh cho các Nhà máy theo các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn ISO/GMP/GLP/GSP (ASEAN, WHO, EU, cGMP,…), các 

Nhà máy công nghiệp. 

Thi công lắp đặt phòng sạch, hệ thống Cơ điện lạnh cho các Nhà máy công 

nghiệp, các nhà máy Dược phẩm, Thú y, Mỹ phẩm, Thực phẩm…. 

1. Tư vấn thiết kế phòng sạch, hệ thống M&E cho các Nhà máy đạt GPs 

Xây dựng Layout – Mặt bằng công nghệ; Bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió- 

điều hòa không khí HVAC, điện, nước (nước RO, nước cất, nước thải), khí 

nén,... phù hợp với mục đích sản xuất, nhu cầu sử dụng đồng thời tuân thủ 

GPs 

2. Thi công phòng sạch, hệ thống M&E cho các Nhà máy đạt GPs 

Thi công phòng sạch theo Layout thống nhất, thi công hệ thống thông gió- 

điều hòa không khí HVAC, điện, nước (nước RO, nước cất, nước thải), khí 

nén,... đáp ứng các yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. 

3. Tư vấn thiết kế phòng sạch, hệ thống M&E cho các Nhà máy công 

nghiệp 

Thiết kế hệ thống thông gió- điều hòa không khí HVAC, điện, nước, khí nén,... 

phù hợp với mục đích sản xuất, nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng. 

4. Thi công phòng sạch, hệ thống M&E cho các Nhà máy công nghiệp 

Thi công phòng sạch theo Layout thống nhất, thi công hệ thống thông gió- 

điều hòa không khí HVAC, điện, nước, khí nén,... đáp ứng các yêu cầu thiết kế 

và tiêu chuẩn kỹ thuật. 

5. Quản lý Dự án - Giám sát thi công, giám sát lắp đặt thiết bị 

Bao gồm Công tác Quản lý dự án: Quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, Quản 

lý an toàn, Quản lý chi phí, ... Các công tác Giám sát thi công HVAC và lắp đặt 

thiết bị Sản xuất, Kiểm nghiệm, Hệ thống phụ trợ Cơ điện toàn Nhà máy để 

đảm bảo Chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn,... 
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6. Lắp đặt tủ điện – Điện điều khiển, thiết bị sản xuất 

Lắp đặt hệ thống tủ điện động lực, sửa chữa các dây chuyền máy móc tự 

động hóa (PLC, HMI), lắp đặt thiết bị sản xuất… 

 

III. SẢN PHẨM 

Cung cấp vật tư cho Thi công lắp đặt phòng sạch, hệ thống Cơ điện lạnh cho 

các Nhà máy công nghiệp, các nhà máy Dược phẩm, Thú y, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm…. 

1. Cung cấp lọc cho phòng sạch… 

Cung cấp tất cả các sản phẩm lọc cho các nhà máy Dược, Thú y, Mỹ phẩm… 

(Các nhà máy đạt GMP ASEAN/cGMP/GMP WHO/PICs/GMP-EU/...), phòng 

sạch cho các nhà máy điện tử, điện thoại... từ các loại lọc thô tới lọc tinh như: 

 Lọc thô: G2, G3, G4 

 Lọc túi: F5, F6, F7, F8, F9 

 Lọc Hepa: H10, H11, H12, H13, H14 

 Lọc Ulpa: U15, U16, U17 

 Đối tác:  http://vietfil.com/ 

 

2. Cung cấp thiết bị phòng sạch… 

Cung các sản phẩm, thiết bị phụ trợ cho phòng sạch như: 

 Lab: Lab cân, Lab thiết bị, Clean booth... 

 Air shower: 

 Pass box:... 

 FFU (Fan Filter Unit):... 

 Đối tác:  http://vietfil.com/ 
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3. Cung cấp ống gió/cửa gió/van gió/phụ kiện ống gió… 

Cung cấp tất cả các sản phẩm thông gió cho các nhà máy công nghiệp, nhà 

máy Dược, Thú y, Mỹ phẩm… từ các dòng sản phẩm Tole mạ kẽm đến Inox 

chuyên dụng như: 

 Ống gió: tròn trơn/tròn xoắn/vuông/chữ nhật… 

 Van gió: van cơ/van bán tự động/van tự động 

 Cửa gió: khuếch tán, nan Z, định hình… 

 Phụ kiện ống gió… 

 Đối tác:  http://loathanh.com.vn/ 

 

4. Cung cấp vỏ tủ điện/thang máng cáp 

Cung cấp các sản phẩm chuyên ngành vỏ tủ mạng (tủ Rack), tủ điện, thang 

máng cáp như: 

 Tủ mạng 

 Tủ điện: Điều khiển/Ngoài trời/Trong nhà 

 Thang - Máng cáp: Thang -Máng cáp/Phụ kiện thang-máng cáp 

 Đối tác: http://ktv-rack.vn/ 

 

5. Cung cấp hệ thống quạt hút công nghiệp/hệ thống làm mát nhà xưởng 

Cung cấp các sản phẩm phục vụ cho việc làm mát và thông gió nhà xưởng 

như: 

 Quạt hút công nghiệp 

 Tấm làm mát/phụ kiện 

 Máy làm mát 

 Đối tác: http://hungnghiep.vn/ 

 

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Trường Hải 
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Phần 2 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM  
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I. KINH NGHIỆM - DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

Thành lập ngày 02/11/2016, Dù là công ty mới thành lập, Trường Hải là tập hợp 

của những con người đang vào độ chín của tuổi đời, tuổi nghề từ Quản lý của các 

nhà máy công nghiệp, nhà máy Dược phẩm, tới những kỹ thuật viên luôn sáng tạo 

và nhiệt thành với công việc. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Hải 

đã được các Chủ đầu tư dự án Nhà máy GMP, các nhà thầu Công nghiệp có tiếng, 

các Nhà máy công nghiệp trong nước và nước ngoài tin tưởng, lựa chọn sản phẩm 

cũng như Dịch vụ được cung cấp bởi Trường Hải. Chi tiết các Dự án Trường Hải đã 

thực hiện theo danh mục dưới đây (cập nhật tháng 11/2017) 

 

STT Nội dung Hợp đồng 
Tình trạng 

thực hiện 

Chủ đầu tư       

 (Địa điểm XD) 

       A Dự án các nhà máy đạt GPs (GMP-EU/PICS/GMP-WHO/GLP/GSP/ISO17025/CGMP)  

1.  

- Thi công lắp đặt hệ thống: Panel PU 

phòng sạch, Điện – Điều hòa không khí, 

Hệ thống RO-Nước cất – Nước sinh hoạt 

Đã hoàn 

thành 

Công ty Cổ phần thú y Toàn 

Thắng – ECOVET VNA 

(KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh) 

2.  

- Thi công toàn bộ nhà xưởng sản xuất 

TPCN 

- Thi công xưởng sản xuất viên sủi: Panel 

EPS, Điện – Điều hòa không khí – Tách 

ẩm, Hệ thống nước RO, Vinyl 

Đã hoàn 

thành 

Công ty Cổ phần thảo Dược 

Medinature 

(Đông Anh – Hà Nội) 

3.  
- Thi công xưởng TPCN: Panel EPS, Điện - Ổ 

cắm, nước RO 

Đã hoàn 

thành 

Công ty Cổ phần Liên doanh 

Dược phẩm Éloge France Việt 

Nam 

(KCN Quế Võ – Bắc Ninh) 

4.  - Cung cấp hệ thống Băng tải sản xuất 
Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm 

Hera 

(KCN Tứ Hạ – Thừa Thiên Huế) 

5.  - Thi công xưởng sản xuất TPCN: Panel EPS 
Đã hoàn 

thành 

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam 

(Phù Ninh – Phú Thọ) 

6.  - Lắp đặt hệ thống thiết bị RD 
Đang triển 

khai 

Công ty Cổ phần Dược vật tư y 

tế Hải Dương 

(Chi Lăng – Hải Dương) 

7.  - Thi công xưởng sản xuất TPCN: Panel EPS 
Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Dược phẩm 

USAPHA 

(KCN Tiên Sơn  - Bắc Ninh) 

8.  
- Cải tạo xưởng sản xuất Đông Dược: Panel 

EPS 

Đang triển 

khai 

Công ty TNHH Dược phẩm 

USAPHA 

(KCN Tiên Sơn  - Bắc Ninh) 

        B Dự án các nhà máy Công nghiệp 

9.  - Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió Đã hoàn Công ty TNHH Srithai (Hà Nội) 
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STT Nội dung Hợp đồng 
Tình trạng 

thực hiện 

Chủ đầu tư       

 (Địa điểm XD) 

cho máy nén khí thành (KCN VSIP –Bắc Ninh) 

10.  
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống gió 

làm mát xưởng MC 

Đã hoàn 

thành 

Công ty Honda Việt Nam 

(KCN Đồng Văn 2 – Hà Nam) 

11.  

- Cung cấp và  lắp đặt hệ thống thông gió 

bếp ăn 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý khí 

thải 

Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Dreamtech Việt 

Nam 

(KCN VSIP – Bắc Ninh) 

12.  
- Thầu phụ Cung cấp và lắp đặt hệ thống 

thông gió Kho thành phẩm 

Đã hoàn 

thành 

Suntory PepsiCo Việt Nam 

(KCN VSIP – Bắc Ninh) 

13.  
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió 

nhà xưởng 

Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Diawintech Vina 

(KCN Đại Đồng – Bắc Ninh) 

14.  

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió 

- Kéo cable và đấu nối tủ điện động lực, 

điện điều khiển 

Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Nidec Sankyo 

Việt Nam 

(KCN Quang Minh – Hà Nội) 

15.  - Cung cấp dịch vụ kỹ thuật 
Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Đầu tư Halla 

(KCN Yên Phong – Bắc Ninh) 

16.  
- Cung cấp và lắp đặt quạt thông gió nhà 

xưởng 

Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Wontech Việt 

Nam 

(Cụm CN Đông Thọ - Bắc Ninh) 

17.  - Thi công mái hành lang kho  
Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Dược phẩm 

USAPHA 

(KCN Tiên Sơn  - Bắc Ninh) 

18.  
- Thi công vận thăng, cầu thang chuyển 

hàng kho GSP 

Đang triển 

khai 

Công ty TNHH Dược phẩm 

USAPHA 

(KCN Tiên Sơn  - Bắc Ninh) 

19.  - Thi công, lắp đặt tủ điện động lực 
Đã hoàn 

thành 

Công ty TNHH Hojeong 

(KCN Đại Đồng  - Bắc Ninh) 

 

II. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

1. Giới thiệu Đội ngũ tư vấn 

Đội ngũ nhân lực là thế mạnh cốt lõi tạo nên Trường Hải, đây cũng chính là 

sức mạnh tạo nên sự khác biệt. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm 

trong việc trực tiếp Quản lý dự án, xây dựng vận hành các nhà máy Dược phẩm, 

nhà máy công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như LiLi of France, Nipro Pharma, 

Nissei Electric, Toyota Việt Nam... 

2. Danh sách các Nhân sự chính của Trường Hải 
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Trang 13 

Stt Họ và tên Chuyên môn Năm sinh Kinh nghiệm  

1.  Phạm Văn Thoại Tiến sỹ - Dược sỹ 1978 16 năm 

2.  Đỗ Quang Huy Kỹ sư 1981 14 năm 

3.  Nguyễn Đức Duy Kỹ sư 1986 10 năm 

4.  Lê Đình Thái Kỹ sư 1982 14 năm 

5.  Hoàng Xuân Bình Kỹ sư 1981 14 năm 

6.  Tống Văn Tuấn Kỹ sư hóa 1982 12 năm 

7.  Nguyễn Văn Tùng Đội trưởng 1986 10 năm 

8.  Nguyễn Thế Đức Kỹ sư 1990 5 năm 

9.  Đỗ Thế Tấn CN 1986 10 năm 

10.  Nguyễn Đức Khiêm CN 1987 10 năm 

11.  Nguyễn Xuân Hiệp CN 1992 6 năm 

12.  Đỗ Thế Tới CN 1992 6 năm 

13.  Nguyễn Đức Dân CN 1984 14 năm 
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Trang 14 

 

 

 

 

 

PHẦN 3 

PHỤ LỤC 
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Trang 15 

Phụ lục 01: Hình ảnh Dự án nhà máy GPs tiêu biểu 

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống băng tải sản xuất 

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera - KCN Tứ Hạ - Thừa Thiên Huế 

 

 

Lắp đặt dây chuyền RD 

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương – Chi Lăng – Hải Dương 
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Trang 16 

Phụ lục 02: Hình ảnh Dự án Nhà máy công nghiệp tiêu biểu 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống gió làm mát xưởng MC  

Công ty Honda Việt Nam - KCN Đồng Văn 2 - Hà Nam 

 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió Kho thành phẩm 

Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam – KCN VSIP Bắc Ninh 
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Trang 17 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió, Kéo cable và đấu nối tủ điện 

Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam - KCN Quang Minh Hà Nội 

 


