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TỔNG THẦU EPC
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

vtstek.com
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NỘI DUNG

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NHÀ MÁY 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐIỆN – 
TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY, NHÀ MÁY 
THÔNG MINH

      là tổng thầu EPC hệ thống công nghệ và thiết bị dây chuyền thực phẩm & đồ uống các dòng 
sản phẩm sữa, các sản phẩm chế biến từ sữa, nước uống dinh dưỡng, rau củ, trái cây, sản phẩm dạng 
hạt, dạng bột, mứt (jam), nước sốt, gia vị (sauce), và các sản phẩm chế biến nông nghiệp.

Với bề dày kinh nghiệm, nắm vững các tiêu chuẩn nhà máy chế biến Thực phẩm & đồ uống, VTStek tự 
hào là công ty tổng thầu tư vấn, thiết kế, tích hợp, xây dựng nhà máy chế biến hoàn chỉnh từ khâu nhập 
liệu, tiền chế biến, chế biến, đóng gói, hệ thống thiết bị động lực, cơ - điện và các thiết bị phụ trợ khác.
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ĐÓNG GÓI
Hệ thống xếp thùng, vô thùng, xếp hàng lên pallet, xếp pallet tự động, chia, nhập làn

KHO BÃI
Hệ thống kho chứa, kho lạnh, kho bảo quản

VẬN CHUYỂN
Logistic: Lập kế hoạch vận chuyển, lưu trữ hàng hóa hiệu quả từ nông trại đến nhà máy sản 
xuất và đến người dùng
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CẤP LIỆU
Hệ thống cân nhập liệu
Kho chứa, kho ủ nguyên liệu
Nhập liệu, phân loại nguyên liệu, phụ gia

Giải pháp cấp liệu tự động
Hệ thống giám sát, quản lý nguyên liệu

TIỀN CHẾ BIẾN
Hệ thống rửa, kiểm tra, phân loại

Hệ thống gọt vỏ, xay nghiền, trích ly, tạo hình
Hệ thống chuẩn bị nguyên liệu phụ: trộn, 
hòa tan, bồn chứa
Hệ thống băng tải phân phối, vận chuyển

Hệ thống cấp đông, rã đông nguyên liệu
Hệ thống thiết bị phụ trợ
Hệ thống khoan, trữ
Hệ thống hút, thổi

CHẾ BIẾN
Hệ thống khuấy trộn, cân định lượng
Hệ thống thanh trùng, tiệt trùng
Hệ thống cô đặc, tẩm gia vị
Hệ thống bồn nấu áp suất, nấu chân không

Giải pháp tự động hóa dây chuyền sản 
xuất
Hệ thống IQF, sấy
Hệ thống CIP

CHIẾT RÓT
Hệ thống rót túi/rót túi aseptic
Hệ thống rót phuy/rót phuy aseptic

Hệ thống rót lon, hộp, bài khí, ghép mí
Hệ thống dò kim loại
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GIAI ĐOẠN NHẬP LIỆU

Các loại băng tải:
     Băng tải belt   Băng tải xích  Băng tải con lăn

Năng suất: tùy theo yêu cầu. 
Các thiết kế đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

BĂNG TẢI NHẬP LIỆU, PHÂN LOẠI
CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU CHÍNH

TỔNG
QUAN
NHÀ
MÁY
CHẾ
BIẾN
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GIAI ĐOẠN TIỀN CHẾ BIẾN

Các loại máy rửa:
     Máy rửa rau con lăn 
     Máy rửa sục khí
     Máy rửa lồng quay

Năng suất: thiết kế, cung cấp theo yêu cầu 
khách hàng. 
Thiết bị được thiết kế, chế tạo theo các tiêu 
chuẩn F&B tại Việt Nam và thế giới.

HỆ THỐNG RỬA, PHÂN LOẠI, GỌT VỎ TRÁI CÂY,
RAU CỦ QUẢ

Ứng dụng:
     Rửa rau, củ: bắp non, xà lách, cà rốt...
     Rửa trái cây: dứa, xoài, thanh long...
     Rửa cơm dừa

CUNG CẤP GIẢI PHÁP, THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN TIỀN CHẾ BIẾN
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GIAI ĐOẠN TIỀN CHẾ BIẾN

Các loại băng tải:
     Băng tải chữ Z 
     Băng tải cong, băng tải xoắn
     Băng tải xích, belt
     Băng tải đa tầng

     Băng tải tạo hình
     Băng tải gọt vỏ
     Băng tải vận chuyển

Thiết kế tích hợp nhiều thao tác như gọt vỏ, tạo hình, vận chuyển thành phầm, thu gom phế phẩm... 
Sử dụng vật liệu belt đảm bảo an toàn thực phầm có chứng nhận FDA.
Năng suất: theo yêu cầu khách hàng.
Ứng dụng: vận chuyển, phân phối thành phẩm, bán thành phẩm.

HỆ THỐNG BĂNG TẢI PHÂN PHỐI, GỌT VỎ, TẠO HÌNH, SƠ CHẾ QUY TRÌNH TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ TRÁI CÂY SẤY

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN

Trái cây tươi được trải qua quá trình lựa, xử lí bằng công nghệ và thiết bị hiện đại, thành phẩm co ngót ở 
dạng khô giòn/dẻo dai nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, dưỡng chất.
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GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN

HỆ THỐNG SẤY
Hệ thống sấy:
     Sấy lạnh 
     Sấy băng tải
     Sấy tầng sôi

Giải pháp nâng cao giá trị nông sản, sử dụng công 
nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm có chất lượng mà 
không dùng chất bảo quản.

     Sấy thăng hoa 
     Sấy lồng quay

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN
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GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG BỘT

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT BỘT DỪA & DẦU DỪA
GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG BỘT

HỆ THỐNG CẤP LIỆU, XAY NGHIỀN, PHÂN LOẠI, TRỘN &
ĐÓNG GÓI
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Đối với bột khô:
     Trộn chữ V 
     Trộn lập phương
     Trống quay
     Trộn ribbon
     Trộn mái chèo
Đối với dạng nước, sệt:
     High shear tốc độ cao
     Trộn chống lắng

HỆ THỐNG KHUẤY TRỘN, XAY NGHIỀN ĐỊNH LƯỢNG

Các loại bồn trộn:

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG BỘT GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG BỘT

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG
Các kiểu định lượng:
     Sử dụng loadcell 
     Sử dụng flowmetter
     Sử dụng thể tích

Sai số đáp ứng theo yêu cầu của từng dự án từ dãi 0.5-2%. 
Ứng dụng trong các lĩnh vực: phụ gia, hóa chất, ngũ cốc...
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GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN

Nguyên
liệu Chọn lựa Rửa Chần Xay 

nghiền Chà

Đóng gói Rót hộp Bài khí Đồng 
hóa

Phối chế

Thanh 
trùng

Ghép mí

Nguyên
liệu Chọn lựa Rửa Chần Xay 

nghiền Chà

Đóng gói Rót hộp Bài khí Đồng 
hóa

Phối chế

Thanh 
trùng

Ghép mí

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NECTAR
Hệ thống sử dụng máy chiết rót với công nghệ vô trùng, hạn chế tối đa sự xâm nhiễm vi sinh vật. Thành phẩm 
giữ được mùi vị tươi mới, thời gian bảo quản lâu. 
Thiết bị tích hợp được nhập khẩu từ châu Âu.

HỆ THỐNG NẤU, THANH TRÙNG

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG LỎNG

HỆ THỐNG THANH TRÙNG, TIỆT TRÙNG UHT, LÀM LẠNH
Mục đích: Ức chế vi sinh vật phát triển, tăng thời gian bảo quản mà vẫn giữ nguyên hương vị.
Hệ thống thanh trùng: Nhiệt độ từ 75 đến 950C tùy sản phẩm.
Hệ thống tiệt trùng: Nhiệt độ lên đến 140/1410C. 
Hệ thống làm lạnh: Nhiệt độ có thể làm lạnh sản phẩm đến 4-60C.
Ứng dụng: Trong ngành đồ uống, nước giải khát như trà xanh, nước trái cây, nước dừa, tương ớt…
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HỆ THỐNG CIP

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN

HỆ THỐNG CẤP, RÃ ĐÔNG
Nguyên liệu sau khi rã đông vẫn giữ được nguyên vẹn đặc tính hóa lí và mùi vị.

Công suất: tùy theo nhu cầu sử dụng.

Ứng dụng: Bảo quản trong ngành trái cây, nước cốt dừa, nước dừa, nước trái cây cô đặc, nước ép… 

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG LỎNG
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Nguyên liệu Chọn lựa Rửa Trích ly,
bỏ vỏ Tách hạt Li tâm

Đóng gói Phối chế Cô đặc Đồng hóa

Thanh trùng

Làm lạnhTrữ đông

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN DẠNG LỎNG

HỆ THỐNG KHOAN, TRỮ 

Hệ thống khoan dừa năng suất 20.000 trái/giờ

Hệ thống thu gom, lọc và trữ nước dừa

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC QUẢ CÔ ĐẶC

HỆ THỐNG CÔ ĐẶC
     Cô đặc theo mẻ 

Ứng dụng rộng rãi trong ngành trái cây, loại bỏ nước, tăng hàm lượng chất khô 
để bảo quản và xuất khẩu. 

Cô đặc liên tục

GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & RAU CỦ QUẢ

Nguyên liệu Chọn lựa Rửa Trích ly,
bỏ vỏ Tách hạt Li tâm

Đóng gói Phối chế Cô đặc Đồng hóa

Thanh trùng

Làm lạnhTrữ đông
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Công nghệ hoạt động trên nguyên lý cô đặc nước trái cây bằng cách loại bỏ nước làm tăng hàm lượng chất khô 
trong sản phẩm.
Sử dụng công nghệ cô đặc chân không kết hợp với hệ thống thu hồi hương giúp giữ được màu sắc, mùi vị tự 
nhiên của nguyên liệu. 
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GIAI ĐOẠN CHẾ BIẾN - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & RAU CỦ QUẢ

HỆ THỐNG TẨM GIA VỊ
Ứng dụng: trong tẩm gia vị, mùi các loại bánh kẹo, snack

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN, CÔ ĐẶC, TẨM GIA VỊ

GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI CẤP 2
HỆ THỐNG XẾP DỠ PALLET 
TỰ ĐỘNG

22
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1. Robotic Palletizer là gì? 
Là hệ thống tự động sử dụng 1 hoặc nhiều robot để sắp xếp, đóng 
gói sản phẩm, kết hợp với các loại băng tải vận chuyển tạo thành hệ 
thống đóng gói tự động thay thế cho con người.

2. Ưu điểm 3. Cấu hình cơ bản
Giảm bớt số lượng nhân công thực hiện 
công việc, tối ưu chi phí duy trì hoạt động.

Rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu suất dây 
chuyền.

Giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao mức 
độ an toàn trong quá trình sản xuất.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nghiên 
cứu, chế tạo, chạy thử, đánh giá, nghiệm 
thu theo tiêu chuẩn nhà máy trước khi 
xuất xưởng.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tính chính xác và ổn định cao.

Cấu tạo cánh tay robot phù hợp với ứng dụng 
gắp, hút, kẹp, hoặc tùy biến theo nhu cầu sử 
dụng.

Hệ thống băng tải vận chuyển.

Tủ điều khiển.

Hệ thống cảm biến an toàn và hàng rào bảo vệ.

Các thiết bị cân kiểm tra trọng lượng sản phẩm.

4. Đặc điểm hệ thống Robotic Palletizer được cung cấp bởi VTStek

VTStek cung cấp, tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống theo yêu cầu khách hàng.

Hệ thống được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn thiết bị tại VTStek.

Kích thước hệ thống phù hợp với không gian sản xuất thực tế của khách hàng.

Chọn hãng robot theo yêu cầu. Cánh tay robot thiết kế phù hợp với ứng dụng sản phẩm và có khả năng tự 
điều chỉnh ứng với nhiều loại sản phẩm khác nhau, khả năng làm việc của robot liên tục 24/7. 

Một hoặc nhiều dây chuyền sản phẩm vào và ra. Kiểm tra trọng lượng và tự động loại bỏ sản phẩm không 
đạt yêu cầu.

Tự động phân loại sản phẩm.

Cung cấp thiết bị quấn màn PE hoặc dán nhãn (barcode).

Hệ thống cảm biến cảnh báo và các chế độ an toàn khi dây chuyền hoạt động.

Vật liệu thép sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ (SS400 hoặc SUS304).

Điện áp đầu vào 380V-50Hz. Tổng công suất hệ thống 25kW.  

Áp suất khí 6bar (~87PSI /~0.6Mpa).

Lưu lượng khí từ 150 đến 250 lít/phút.

Giao diện vận hành thân thiện.  

Tích hợp thệ thống SCADA.

Phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp hoặc đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn của nhà máy lắp đặt.

Các sản phẩm dạng bao, thùng carton,…
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5. Đặc điểm hệ thống Robot Palletizer
5.1. Chức năng các thành phần trong hệ Robot Palletizer

5.2. Cấu hình: bán tự động và tự động hoàn toàn.

HỆ BÁN TỰ ĐỘNG

HỆ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN 

Hệ thống băng tải: gồm băng tải belt, băng tải xích, băng tải con lăn, dùng vận chuyển các sản phẩm tới vị trí lập trình 
sẵn. Có thể tích hợp thêm các thiết bị kiểm tra trọng lượng chính xác, cảm biến khoảng cách. Băng tải ép phẳng bao 
tránh tình trạng bao xếp không đồng đều, đổ hay trượt khỏi pallet.

Trạm cấp Pallet tự động: Thiết kế sức chứa 10 pallet mỗi lần cấp.

Cánh tay Robot: nâng vật có tải trọng lên tới 200kg. Tần suất hoạt động nhiều và độ chính xác sau mỗi lần lặp lại cao.

Các tay gắp: được thiết kế theo cơ khí, khí nén. Dễ dàng lập trình, tay gắp tự điều chỉnh phù hợp với nhiều kích thước. 

Hàng rào bảo vệ: Được trang bị các thiết bị cảm ứng để phát hiện xâm nhập và tự động dừng hệ thống để đảm bảo 
an toàn

Được sử dụng trong các ngành nghề có sản phẩm 
dạng bao hoặc thùng carton.

Đồng nhất sản phẩm từ dây chuyền sản xuất lên Pallet.

Hàng rào bảo vệ
(Safety Fences)

Băng tải xích
(Chain conveyor)

Băng tải con lăn đầu vào
(Infeed Roller Conveyor)

Chân đế cho robot 
(Robot Pedestal)

Bộ gắp gắn trên robot
(EOAT (End of Arm Tool))

Cánh tay robot 
(Robot Arm)

Băng tải ra Pallet 
(Discharge Conveyor)

Băng tải xếp Pallet  
(Full Load Conveyor)

Băng tải trạm gắp  
(Station Conveyor)

Băng tải con lăn  
(Roller conveyor)

LẮP ĐẶT ROBOT PALLETIZING
TẠI MONDELĒZ KINH ĐÔ

6. Dự án tiêu biểu

Địa điểm: Bình Dương.

Thời gian: 2022.

Dịch vụ cung cấp: tính toán thiết kế 
giải pháp, sản xuất chế tạo, cung 
cấp nhân công, dụng cụ lắp đặt và 
đấu nối.

Thường là các hệ đơn.

Có một robot làm việc với 1 hoặc 2 dây chuyền sản xuất.

Cấu hình thích hợp với nhà máy có công suất nhỏ.

Việc cấp pallet đến vị trí làm việc của robot được thực hiện 
hoàn toàn thủ công.

Thường có từ 2 hệ robot trở lên.

Cấu hình phù hợp với nhà máy có công suất lớn.

Có nhiều dây chuyền sản xuất, nhiều loại sản phẩm..

Pallet sẽ được cấp đến từng vị trí làm việc của robot 
một cách hoàn toàn tự động.
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HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI HỆ THỐNG BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN THÙNG GIẤY
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ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY,
NHÀ MÁY THÔNG MINH

Tư vấn thiết kế, lập trình, tích hợp hệ thống 
Sản xuất, thi công lắp đặt, vận hành chạy thử bàn giao hệ thống
Kiểm tra, khắc phục sự cố, tư vấn kỹ thuật hậu mãi

KIẾN TRÚC TỔNG QUAN NHÀ MÁY THÔNG MINH
Giải pháp tích hợp thiết bị trường.
Giải pháp đấu nối, lắp đặt, sử dụng công nghệ IO-link & Mạng công nghiệp. 
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1. THIẾT KẾ
VTStek cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống 
điện – tự động hóa hoàn chỉnh, tích hợp các thiết bị đơn lẻ. Các 
thiết kế được xây dựng theo tiêu chuẩn IEC. 

Thiết kế đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, tiện lợi, an toàn trong quá trình lắp đặt, vận 
hành và bảo trì.

Giao diện thiết kế thân thiện với người vận hành.

Tính toán thiết kế tối ưu về lượng điện tiêu thụ mang lại lợi 
ích lâu dài cho người sử dụng.

Đảm bảo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn hệ thống 
điện công nghiệp.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1. Tiếp nhận thông tin
Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đội ngũ 
kỹ sư VTStek sẽ tiến hành khảo sát thực tế, kiểm 
tra, đo đạc để có được thông tin chính xác nhất 

của dự án.

2. Tư vấn, thống nhất phương án
Dựa vào thông tin đã thu thập và tình hình thực 
tế của doanh nghiệp, VTStek sẽ tính toán, đưa ra 
phương án cụ thể, cùng trao đổi với khách hàng để 

thống nhất phương án cuối cùng. 

4. Hoàn thiện bản thiết kế thi công, các 
tài liệu về lắp đặt, vận hành và bảo trì

Dựa trên sự đồng thuận và ý kiến đóng góp của 
khách hàng, VTStek sẽ xây dựng bản thiết kế và tài 

liệu hoàn chỉnh. 

3. Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ
VTStek sẽ trình bày bản thiết kế hệ thống điện 
công nghiệp sơ bộ. Khách hàng dựa trên thiết kế để 
nhận định tính hợp lý, từ đó đưa ra nhận xét thiết 
thực, góp phần hỗ trợ hoàn thành bản thiết kế một 

cách tốt nhất. 

2. SẢN XUẤT

3. LẮP ĐẶT

Sản phẩm VTStek cung cấp hiện đã được lắp đặt tại 
các tỉnh/thành phố trong cả nước bao gồm: TP.Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Đà 
Nẵng, Bến Tre, Đồng Nai... 

Tất cả các sản phẩm của VTStek đều được kiểm tra 
kỹ lưỡng trước khi vận chuyển, bàn giao và có đầy đủ 
tài liệu kỹ thuật kèm theo. 

Vật liệu vỏ tủ điện, thang máng điện được thiết kế 
theo yêu cầu, phù hợp với môi trường sử dụng có thể 
là thép không gỉ hay thép sơn tĩnh điện.

Ngoài tủ điều khiển chính, VTStek còn cung cấp dịch 
vụ thiết kế và sản xuất bảng điều khiển, hộp nối thiết 
bị trường, tủ Remote I/O…

VTStek tự hào có đội ngũ kỹ sư là những chuyên gia lắp đặt M&E nhiều kinh nghiệm, đã hoàn thành nhiều dự 
án cho các công ty, tập đoàn lớn như: Pepsico, Vinamilk, URC, Tanifood, Betrimex, Ajinomoto, KC…  

VTStek đảm bảo rằng:

Tất cả công việc được thực hiện đúng tiến độ đã cam kết.
Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về cấp độ bảo vệ IP (bảo vệ chống xâm nhập).
Thi công điện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Hệ thống điện được lắp đặt thông minh đảm bảo tính kỹ thuật, thẩm mỹ.
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PHẦN MỀM

HỖ TRỢ

VTStek có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm cho các 
ngành công nghiệp, thực phẩm và đồ uống, xi măng,… 

Đội ngũ kỹ sư phần mềm của VTStek không ngừng hoàn thiện, phát triển kiến 
thức, kỹ năng, thường xuyên làm việc, cập nhật kiến thức từ các đối tác lớn như 
Rockwell, Siemens, Mitsubishi, Omron…để mang lại “giá trị tốt nhất” cho khách 
hàng.

VTSTek cung cấp giải pháp toàn diện, cho phép giám sát từ các cảm biến đơn 
lẻ cho đến toàn bộ dây chuyền; các hệ thống cần một nguồn dự phòng để đảm 
bảo tính lên tục hệ thống, đảm bảo các quy trình của khách hàng luôn hoạt 
động ổn định và hiệu quả.

Lập trình PLC, HMI, SCADA  điều khiển, thu thập và giám sát hệ thống một cách 
toàn diện..

Hệ thống mạng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận và bao 
gồm:

     Profibus 
     Profinet
     Ethernet
     ControlNet

     DeviceNet 
     Ethercat
     ASi
     MODbus

VTStek theo đuổi văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi dành trọn tâm 
huyết, trách nhiệm trong từng sản phẩm, luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng. 

Phạm vi hỗ trợ của VTStek được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu hiện tại 
và liên tục của khách hàng bao gồm:

     Hỗ trợ Quản lý dự án 
     Hỗ trợ phần mềm
     Hỗ trợ sự cố
     Hỗ trợ 24/7

     Hỗ trợ theo năm 
     Hỗ trợ từ xa
     Modem support
     Hỗ trợ, kiểm tra và bảo trì định kỳ

ĐỐI TÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN

ĐỐI TÁC 

ĐỐI TÁC CUNG CẤP THIẾT BỊ
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SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Luôn đầu tư, đổi mới thiết bị với công nghệ tiên tiến 
vào quá trình sản xuất. Không ngừng cải tiến, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng tiến độ, 
bảo trì đúng hạn và nhanh chóng.

NHÂN SỰ 
Với đội ngũ nhân sự lành nghề, có kỹ năng, chuyên 
môn cao, giàu kinh nghiệm, VTStek cam kết thực 
sự với các tiêu chuẩn trong mọi khía cạnh của dự 
án, đáp ứng và vượt trội mong đợi của khách hàng.
VTStek duy trì một môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, năng động, sáng tạo, công bằng và tôn 
trọng mọi người.

ĐỐI TÁC
VTStek cẩn trọng đánh giá đối tác thông qua chất 
lượng sản phẩm, uy tín, và các tiêu chuẩn trong tổ 
chức của họ. Chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp để 
việc mua vật tư được đảm bảo chất lượng, tuân thủ 
các chuẩn mực đạo đức đã cam kết.
VTStek nêu cao tinh thần hợp tác, đồng hành của 
các cổ đông; đảm bảo môi trường đầu tư công 
bằng, hài hòa lợi ích giữa các bên.

Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, an 
toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, thường 
xuyên cải tiến, đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu 
của luật định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ATVSMT 
45001:2018

AN TOÀN KHÁCH HÀNG 
Bằng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, VTStek 
làm việc chăm chỉ với khách hàng của mình, dành 
trọn tâm huyết, chỉnh chu trong từng dự án để đảm 
bảo kết quả tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất. 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kỹ 
thuật, công nghệ, giải pháp tự động hóa nhà máy 
sản xuất, sứ mệnh của VTStek là tạo ra giá trị khoa 
học kỹ thuật thực sự và phát triển bền vững. Tại 
VTStek, chúng tôi không chỉ cam kết với khách 
hàng và nhân viên của mình mà còn cam kết với 
những người sống trong cộng đồng nơi chúng tôi 
kinh doanh.
Bằng cách kết hợp kỹ năng chuyên môn với khát 
khao sáng tạo của con người Việt, chúng tôi đang 
biến các ý tưởng thành những giải pháp thiết thực 
để cải thiện cuộc sống và thế giới mà chúng ta 
đang sống.

TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
AN TOÀN

VTStek hỗ trợ một tương lai bền vững bằng cách 
chủ động ứng phó với mô hình năng lượng toàn 
cầu đang thay đổi và bằng cách xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp bao gồm bảo vệ môi trường và an 
toàn. VTStek cố gắng giảm thiểu tác động đến môi 
trường bằng các nguồn năng lượng sạch trong mọi 
lĩnh vực kinh doanh của mình.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 
VÀ MÔI TRƯỜNG (QHSE)

CHỨNG NHẬN – GIẢI THƯỞNG
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 Tiêu chuẩn: 
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 Số chứng chỉ:  01 100 2035608 

 
 Cấp cho đơn vị: 

 
 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH THỌ 
Tổ dân phố 10, Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân,  
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam  

  
  

 
 Phạm vi chứng nhận:   

Sản xuất, gia công các phụ tùng cho máy công nghiệp và khuôn 
mẫu  

Sản xuất máy công nghiệp trong ngành F&B, xi măng. 
Cung cấp: thiết kế, thi công, lắp đặt chuyển giao công nghệ dây 
chuyền, thiết bị máy trong ngành F&B, xi măng, sắt thép. 
Cung cấp các giải pháp tự động hóa nhà máy, giải pháp nền cho 
nhà máy thông minh 
 
 

   Bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 đã được cung cấp qua cuộc đánh giá. 
 
 

 
 Hiệu lực:  Chứng chỉ này có hiệu lực từ 13.08.2021 đến 02.10.2023. 

 Chứng nhận lần 1 năm 2020 
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Top 10 – Thương hiệu hàng đầu 
Việt Nam 2021 do Hiệp hội Thông 
tin Công nghiệp Châu Á bình chọn

Top 10 Thương hiệu mạnh 
ASEAN 2022 

Sản phẩm – Dịch vụ
chất lượng cao ASEAN 2022
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ĐẠO 
ĐỨC

TRÍ
TUỆ

NGHỊ
LỰC

              cam kết:

-

-

-

              
Sự phát triển của chúng tôi hài hòa với tiến bộ văn hóa - kinh tế - xã hội, tuân thủ các                    
quy định về sức khỏe, an toàn, và môi trường. 
Tất cả sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh của VTStek được xây dựng trên nền 
tảng những giá trị cốt lõi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Mỗi sản phẩm, dự án đều đạt được tiềm năng thực sự và được thực hiện bằng sự chính 
trực cao nhất của chúng tôi.
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