
HỒ SƠ
NĂNG LỰC

vtstek.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VTS
NHÀ MÁY II

Đường số2, Khu côngnghiệpBiên Hòa 1,
BiênHòa,ĐồngNai.
+84 (0) 251 3933007
+84 (0) 251 3832382

NHÀ MÁY I
Tổ dân phố 10, KP Phước Lập, P. Mỹ Xuân
TX. PhúMỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
+84 (0) 254 3932060
info@vtstek.com
www.vtstek.com

Hotline: +84 (0) 933 378 785
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GIỚI THIỆU VTSTEK 0401
• Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi
• Lịch sử hình thành
• Thành tựu nổi bật
• Báo cáo tài chính

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 1602
• Giải pháp & Công nghệ
• Sản phẩm
. Dịch vụ

NĂNG LỰC NHÂN SỰ 1803
• Sơ đồ tổ chức
• Nhân sự

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 2304
• Hệ thống nhà máy
• Công nghệ & Thiết bị
• Chính sách QHSE

DỰ ÁN 3005
• Quy trình lắp đặt dự án
• Đối tác & Khách hàng
• Dự án nổi bật

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG 5006

NỘI DUNG
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Tên công ty
Tên viết tắt

Số Đăng ký kinh
doanh& Mã số thuế

Năm thành lập
Vốn điều lệ

3500798657

2007
VND 70.000.000.000

VTStek
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VTS

Thông tin VTStek

Tel
Fax

Tel
Fax

Hotline
Email

Website

Nhà máy 2

Nhà máy 1

+84 (0) 254 3932060

+84 (0) 251 3933007

+84 (0) 933 378 785
info@vtstek.com
www.vtstek.com

+84 (0) 251 3832382

+84 (0) 254 3932062

Tổ dân phố 10, Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân,
Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
Biên Hòa, Đồng Nai

Liên hệ

GIỚI THIỆU VTSTEK
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VTStek định hướng phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tổng
thầu cung cấp các giải pháp thiết bị và công nghệ, tự động hóa, số hóa nhà máy trong các
ngành Thực phẩm & đồ uống, và các ngành công nghiệp khác.

TẦM NHÌN

VTStek mang trên mình sứ mệnh tạo ra giá trị, công nghệ Việt, mạnh mẽ vươn ra thị trường
quốc tế bằng những sản phẩm, công nghệ, hệ thống thiết bị được xây dựng trên nền tảng
trí tuệ, công nghệ của chính người Việt Nam.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Cư xử, hành động đúng theo chuẩn mực, trung
thực, làm việc bằng cả trái tim. Đạo đức là nền tảng của niềm tin và phát triển bền vững của
VTStek.

TRÍ TUỆ

Luôn trau dồi kiến thức, phân tích đa chiều để đúc kết tạo ra những sản phẩm mới có giá trị
với chất lượng tốt nhất, dịch vụ toàn diện nhất, công việc và môi trường làm việc hướng đến
sự tinh gọn và hiệu quả.

NGHỊ LỰC

Luôn kiên trì, kiên định với mục tiêu đặt ra; mạnh dạn nhìn nhận đến tận cùng những điểm
không phù hợp của bản thân, tổ chức, hệ thống; chấp nhận thay đổi, hoàn thiện để đáp ứng
vượt trội mục tiêu của VTStek.

GIỚI THIỆU VTSTEK
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Bước những bước đi đầu
tiên với 15 thành viên

Cơ sở sản xuất cơ khí, chế tạo
máy Nguyễn Thọ ra đời với 15
kỹ sư trẻ, đầy hoài bão, tin
tưởng vào bàn tay và trí óc của
mình, dám đương đầu với mọi
thách thức, quyết làm nên
nghiệp lớn.

Vĩnh Thọ & Hướng đi mới
trong ngành thực phẩm &
đồ uống

Năm 2007, Vĩnh Thọ được
thành lập với hơn 100 thành
viên, mở rộng quy mô nhà
xưởng lên 2000m2.
Vĩnh Thọ cung cấp các giải
pháp cơ khí, chế tạo máy, các
giải pháp về máy đóng gói và
chế biến trong ngành F&B và
một số ngành công nghiệp
khác.

2007 20172012
Phát triển giải pháp tự
động hóa nhà máy sản xuất

Mở rộng diện tích nhà xưởng
lên đến 8000m2 và phát triến
các giải pháp tự động hóa nhà
máy, dây chuyền sản xuất, các
giải pháp công nghệ, dây
chuyền cấp liệu tự động, chế
biến F&B, và một số dây
chuyền thiết bị công nghiệp
khác như xi măng, tấm lợp,
gạch men.

Kỷ niệm 10 năm thành lập
& công bố sứ mệnh mới

Kỷ niệm 10 năm thành lập & công
bố sứ mệnh trở thành một trong
những công ty tiên phong trong
lĩnh vực công nghiệp chế tạo
máy, cung cấp các giải pháp
công nghệ, thiết bị, dây chuyền
sản xuất trong ngành F&B vàmột
số ngành sản xuất công nghiệp
khác. Thiết kế và cung cấp giải
pháp nền cho nhà máy sản xuất
công nghiệp thông minh 4.0.

20212018
Định hướng tổng thầu nhà máy
chế biến thực phẩm & đồ uống
Định hướng phát triển trở thành tổng
thầu tư vấn, thiết kế, cung cấp các
giải pháp, xây dựng, công nghệ, dây
chuyền thiết bị và tự đông hóa nhà
máy trong nhiều lĩnh vực sản xuất,
công nghiệp nặng, thực phẩm & đồ
uống. Chú trọng đến giải pháp chuyên
sâu nhà máy thông minh.

2020
Nhận chứng chỉ ISO 9001,
đặt nền móng cho hệ thống
quản trị toàn diện
VTStek tuân thủ phát luật, các
quy trình chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc tế, quy định hiện
hành về sức khỏe và an toàn, các
chính sách và quy trình của
VTStek.
Năm 2020, VTStek được cấp
chứng nhận ISO 9001:1995.

Một bước chuyển mình
mới mang tên VTStek
Quyết định đổi tên và bộ nhận
diện thương hiệu mới: Công ty
Cổ phần Công nghệ VTS
(VTStek). VTSTek định hướng
phát triển chuyên sâu theo
hướng tổng thầu cung cấp tư
vấn, thiết kế, xây dựng, cung cấp
giải pháp, công nghệ, dây
chuyền thiết bị và tự đông hóa
nhà máy.
VTStek đạt chứng nhận
ATVSMT-45001:2018 và vinh dự
nhận giải thưởng Top 10 Thương
hiệu hàng đầu Việt Nam.

2022
Bứt phá trong “bình
thường xanh”
Các giải thưởng Top 10 Thương
hiệu mạnh Asean, Sản phẩm –
Dịch vụ chất lượng cao Asean,
Top 10 Thương hiệu vàng Asean
2022 là thành quả của quá trình
nỗ lực, học hỏi không ngừng,
đánh dấu cho chặng đường
phát triển bền vững, minh
chứng cho niềm tin yêu của
khách hàng. Đây chính là động
lực để VTStek tiếp tục cống
hiến và mang tới những giá trị
tốt đẹp hơn cho mọi người.

 9 8

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
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CHỨNG NHẬN

ISO 9001:2015 ISO 45001:2018

GIỚI THIỆU VTSTEK

GIẢI THƯỞNG

Top 10 Thương hiệu mạnh Asean 2022

Top 10 Thương hiệu hàng đầu
VIệt Nam 2021

Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao
Asean 2022

Top 10 Thương hiệu vàng Asean 2022

GIỚI THIỆU VTSTEK



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NỔI BẬT
GIAI ĐOẠN 2017-2021

Tổng tài sản

2017 2018 2019 2020 2021

53.876

113.300

144.125 149.875

206.547

1312

EBITA

17.562
30.517

49.120

68.328

90.698

2017 2018 2019 2020 2021

(Đvt: triệu VND)

2017 2018 2019 2020 2021

147.780
199.130

226.225 294.337

64.624

(Đvt: triệu VND)

Vốn chủ sở hữu
(Đvt: triệu VND)

12.088
23.030

38.531
51.685

75.425

2017 2018 2019 2020 2021

PBT
(Đvt: triệu VND)

Tình hình tài chính nổi bật giai đoạn 2017-2021
(Đvt: triệu VND)

2017 2018 2019 2020 2021

17.95% 16.26%

21.39%

27.59% 29.21%

ROE
(Đvt: %)

2017 2018 2019 2020 2021

88.542
116.847

185.854

250.475

301.254

Tổng doanh thu
(Đvt: triệu VND)
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SẢN PHẨM

DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ

- Tổng thầu EPC ngành thực phẩm & đồ uống
- Tư vấn kỹ thuật hạ tầng xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế nhà máy sản xuất thực
phẩm và đặc tính sản phẩm trong ngành F&B như HACCP, ISO22000, BRC, IFS, SQF,
FSSC...
- Tư vấn giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao công nghệ ngành Thực phẩm & đồ
uống.
- Tự động hóa, số hóa nhà máy.
- Thiết kế chế tạo dây chuyền, hệ thống thiết bị máy trong ngành F&B và các ngành

- Giải pháp tự động hóa
- Hệ thống thiết bị & công nghệ thực phẩm & đồ uống
- Hệ thống thiết bị và công nghệ ngành công nghiệp
- Thiết kế, thi công lắp đặt M&E

DỊCH VỤ

- Thiết kế, giải pháp & công nghệ
- Chế tạo
- Lắp đặt
- Bảo trì
- Đào tạo
- Bảo hành
- Phụ tùng thay thế

- Thiết bị ngành thực phẩm & đồ uống
- Thiết bị ngành công nghiệp
- Gia công chính xác
- Tủ điện công nghiệp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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Ban Tổng Giám đốc & Quản lý: 20 người

Nhân sự chuyên nghiệp: 72 người

Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật: 237 người
(bao gồm 50 kỹ sư M&E )

TỔNG NHÂN SỰ:

329 NGƯỜI

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, VTStek luôn xác định con người là tài
sản giá trị nhất trong tất cả các loại tài sản của doanh nghiệp. Ở VTStek, không có
sự phân biệt đối xử giữa lãnh đạo và nhân viên, tất cả đều bình đẳng trước những
quyết định, chính sách của công ty.

Tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn
được khuyến khích. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
được bồi dưỡng phát triển kỹ năng, trao dồi kiến thức, nâng cao tay nghề, và phát
huy khả năng sáng tạo trong công việc



CƠ CẤU QUẢN TRỊ & SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN
KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỆ THỐNG PHÒNG BAN

BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
QUẢN TRỊ RỦI RO

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

PHÒNG PR, MARKETING

QUẢN LÝ QA/QC/HSE

BAN PHÁP CHẾ

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG SẢN XUẤT

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG DỰ ÁN
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Gia nhập VTStek từ tháng 6 năm 2021, với hơn 15 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực quản lý, pháp chế, bà đã có nhiều đóng
góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản trị của
VTStek.
Bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Luật của trường Đại học
Vinh.

BÀ TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHAN HỒNG HƯNG

Gia nhập VTStek năm 2010, ông hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật
của VTStek. Ông có trên 10 năm kinh nghiệm trong ngành Cơ khí chế tạo máy.
Ông Hưng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao và kiến tạo các năng
lực công nghệ cốt lõi trong lộ trình phát triển của công ty.
Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy.

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

ÔNG LẠI NHẤT LINH

Gia nhập VTStek năm 2017, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện - tự
động hóa, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, đưa
giải pháp, công nghệ của VTStek hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng
là chuyên gia tư vấn cho nhiều dự án lớn trong và ngoài nước. Ông tốt nghiệp

Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Điện - Tự động hóa.

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ÔNG LÊ NGỌC LÂM

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, ông đã có nhiều
đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tài chính, kế toán VTStek
theo chuẩn quốc tế.
Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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Nhà máy 2 tại Đồng Nai 5.000 m2

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Nhà máy 1 tại Bà Rịa Vũng Tàu 3.000 m2



CÔNG NGHỆ
& THIẾT BỊ

VTStek tự hào sở hữu hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị chất lượng cao, đáp
ứng nhu cầu sản xuất và lắp đặt các sản phẩm cho các nhà máy.

- Máy tiện, phay, bào cơ : 25 máy
- Máy tiện, phay, bào CNC : 20 máy
- Thiết bị máy gia công bồn, hopper: máy hàn, hàn tự động, máy
cuốn, máy V chỏm
- Thiết bị máy cầm tay các loại.
- Thiết bị máy phục vụ gia công, lắp đặt tại công trình các loại:
Forklift, Trucklift, máy cuốn ống
- Máy hàn tig 3G
- Máy hàn điện
- Xe cẩu chuyên dụng
- Xe nâng chuyên dụng
- Hệ thống kích đội tay, kích đội thủy lực
- Máy gia công cầm tay các loại

MÁY CẮT LASER

MÁY DẬP TỰ ĐỘNG MÁY CNC



CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN
SỨC KHỎE, NGHỀ NGHIỆP & MÔI TRƯỜNG

(QHSE)

Công ty Cổ phần Công nghệ VTS phấn đấu để trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
trong lĩnh vực tổng thầu cung cấp các giải pháp thiết bị và công nghệ, tự động hóa trong
các ngành thực phẩm & đồ uống và các ngành công nghiệp khác, chúng tôi cam kết như
sau:

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đúng tiến độ với giá cả hợp lý.
- Luôn đầu tư và đổi mới thiết bị với công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất để tăng
năng xuất và ổn định chất lượng.
- Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đoàn kết thông qua kế hoạch đào
tạo để gắn kết và phát triển nguồn lực.
- Nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề
nghiệp và bảo vệ môi trường.
- Thiết lập và duy trì điều kiện làm việc an toàn, phòng ngừa các thương tật và suy giảm
sức khỏe cho nhân viên công ty để hướng đến sự phát triển bền vững.
- Đảm bảo phổ biến đầy đủ các yêu cầu này đến tất cả nhân viên, những cá nhân và
những đơn vị có thể bị ảnh hướng bởi tác nghiệp của công ty và đồng thời đảm bảo thực
hiện đầy đủ sự tham gia tham vấn của người lao động
- Xây dựng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe
nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng và tiêu chuẩn.

Chính sách này được truyền đạt đến toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty để
thấu hiểu, thực hiện và là cơ sở để thiết lập mục tiêu. Chính sách này luôn được xem xét
định kỳ về tính phù hợp.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật, 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, nhân viên của mình,
mà còn cam kết với những người sống trong cộng đồng nơi chúng tôi kinh
doanh.
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Tiếp nhận dự án Khảo sát dự án

Lên kế hoạch
lập phương án thi công

Phân tích dự án

Trìnhbày&xácnhận
phươngán

Bàn giao nghiệm thu

Theo dõi lắp đặt

Xử lý rủi ro
trong quá trình lắp đặt

Thực hiện lắp đặt

Thành lập ban dự án

Họp cùng khách hàng

Kết thúc

Quy trình thực hiện lắp đặt dự án của VTStek được quy định cụ thể như sau:

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT DỰ ÁN
VTStek cam kết 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.

DỰ ÁN
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ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

ĐỐI TÁC CẤP CHỨNG NHẬN

ĐỐI TÁC CUNG CẤP THIẾT BỊ
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DỰ ÁN: BỒN TRỘN THU HỒI LIỆU

Khách hàng: CÔNG TY CP HIỆP PHÚ VICO
Thời gian: 7/2022
Địa điểm: Quảng Trị - Việt Nam

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT CƠ - ĐIỆN

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN: HỆ THỐNG SẤY CƠM DỪA

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỪA Á CHÂU (ACP)
Thời gian: 2022

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



DỰ ÁN: HỆ THỐNG BĂNG TẢI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN: HỆ THỐNG BỒN
Khách hàng: AJINOMOTO VIỆT NAM
Thời gian: 2018
Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

DỰ ÁN: HỆ THỐNG CHẾ BIẾN
NƯỚC SỐT TƯƠNG ỚT, TƯƠNG CÀ

Khách hàng:
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
Thời gian: 2020
Địa điểm: Hồ Chí Minh - Việt Nam

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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HỆ THỐNG THANH TRÙNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Máy cân bao 2-5T/h

Hệ thống Palletizer

Robot palletizer

Case erector

Hệ thống chuyển đổi pallet

Giải pháp xếp pallet tự động

HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN:
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN TRÁI CÂY & NƯỚC SỐT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN:
HỆ THỐNG TẨM GIA VỊ

DỰ ÁN: HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT BỘT DỪA &
DẦU DỪA

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, giải pháp tự động hóa nhà
máy sản xuất, VTStek tin rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là
tạo ra giá trị khoa học kỹ thuật thực sự, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế
và nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh công bằng, lành
mạnh, phù hợp với các chuẩn mực xã hội và đạo đức doanh nghiệp.

VTStek định hướng phát triển bền vững 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.

4948

CAM KẾT:

Sự phát triển của chúng tôi hài hòa với 
tiến bộ kinh tế - văn hóa - 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.

ĐẠO ĐỨC TRÍ TUỆ NGHỊ LỰC

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI & CỘNG ĐỒNGTRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - CỘNG ĐỒNG


