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Lời Chào
Greetings

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần IEEC Việt Nam xin

First of all, IEEC Vietnam Joint Stock Company

gửi lời chào đến Quý đối tác lời chúc Sức khoẻ,

would like to wish our valued partner health,

Thành công và Thịnh vượng. Công ty chúng tôi xin

success and prosperity. Our company would like to

cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm và trao cơ

thank our valued customer for trusting and giving

hội cho chúng tôi.

us the opportunity.

Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển

We understand that working side by side with you

của Quý Công ty là vinh dự của chúng tôi, chúng

along yourdevelopment is our honor and we

tôi

luôn mong muốn được hợp tác cùng Quý

always look forward to cooperating with you on

khách hàng trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng

the basis of sharing benefits for a prolonged and

tới sự phát triển bền vững, lâu dài.

sustainable development.

Để góp phần tạo nên thành công và rút ngắn thời

In order to contribute to your success and shorten

gian tìm hiểu cũng như lựa chọn đối tác của Quý

yourtime spent on researching as well as choosing

khách hàng, chúng tôi xin gửi đến quý vị hồ sơ

partner, we would like to send you our portfolio.

năng lực của công ty chúng tôi.
Chúng tôi hi vọng nhận được sự hợp tác của quý vị

We hope to receive a chance to cooperate with
you in the near future.

trong thời gian sắp tới.
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Thư Ngỏ
Open letter

Kính gửi Quý đối tác!

To our valued partner!

Được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2013, khởi nghiệp trên

Founded on March 10, 2013 and on the way of provid-

con đường cung cấp giải pháp TỰ ĐỘNG HOÁ, mang trong

ing AUTOMATION solution with itsambition and aspira-

mình những hoài bão và khát vọng, IEEC Việt Nam đã không

tion, IEEC Vietnam has constantly developed and tried

ngừng phát triển, cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian dài,

for a long time to bring great benefits to our clients and

mang đến cho khách hàng và đối tác những lợi ích to lớn.

partners. One of them is design consultancy, advice

Một trong số đó phải kể đến việc tư vấn thiết kế, tư vấn đầu

about investment, upgrade and automation technolo-

tư, nâng cấp và chuyển giao công nghệ tự động hóa cho

gy transfer for civil and industrial use to ensure conve-

dân dụng và công nghiệp nhằm đem lại sự tiện nghi, công

nience, high performanceand energy conservation.

năng sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Hiểu được nhu cầu đó

Understanding that demand, IEEC Vietnam Joint Stock

công ty cổ phần IEEC Việt Nam đã và đang từng bước tiếp

Company has gradually adopted new technology from

nhận công nghệ mới từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới

the world's leading manufacturers to provide our

để cung cấp cho Quý khách hàng các giải pháp đồng bộ và

valued customers with synchronous solutions and

sự lựa chọn tối ưu cho công trình xây dựng và công nghiệp.

optimal choices for construction and industrial projects.

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và chuyên

With a team of young, enthusiastic and professional

nghiệp là các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Điện Tự động

leaders who graduated from Electrical Automation and

hoá và Công nghiệp gắn bó nhiều năm với lĩnh vực hệ thống

Industry with many years working on electrical systems,

điện. Chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật, tư

we have extensive experience of technical, equipment

vấn lựa chọn thiết bị, tư vấn đầu tư cho khách hàng, đảm

selection and investment consultancy for customers

bảo khách hàng chỉ phải đầu tư với chi phí hợp lý mà nhận

and guarantee that ourcustomers only have to pay

được các sản phẩm hoạt động ổn định và tin cậy.

reasonable costs for stable and trustworthy products.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động công ty cổ phần IEEC Việt

After many years of operation, IEEC Vietnam Joint Stock

Nam đã định hướng rõ đường đi và sự phát triến của mình với

Company has clearly defined its path and development

khẩu hiệu “ Luôn nỗ lực để vươn mình ra thế giới”.Với hướng

with the slogan "Always strive to reach out to the world".

đi đúng đắn, kiên trì gắn bó với nghề nghiệp, xác định sản

With the right direction, persistent and the determina-

xuất, thương mại và dịch vụ luôn đi liền với nhau. Chúng tôi

tion thatproduction, trade and service always go hand

luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng của mình bằng sản

in hand,we always try to satisfy our customers with the

phẩm và dịch vụ mà mình cung ứng với tiêu chí “lợi ích của

products and services we provide with the motto

khách hàng luôn đặt lên hàng đầu”. Điều đó giúp cho IEEC

"Customer benefits always come first". That helps IEEC

Việt Nam ngày càng mở rộng và phục vụ được nhiều khách

Vietnam expand our business, serve more customers,

hàng hơn, tạo được thương hiệu và niềm tin bền vững nơi

and build our brand and sustainable trust in customers.

khách hàng.
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TẦM NHÌN:

VISION:

Bằng khát khao và hoài bão của mình, IEEC luôn hướng tới
mục tiêu trở thành TẬP ĐOÀN kinh tế có vị thế trên thị trường
trong và ngoài nước. Dù gặp phải muôn vàn khó khăn,
thách thức, nhưng với tầm nhìn đó IEEC luôn tìm ra hướng đi
của riêng mình. Trên con đường chinh phục đỉnh núi trở
thành TẬP ĐOÀN KINH TẾ, chúng tôi hiểu rằng, khó khăn chỉ
là thách thức của một SỰ THÀNH CÔNG phía sau.
With its desire and ambition, IEEC always aims to become an
economic GROUP with a high position in the domestic and
foreign markets. Although facing many difficulties and
challenges, IEEC always finds its own direction with that
vision. On the way to conquer the mountain peak to
become an ECONOMIC GROUP, we understand that

SỨ MỆNH:

difficulties are just challenges of a SUCCESS.

MISSION:

+ Đối với THỊ TRƯỜNG: Luôn cung cấp sản phẩm và
dịch vụ với chất lượng và giá cả hợp lý.
+ Đối với KHÁCH HÀNG: Luôn đặt lợi ích của khách
hàng lên trên lợi ích của mình, luôn đặt câu hỏi cho
chính mình rằng: “Hợp tác với tôi, anh có được lợi gì
không?” để suy ngẫm và hành động. Luôn lấy chữ
“TÍN” làm trọng tâm phát triển doanh nghiệp.
+ Đối với ĐỐI TÁC: Chúng tôi thực hiện khẩu hiệu
“Farming not Hunting” trồng trọt mà không săn bắn.
Bởi chúng tôi hiểu được rằng việc cho đi là nhận lại.
+ Đối với CỔ ĐÔNG: Luôn nỗ lực gia tăng giá trị đầu tư,
minh bạch tài chính, đoàn kết một lòng cho mục tiêu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
CORE VALUES

dài hạn.

+ Sản phẩm: Chất lượng, giá thành hợp lý, tiến độ kịp thời.

+ Đối với XÃ HỘI: Luôn hài hoà lợi ích doanh nghiệp và

+ Dịch vụ: Chuyên nghiệp, tận tình, uy tín và trách nhiệm.

lợi ích xã hội, hướng tới các hoạt động thiện nguyện

+ Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo và đổi mới.

cộng đồng.

+ Đội ngũ nhân sự: Nhận định NHÂN SỰ là gốc dễ của sự

+ For the MARKET: Always provide products and

THÀNH, BẠI.

services with high quality and reasonable prices.
+ For CUSTOMERS: We always put customers' interests
above our own and question ourselves "What do you
get from doing business with us?" to ponder and act.
We always regard "PRESTIGE" as the center of business

+ Product: quality, reasonable price, timely progress.
+ Service: Professional, dedicated, prestigiousand responsible.
+ Working environment: Dynamic, creative and innovative.
+ Human resource: HUMAN RESOURCE is considered the
root of our SUCCESS or FAILURE.

development.
+ FOR PARTNERS: Our slogan is "Farming not Hunting”
because we understand that to give away is to get
back.
+ For SHAREHOLDERS: We always try to increase investment value, ensure financial transparency and unite
for long-term goals.
+ For SOCIETY: We always harmonize business interests
and social benefits and engage involuntaryactivities
for community.
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Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển:
History of foundation and development:

2015 - 2016

- 2015 tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp điều
khiển TỰ ĐỘNG HOÁ giám sát và thu thập dữ liệu SCADA. Với thành
quả to lớn là đối tác chính của Công ty CP Cơ khí và lắp máy Việt
Nam ( viết tắt là COLAVI ) tiền thân là Công ty CP Cơ khí Yên Thọ,
một tổng thầu BOT vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện
tỉnh Quảng Ninh.
- 2016-03-12 Thành lập nhà máy sản xuất và lắp đặt hệ thống Tủ
điện phân phối, TRẠM BIẾN ÁP, hệ thống thang máng cáp. Với hệ
thống 01 máy chấn AMADA HFB1703 lực chấn 170 tấn 3m, 01 máy
đột CNC AMADA PEGA-345, 01 máy cắt AMADA cắt 6.0mm dài 3m
- 2016-12-10 Đầu tư thêm 01 máy chấn KOMATSU với lực chấn 80
tấn dài 2.5m nâng công suất nhà máy lên 02 máy chấn. Đáp ứng
tiến độ gấp của khách hàng.
- 2015 was the year we continued to work on providing control
solutions for automation and SCADA. Our great achievement was
the cooperation with our main partner - Vietnam Mechanical and
Machinery Joint Stock Company (abbreviated as COLAVI), formerly known as Yen Tho Mechanical Joint Stock Company - a BOT
contractor for coal transportation for thermal power plants
inQuang Ninh province.
- 2016-03-12 We established a factory to manufacture and install
Main distribution switchboard system, ELECTRICAL SUBSTATIONS,
cable trunking and ladder system with 01 AMADA HFB1703 press
brake machine with press capacity of 200 tons 3m, 01 CNC AMADA
PEGA-345 punching press machine and 01 AMADA cutting
machine cutting 6.0mm x 3m.
- 2016-12-10 We invested one more KOMATSU press brake machine
with press capacity of 80 tons and a length of 2.5m to increase the
capacity of the factory to 02 press brake machines to catch up
with the progress of customers.

2013 - 2014
- 2013-03-10 Thành lập công ty TNHH Thiết bị
y tế và Khoa học Việt Đức
- 2014-05-05 Chuyển đổi thành lập CÔNG
TY CỔ PHẦN IEEC VIỆT NAM với lĩnh vực hoạt
động chính:
+ Cung cấp giải pháp điều khiển TỰ ĐỘNG
HOÁ giám sát và thu thập dữ liệu SCADA
+ Tư vấn, lắp đặt hệ thống BIẾN TẦN và KHỞI
ĐỘNG mềm cho các nhà máy xí nghiệp.
- 2013-03-10 We established of Viet Duc
Medical Equipment Co., Ltd.
- 2014-05-05 Transform of establishment of
IEEC VIETNAM JOINT STOCK COMPANY with
main following activities:
+ Provide control solutions for AUTOMATION
and SCADA.
+ Consult andinstall INVERTERsystem and soft
STARTING system for factories.
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2019
- Với sự phát triển vượt bậc trong năm
2018, tháng 03 năm 2019 công ty
đầu tư thêm 01 xe nâng 03 tấn nhãn
hiệu TCM của Nhật Bản. Nâng tổng số
nhân viên nhà máy lên trên 30 người.
- With the outstanding development in
2018, in March 2019, the company
invested in another 03 ton forklift truck
of TCM of Japan. Increase the total
number of house staff to over 30
people.

2017 - 2018
- 2017 tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực TỰ ĐỘNG HOÁ, xây
dựng và phát triển nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn và
quy định khắt khe của thị trường. Tiêu biểu là việc thực hiện
lắp đặt hệ thống tủ điện cho các khách hàng JAPAN,
KOREA.
- 2018-01-15 Đầu tư thêm 01 máy cắt NC AMADA với độ
chính xác 0.1mm nâng công suất nhà máy lên 02 máy cắt.
- 2018-06-20 là đối tác của tập đoàn HOÀ PHÁT, cung ứng hệ
thống thang máng cáp cho nhà máy Hoà phát Dung Quất
- 2018-12-05 Đầu tư thêm 01 máy đột CNC AMADAPEGA-345. Nâng công suất nhà máy lên 02 máy đột CNC.
- 2017 we continued to work on AUTOMATION, construction
and development of factories to meet strict standards and
regulations of the market, especially the installation of
electrical cabinets for JAPANESE and KOREA customers.
- 2018-01-15 We invested one more NC AMADA cutting
machine with the accuracy of 0.1mm to raise the capacity
of the factory to 02 cutting machines.
- 2018-06-20 we became a partner of HOA PHAT group and
started supply cable ladder system for Hoa Phat factory in
Dung Quat.
- 2018-12-05 We invested in one more CNC AMADAPEGA-345 punching press machine and raised the factory
capacity to 02 CNC punching machines.
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GIẤY PHÉP KINH DOANH:
BUSINESS LICENSE:

GIẤY PHÉP KINH DOANH
BUSINESS LICENSE
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GIẤY CHỨNG NHẬN:
CERTIFICATE:
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LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG
SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

BENEFITS FOR CUSTOMERS WHEN THEY USE OUR SERVICES AND PRODUCTS

1. LỢI ÍCH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ:
BENEFITS OF PRODUCTS AND SERVICES:

- Sản phẩm được sản xuất bằng các máy CNC
tự động, với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

- Dịch vụ hậu mãi uy tín,
tận tình, kịp thời
- Prestigious, dedicated and timely
after-sales service.

- Products are manufactured by
automatic CNC machines and by a
team of experienced engineers.
- Sản phẩm lắp đặt khoa học,
thuận tiện cho người sử dụng.
- Products are installed properly
and very convenient for the users.

LỢI ÍCH VỀ
SẢN PHẨM,
DỊCH VỤ:

- Sản phẩm không trà trộn hàng
giả, hàng kém chất lượng.

- Cam kết đồng hành
trọn đời cùng sản phẩm.
- Offer product lifetime warranty.

- Hỗ trợ và tư vấn miễn phí.
- Free support and advice.

- Products are not mixed with fake
or poor quality products.

2. LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ:
ECONOMIC BENEFITS

- Giá thành hợp lý, cạnh tranh được trên

01

- Giảm thiểu chi phí đầu tư nhờ sự tư vấn
của các chuyên gia trong công ty
chúng tôi.
- Minimize investment costs thanks to the

02

phí do sử dụng phải các sản phẩm kém
chất lượng.
- Get what you pay for and avoid loss

động, giúp sản sinh lợi nhuận sớm hơn
- Shorten the time to complete the
project and putfactory and construction
machines into operation quickly helping
to get profit sooner.

04

- Tuổi thọ các sản phẩm và dịch vụ mà

and waste due to the use of poor quality
products.

the market.

đó sớm đưa nhà, máy công trình vào hoạt

03

mình đầu tư, từ đó tránh thất thoát, lãng

- Reasonable and competitive price in

- Rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, từ

advice of experts from our company.
- Nhận được đúng giá trị sản phẩm mà

thị trường.

05

chúng tôi cung cấp có thời hạn sử dụng
lâu dài. Từ đó tiết kiệm được chi phí thay
thế, bảo dưỡng.
- Ensure longevity of products and
services that we offer, socost of replacement and maintenance can be saved.
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ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI
SO VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.

OUR DIFFERENCES COMPARED WITH OTHER COMPETITORS

01

02
03

04

05

Chúng tôi cam kết TƯ VẤN miễn
phí các dự án, công trình
CONSULT on projects and
construction for free.

Hỗ trợ THIẾT KẾ bản vẽ
Support to design drawing.

Hỗ trợ lập dự toán
chi phí đầu tư
Support our customers to
estimate investment costs.

Thiết kế sản phẩm bằng phần mềm 3D, hạn chế
sai sót, từ đó đẩy nhanh được quá trình sản xuất
Design products with 3D software to limit
errors and speed up the progress.

Đáp ứng yêu cầu
gắt gao về TIẾN ĐỘ
Fullfill strict requirements
about PROGRESS.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ORGANIZATION CHART

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BOARD OF SUPERVISORS

BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Phó TGĐ Phụ trách dự án đầu tư
Vice director in charge of investment projects

Khối dự án đầu tư

Project Investment Division

Phòng đầu tư

Phó TGĐ Phụ trách Kinh Doanh
Vice director in charge of sales

Khối kế hoạch kinh doanh
Business Planning Division

P. Kế hoạch tổng hợp

Investment Department

General Planning department

Các BQLDA

P. Tiếp thị - Kinh doanh

Project Management Units

Sale and Marketing Department

P. Đối ngoại - PR

External Affairs – PR Department

Phó TGĐ Phụ trách Tài Chính
Vice director in charge of Finance

Khối tài chính kế toán

Phó TGĐ Phụ trách SX và Nhân sự
Vice director in charge of Production
and Human Resources

Khối tổ chức hành chính

Finance and Accounting Division

Administrative Organization Division

P. Kế toán

P. Tổ chức – Nhân sự

P. Tài chính

P. Tuyển dụng

Accounting Department

Finance Department

Organization – HR Department

Recruitment Department

P. Đào tạo

Training Department

P. Tổng hợp

General Administration Department
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PROFILE IEEC

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG:
PARTNERS AND CLIENTS:
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CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU:
TYPICAL PROJECTS:

Cung cấp hệ thống TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN 3200A cho nhà máy thức ăn chăn nuôi DABACO tại Bắc Ninh
Install 3200A MAIN DISTRIBUTION SWITCHBOARD system for DABACO feed mill in Bac Ninh

Cung cấp hệ thống THANG MÁNG CÁP cho tập đoàn HOÀ PHÁT tại khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất
Provide a CABLE TRUNKING system for HOA PHAT Group in Dung Quat Iron and Steel Production Complex

18
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Cung cấp hệ thống MÁNG CÁP cho tổng thầu UDIC tại công trình TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT - PHÁP
Provide a CABLE TRUNKING system for UDIC contractor at VIETNAMESE - FRANCE INTERNATIONAL SCHOOL

Cung cấp lắp đặt 02 TRẠM BIẾN ÁP 400kVA cho Công ty THAN HÒN GAI TKV
Provide and install two 400kVA SUBSTATIONS for HONGAI COAL COMPANY
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Cung cấp lắp đặt CÂN BĂNG TẢI cho nhà máy nhiệt điện quảng ninh tại TP Hạ Long Quảng Ninh
Supply and installation of LOAD BALANCING system for Quang Ninh thermal power plant in Ha Long City

Tư vấn lắp đặt giải pháp tự động hoá cho băng tải than cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương tại Quảng Ninh
Consult and install automation solutions for coal conveyors for Mong Duong thermal power plant in Quang Ninh
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Cung cấp tủ Phân phối nguồn, tủ ATS và tủ TỤ BÙ cho nhà máy PROCONCO tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
Supply of Main distribution switchboard, Automatic transfer switches and COMPENSATE CAPACITOR cabinets for PROCONCO factory in Dinh Vu industrial zone in Hai Phong

Cung cấp TRẠM BIẾN ÁP và MÁY PHÁT ĐIỆN Dự phòng cho toà nhà VIETTEL tại Ngã tư Hoa Đô, Ninh Bình
ProvideSUBSTATIONS andbackupGENERATORS for VIETTEL building Hoa Do crossroad in Ninh Bình
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NĂNG LỰC CÔNG TY:
OUR CAPACITY:
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LĨNH VỰC SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP
MANUFACTURE OF ELECTRICAL CABINETS AND SUBSTATIONS
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LĨNH VỰC SẢN XUẤT THANG MÁNG CÁP

MANUFACTURE OF CABLE TRUNKINGS AND CABLE LADDERS
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SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ PHỤ TRỢ

MANUFACTURE OF AUXILIARYMECHANICALPRODUCTS
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
FINANCIAL REPORT:

Tổng vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty IEEC
luôn xác định nguồn tài chính tự chủ dồi dào giúp
công ty mạnh dạn trong những dự án mang tính
chiến lược, lâu dài. Tổng giá trị tài sản của công ty
luôn ở mức ổn định. Kết quả kinh doanh hàng năm
đều có mức tăng trưởng ổn định.
Total charter capital: VND 4,800,000,000
(Four billion eight hundred million Vietnam dong)
In the production and business, IEEC always hasindependent and abundant financial resource that
makes the company confident with strategic and
long-term projects. The total asset value of the company is always stable. Annual business results have
achieved a steady growth.

Biểu đồ doanh thu từ năm 2014 - 2018
Chart of revenue from 2014 - 2018
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Số liệu doanh thu: Revenue statistics:

CHỈ TIÊU TARGETS

2014

2015

2016

2017

2018

Doanh thu Revenue

3.500.000.000

5.800.000.000

9.600.000.000

11.400.000.000

21.800.000.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN IEEC VIỆT NAM

Địa chỉ: số 10, nghách 45, ngõ 236, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 6686 1838 Email: khanhduy.automation@gmail.com

IEEC VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 10, alley 45, lane 236, Dai Tu street, Dai Kim ward, Hoang Mai district, Hanoi city
Telephone: 024 6686 1838 Email: khanhduy.automation@gmail.com

