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CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG
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Ðúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ, trang trí
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THƯ NGỎ

Công ty TNHH Cơ khí Ðại Thắng được thành lập vào năm 2001, là một
trong những Công ty đúc thép, đúc đồng với dây chuyền hiện đại đầu tiên
trên địa bàn huyện Ý Yên, Nam Ðịnh - một trong những khu vực trọng tâm về
cơ khí trên địa bàn các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty giờ đây đã lớn mạnh
với 3 phân xưởng cơ khí lớn, với quy mô sản lượng hàng năm tối đa lên tới
5000 tấn/ năm. Chất lượng và uy tín của Công ty được các đối tác, bạn hàng
trên cả nước công nhận.
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các thiết bị, linh kiện, phụ tùng cơ khí đúc
trong các lĩnh vực:
- Vật tư, linh kiện thay thế ngành Xây dựng: Nhà máy xi măng, nhà máy
gạch....
- Vật tư, linh kiện thay thế ngành Khai thác Khoáng sản: Nhà máy khai thác
quặng, khai thác đá, khai thác cát...
- Vật tư, linh kiện thay thế các ngành công nghiệp khác
- Các thiết bị, công trình dân dụng, trang trí: Cột đèn trang trí, hàng rào, nắp
hố ga....
- Các sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ: Tranh khảm đồng, tượng, đỉnh đồng....
- Các sản phẩm đồ đồng khác: Ðồ thờ cúng, trang trí.....
Chúng tôi luôn nhiệt liệt chào đón các đối tác trên địa bàn cả nước liên hệ với
chúng tôi trong các lĩnh vực trên, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung
của nền Cơ khí nước nhà.
Trân trọng!
Giám đốc
Nguyễn Hữu Thạo

www.cokhidaithang.com
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GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG được thành lập năm 2001. Hoạt động trong
lĩnh vực cơ khí nên các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đưa ra
những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, hiện đại, đạt được tính chính xác cao, chất lượng và
độ bền đảm bảo hàm lượng kỹ thuật tốt đúng như yêu cầu của Quý khách hàng.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG ( Tên giao dịch: Dai Thang Mechanical Co, Ltd) là
doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty TNHH hoạt động tuân thủ theo luật doanh
nghiệp do quốc hội nước CHXHCNVN, kỳ họp thứ VIII năm 2005.
Công ty cơ khí Ðại Thắng thành lập và hoạt động kinh doanh theo chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 0600264371, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại kho bạc
nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Công ty cơ khí Ðại Thắng tổ chức lực lương với các chức năng kinh doanh chính:

01

Vật tư, linh kiện thay thế ngành Xây dựng: Nhà máy xi măng, nhà
máy gạch....

02

Vật tư, linh kiện thay thế ngành Khai thác Khoáng sản: Nhà máy
khai thác quặng, khai thác đá, khai thác cát...

03

Vật tư, linh kiện thay thế các ngành công nghiệp khác

04

Các thiết bị, công trình dân dụng, trang trí: Cột đèn trang trí,
hàng rào, nắp hố ga....

05

Các sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ: Tranh khảm đồng, tượng, đỉnh
đồng....

06

Các sản phẩm đồ đồng khác: Ðồ thờ cúng, trang trí.....

Trụ sở chính: Thôn Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh
Giấy phép kinh doanh: 0600264371 - ngày cấp: 18/02/2001
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THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG

Tên công ty Tiếng anh: Dai Thang Mechanical Co, Ltd

Khu Công nghiệp II, Yên Xá, Ý Yên, Nam Ðịnh

Ðiện thoại: 0228 3824 604 - 0914 393 409
Tax

Fax: 0228 3952 004

Mã số thuế: 0600264371

Email: cokhiducdaithang@gmail.com
Web

Website: www.cokhidaithang.com
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SƠ ÐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ÐỐC

PHÓ GIÁM ÐỐC
KỸ THUẬT

PHÒNG
VẬT TƯ

PHÂN
XƯỞNG
ÐÚC

PHÂN
XƯỞNG
GIA CÔNG

PHÓ GIÁM ÐỐC
KINH DOANH

PHÒNG
KIỂM TRA
CHẤT
LƯỢNG

Nhân lực là yếu tố có tính quyết định đến
thành bại của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là
với một công ty hoạt động về lĩnh vực chuyên
môn. Cơ khí Ðại Thắng áp dụng chính sách
quản lý nhân sự theo PDCA (Plan-Do-Check
-Action) giúp cho bộ máy "tự tiến hóa" theo
thời gian, đồng thời luôn luôn đảm bảo tiến
độ công việc.
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PHÒNG
KẾ HOẠCH
KINH
DOANH

PHÒNG
KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

BỘ PHẬN
XUẤT
NHẬP
KHẨU

Hàng năm, công ty tổ chức tham gia tập huấn
cho nhân viên nghiệp vụ tại các cơ sở chuyên
về lĩnh vực công ty đang hoạt động nhằm cập
nhật những biện pháp thi công hiệu quả nhất
và tuân thủ pháp luật khi thực hiện công việc
cho các khách hàng của mình.

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG là
một trong những công ty hoạt động trong lĩnh
vực cơ khí, chế tạo và đúc hình ảnh bằng
chất liệu đồng, kim loại. Với một đội ngũ
nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với
trình độ chuyên môn cao. Cán bộ, nhân viên
của Ðại Thắng luôn tâm niệm hai chữ “ Uy tín
- Chất lượng” là mục tiêu kinh doanh của
doanh nghiệp. “ Uy tín - Chất lượng” của Ðại
Thắng được thể hiện trong từng khâu, từng
giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này
đã tạo nên niềm tin của khách hàng đối với
cơ khí Ðại Thắng.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty
Viglacera Hạ Long

Công ty than Ðèo
Nai - Quảng Ninh

Công ty TNHH Bê
tông Tiền Phong
Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần
đầu tư 656 - Hà Nội

Công ty Cổ phần
đầu tư xây lắp số 1
Hà Tĩnh

Công ty Than Khe
chàm - Vinacomin

www.cokhidaithang.com
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Nhân lực là nhân tố có tính quyết định thành
bại của doanh nghiệp, cơ khí Ðại Thắng luôn
chú trọng đến việc phát huy nội lực. Bản
thân ban lãnh đạo Công ty là những người
có kinh nghiệm chuyên môn sâu, tầm quan
hệ rộng. Chính sách tuyển dụng và đào tạo
nhân sự của cơ khí Ðại Thắng khá khắt khe
khi ưu tiên cho những nhân viên có nhiều
kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp cao.

THẾ MẠNH LỚN NHẤT CỦA CHÚNG
TÔI CHÍNH LÀ CON NGƯỜI.
Bộ máy lãnh đạo trẻ trung, năng động, đầy
lòng nhiệt huyết, giàu sáng tạo, cởi mở và có
khát vọng vươn lên.
Ðội ngũ nhân sự, kỹ thuật được đào tạo bài
bản, có nhiều kinh nghiệm thực tế và đang
ngày một gia tăng về số lượng, nâng cao về
chất lượng chuyên môn.
Ðội ngũ cán bộ, kỹ sư hàng đầu, giàu kinh
nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước.
Với độ chuyên môn nghiên cứu cao.
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Ðội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty
được đào tạo từ các trường Ðại học có uy tín
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ngoài việc đã được đào tạo tại các trường
Ðại học, cán bộ công nhân viên trong Công
ty còn được đào tạo lại theo quy trình và đạo
tạo nâng cao thường xuyên, đã tích luỹ được
kinh nghiệm trong việc tham gia trực tiếp các
dự án, đảm bảo đạt các yêu cầu cao nhất
của khách hàng.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ
Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những máy
móc trang thiết bị phục vụ sản xuất tại xưởng của cơ khí Ðại
Thắng được đầu tư từ những hãng sản xuất hàng đầu trong và
ngoài nước. Với sự tiện dụng phù hợp với từng chức năng
trong các khâu sản xuất của công ty.
HÌNH ẢNH XƯỞNG SẢN XUẤT

www.cokhidaithang.com
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH
PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Lò nấu thép

Máy gia công làm sạch sản phẩm

Dàn máy tiện sản phẩm

10
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Khuôn cát đúc sản phẩm

Dàn máy cẩu

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Từ những thành quả đạt được, Công
ty TNHH cơ khí Ðại Thắng hiện nay
trở thành doanh nghiệp có nguồn tài
chính mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt
các dự án mà Ðại Thắng trực tiếp
tham gia thi công. Bên cạnh nguồn
vốn chủ sở hữu, Ðại Thắng cũng đã
có các mối quan hệ chặt chẽ và nhiều
tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt
Nam, sẵn sàng ủng hộ nguồn tín
dụng cho Ðại Thắng trong quá trình
triển khai các dự án và phục vụ cho
hoạt động kinh doanh của công ty.

Doanh thu năm 2015
Ðạt 48 tỷ VNÐ
Doanh thu năm 2016
Ðạt 60 tỷ VNÐ
Mục tiêu năm 2017
Ðạt 75 tỷ VNÐ
Mục tiêu năm 2018
Ðạt 90 tỷ VNÐ

www.cokhidaithang.com
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ÐỘNG
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG luôn hướng tới những công nghệ cao
nhằm mục đích tư vấn cũng như sản phẩm chất lượng cao tới khách hàng. Chính điều
này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập.
Ðối với Công ty, sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng
này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dự án, từng sản phẩm mà Công ty
thực hiện. Chất lượng của sản phẩm, thi công nhanh chóng, hiệu quả là những tiêu
chí quan trọng nhất trong công việc, ưu tiên hàng đầu là mang lại hiệu quả cho khách
hàng.
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn
trong phục vụ khách hàng như :

12

Ðáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.

01

Ðảm bảo sự hoạt động liên tục trong sản xuất sản phẩm và thi công dự án.

02

Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.

03

Ðảm bảo cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý và cạnh tranh cao.

04

Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo công nhân viên để đảm bảo
tính chuyên môn cao trong công việc và nâng cao năng lực sản xuất.

05
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TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Trở thành Nhà Cung cấp hàng đầu các thiết bị, linh
kiện, phụ tùng cơ khí đúc.
Tất cả mọi nỗ lực của toàn thể Cán bộ, công nhân viên
Công ty là nhằm góp sức mình vào sự phát triển chung
của ngành Cơ khí Việt Nam.

- Luôn ứng dụng Khoa học, kỹ thuật tiên
tiến trong sản xuất
- Ðảm bảo chất lượng đầu ra tuyệt đối
theo yêu cầu của Khách hàng
- Ðảm bảo tiến độ giao hàng đúng như
thỏa thuận và nhanh nhất có thể
- Ðảm bảo đáp ứng được phần lớn nhu
cầu của khách hàng trên thị trường

Cam kết về chất lượng, Công ty chúng tôi xây dựng và duy trì bằng
việc thực hiện đúng các yêu cầu về chất lượng, tính thẩm mỹ của sản
phẩm, đồng thời nâng cao không ngừng trình độ và tay nghề của đội
ngũ cán bộ và thợ lành nghề của Công ty.

14
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Triết lý của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm máy móc, dịch vụ tốt nhất để đáp ứng các nhu
cầu cụ thể của khách hàng. Tầm quan trọng trong việc đảm bảo và phục vụ một khách hàng
được thể hiện bằng việc lựa chọn các đội tham gia để phục vụ khách hàng. Các cá nhân được
lựa chọn là những cá nhân cao cấp và giàu kinh nghiệm của công ty. Trong lĩnh vực chế tạo
máy, mang tới cho khách hàng giải pháp thi công thì việc đảm bảo về chất lượng công trình
cũng như sự an toàn trên mỗi dự án luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ thiết
lập một đội ngũ phục vụ khách hàng được lựa chọn cẩn thận bao gồm giám đốc và các nhân
viên, những người sẽ trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong từng giai đoạn thi công. Trong suốt quá
trình hoạt động, công ty luôn được các đối tác và quý khách hàng đánh giá cao về chất lượng
phục vụ.
Chúng tôi luôn tự hào về điều đó!

www.cokhidaithang.com
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CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Các bên hữu quan là các cá nhân hay các nhóm có tác động, và chịu tác động của các chiến
lược công ty. Họ là những người ảnh hưởng tới thành tích, sự tồn tại, khả năng cạnh tranh và
tính sinh lợi của doanh nghiệp. Các bên hữu quan sẽ tiếp tục ủng hộ cho công ty nếu thành
tích của công ty đáp ứng hay vượt cả kỳ vọng của họ. Cho nên điều lệ ứng xử kinh doanh của
công ty được xem như một bản tuyên bố, là cam kết giữa công ty với các giới hữu quan. Tất cả
Giám đốc và nhân viên của công ty phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết này.

Cam kết đối với khách hàng
Đại Thắng cam kết đem lại sự ổn định chất lượng, độ tin cậy và hài lòng cho khách hàng.
Cam kết đối với nhân viên
Tại Đại Thắng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất. Đại Thắng có một cách tiếp cận
kinh doanh, khuyến khích các tiêu chuẩn hiệu suất cao từ các nhân viên thông qua
quản lý hợp tác. Ngoài ra, công ty có một số chương trình cung cấp cho người lao
động có cơ hội tiếp thu và phát triển chức năng, người quản lý và kỹ năng ra quyết
định, tạo điều kiện cho sự thành công trong công việc. Đại Thắng cam kết đào tạo và
phát triển là một giá trị cốt lõi và cung cấp một môi trường làm việc an toàn, công
bằng cho tất cả nhân viên.
Cam kết với đối tác kinh doanh
Đối tác kinh doanh là một phần thiết yếu và không thể thiếu trong chiến lược nghiên
cứu và kinh doanh của Đại Thắng. Mỗi ngày, Đại Thắng luôn cam kết sắp xếp khả năng
của mình với tất cả các cơ hội kinh doanh và tất cả mọi thứ Đại Thắng làm là dựa trên
sự làm việc dễ dàng để đảm bảo sự thành công lẫn nhau. Đại Thắng liên tục tham gia
vào các dự án mới để hỗ trợ phát triển công nghệ, phát triển của các sản phẩm mới, tăng
cường quá trình nghiên cứu và sáng tạo phát triển hệ thống phân phối.
Cam kết với chính phủ
Đại Thắng cam kết về sự phát triển của xã hội, kinh tế văn hóa, Đại Thắng nghiêm túc
chấp hành pháp luật; chứng minh những tiêu chuẩn cao về đạo đức và nỗ lực bảo vệ
môi trường.
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SẢN PHẨM DỊCH VỤ

GIA CÔNG
CƠ KHÍ
Vật tư, linh kiện thay
thế ngành Xây dựng :
Nhà máy xi măng, nhà
máy gạch....

Các sản phẩm đồ
đồng khác: Ðồ thờ
cúng, trang trí.....
Vật tư, linh
kiện thay thế
ngành Khai thác
Khoáng sản : Nhà máy
khai thác quặng, khai
thác đá, khai
thác cát...

Vật tư, linh kiện
thay thế các ngành
công nghiệp khác

Các thiết bị,
công trình dân
dụng, trang trí: Cột đèn
trang trí, hàng rào,
nắp hố ga....

AN

PHÚ

CT
HỊ

NH

Các sản phẩm đồ
đồng mỹ nghệ : Tranh
khảm đồng, tượng,
đỉnh đồng....

LINH KIỆN
CƠ KHÍ

PHỤ TÙNG
CƠ KHÍ
THIẾT BỊ
CƠ KHÍ

www.cokhidaithang.com
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VẬT TƯ NGÀNH XÂY DỰNG

Vật tư cốt trộn bê tông tươi

Vật tư sản xuất gạch

Vật tư nhà máy xi măng

VẬT TƯ NGÀNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Vật tư khai thắc quặng
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Vật tư khai thác đá

Vật tư khai thác cát

VẬT TƯ NGÀNH CN KHÁC

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

ÐỒ ÐỒNG MỸ NGHỆ

SẢN PHẨM ÐỒ ÐỒNG KHÁC

www.cokhidaithang.com
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MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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VẬT TƯ NGÀNH XÂY DỰNG
Vật tư cối trộn bê tông tươi

Cánh tay cối trộn

Cánh tay vòng lắc cối trộn

Cánh tay cối trộn

bàn tay tấm lót cối trộn

Vành khuôn bê tông đúc sẵn ly tâm

Phụ tùng trạm trộn bê tông đầu lăn
www.cokhidaithang.com
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VẬT TƯ NGÀNH XÂY DỰNG
Vật tư ngành gạch xây dựng

Vít tải đùn chân không (ruột gà)

Vành quả cán nghiền đất

Vành quả cán nghiền đất

Bánh xe goong

Bộ xe bánh goòng

Con lăn chữ gạch tuynel

Dây chuyền máy nghiền đất
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VẬT TƯ NGÀNH XÂY DỰNG
Vật tư ngành xi măng

Bi nghiền

Tấm lót máy nghiền

Tấm lót máy nghiền

Tấm lót máy nghiền

VẬT TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC

Trục sàng rung

Khớp nối DK 500
(Theo yêu cầu)

Bánh răng công nghiệp

Bánh răng công nghiệp

www.cokhidaithang.com
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VẬT TƯ NGÀNH KHOÁNG SẢN
Khai thác quặng
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Búa đập than - búa nghiền sn...

Tấm lót

Thanh đập

Bơm axít

Bơm axít

Cánh bơm ca su lõi thép

Cánh bơm axít

Cánh bơm axít

www.cokhidaithang.com

VẬT TƯ NGÀNH KHOÁNG SẢN
Vật tư khai thác đá

Hàm nghiền đá

Côn nghiền đá

Buly - Bánh đà

Lưỡi gạt xúc lật

Trục máy búa

Răng gầu máy xúc

Sàng phân loại đá

Búa đập máy đá
www.cokhidaithang.com
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VẬT TƯ NGÀNH KHOÁNG SẢN
Khai thác cát
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Bộ bơm hút cát 200 hoàn chỉnh

Bộ bơm hút cát 200

Gối đỡ bơm hút cát

Bơm hút cát

Bộ bơm hút 200 hoàn chỉnh

Cánh bơm cát

Cánh bơm hút cát

Bích ren bơm hút cát
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SẢN PHẨM TRONG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Khai thác quặng

Nắp hố ga gang cầu khung vuông dương
nắp tròn ( 900x900, tải 60 tấn)

Nắp hố ga gang cầu khung tròn nắp tròn
phi 850 tải 25 tấn

Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn
850x850 tải 60 tấn

Nắp hố ga gang cầu khung vuông âm nắp tròn
800x800 tải 25 tấn

Trụ đèn ngoại thất
TG2-014

Trụ đèn sân vườn
TG3-06

Cột đèn ngoại thất
TG1-016

Trụ đèn
TG6-15

www.cokhidaithang.com
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CÁC SẢN PHẨM ÐÚC ÐỒNG MỸ NGHỆ

Ðỉnh đồng

Ðỉnh đồng

Ðúc theo yêu cầu

Ðúc theo yêu cầu

Tượng bằng đồng

Tượng bằng đồng

Ðỉnh đồng
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Ðúc theo yêu cầu
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CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÐÚC ÐẠI THẮNG
Ðịa chỉ: Khu CN II, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, Nam Ðịnh
Ðiện thoại: (0228) 3824 604 Holine: 0914 393 409
Fax: (0228) 3952 004
Email: Cokhiducdaithang@gmail.com
Website: http://cokhidaithang.com

