HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY
1.THÔNG TIN CÔNG TY:
Tên giao dịch: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG CẨM
Tên giao dịch quốc tế: HONG CAM.,JSC
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 33824136

FAX: 04. 33824136

Văn phòng đại diện và cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Số....... (tt sau)
Email: toancamhc@gmail.com
Giấy phép kinh doanh số:

0107487925

Người đại diện theo pháp luật : VŨ VĂN TOÁN
Chức danh : Giám đốc
2. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:
3. NĂNG LỰC CÔNG TY:
Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG CẨM tiền
thân là công ty TNHH Hồng Cẩm, đã thành lập và hoạt động được 13 năm, do nhu
cầu không ngừng phát triển của công ty nên công ty Thành lập công ty mới có tên
là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG CẨM. đến nay
công ty đã hoạt động được 15 năm trong ngành xuất nhập khẩu- cung cấp thiết bị
thay thế và dây chuyển sản xuất thiết bị luyện thép- khai thác mỏ... từ khảo sát thiết
kế thi công mặt bằng đến đồng bộ thiết bị lắp đặt chạy thử và chuyển giao công
nghệ các công trình trong các ngành công nghiệp...
Công ty đã thực hiện thành công các công trình:
Do xu hướng phát triển chung Công ty cổ phần đầu tư XNK Hồng Cẩm được xây
dựng và phát triển mở rộng trên nền tảng vốn có của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN HỒNG CẨM, Công ty cổ phần đầu tư XNK Hồng Cẩm, là Doanh
nghiệp chuyên tư vấn xây dựng lắp đặt, cung cấp thiết bị chuyên ngành luyện kim,
khai thác mỏ, xi măng và các ngành công nghiệp nặng. Mua bán xuất nhập khẩu

các loại vật tư hàng hoá. San lấp mặt bằng và Xây dựng nhà xưởng các loại. Xây
dựng công trình đường bộ. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hoà không
khí. Lắp đặt máy, dây chuyền sx công nghiệp...
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập. Trên cơ sở nắm bắt được
tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước chung cũng như xu thế phát triển kinh
tế thị trường. Trong thời gian qua Công ty đã có những thành tích đáng kể :
* Công ty là đơn vị cung cấp vật liệu chịu lửa, thiết bị phụ tùng thay thế cho các
dây chuyền luyện kim. đặc biệt với Công ty gang thép Thái Nguyên ( nay là Công
ty CP gang thép Thái Nguyên).
* Công ty đã lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền máy đúc lien tục 4
dòng R6M với công suất thiết kế là 380 000 tấn phôi thép/năm. Hệ thống sản xuất
ổn định.
*Công ty đã chuyển giao công nghệ thành công hệ thống máy cắt phôi bằng khí
Hydro oxy cho Nhà máy Luyện thép Lưu xá Công ty CP gang thép Thái Nguyên.
* Công ty đã lắp đặt chuyển giao công nghệ cải tạo lò siêu cao công suất 30tấn/h
cùng hệ thống lọc bụi lò 30 tấn, cải tạo, chuyển giao công nghệ lò xử lý nước gang
15 tấn và hệ thống cung cấp nước sạch cho Nhà máy Luyện thép Lưu xá.
* Công ty đã thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ Dây chuyền tuyển rửa
quặng sắt Mỏ sắt Tiến Bộ Công ty CP gang thép Thái Nguyên.
* Công ty đã nhận thi công xây dựng và lắp đặt trạm ô xy 6 500m3/h.
Tất cả các công trình đều được Công ty tập trung nguồn lực, thực hiện đúng
tiến độ như đã cam kết, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn, được khách hàng
đánh giá cao.
Bằng khả năng và nỗ lực vươn lên của chính mình, sự tín nhiệm từ quý
khách hàng, sẽ giúp công ty chúng tôi trở thành đơn vị vững mạnh hàng đầu
trong lĩnh vực này. Nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư các dự án công
nghiệp và dân dụng theo hình thức chìa khóa trao tay và trở thành Tổng thầu
xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp.
Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất
lượng- Tiến độ- hiệu quả và an toàn......

