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AT ITS FINEST
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Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một 
cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty 
lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn 
phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.... 
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-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VŨ TIẾN CƯỜNG

 

 

  
 

-

Trong xu thế quốc tế hóa và hội nhập kinh tế 
thế giới, Việt Nam đang chủ động hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế toàn cầu, mỗi người dân 
đang tích cực đóng góp sức mình để đưa đất 
nước ngày càng hưng thịnh và phát triển. Các 
thành viên công ty Fitek VINA cũng đã và đang 
nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu 
và sứ mệnh của doanh nghiệp, đóng góp tích 
cực cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, 
Fitek VINA mong muốn đồng hành cùng các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc 
nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, 
giảm giá thành thiết bị và sản phẩm. Để đáp 
ứng nhu cầu của Quý khách hàng, Fitek VINA 
chủ trương phát triển đa dạng sản phẩm và 
dịch vụ, trong đó tập trung vào 6 sản phẩm 
dịch vụ chính là:
Thiết kế, Gia công, Chế tạo khuôn mẫu, Chế 
tạo Jig, Gia công CNC.
- Thiết kế, gia công các sản phẩm kim loại tấm  
bàn thao tác, giá kệ , xe đẩy , tủ giầy.  
- Thiết kế, gia công, chế tạo các sản phẩm tự 
động hóa: Băng tải, dây chuyền, robot lắp ráp.
Dây chuyền Anode các sản phẩm aluminum. 
Dây chuyền sơn bột tĩnh điện. 
Dây chuyền dập sản phẩm hàng loạt 

Là doanh nghiệp sớm áp dụng tiêu chuẩn ISO 
9001: 2015 vào sản xuất cùng với gần 6 năm kinh 
nghiệm cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các 
khách hàng trong trong khối FDI Samsung SEV, 
SEVT, LG Display, Samsung Display, SEMV, SDI, 
SUMIKA, SUMITOMO…Chúng tôi tin tưởng sẽ 
mang đến cho Quý vị những sản phẩm đẹp về 
hình thức, tốt về chất lượng, đúng về tiến độ, 
hợp lý về giá thành.
Chúng tôi cam kết đem lại ngày càng nhiều giá 
trị gia tăng về lợi ích, sự hài lòng tốt nhất cho 
Quý vị với phương châm "tận tâm và uy tín" trên 
từng sản phẩm, dịch vụ được tiêu chuẩn hóa và 
đồng bộ cao.
Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác tích 
cực cùng Quý vị để cùng nắm bắt cơ hội mới, 
cùng sáng tạo ra những giá trị mới, cùng vươn 
tới những tầm cao và thành công mới để hướng 
tới một tương lai phát triển phồn vinh, ổn định và 
bền vững. Chúng tôi mong muốn được hợp tác 
lâu dài và tích cực với toàn thể Quý vị!

LỜI NGỎ
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TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN VĂN CHUNG

6

THÔNG TIN CÔNG TY

Từ khi được thành lập, Công ty cổ phần Fitek Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt: 
Quy mô, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, năng lực thiết kế, năng lực gia công, năng lực tài 
chính…. Tổng giá trị sản lượng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm sau 
luôn cao hơn năm trước. 

* Tên công ty :

* Địa chỉ trụ sở chính :

* Vốn điều lệ :
50.000.000.000 đồng

Năm mươi tỷ đồng

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN FITEK VIỆT NAM 
Tên Công ty giao dịch Quốc tế: FITEK VIET NAM JOIN STOCK COMPANY

Vốn điều lệ Công ty : 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHUNG Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

Bằng chữ                    : 

Tên Công ty viết tắt: FITEK VINA., JSC

* Người đại diện theo Pháp luật của Công ty :

Địa chỉ         :  Lô CN08-4 Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng,
Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Email            :  info@fitek.com.vn

Điện thoại    :  0222.628.6866
Website        :  http://fitek.com.vn

Mã số thuế  :  2300996829
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Ngay từ khi thành lập, Fitek VINA đã định 
hướng phát triển công nghiệp phụ trợ để 
trở thành doanh nghiệp phụ trợ hàng đầu 
tại Việt Nam. Fitek VINA phấn đấu tối đa 
hóa khả năng thiết kế và chế tạo sản 
phẩm máy, thiết bị có hàm lượng kỹ thuật 
cùng chất xám cao phục vụ cho các nhà 
máy công nghiệp tại Việt Nam để xuất 
khẩu. Với mong muốn trở thành người đi 
tiên phong trong lĩnh vực thiết bị phụ trợ 
công nghiệp tại Việt Nam, Chúng tôi luôn 
kiên định với đường lối phát triển:

•  Áp dụng trí tuệ của người Việt để mang 
lại "Sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng".
- Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO về hệ thống 
quản lý chất lượng và môi trường.
•  Luôn luôn đi đầu trong lĩnh vực áp dụng 
ý tưởng mới nhất, công nghệ mới nhất để 
cải tiến liên tục sản phẩm.
•  Xây dựng một đội ngũ nhân viên thực sự 
là những người có năng lực và làm chủ 
công việc, làm chủ Công ty. Xây dựng 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nhân viên 
làm việc tại Công ty.
•  Vì một mục tiêu “Phát triển của cộng 
đồng” góp phần nhỏ bé vào sự phát triển 
cho nền công nghiệp của nước nhà.
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Khoảng cách giữa số 1 và số 2 là không 
thay đổi. Nếu bạn muốn làm tổ chức 
mình tốt hơn, bạn phải hoàn thiện bản 
thân mình trước. Khi đó công ty, tổ chức 
của bạn cũng sẽ tốt lên như bạn. Đó là 
bài học lớn nhất.
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"Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 
công nghiệp cơ khí phụ trợ”.
Bằng chiến lược phát triển bền vững với khát vọng nghĩ lớn, 
làm lớn. Tới năm 2020, FITEK VINA phấn đấu trở thành doanh 
nghiệp phụ trợ top 5 tại thị trường Việt Nam.

Tầm nhìn:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm linh kiện cơ khí, tư vấn 
thiết kế, gia công lắp ráp sản phẩm tự động hóa cho các 
tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy và điện tử tại thị trường Việt 
Nam và trên thế giới.
Đối với khách hàng: Đặt chất lượng lên hàng đầu, không 
ngừng cải tiến để nâng cao uy tín và vượt trên sự mong đợi 
của khách hàng.
Đối với nhân viên: Xây dựng niềm tin nơi nhân viên bằng 
công việc ổn định có thu nhập ngày càng cao, luôn cải 
tiến môi trường làm việc, tạo bầu không khí học hỏi, sáng 
tạo và nhân văn.
Đối với các đối tác: Hợp tác dựa trên cơ sở công bằng, cởi 
mở, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.
Đối với xã hội: Tuân thủ luật pháp, xây dựng và nâng cao 
trách nhiệm xã hội của Công ty.

Sứ mệnh:

Chúng tôi nhận định về những giá trị cốt lõi trong hiện tại, 
cũng là những yếu tố mà chúng tôi hướng tới trong tương 
lai như sau:
- Nhân tâm: là thước đo giá trị: Luôn đem đến những điều 
tốt đẹp nhất cho khách hàng, cho nhân viên, cho đối tác 
và cho xã hội. Tận tụy, trung thực và có trách nhiệm với 
công việc.
- Trí lực: là phương pháp để tạo ra giá trị: Xây dựng và phát 
triển công ty dựa trên trí tuệ tập thể. Không ngừng học hỏi 
và cải tiến để làm tốt hơn những gì đang có.
- Tín nhiệm: là nền tảng vững bền của giá trị: Luôn thực 
hiện những gì đã cam kết.
- Tinh gọn: để gia tăng giá trị: Chuẩn hóa mọi hoạt động, 
loại bỏ tất cả những cản trở, lãng phí. Tập trung vào những 
điều cơ bản và cốt lõi nhất.
- Trực quan: để đo lường và phản ánh giá trị: Trực quan hóa 
các quá trình, tiêu chuẩn và thành tích để dễ dàng nhận 
thấy các trục trặc. Hệ thống thông tin đầy đủ, sẵn có giúp 
nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Giá trị cốt lõi: 

TẦM NHÌN- SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  

10



Chairman

RegentCEO

Production
Team

CNC

Metal sheet
fabrication

Purchase Team Finance &
Accounting
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

Gia công CNC, đồ gá, JIG 

Gia công kim loại tấm (bàn thao tác, 
tủ inox, cover, xe đẩy, rack)

Chi tiết cơ khí cho ô tô, xe máy  

AUTOMATION

Sơn bột tĩnh điện

Anode các sản phẩm aluminum
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Máy đột Amada Kim loại tấm

Máy đo độ dày sơn mạ ANODE

Máy làm lạnh nước ANODE

Máy nén khí Phân xưởng - chung

Dây chuyền máy bung - nắn - cắt Kim loại tấm

Máy cắt bằng tia Laser Kim loại tấm

Xe nâng hàng Phân xưởng - chung

Máy chấn Komatsu Kim loại tấm

Máy phay CNC hãng Hurco VM10i CNC

Sửa chữa máy CNC Havinco Phân Xưởng

Máy chấn Komatsu Kim loại tấm

Máy cắt Komatsu Kim loại tấm

Máy cắt góc C220 Kim loại tấm

Dây chuyền Anode nhôm ANODE

Thước đo độ cao và phụ kiện CNC

CNC

CNC

Máy Khắc Tia Laser MF20-E-A

CNC-ROBODRILL 1

Tên hạng mục đầu tư

Tổng

Nhà xưởng, Thiết bị nhà xưởng

Máy sản xuất

Đơn vị sử dụng
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CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC - ROBODRILL 2

CNC - ROBODRILL 3

CNC - ROBODRILL 4

CNC - ROBODRILL 5

CNC - MÁY TIỆN 4 MORI

CNC - MÁY TIỆN 5 MORI

CNC - NV5000

CNC - PHAY NGANG

CNC - MAKINO SEIKI

CNC - VM40 1

CNC - SIEMENS

CNC - VM40 2

CNC - MORISEIKI

CNC - OKUMA

CNC - MÁY TIỆN 1 HITACHI

CNC - MÁY TIỆN 2 HITACHI

CNC - MÁY TIỆN 3 HITACHI

CNC - MÁY TIỆN 4

CNC - MÁY MÀI PHĂNG

CNC - MÁY CẮT DÂY

CNC - MÁY LASER

Máy sản xuất Đơn vị sử dụng
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HÌNH ẢNH 
MỘT SỐ THIẾT BỊ

Máy khắc LASER

Máy phay ROBODRILL Máy phay MORISEIKI - NV5000

Máy đột SAMHO - SH110

Máy phay HUCO Dây chuyền CNC

Máy mài M250AH

Máy tiện SEIKI Máy LASER CMA0606D
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Máy LASER BYSPRINT FIBER Cẩu 10 tấn D.A.C

Máy LASER FIBER 
BYTRONIC 1000W

Máy chấn Xact 
Smart50/ Bystronic

Máy chấn PSH110 
KOMAT’SU 2,5M

Máy đột AMADA Dây chuyền ANODE Máy chấn PHS100 - KOMASU 4M

Máy cắt KOMATSU - SHF6
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HÌNH ẢNH 
MỘT SỐ THIẾT BỊ



DANH MỤC SẢN XUẤT

1. GIA CÔNG CNC - JIG, ĐỒ GÁ
CNC là ứng dụng công nghệ CNC để cắt kim loại theo đường cong bất kỳ dựa trên sự điều khiển 
của phần mềm máy tính. Máy CNC có thể làm việc trong không gian 2D, 3D,…Trong khi đó, các 
máy cắt kim loại truyền thống chỉ giải quyết được các đường cắt có hình thù nhất định. Máy 
CNC có thể hoạt động tốt cả trong không gian 3 chiều và dễ dàng thực hiện bởi phần mềm 
được thiết kế chuyên dụng.

Dây chuyền CNC JIG

Sản phẩm CNC 01 Sản phẩm CNC 02
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2. GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM
Gia công kim loại tấm là phương pháp gia công sử dụng máy gia công chuyên dụng để làm 
biến dạng tấm kim loại theo hình dáng và kích thước mong muốn. Để thực hiện gia công kim 
loại tấm, việc trang bị các máy móc hiện đại, chuyên dụng là điều không thể thiếu.

Máy chấn XACT SMART50 Sản phẩm Cover

SP - Xe đẩy hàngSP - Bàn thao tác
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SP - Bàn thao tác

SP - Xe đẩy hàng

SP - Bàn thao tác

SP - Bàn thao tác

SP - Bàn thao tác

SP - Bàn thao tác
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SP - Xe đẩy hàng SP - Xe đẩy hàng

SP - Tủ phòng sạch

Rank để hàngGiá để hàng

SP - Tủ phòng sạch
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Băng tải

SP - Tủ quần áoSP - Tủ locker

Băng tải
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3. SƠN TĨNH ĐIỆN
Là công nghệ hiện đại được phát minh ra với mục đích phục vụ cho nhu cầu của con người và 
hoạt động dựa trên nguyên lý tĩnh điện. Nghĩa là khi sản phẩm được đưa vào sản xuất thì sẽ được 
thực hiện qua các trình tự khác nhau, khi được phun sơn thì vật cần sơn và thiết bị sẽ được tích 
điện trái chiều nhằm tạo độ bám dính cao giúp cho sản phẩm có khả năng chống oxy hóa tốt  
hơn và làm cho bề mặt có màu sắc chuẩn xác, bóng mịn. 

Máy phun sơn tĩnh điện

Sản phẩm sơn tĩnh điện Sản phẩm sơn tĩnh điện

Sản phẩm sơn tĩnh điện



 

4. ANODE
Nhôm Anode là dòng nhôm cao cấp được xử lý bề mặt bằng công nghệ Anode hóa. Sau khi 
được xử lý bề mặt sẽ tạo ra liên kết nhôm siêu mạnh được gọi là Nhôm Anode có độ cứng chỉ 
đứng sau kim cương. Hiện nay, nhiều công trình xây dựng hiện đại đã đưa vào sử dụng nhôm 
Anode để làm kết cấu khung nhà thép, cửa đi, cửa sổ và vách kính…

Dây chuyền xử lý ANODE Quy trình xử lý ANODE

Sản phẩm Sản phẩm
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5. AUTOMATION
Sử dụng các hệ thống kiểm soát như máy tính để kiểm soát máy móc thiết bị công nghiệp và quy 
trình sản xuất, hạn chế sự can thiệp của con người, nâng cao năng xuất và chất lượng sản 
phẩm. Các quy trình và hệ thống đều có thể được tự động hoá. 

Hệ thống AUTOMATION Máy test GONO

Máy đốt Bavia Băng tải vận hành nhà máy Kinh Đô

 



ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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    Một lần nữa, Công Ty Cổ Phần Fitek Việt Nam xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng 
đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi trong thời gian qua.
 
   Với bộ máy lãnh đạo tổ chức, điều hành gọn nhẹ năng động phù hợp với cơ chế thị 
trường. Đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào 
tạo toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ cùng thiết bị và công nghệ hiện đại. Công Ty 
Cổ Phần Fitek Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.

   Với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực và kiên trì trong công tác đổi mới, sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh doanh một cách hợp lý. Công Ty Cổ Phần Fitek Việt Nam đã vươn lên và 
trở thành một trong số những Công ty vững mạnh có uy tín trong nghành cơ khí trên toàn 
quốc. Với những thành tựu đó Công Ty Cổ Phần Fitek Việt Nam đã được Nhà nước tặng 
thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

   Công Ty Cổ Phần Fitek Việt Nam là địa chỉ tin cậy của khách hàng. Đến với Fitek VINA 
khách hàng được gặp những đối tác chân thành, tin cậy để có được những sản phẩm 
đạt chất lượng tốt, giá cả hợp lý và luôn thực hiện đúng tiến độ giao hàng. Fitek VINA rất 
hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

LỜI CẢM ƠN
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Trân trọng cảm ơn!
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