
 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 
COMPANY INTRODUCTION 

Lấy “thành tín” làm giá trị kinh doanh cốt lõi, CÔNG TY TNHH THÉP TUNG HO VIỆT NAM 
(THSVC) hy vọng trở thành người đồng hành đáng tin cậy với khách hàng về chất lượng sản phẩm 
cũng như cách phục vụ. THSVC tin rằng có thể mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm 
với chất lượng tốt nhất, đa dạng nhất, mức giá cạnh tranh nhất đồng thời bảo vệ môi trường sống 
và sức khỏe của người tiêu dùng. 
With the traditional core value " trustworthiness ", Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd (THSVC) 
hopes to become a reliable partner to our customers in product quality as well as service. We are 
confident that we can provide our customers with products of the highest quality, variety and 
competitive prices which also can protect the environment and consumer health.  

Tập đoàn Tung Ho sau hơn 50 năm thành lập và phát triển tại Đài Loan, vào tháng 9 năm 2016 
CÔNG TY TNHH THÉP TUNG HO VIỆT NAM được thành lập với dây chuyền sản xuất hiện 
đại cùng công nghệ cán đúc trực tiếp, với tổng công suất 600.000 tấn thép xây dựng và 1.000.000 
tấn phôi thép mỗi năm. THSVC cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt 
Nam và quốc tế. Danh mục sản phẩm như sau: 
Tung Ho Group has been established and developing in Taiwan for more than fifty years. In 
September 2016, Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. was formed with modern production lines for 
continuous casting - direct rolling technology with total billets capacity of approximately 1.000.000 
tons per year and steel rolling capacity of approximately 600.000 tons per year. We can supply 
steel products according to the Vietnamese standard and other international standards, with the 
product list as follows: 
 
- Phôi thép/ Billet 
- Thép thanh vằn / Deformed Bar 
- Thép cuộn: trơn, vằn/ Wire rod and D-bar in coil 

 
  



 
 
 
 
 

 
- Thép góc thép chữ U/ Angle and channel 
- Thép dẹt/ Flat Bars 
- Thép vuông đặc/ Square Bars 

 
Ngành công nghiệp thép tuy có ảnh hưởng tới môi trường nhưng lại là nhân tố thiết yếu xây dựng 
đô thị hiện đại. THSVC hiểu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe 
người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, với thiết bị hiện đại từ công ty 
Danieli của Ý, kết hợp kinh nghiệm sản xuất và quản lý hơn 50 năm tại Đài Loan, THSVC đã 
thành công trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm 60% năng lượng, giảm 70% khí thải 
CO2 khi so sánh với quy trình sản xuất bởi lò cao , tự hào khẳng định là nhà máy cán thép không 
ống khói đầu tiên tại Việt Nam. THSVC tin tưởng rằng sản phẩm của chúng tôi là giải pháp cho 
công trình xanh.   
Thép Tung Ho Việt Nam sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp thép bảo vệ môi 
trường hàng đầu tại Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực Đông Nam Á.  
Steel is an essential factor in urbanization, although there is a negative impact on the environment 
when producing. THSVC understands that environmental pollution has a serious impact on 
consumers health and on the sustainable development of society. Using modern technology from 
Danieli - an Italian owned company with more than 50 years production and management 
experience in Taiwan, THSVC has been successful in optimizing production processes and 
reducing the environmental impact. These processes include 60% energy savings on production 
costs, 70% CO2 emissions reduction in comparison to the traditional blast furnace production 
process. Furthermore we are proud to be the first rolling mill without a chimney in Vietnam. 
THSVC believes that our products are a solution for green construction.  
Tung Ho steel Vietnam will become one of the leading steel manufacturers and suppliers in Vietnam 
as well as Southeast Asia that can protect the environment. 
 
THSVC rất mong có được cơ hội hợp tác và sự ủng hộ từ Quý Khách Hàng.  
THSVC looks forward to getting an opportunity to co-operate as well as continued support from 
our customers. 

 
Trân trọng 

Best regards 

 














