
VP HÀ NỘI

TRỤ SỞ CHÍNH

VP ĐÀ NẴNG

Lô 1 - KCN Quang Minh - Huyện 
Mê Linh - Hà Nội

(024) 3556 22 77

vinhphuhanoi@vitrac.vn

Số 990 - Xa lộ Hà Nội - Khu phố 2 
- P. Bình Đa - Biên Hòa - Đồng Nai

(0251) 383 1615

vinhphu@vitrac.vn

www.vitrac.vn

www.facebook.com/vitrac.vn

150 - QL 14B - Thôn Thạch Nham 
Đông - Xã Hòa Nhơn - Huyện Hòa 
Vang - Đà Nẵng.

(023) 6364 4794

vinhphudanang@vitrac.vn



C ô n g  t y  C P
Tổng công ty 

Người tốt - sản phẩm tốt 

VĨNH PHÚ
Nhà cung cấp máy xây dựng

chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam



Nguyễn Xuân Tuấn
CHỦ TỊCH
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Chúng tôi khao khát mang đến sự phồn vinh, thịnh vượng và phát triển bền vững cho đối tác, khách hàng, 
nhân viên, cổ đông và xã hội. Chúng tôi tự hào đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước bằng việc 
cung cấp những công nghệ và thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới cho các công trình tại Việt Nam. 

Với phương châm hoạt động  và “ƯU TIÊN QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG 
VÀ BẠN HÀNG”, chúng tôi tự hào là thương hiệu đem đến niềm tin tuyệt đối cho các nhà thầu và chủ đầu tư. Chúng 
tôi gần gũi, đồng hành, thấu hiểu những khó khăn của khách hàng và không ngừng tìm kiếm giải pháp mang đến 
những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.

Bằng năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và danh dự, chúng tôi luôn đặt lợi ích chính đáng của khách 
hàng lên trên lợi nhuận của Công ty. Chúng tôi hạnh phúc vì được phụng sự và góp phần khiêm nhường vào sự 
thành công của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đối tác liên quan.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả thành viên của Công ty đang từng ngày xây dựng VITRAC trở 
thành nơi có môi trường làm việc chính trực, thân thiện, hợp tác và đoàn kết, nơi từng cá nhân được nuôi dưỡng, 
sàng lọc, đào tạo về chuyên môn và xây dựng về nhân cách để cống hiến tối đa cho tập thể và xã hội.

Kinh doanh chân chính không chỉ là kiếm tiền, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình với xã hội. Chúng tôi tôn 
trọng pháp luật, bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho người lao động, tham gia công tác xã hội và giữ tâm trong 
sáng, lành mạnh.

“Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội”

THÔNG ĐIỆP
Của cHỦ TỊCH
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Về công ty
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Pháp nhân

Chủ tịch

Thương hiệu
giao dịch

Trụ sở chính

Địa chỉ

Năm thành lập

tel/email

Nhân sự

Ngành nghề

Doanh thu

Số lượng 
khách hàng

Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Nguyễn Xuân Tuấn

VITRAC

1995

~400

Cung cấp máy xây dựng, dịch vụ và đầu tư

~USD30m

Hơn 400 nhà thầu liên quan đến ngành nghề xây dựng, 
hạ tầng, dân dụng và khai thác mỏ 

TỔNG QUAN

BIÊN HÒA

990 - XL. Hà Nội - KP. 2 - P. Bình Đa - Biên Hòa - Đồng Nai

+84-251-3831615 | vinhphu@vitrac.vn



Hình thành và phát triển
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LỊCH SỬ

1995

2003

2008

2013

2018

1999

2005

2012

2015

Đại diện
EVERDIGM
tại Việt Nam

Đại diện
HITACHI
tại Việt Nam

Đổi tên thành Công ty Cổ Phần
TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ
(VITRAC)

Đại diện phân phối
CẨU BÁNH XÍCH
KOBELCO và CẨU BÁNH LỐP 
TADANO tại Việt Nam

Đổi tên công ty thành
Công ty TNHH Thương mại

VĨNH PHÚ (VITRACO)

Đại diện miền Nam
LU RUNG SAKAI

Đại diện phân phối
CẨU TỰ HÀNH

DY TẠI VIỆT NAM

Đại diện tập đoàn
WIRTGEN

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Sáng lập bởi ông Nguyễn Xuân Tuấn với tên 
gọi: Cửa hàng phụ tùng cơ giới Đồng Nai
Vốn điều lệ: 
40.000 USD
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lĩnh vực máy xây dựng tại Việt Nam và khu vực.

CHUYÊN NGHIỆP: Chúng tôi đam mê, thành thạo và hiểu biết rõ ngành nghề mà 
chúng tôi đang phục vụ. Chúng tôi tôn trọng và giữ đạo đức nghề nghiệp trong quan hệ với 
khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh.

CHÍNH TRỰC: Chúng tôi trung thực, ngay thẳng, hành động đúng đắn và minh bạch 
trong mọi quyết định. Chúng tôi không cố làm hài lòng người khác nếu điều đó đi ngược 
với sự chính trực.

TƯƠNG TÁC: Chúng tôi rèn luyện kỹ năng trao đổi thông tin và không ngại trao 
đổi nó một cách cởi mở và đúng đắn với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác để tránh những 
hiểu lầm và sai sót không đáng có trong công việc.

VUI VẺ: Chúng tôi tương tác với nhau trên tinh thần vui vẻ, thân thiện và hoà đồng. 
Ngoài sản phẩm, dịch vụ tốt chúng tôi còn mang đến sự vui vẻ thể hiện bằng sự hài lòng 
trong cung cách phục vụ tới quý khách hàng và cộng đồng.

HỌC HỎI: Chúng tôi ý thức chúng tôi còn có những thiếu sót của riêng mình nên 
luôn cởi mở đón nhận góp ý chân thành và thẳng thắn từ đồng nghiệp, khách hàng và 
không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân và tổ chức.

CAM KẾT: Chúng tôi hiểu rõ và luôn thực hiện cam kết của mình. Với chúng tôi danh 
dự, uy tín là cực ky quan trọng trong mối quan hệ bền vững lâu dài với đồng nghiệp, Công 
ty và đối tác. 

CỘNG ĐỒNG: Mỗi cá nhân là thành viên của gia đình và mỗi gia đình là phần 
tử của xã hội. Chúng tôi định hướng nhân viên cân bằng trách nhiệm trong công việc và 
trách nhiệm đối với gia đình, từ đó chia sẻ trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng bằng 
ý thức và hành động cụ thể. 

Tầm nhìn

SỨ MỆNH
Đồng hành, cộng hưởng và tồn tại nhờ giá trị 

gia tăng cho các nhà thầu, chủ đầu tư và đối tác 
trong cùng lĩnh vực.

Cung cấp các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và thiết 
bị nhằm mục tiêu đưa chất lượng xây dựng các công trình cơ 

sở hạ tầng lên tầm cao mới, bắt kịp chất lượng công trình tại các 
nước phát triển.
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Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về quy 
mô, sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ trong 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
DOANH NGHIỆP



HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

PHÓ TGĐ

KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI BỘ

PHÓ TGĐ
Dịch vụ sau bán hàng

PHÓ TGĐ
Hỗ trợ kinh doanh

Bê tông

Phụ tùng Cho thuê Đào tạo

Tài chính
kế toán

Nhân sự 
hành chính

Nâng hạ Hạ tầng Khai 
thác mỏ
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Kinh doanh và Marketing

Dịch vụ 
kỹ thuật



SẢN PHẨM
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Máy tái chế

Máy trải bê tông xi măng

Máy cào bóc
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Máy khai thác mỏ lộ thiên



Dòng SUPER
Dòng Phổ Thông

Dòng SUPER
Dòng Cao Tốc
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Dòng SUPER
Dòng Mini và Dòng Trung



Dòng SUPER
Dòng Chuyên Dụng

Dòng VISION
(US và AUS) Máy Tiếp Liệu
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Lu rung 2 bánh sắt dòng HD / HD+

Lu rung 2 bánh sắt dòng DV / DV+

Lu rung trống đơn

Lu lốp
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SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM
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MOBISCREEN: Máy sàng đá di động

MOBIREX: Máy nghiền sàng đá di động loại xung kích

MOBICAT: Máy nghiền sàng đá di động 
loại hàm nhai
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MOBICONE: Máy nghiền sàng đá di động loại 
hàm côn



Dòng BA loại cố định
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Dòng ECO - Module Container Dòng TPA - Module tiêu chuẩn EU

Dòng di động MBA
Module rơ moóc



SẢN PHẨM
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MÁY XÚC LẬT

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH
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MÁY XÚC LẬT DÒNG KHAI THÁC MỎ

XE BEN TỰ ĐỔ KHUNG CỨNG

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH DÒNG KHAI THÁC MỎ
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CẨU ĐỊA HÌNH
CẨU ĐA ĐỊA HÌNH

CẨU TỰ HÀNH
TRÊN XE TẢI

CẨU BÁNH XÍCH



SL4500
SL6000
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7055
CKS800
CKS900
CKS1100
CKS1350
CKE1800
CKS2500
BMS800
BMS1000
BMS1200HD
7120S
7250S
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Phụ kiện đầm nén

Phụ kiện khớp 
nối nhanh

Phụ kiện búa phá đá

Phụ kiện cắt

Phụ kiện gắp

Phụ kiện nghiền

Phụ kiện lắp trên
hệ thống thủy lực
hàng đầu hàn quốc



Xe bơm tự hành

Xe bơm tĩnhXe bơm cần

Cần phân phối bê tông
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Cẩu tự hành lắp trên xe tải 
cần ống lồng (6T-17.5T)

Cẩu tự hành lắp trên xe tải 
cần gập
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Máy xây dựng
Đã qua sử dụng
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Một số

HOẠT ĐỘNG

Đào tạo
EVERDIGM
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Đào tạo
VOEGELE

Đào  tạo
WIRTGEN
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HỘI NGHỊ MÁY
XÂY DỰNG ĐÃ
QUA SỬ DỤNG
Hitachi Châu Á 
Thái Bình Dương

Hướng Dẫn Vận 
Hành - Bảo Trì
Cẩu Địa Hình
Tadano

ĐÀO TẠO
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Cung cấp
dây chuyền 
nghiền sàng
đá KLEEMANN
LICOGI16

Tham quan 
Tập đoàn
WIRTGEN

Bàn giao 
máy SP500 
tại sân bay
TÂN SƠN 
NHẤT
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BENNINGHOVEN

Bàn giao 
trạm trộn 
bê tông
nhựa nóng

Cung cấp 
dây chuyền 
hiện đại
Cao tốc
BẮC GIANG
LẠNG SƠN



CẢM ƠN!
31

Cung cấp 
dây chuyền 
hiện đại
Cao tốc
HẠ LONG
VÂN ĐỒN

Hợp tác
chiến lược 

Đã được điều chỉnh, bổ sung nội dung12/2019.

đào tạo
UTT


