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THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM:



NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT:
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ được
đánh giá đặc biệt xuất sắc cho cụm công trình “Nghiên cứu
ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí - Tự động hoá
trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm” (2005).
- Giải thưởng và Huy chương Vàng của Tổ chức sở hữu trí tuệ
thế giới (wipo) dành cho công trình khoa học công nghệ xuất
sắc nhất (2004).
- 02 giải Nhất giải thưởng khoa học công nghệ (2000 - 2004)
(VIFOTECH).
- Huân chương Lao động hạng Nhất (2014).
- Huân chương Lao động hạng Nhì (2009).
- Huân chương Lao động hạng Ba (2006).
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch HĐQT
GS. TS Đinh Văn Thuận (2013).
- Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Chủ tịch HĐQT
GS. TS Đinh Văn Thuận (2014)
- Sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội trao tặng (2007 - 2015).
- Cờ thi đua xuất sắc do Chính phủ trao tặng (2007 - 2012).
- Nhiều Bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành và thành
phố Hà Nội trao tặng qua các năm.
POLYCO là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong
lĩnh vực: Thiết kế, chế tạo, cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt, tư vấn
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ theo phương thức chìa khoá trao
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- Nhà máy Bia, Rượu, Cồn, Sữa, Nước giải khát và Chế biến
thực phẩm các loại theo phương thức tổng thầu chìa khoá
trao tay.
THIẾT BỊ ÁP LỰC:
- Hệ thống Lò hơi: Đốt dầu tự động, đốt than, đốt trấu, mùn
cưa có công suất nhỏ, vừa và lớn.
- Hệ thống Lạnh công suất hàng triệu Kcal/h.
- Hệ thống thu hồi CO2, hệ thống Khí nén.
CÁC LĨNH VỰC KHÁC:
- Hệ thống điều hoà không khí, thông gió cho khách sạn, nhà
cao tầng hiện đại, hội trường lớn và các nhà máy xí nghiệp.
- Điện, đo lường - Điều khiển, tự động hoá.
- Xử lý nước, xử lý nước thải, xây dựng công trình dân dụng,
công nghiệp…
Với đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề cao, các
thiết bị máy móc hiện đại, POLYCO liên tục cập nhật các kiến thức
mới, các thành tựu mới của thế giới, phát huy nguồn trí thức cao
và nội lực sáng tạo, làm chủ nhanh chóng công nghệ mới. POLYCO
đã thiết kế, chế tạo, lắp đặt các hệ thống máy và thiết bị đạt đến
độ chính xác cao, chất lượng tốt. Trong suốt quá trình hoạt động,
POLYCO luôn lấy “Chất lượng, mỹ thuật công nghiệp và công nghệ
hiện đại” là tiêu chuẩn hàng đầu để đến với khách hàng.
Những ý tưởng khoa học, sáng tạo công nghệ đã giúp POLYCO
mạnh dạn ứng dụng các công nghệ cao, thiết bị hiện đại mang lại
nhiều hiệu quả kinh tế và thành tựu trong khoa học. POLYCO đã
thiết kế, chế tạo, lắp đặt và hiện đại hoá cho nhiều nhà máy lớn
nhỏ trong cả nước điển hình là các Nhà máy Bia, Rượu, Cồn, Sữa,
Nước giải khát...
Tin rằng với năng lực và kinh nghiệm của mình, POLYCO sẽ
đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó Tập đoàn
cũng mong muốn được hợp tác với khách hàng để cùng nhau góp
phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại và làm giàu cho đất nước.

TS. Đinh Văn Thành
Tổng giám đốc Tập đoàn POLYCO

INTRODUCTION
POLYCO GROUP








Head office and workshop: Polyco Tower, Tran Huu Duc Street,
Nam Tu Liem District, Ha Noi
Tel: +84 24 38217780/81/82;  Fax: +84 24 39742385
Ho Chi Minh Rep. Office: 15 Huynh Lan Khanh - Tan Binh Dist HCM City
Tel: +84 28 38443399;  Fax: +84 28 39971846
Email: polyco@fpt.vn  Website: www.polyco.com.vn

OUSTANDING ACHIEVEMENTS:
- The Hochiminh Award of Science and Technology (2005)
was granted for the excellent work of the project group
“Applied Research and Development of the Mechanical and
Automation Technology in the Food and Agricultural product
industry” (2005)

Dr. Dinh Van Thanh
General Director of POLYCO Group

FOOD PROCESSING EQUIPMENTS:
- Breweries, Wine, Alcohol, Milk, Beverages and Food
Processing in the form of turnkey EPC method
PRESSURE EQUIPMENTS:
- Boiler system: Oil automatic heater, coal heater, rice husk
heater with low, medium and large capacity
- Refrigeration system with capacities up to millions of kcal/hr
- CO2 recovery system, compressed air system
OTHER FIELDS:
- Air conditioning and ventilation systems for hotels, modern
buildings, conventional halls and factories.
- Electrical, measurement-control and automation system

- The award and gold medal of the World Intellectual Property
Organisation (WIPO) for best Scientific and Technological
Project (2004)

- Water treatment, wastewater treatment, industrial and civil
construction

- 02 first ranking prizes for Vietnam Scientific and
Technological Creations Awards VIFOTECH 2000-2004

With highly skilled staffs and workers, modern tools and
equipments, POLYCO has constantly updated new knowledge and
international achievements, developed high command of initiative
and its internal creative forces, therefore quickly mastered new
technologies.

- First Class Labour Medal (2014)
- Second Class Labour Medal (2009)
- Third Class Labour Medal (2006)
- Second Class Labour Medal for Chairman Prof. Dr. Dinh Van
Thuan (2013)
- The awarded Title of Emulative Role Model at National Level
for Chairman Prof. Dr. Dinh Van Thuan (2014)
- Key product of Hanoi award(2007-2015)
- Emulation Flag for excellent performance awarded by the
Government (2007-2012)
- And many other Certificates of Merits awarded by the
Government, Ministries, local authorities and Hanoi city
council throughout the years.
POLYCO is one of the leading Vietnamese organisations in
designing, manufacturing, installing, technical consulting and
technological transferring in the form of turnkey project in the
following fields:

POLYCO always takes”Quality, industrial state of art, and
modern technology” as the best standard to serve its valued
customers and to establish its position in the market.
Scientific and creative technological ideas have helped the
company confidently apply high quality technology and modern
equipments that bring about excellent economic value and
scientific achievements. POLYCO has consulted, designed,
manufactured, installed, and modernized many factories with a
variety of capacities in Vietnam, especially for brewery, milk, fruit
and drinks factories. POLYCO deeply believes that with its
powerful abilities and experiences, we can satisfy the demand
of any customers. POLYCO always hopes that we can wellcooperate with our customers and business partners and
together contribute to the development of a modern industry and
enrich the country.
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SIGNIFICANT EVENTS OF POLYCO

MT S S KIN C BIT CA POLYCO

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chúc mừng
POLYCO đoạt giải Nhất giải thưởng sáng
tạo khoa học công nghệ năm 2000.
General Vo Nguyen Giap congratulated
Polyco on winning the first prize of the
Vietnam Fund for Scientific and Technology
Creation award (VIFOTEC) in 2000.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng POLYCO tổng thầu thiết
kế chế tạo, lắp đặt xuất sắc Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý.
President of Vietnam - Mr. Nguyen Minh Triet congratulated POLYCO
for its successful project on designing, manufacturing, and installing
Sai Gon - Phu Ly Brewery.
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Giám đốc Tài chính - Phạm Thị Cẩn nhận Cúp Bông hồng vàng Giải Nữ doanh nhân tiêu biểu năm 2013.
CEO Pham Thi Can was awarded “Golden Rose” cup for the
Vietnamese outstanding business woman in 2013.

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho
Tập đoàn Polyco.
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc awarded the Government's Excellent
Emulation Flag to Polyco Group.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao Huân
chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Polyco.
Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh awarded the
First Class Labor Medal to Polyco Group.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho GS. TS. Đinh Văn Thuận năm 2013.
National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung awarded Second-class Labor
Medal to Prof. Dr. Dinh Van Thuan in 2013.
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MT S S KIN C BIT CA POLYCO

SIGNIFICANT EVENTS OF POLYCO

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và cắt băng khánh
thành Nhà máy Bia Hà Nội - Hồng Hà do POLYCO thiết kế,
chế tạo và lắp đặt.
President of Viet Nam - Mr. Truong Tan Sang attended the
opening ceremony the Ha Noi - Hong Ha Brewery, which is
designed, manufactured and installed by POLYCO.

SIGNIFICANT EVENTS OF POLYCO

MT S S KIN C BIT CA POLYCO

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho PGS. TS. Đinh Văn Nhã và PGS. TS. Đinh Văn Thuận năm 2005.
President Tran Duc Luong awarded Ho Chi Minh award to Prof. Dr. Dinh Van Nha and Prof. Dr. Dinh Van Thuan in 2005.

PTGĐ Đinh Phương Thảo đại diện Tập đoàn POLYCO vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009.
Vice general dinector Dinh Phuong Thao - POLYCO Group representative - had the honor of receiving the second prize of labor Medal in 2009.
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SIGNIFICANT EVENTS OF POLYCO

NG VÀ THÀNH TÍCH POLYCO  T 

MT S S KIN C BIT CA POLYCO

CÁC GI I TH
C / ACHIEVEMENTS
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8

COMPANY COMPETENCE

NNG LC CÔNG TY
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NNG LC CÔNG TY

COMPANY COMPETENCE

NNG LC CÔNG TY

COMPANY COMPETENCE

TP TH LÃNH  O VÀ CÁN B CÔNG NHÂN VIÊN CA POLYCO
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NNG LC CÔNG TY

COMPANY COMPETENCE

THE BOARD MANAGEMENT AND STAFFS OF POLYCO
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DESIGNING COMPETENCE

NNG LC THIT K

Họp giao ban phòng kỹ thuật dự án/ Meeting of Engineering and Project Department.

Bản vẽ không gian Nhà nấu bia Sài Gòn - Sóc Trăng, công suất
50 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
The 3D drawing of the brew house of Sai Gon - Soc Trang Brewery,
with the capacity of 50 million liters /year, the EPC projects done by
POLYCO.
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Bản vẽ không gian Nhà nấu bia Sài Gòn - Vĩnh Long, công suất
100 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
The 3D drawing of the brew house of Sai Gon - Vinh Long Brewery,
with the capacity of 100 million liters /year, the EPC projects done by
POLYCO.

Tòa nhà POLYCO/ POLYCO Building.

NNG LC THIT K

DESIGNING COMPETENCE

Phối cảnh Tập đoàn POLYCO/ View of Polyco Group’s headquarter.

Phòng kỹ thuật dự án Tập đoàn POLYCO/ Engineering and Project Department of POLYCO Group.
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NNG LC CH T O

MANUFACTURING COMPETENCE

TR S CHÍNH VÀ NHÀ MÁY CH T O THIT B NHIT L NH
VÀ THC PHM II
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NNG LC CH T O

MANUFACTURING COMPETENCE

HEADQUATER AND THERMAL, REFRIGERATION AND FOOD PROCESSING
WORSHOP NO. II
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NNG LC CH T O

MANUFACTURING COMPETENCE

CÁC MÁY MÓC, THIT B CH T O TRONG NHÀ MÁY CH T O THIT B
THC PHM II CA POLYCO

Máy ép thủy lực/ Hydraulic press machine.

Máy tiện các loại / Lathe machines.

Máy miết đáy chỏm cầu/ Spherical skullcap base- making machine.
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EQUIPMENTS AND MACHINES IN THE PLANT THERMAL, REFRIGERATION
AND FOOD PROCESSING NO. II

Máy phun Polyurethanes.
Polyurethanes sprayer machine.

NNG LC CH T O

MANUFACTURING COMPETENCE

Máy hàn Plasma tự động hàn đường sinh/ Plasma automatic welding machine for generating line.

Máy hàn Plasma tự động hàn thân trụ và áo bao/ Plasma automatic welding machine for body, pillar and jacket of tanks.
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TP OÀN POLYCO - 22 NM HÀNH TRÌNH
CÔNG NGHIP HÓA, HIN  I HÓA CÙNG T N C

C

ông ty Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách khoa (POLYCO
GROUP) được thành lập tháng 5 năm 1995. Đó là
thời điểm cả dân tộc Việt Nam bắt đầu cuộc hành
trình với mục tiêu chiến lược quyết tâm đưa đất
nước ta phát triển thành một quốc gia công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. 20 năm qua, trong cuộc hành trình lịch sử ấy, từ một
Doanh nghiệp nhỏ POLYCO đã lớn mạnh vượt bậc, đạt đến
đẳng cấp một tập đoàn công nghiệp hàng đầu không những đủ
khả năng chế tạo, cung cấp từng đơn nguyên thiết bị mà còn
đủ khả năng xây dựng toàn bộ một công trình công nghiệp
hoàn chỉnh theo phương thức tổng thầu (EPC). POLYCO tích
hợp thành công, tạo ra sự giao thoa rực rỡ giữa các hoạt động
khoa học công nghệ đẳng cấp cao với các hoạt động đầu tư
sản xuất kinh doanh quy mô lớn mang lại những hiệu quả kinh
tế đầy ấn tượng. POLYCO đã đồng hành và đã có những đóng
góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nền kinh tế Việt Nam trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI.
Tập đoàn POLYCO hiện nay có cấu trúc hoàn chỉnh của một
hệ thống được kiến tạo từ các hợp phần: (1) - Bộ phận chỉ huy
lãnh đạo, quản trị hệ thống, điều hành tài chính; (2) - Sản xuất
kinh doanh, thương mại quốc tế (với 11 công ty và các nhà
máy thành viên); (3) - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ (với 03 Viện nghiên cứu ứng dụng, các phòng kỹ thuật,
nghiên cứu thiết kế chuyển giao công nghệ); (4) - Đào tạo
nhân lực (với 02 Trường Đại học và các Viện, Trung tâm đào
tạo kỹ thuật viên, đào tạo nghề chất lượng cao); (5) - Đầu tư,
liên kết, hợp tác quốc tế (đầu tư vào 20 công ty cổ phần, liên
kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước).
Trong cấu trúc hệ thống đó POLYCO đã nhận được sự tin
cậy và sự ủng hộ hết sức quý báu của các đối tác chiến lược
là Tổng công ty SABECO, Tổng công ty HABECO, Tổng công ty
VINAMILK, Công ty ĐTPT XNK và Thương mại Việt Hà, các Tập
đoàn KRONES, KHS, KIESELMANN, SIEMENS, ROCKWELL,
MAYEKAWA,…
Phạm vi tác nghiệp chuyên môn của POLYCO được đặc
trưng bởi sự tích hợp đồng thời các chuyên ngành công nghệ
kĩ thuật Cơ khí chế tạo, Nhiệt - Lạnh, Điện - Điện tử, Đo lường
- Điều khiển - Tự động hóa.
POLYCO chuyên thiết kế, chế tạo, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ với quy mô từ các hệ thiết bị công
nghệ đơn lẻ như: các thiết bị áp lực, lò hơi, hệ thống lạnh, hệ
thống cấp đông nhanh, kho lạnh thực phẩm, hệ thống điều
hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động,
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hệ thống xử lý nước sản xuất, xử lý nước thải, hệ thống tiết
kiệm năng lượng, hệ thống khí nén, thu hồi CO2, chiết rót
đóng chai, đóng gói sản phẩm,… tới các công trình công
nghiệp quy mô lớn (theo phương thức chìa khóa trao tay EPC)
như hệ thống các phân xưởng sản xuất, các nhà máy hoàn
chỉnh (bao gồm cả phần kiến trúc, xây dựng) trong đó có các
nhà máy bia, nhà máy rượu cồn, nhà máy sữa, nhà máy chế
biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản xuất khẩu, chế biến
sau thu hoạch, v.v.
Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, phạm vi ứng dụng
rộng, ban lãnh đạo của Tập đoàn đã hoạch định một chính
sách nhân sự có tầm chiến lược, đảm bảo POLYCO có đủ lực
lượng thực hiện các công trình đẳng cấp quốc tế. Tạo ra môi
trường làm việc năng động, sáng tạo, áp dụng chế độ đãi ngộ
xứng đáng, tự đào tạo những tài năng trẻ kết hợp với chính
sách ưu đãi đặc biệt dành cho các chuyên gia cao cấp trong và
ngoài nước, POLYCO tự hào đã hội tụ được xung quanh Tổng
công trình sư, GS.TS Đinh Văn Thuận những người làm khoa
học công nghệ, những nhà quản trị tầm cỡ GS, PGS, TSKH, TS
cùng với các Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân tài năng, các kỹ thuật viên
tay nghề điêu luyện. Với đội ngũ nhân sự hùng hậu đó POLYCO
đã triển khai tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại của thế
giới, đã hoàn thành hàng ngàn công trình lớn nhỏ, trong đó có
24 nhà máy bia theo phương thức tổng thầu EPC. Những công
trình này sánh ngang các công trình quốc tế về mọi tiêu chí
chất lượng kĩ thuật, công nghệ, mỹ thuật, kiểu dáng công
nghiệp hiện đại nhưng luôn vượt trội về các chỉ tiêu kinh tế với
giá thành và suất đầu tư thấp hơn, tiết kiệm cho nhà nước và
các doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng.
Để có thể chế tạo những thiết bị công nghệ không thua
kém các thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, POLYCO đã tập trung
đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho hệ thống các nhà xưởng chế
tạo cơ khí với các cầu trục tiêu chuẩn quốc tế, nhập khẩu đồng
bộ từ châu Âu hàng loạt thiết bị: máy hàn đường sinh plasma,
thiết bị hàn tự động Plasma-Tig, các máy công cụ, máy cắt gọt,
máy lốc tôn, máy thủy lực, máy miết chỏm cầu, máy phun
polyurethane, v.v. Cùng với hệ thống công nghệ sản xuất các
thiết bị cơ nhiệt điện lạnh được trang bị hiện đại, POLYCO đã
đóng vai trò tiên phong và đã đạt được những thành tựu nổi
bật trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển kỹ thuật điều khiển
tự động hóa (trên nền tảng các hỗ trợ của hệ thống computer,
hệ thống phần mềm chuyên dụng) được quán triệt trên toàn
hệ thống từ khâu nghiên cứu thiết kế tới các phần mềm và cơ
cấu điều khiển, vận hành thiết bị công nghệ, từ khâu theo dõi

kiểm tra sản xuất đến các khâu kinh doanh và quản lý toàn
diện các hoạt động của doanh nghiệp.
Với chiến lược phát triển hướng tới đẳng cấp của các cường
quốc, với đội ngũ nhân sự trình độ cao, với trang thiết bị hiện
đại, POLYCO từ vị trí các nhà thầu phụ của các đối tác nước
ngoài đã thăng hoa về chất để chiếm lĩnh vị thế tổng thầu trong
những công trình công nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn hiện
nay. GS Sugyama (Nhật bản) - Chủ tịch Hiệp hội Cơ Điện tử vi
mô quốc tế (MEMS) đã phát biểu trước ban lãnh đạo Tập đoàn
POLYCO: “Các ông đã làm được những điều kì diệu mà hiếm có
nhà khoa học hay GS nào ở Việt Nam và ở các nước khác làm
được. Điều đó khiến chúng tôi, những người Nhật cũng như
giới khoa học quốc tế ngưỡng mộ và khâm phục”.
Bảng vàng danh dự thống kê các công trình là sản phẩm
của trí tuệ, của ý chí, của bàn tay POLYCO bao gồm hàng ngàn
danh mục. Đi khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng có thể nhìn
thấy các công trình mang thương hiệu POLYCO, trong đó có
khoảng 70% các nhà máy bia hiện đại của Việt Nam. Từ Nhà
máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh công suất 100 triệu lít/năm do
POLYCO đầu tư, thiết kế chế tạo, xây dựng đồng bộ trọn gói
năm 2003, đến nay hàng loạt nhà máy bia do POLYCO làm tổng
thầu đã ra đời như các nhà máy bia Sài Gòn - Bình Dương, Nhà
máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội, Nhà
máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý, Nhà máy Bia Sài Gòn - Qui Nhơn,
Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ An,
Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Nhà máy Bia Hà Nội - Thái
Bình, Nhà máy Bia Hà Nội - Hồng Hà, Nhà máy Bia Hà Nội - Hải
Phòng, Nhà máy Bia Hà Nội - Hải Dương, Nhà máy Bia Sài Gòn
- Quảng Ngãi, Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam, Nhà máy Bia
Hà Nội - Vũng Tàu, Nhà máy Bia Hà Nội - Kim Bài, Nhà máy Bia
Việt Hà - Halida, Nhà máy Bia Huế, Nhà máy Bia Heineken - Đà
Nẵng, Nhà máy Bia Heineken - Tiền Giang, Nhà máy Bia Sài
Gòn - Ninh Thuận, Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long, Nhà máy
Bia Sài Gòn - Tây Đô, Nhà máy Bia Sài Gòn - Miền Tây, Nhà
máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng, Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên
Giang. Ngoài ra, POLYCO còn làm các nhà máy Sữa: Nhà máy
Sữa Mega - Vinamilk, Nhà máy Sữa Dielac - Vinamilk, Nhà máy
Sữa Hà Nội, Nhà máy Sữa Trường Thọ - Vinamilk, Nhà máy Sữa
Thống Nhất - Vinamilk, Nhà máy Sữa Sài Gòn, Nhà máy Sữa Đà
Nẵng - Vinamilk, Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế. POLYCO còn
làm các các nhà máy cồn rượu: Nhà máy Cồn Rượu Bình Tây,
Nhà máy Cồn Rượu Hà Nội, Nhà máy Rượu Việt Hà, Nhà máy
Rượu Vang Thăng Long. Ngoài ra, còn các công trình chế biến
thực phẩm và đồ uống của tập đoàn MASAN.
Và dấu son tuyệt vời dành cho Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập
và phát triển của Tập đoàn POLYCO là công trình Nhà máy Bia
Sài Gòn - Kiên Giang, một công trình được đích thân người đứng
đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng tham dự lễ khởi công vào ngày 07/02/2014. Chỉ sau

mười một tháng thi công xây dựng, một nhà máy bia hiện đại,
uy nghi với công suất 50 triệu lít/năm đầu tiên mọc lên tại Khu
công nghiệp Thạnh Lộc tỉnh Kiên Giang và ngày 28/04/2015
những ly bia Sài Gòn - Kiên Giang óng vàng cùng bọt tuyết trắng
đã được nâng cao chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.
Những thành tựu của POLYCO được trân trọng ghi nhận
bởi rất nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước CHXHCN Việt
Nam và của các Tổ chức quốc tế. Tiêu biểu nhất phải nhắc đến:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ dành cho
những công trình có giá trị đặc biệt xuất sắc (đợt năm 2005),
Giải thưởng và Huy chương vàng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế
giới (2004), 02 giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công
nghệ Việt Nam VIFOTECH (2000 và 2004), Huân chương Lao
động hạng Nhất (2014) cho Tập đoàn POLYCO. Huân chương
Lao động hạng Nhì (2013) và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn
quốc (2014) cho GS. TS Đinh Văn Thuận. Sản phẩm chủ lực của
thành phố Hà Nội (2007-2015), Cờ thi đua xuất sắc của Thủ
tướng Chính phủ (2007 và 2012), cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi
đua của Thành phố và các Bộ ban ngành trao tặng.
Nhìn lại các thành tích đạt được, Tập đoàn POLYCO trân
trọng tri ân các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban
Ngành, các địa phương cùng tất cả các Quý đối tác, Quý bạn
bè thân hữu đã dành những sự ủng hộ vô giá, những tình cảm
nồng ấm cho POLYCO trên suốt chặng đường 22 năm tồn tại
và phát triển.
Với những tình cảm, với những sự ủng hộ đó, trong suốt hai
thập niên làm việc không mệt mỏi, vượt qua rất nhiều thách
thức, toàn thể cán bộ, nhân viên POLYCO đã phát huy, đã kết
nối, đã tích hợp tri thức, kinh nghiệm, lòng đam mê, tài năng,
ý chí, bản lĩnh để tạo dựng nên những hệ thống công nghệ tiên
tiến, những hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, những hệ
thống sản xuất kinh doanh hiệu quả và từ đó tạo ra những sản
phẩm công nghiệp cao cấp (trong đó có nhiều công trình, nhà
máy thuộc lĩnh vực công nghệ đồ uống, công nghệ thực phẩm),
góp phần làm tăng trưởng GDP cho nhiều tỉnh, thành phố trong
cả nước. Những thành tựu toàn diện của POLYCO không chỉ
mang lại những hiệu quả lớn về kinh tế xã hội mà còn góp phần
quan trọng trong việc tạo nên vị thế của công nghệ chế tạo cơ
khí Việt Nam trên thương trường khu vực và quốc tế. Những
thành tựu đó cũng là những đóng góp quan trọng cho khoa
học ứng dụng về công nghệ thiết bị nhiệt lạnh ở Việt Nam.
Những công trình của POLYCO, trong đó có những nhà máy
do POLYCO xây dựng với tư cách Tổng công trình sư - tổng
thầu EPC, đã trở thành những tượng đài sừng sững ghi nhận
sự đóng góp của hàng ngàn thành viên của POLYCO trong cuộc
hành trình lịch sử đưa nước ta trở thành một quốc gia hùng
mạnh, có nền công nghiệp hiện đại trên cơ sở một xã hội văn
minh phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

19

POLYCO GROUP - 22 YEAR JOURNEY OF
INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION ACCOMPANYING
THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

P

OLYCO GROUP was established in May 1995 when
Vietnam started the journey with strategic objectives
to become an industrialized and modernized country.
In this historical 20-year journey, from a small and
medium enterprise, POLYCO has grown tremendously to be a
leading industrial enterprise, whose capability is not only
limited to producing single individual units, but reaches the
level of building completed industrial projects in the form of
Engineering-Procurement- Construction (EPC). POLYCO has
built up success, to create a brilliant interference between
superior science and technology and large-scale business
investment activities to bring out impressive economic
efficiency. POLYCO has accompanied and made worthy
contribution to the process of industrialization and
modernization of the Vietnamese economy during the first
decades of the twenty-first century.
Nowadays, POLYCO Group has achieved a perfectly
completed structure, made up of the following components:
(1) - Governing body in charge of directing, system
administration and financial administration; (2) - Production &
commercial, international trade (with 11 subsidiaries); (3) Scientific research, technology transfer (with 03 Applied
Research Institute, Technical and Research Departments for
technology transfer); (4) - Human Resource Training (with 02
Universities and the Center for technician and high quality
vocational training); (5) - Investments and international
cooperation (investing in 20 companies, affiliating with many
partners in Vietnam and abroad).
POLYCO has gained valuable trust and support of strategic
partners such as SABECO Corporation, HABECO Corporation,
VINAMILK Corporation, Viet Ha Import & Export Development
Investment and Trading Company, Krones Group, KHS,
KIESELMANN, SIEMENS, ROCKWELL, MAYEKAWA, etc.
POLYCO’s expertise is characterized by the simultaneous
integration of technological and technical operations including
Mechanic, Heat - Refrigeration, Electricity - Electronics,
Measurement - Control - Automation.
POLYCO specializes in design, fabrication, installation,
technical consulting, technology transfer, ranging from small
scale single technological equipment such as pressure
equipments, boilers, refrigeration systems, freezing systems,
cold storage of food, air-conditioning systems, electrical
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systems, automatic control systems, industrial water treatment
systems, waste water treatment systems, energy saving
systems, compressed air systems, CO2 recovery, bottle filling,
packaging, etc. to large scale industrial works (in the form of
turn key EPC projects) such as manufacturing workshops and
completed plants (including design, architecture and
construction) of breweries, alcohol distilleries, dairy factories,
food processing factories, seafood processing for export, postharvest processing, etc.
Operating in the field of high quality technology with wide
range of applications, the Board Leaders of the Group has built
a strategic human resource policy, ensuring adequate
manpower for implementing world- class projects. By creating
a dynamic and innovative working environment, reasonable
remuneration policy, self-training of young talents, and special
incentives for Vietnamese and international senior
professionals, POLYCO group, together with the Engineer in
Chief- Prof.-Dr. Dinh Van Thuan are proud to attract experts in
the field of science and technology and management team with
high qualifications including Professor, Associate Professor,
Doctor of Science and Doctor of Philosophy along with Master,
Engineers, talented Bachelor and skilled technicians. Such a
strong team has helped POLYCO gain access to world-class
modern science and technology, and complete thousands of
large and small projects, including 24 breweries. Polyco’s
product quality is comparable to those of international
standards on technical quality, technology, aesthetics, modern
industrial design, and dominant in terms of economic indicators
with lower investment and cost, which saves thousands of
billions for the state and enterprises.
In order to fabricate the technological devices that comply
with international standards, POLYCO has focused on investing
hundreds of billions in the system of mechanical workshop with
international standard cranes, with synchronous import from
Europe for a series of devices such as plasma welding machine,
Plasma automatic welding equipment -TIG, machine tools,
cutting machines, bending machines, hydraulic machines,
flanging machine, polyurethane spray machine, etc. Along with
modern technological systems producing refrigeration heat
equipment, POLYCO has played a pioneering role and has
made outstanding achievements in the field of application and
development of automatic control engineering (based on the
support of computer systems, specialized software systems)

that are thoroughly applied for the whole system, from design
research to software and structures for controlling and
operating technological equipment, from production monitoring
to trading operations and comprehensive management of
business operations.
With a developmental strategy to reach world-class quality
level, a team of highly qualified personnel and modern
equipments, POLYCO has grown impressively from being only
a subcontractor for foreign partners to the position of a general
contractor in construction of large-scale industrial works.
Professor Sugyama (Japan) - Chairman of the Association of
Micro Electro-mechanical Systems (MEMS) complimented the
Board of Leaders of POLYCO Group: “You have done amazing
things that rarely any scientists or professors in Vietnam and in
other countries are capable of. That makes us, the Japanese
and the international scientists admire and respect”.
Golden honor table summarizes works that are products
of POLYCO’s knowledge, will and strengths including
thousands of portfolio. POLYCO’s works can be recognized all
over the country, with 70% of the modern breweries in
Vietnam associating with POLYCO brand. Starting with Saigon
- Hoang Quynh Brewery with a capacity of 100 million
liters/year, which is invested, designed and constructed by
POLYCO in 2003, the Group has now completed a serie of EPC
projects such as the Saigon - Binh Duong Brewery, Saigon Dak
Lak Brewery, Saigon - Hanoi Brewery, Saigon - Phu Ly Brewery,
Saigon - Qui Nhon Brewery, Saigon - Ha Tinh Brewery, Hanoi
- Nghe An Brewery, Saigon - Nghe Tinh Brewery, Hanoi - Thai
Binh Brewery, Hanoi - Hong Ha Brewery, Hanoi - Hai Phong
Brewery, Ha Noi - Hai Duong Brewery, Saigon - Quang Ngai
Brewery, Saigon - Song Lam Brewery, Hanoi - Vung Tau
Brewery, Ha Noi - Kim Bai Brewery, Viet Ha - Halida Brewery,
Hue Brewery, Heiniken Da Nang Brewery Heiniken Tien Giang
Brewery, Saigon - Ninh Thuan Brewery, Saigon - Vinh Long
Brewery, Saigon - Tay Do Brewery, Western Saigon Brewery,
Saigon - Soc Trang Brewery, Saigon - Kien Giang Brewery and
milk plants: Mega vinamilk plant, Dielac Vinamilk Milk Plant,
Hanoi Milk Factory, Truong Tho Milk Factory, Thong Nhat Milk
Factory, Sai Gon Milk Factory, Danang Milk Factory,
International Dairy Joint Stock Company, system of alcohol
alcohol distilleries: Binh Tay alcohol distillery, Hanoi alcohol
distillery, Viet Ha alcohol distillery, Thang Long alcohol
distillery. In addition, food and beverage processing factories
of the MASAN Group are also in the list of POLYCO’s works.
Another great milestone that has already been achieved in
celebration of POLYCO’s 20 year anniversary of establishment
and development is the completion of Saigon - Kien Giang
Brewery, with the participation of the Prime Minister of the
Socialist Republic of Vietnam Nguyen Tan Dung in the

commencement ceremony on 07 February 2014. Just only after
eleven months of hard work, a modern and majestic brewery
with capacity of 50 million liters/year emerged in the Thanh
Loc Industrial Park, Kien Giang Province and on 28 April 2015
cups of golden beer with fine-poured white foam produced
from Saigon - Kien Giang were raised to celebrate the 40 yearanniversary of the liberation of the South of Vietnam and the
national unification.
The achievements of POLYCO are respectfully recognized
by numerous honors and prizes that are awarded by the
Socialist Republic of Vietnam and international organisations.
The most typical and outstanding awards include Ho Chi Minh
Award of Science and Technology for oustanding works (in
2005), Award and Gold Medal of the World Intellectual Property
Organization (2004), 02 first ranking prizes of Vietnamese Fund
for Scientific and Technological Creations VIFOTECH (2000 and
2004), First-class Labor Medal (2014) for Polyco Group. Second
Class Labor Medal (2013) and the Title of National Emulative
Role Model (2014) for Prof - Dr. Dinh Van Thuan, Key Products
of Hanoi (2007-2015), Emulation flag for Excellence awarded
by the Prime Minister (2007 and 2012), and many Certificate of
Merits, Emulation Flags awarded by the City and the Ministries.
Looking back upon all the amazing achievements, the
Polyco Group would like to send its gratitude towards the Party
and the State leaders, Ministries, government departments,
local authorities as well as business partners and friends, who
have given us invaluable and warm-hearted support throughout
the 22 years of existence and growth.
With such support and trust throughout the two decades of
tirelessly working to overcome numerous challenges, all
POLYCO’s officers and employees have promoted, connected,
integrated knowledge, experience, passion, talent, will and
capability to build up the system of advanced technology,
modern equipments and efficient production, thereby creating
high quality industrial products, contributing to the growth of
GDP for many provinces in the country. The overall
achievements of POLYCO have not only brought about greatly
favourable effect on the national socio-economic situations but
also made an important contribution in creating the position of
Vietnamese mechanical engineering technology in the regional
and international area. Those achievements are also important
contributions to applied science in heat refrigeration technology
and equipment in Vietnam.
The works of POLYCO, including factories built by Polyco as
an Engineer in chief - EPC contractor, have become the
imposing monuments to acknowledge the contributions of
POLYCO’s thousands of members to the country’s journey to
become a powerful nation with modern industry on the basis of
a civilized and developed society in Southeast Asia.
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NNG LC NHÀ THU EPC

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

MT S CÔNG TRÌNH TNG THU EPC DO POLYCO THC HIN

Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Dương, công suất 120 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Binh Duong Brewery, the EPC projects done by POLYCO, with the capacity of 120 million liters /year.

Nhà máy Bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh, công suất 100 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Hoang Quynh Brewery, the EPC projects done by POLYCO, with the capacity of 100 million liters /year.
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EPC PROJECTS IMPLEMENTED BY POLYCO

Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi do POLYCO và Krones tổng thầu
thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Quang Ngai Brewery, the EPC projects done by POLYCO and
Krones.

NNG LC NHÀ THU EPC

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thăm công
trường Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
The Minister of Ministry of Industrial and Trade Vu Huy
Hoang visited the Sai Gon - Quang Ngai Brewery at site.

Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội, công suất 100 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Ha Noi Brewery, the EPC projects done by POLYCO, with the capacity of 100 million liters /year.
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EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

NNG LC NHÀ THU EPC

Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, công suất 50 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Ninh Thuan Brewery, the EPC projects done by POLYCO, with the capacity of 50 million liters /year.
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NNG LC NHÀ THU EPC

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk, công suất 70 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Dak Lak Brewery, the EPC projects done by POLYCO, with the capacity of 70 million liters /year.

Nhà máy Bia Hà Nội Thái Bình, công suất 50
triệu lít/năm do POLYCO
tổng thầu thiết kế, chế
tạo và lắp đặt.
Ha Noi - Thai Binh
Brewery, the EPC projects
done by POLYCO, with the
capacity of 50 million
liters /year.

25

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

NNG LC NHÀ THU EPC

Lễ ký kết hợp đồng giữa POLYCO và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ lý.
The contract signing ceremony between the POLYCO and Sai Gon - Phu Ly Beer Joint stock company.

Lễ khánh thành Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý, công suất 50 triệu lít/năm.
An inauguration ceremony of Sai Gon - Phu Ly Brewery, with the capacity of 50 million liters /year.
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NNG LC NHÀ THU EPC

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

Khởi công Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang, do POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Sai Gon - Kien Giang Brewery with the capacity designed, manufactured, and installed by POLYCO.

Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang, do POLYCO
tổng thầu.
Sai Gon - Kien Giang Brewery,
EPC project has done by
POLYCO.
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EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

NNG LC NHÀ THU EPC

Hệ thống Tank lên men nằm ngang dung tích 515m3 - Tank thành phẩm của Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi do Tập đoàn POLYCO
thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Fermentation Tanks with capacity 515m3 and finished product Tanks of Sai Gon - Cu Chi Brewery were designed manufactured and
installed by POLYCO.

Nhà máy Bia Việt Hà công suất 75 - 150 triệu lít/năm, do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị.
Viet Ha Brewery with capacity 75 - 150 millions lits/year, EPC project done by POLYCO.
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NNG LC NHÀ THU EPC

EPC CONTRACTOR’S COMPETENCE

Các thiết bị trong Nhà máy Bao bì SABECO Sông Lam/ Equipments in SABECO Song Lam packaing factory.

Lãnh đạo POLYCO giao lưu cùng chuyên gia CCH Anh Quốc trong ngày khánh thành Nhà máy Bao bì SABECO Sông Lam.
The inauguration ceremony of SABECO Song Lam packaging factory, meeting with experts from UK.

Phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội/ The laboratory of Ha Noi - Sai Gon Beer joint stock company.
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FERMENTATION AND PRODUCT TANKS

H THNG TANKS LÊN MEN VÀ TANKS THÀNH PHM

Đội thi công của POLYCO tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam.
The installation team of POLYCO Group at Sai Gon - Song Lam Brewery.
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FERMENTATION AND PRODUCT TANKS

Thiết bị Tanks lên men được vận chuyển bằng đường bộ.
The Fermentation Tanks, being transported by trucks.
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H THNG TANKS LÊN MEN VÀ TANKS THÀNH PHM

Thiết bị Tanks lên men do POLYCO chế tạo được vận chuyển bằng đường biển.
Fermenting Tanks manufactured by POLYCO, being delivered by seafreight.

FERMENTATION AND PRODUCT TANKS

H THNG TANKS LÊN MEN VÀ TANKS THÀNH PHM

Hệ thống Tank lên men nằm ngang dung tích 515m3 - Tank thành phẩm của Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi do Tập đoàn POLYCO
thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Fermentation Tanks with capacity 515m3 and finished product Tanks of Sai Gon - Cu Chi Brewery were designed manufactured and
installed by POLYCO.

Hệ thống Tank lên men Nhà máy bia Sapporo - Nhật Bản do Tập đoàn POLYCO
thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
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Hệ thống Tank lên men nằm ngang Nhà máy bia
Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh do Tập đoàn POLYCO
thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long - Công suất 100 triệu lít/năm do POLYCO tổng thầu EPC.
Sai Gon - Vinh Long Brewery with capacity 100 million liters/year was designed manufactured and installed by POLYCO - EPC contract.
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H THNG TANKS LÊN MEN VÀ TANKS THÀNH PHM

FERMENTATION AND PRODUCT TANKS

Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội công xuất 100 triệu lít/năm do Tập đoàn POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt (Tổng thầu EPC).
Saigon-Hanoi Brewery with capacity of 100 million liters / year is designed, manufactured and installed by POLYCO (EPC Contractor).

FERMENTATION AND PRODUCT TANKS

H THNG TANKS LÊN MEN VÀ TANKS THÀNH PHM

Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội, công suất 100 triệu lít/năm, do POLYCO tổng thầu EPC.
Saigon- Hanoi Brewery with capacity 100million liters/year - Polyco’s EPC project

Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long công xuất 100 triệu lít/năm do Tập đoàn POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt (Tổng thầu EPC).
Sai Gon - Vinh Long Brewery with capacity of 100 million liters / year is designed, fabricated and installed by POLYCO (EPC Contractor).
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SYSTEM EQUIPMENT NON-ALCOHOLIC BEER

H THNG THIT B BIA KHÔNG CN
Hệ thống thiết bị sản xuất bia không cồn, công suất 5 triệu lít/năm của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh, do POLYCO tổng thầu
trang bị và lắp đặt.
Non-alcoholic beer producing line with capacity 5 million liters/year of Sai Gon - Hoang Quynh Brewery was installed by POLYCO,
EPC contract.
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BREW HOUSE SYSTEM

H THNG NHÀ NU BIA

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm quan Nhà máy Bia Hà Nội - Hồng Hà do POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Vietnamese President Truong Tan Sang visited Ha Noi - Hong Ha Brewery, which was designed, manufactured, and installed
by POLYCO.

Phòng điều khiển trung tâm.
Control room of a brew house.
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Hệ thống nhà nấu Bia.
Brew house system.

H THNG NHÀ NU BIA

BREW HOUSE SYSTEM

Hệ thống Nhà nấu của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội, công suất 100 triệu lít/năm
do POLYCO tổng thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Brew house system of Sai Gon - Ha Noi Brewery, with the capacity of 100 million
liters /year, the EPC projects done by POLYCO.
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REFRIGERATION AND AIR CONDITION SYSTEM

H THNG L NH VA IU HÒA KHÔNG KHÍ

Các ủy viên thường vụ BCH Trung ương Hội Lạnh và Điều hòa
không khí Việt Nam.
Member of the Standing Central Committee of Viet Nam Air
Conditioner Association.

Hệ thống lạnh có ứng dụng tiết kiệm năng lượng của Nhà máy Bia Thanh Hóa do POLYCO lắp đặt.
Energy saving solutions applied in refrigeration system at Thanh Hoa Brewery, which is designed and
installed by POLYCO.
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H THNG L NH VA IU HÒA KHÔNG KHÍ

REFRIGERATION AND AIR CONDITION SYSTEM

Hệ thống lạnh công suất 6000 Kw của Nhà máy Sữa Mega - Vinamilk do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
The cooling system with capacity 6000 Kw of Mega dairy plant - Vinamilk was designed, supplied and installed by POLYCO.

Hệ thống Lạnh Nhà máy
Bia Sài Gòn - Hà Nội
do POLYCO thiết kế trang bị
và lắp đặt.
The cooling system of Sai Gon Ha Noi Brewery was designed
and installed by the POLYCO.
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REFRIGERATION AND AIR CONDITION SYSTEM

H THNG L NH VA IU HÒA KHÔNG KHÍ

Hệ thống Lạnh của
Nhà máy Bia Sài Gòn Bình Dương do POLYCO
thiết kế, trang bị và lắp
đặt.
The refrigeration system of
Sai Gon - Binh Duong
Brewery was designed,
supplied and installed by
POLYCO.

Hệ thống Lạnh Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long
do POLYCO thiết kế trang bị và lắp đặt.
The refrigeration system of Sai Gon - Vinh Long Brewery was designed, provided and installed by POLYCO.
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H THNG L NH VA IU HÒA KHÔNG KHÍ

REFRIGERATION AND AIR CONDITION SYSTEM

Hệ thống lạnh Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang do POLYCO tổng thầu EPC.
The cooling system of Saigon-KienGiang brewery, one of Polyco’s EPC projects.

41

STEAM BOILER SYSTEM

H THNG LÒ HI

Hệ thống Lò hơi Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
Steam boiler system of Sai Gon - Song Lam Brewery was designed and installed by POLYCO.
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H THNG LÒ HI

STEAM BOILER SYSTEM

Hệ thống Lò hơi Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
Steam boiler system of Sai Gon - Ha Noi Brewery was designed and installed by POLYCO.

Hệ thống lò hơi của Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam do POLYCO trang bị, lắp đặt.
One steam boiler system Sai Gon - Song Lam Brewery was supplied and installed by POLYCO.
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CO2 RECOVERY SYSTEM

H THNG THU HI CO2

Hệ thống thu hồi CO2 Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
The CO2 recovery system of Sai Gon - Ha Noi Brewery was designed, supplied and installed by POLYCO.

Hệ thống thu hồi CO2 Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Dương do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
The CO2 recovery system of Sai Gon - Binh Duong Brewery was designed, supplied and installed by POLYCO.
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H THNG THU HI CO2

CO2 RECOVERY SYSTEM

Hệ thống thu hồi CO2 của Nhà máy Bia Hà Nội - Thái Bình do POLYCO trang bị, lắp đặt.
The CO2 recovery stystem of Ha Noi - Thai Binh Brewery was designed, supplied and installed by POLYCO.

Hệ thống thu hồi CO2 Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long do POLYCO thiết kế, trang bị và lắp đặt.
The CO2 recovery system of Sai Gon - Vinh Long Brewery was designed, supplied and installed by POLYCO.
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TRADE CAPACITY

H THNG CIP TRUNG TÂM

Hệ thống CIP trung tâm của Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang do POLYCO thiết kế, chế tạo, lắp đặt.
The center CIP stystem of Sai Gon - Kien Giang Brewery
was designed, manufactured and installed by POLYCO.
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H THNG CIP TRUNG TÂM

TRADE CAPACITY

Hệ thống CIP trung tâm Nhà máy
Bia Sài Gòn - Hà Nội do POLYCO
thiết kế trang bị và lắp đặt.
The CIP central system of Sai Gon Ha Noi Brewery designed and
installed by POLYCO.

Hệ thống lọc Bia.
Beer filtration system.
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WATER TREATMENT SYSTEM

H THNG X LÝ N C NU

Hệ thống xử lý nước nấu Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ An.
Water treatment system of Ha Noi - Nghe An Brewery.

Hệ thống xử lý nước Nhà máy Bao bì SABECO - Sông Lam.
Water treatment system (SABECO - Song Lam packaging factory).
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Hệ thống xử lý nước Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long.
Water treatment system for brew house of Sai Gon Vinh Long Brewery.

WATER TREATMENT SYSTEM

H THNG X LÝ N C NU
Hệ thống xử lý nước nấu Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang do POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
The supplying water treatment stystem of Sai Gon - Kien Giang Brewery was designed, manufactured and installed by POLYCO.
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WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

H THNG X LÝ N C TH I

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội
Wastewater treatment system of Sai Gon - Ha Noi Brewery.
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H THNG X LÝ N C TH I

WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận
The wastewater treatment stystem of Sai Gon - Ninh Thuan Brewery POLYCO is EPC contract.

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long
Wastewater treatment system of Sai Gon - Vinh Long Brewery, POLYCO is EPC contract.
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ALCOHOL, WINE, SAUCES FACTORIES

CÁC NHÀ MÁY S N XUT CN, R

U, N C CHM

Tháp chưng cất tại Nhà máy Cồn Bình Tây do
POLYCO lắp đặt.
Distillation column of Binh Tay Alcohol Factory installed by POLYCO.

Nhà máy Cồn Rượu Bình Tây do POLYCO thiết kế chế tạo và lắp đặt.
Binh Tay Alcohol and Wine plant designed, manufactured, and installed by POLYCO.
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CÁC NHÀ MÁY S N XUT CN, R

U, N C CHM

ALCOHOL, WINE, SAUCES FACTORIES

Tháp Cồn Rượu Hà Nội do POLYCO lắp đặt.
Distillation column system for Ha Noi alcohol and wine
designed and installed by the POLYCO.

POLYCO đang lắp đặt dây chuyền
chiết chai Nhà máy Nước mắm
MASAN.
POLYCO is installing the filling
line for the fish sauce factory
Massan.
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THE DAIRIES

CÁC NHÀ MÁY SA

Lễ khánh thành Nhà máy Sữa bột trẻ em Việt Nam.
The Inauguration Ceremony of Vietnamese Children Powdered Milk Factory.

Hệ thống M&E và các bồn sữa chua của các nhà máy Sữa thuộc VINAMILK do POLYCO chế tạo và lắp đặt.
M&E and yogurt tanks of VINAMILK's Dairies were manufactured and installed by POLYCO.
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CÁC NHÀ MÁY SA

THE DAIRIES

Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk do POLYCO lắp đặt, cung cấp hệ
thống động lực máy lạnh, kho lạnh và mạng đường ống công nghệ.
Vietnamese Dairy Factory - Vinamilk, The refrigeration system, cooling
storage and pipe line network were supplied and installed by POLYCO.
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AUTOMATION COMPETENCE

NNG LC T NG HÓA

POLYCO LÀ NHÀ CUNG CP VÀ TÍCH H P H THNG IU KHIN, T NG HÓA TNG TH CHO
CÁC NHÀ MÁY TRONG CÔNG NGHIP: BIA - R U - N C GI I KHÁT, CÔNG NGH THC PHM,
X LÝ N C, XI MNG, CH BIN BT GIY... CÔNG SUT LN DA TRÊN NN ROCKWELL
AUTOMATION - M VÀ NN BRAUTMAT, CEMAT, PCS7 CA HÃNG SIEMENS - CHLB C
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NNG LC T NG HÓA

AUTOMATION COMPETENCE

POLYCO IS A PROVIDER AND INTEGRATOR FOR CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS
APPLIED IN INDUSTRIES SUCH AS: BEER, WINE, BEVERAGE, FOOD PROCESSING, WATER
TREATMENT, CEMENT, AND PAPER WITH A HIGH CAPACITY BASED ON ROCKWELL
AUTOMATION (USA) AND BRAUTMAT, CEMAT, PCS7 OF SIEMENS (GERMANY)
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TRADING COMPETENCE

NNG LC TH NG M I

CHUYÊN CUNG CP CÁC THIT B, PH KIN THAY TH
CHO CÁC NHÀ MÁY BIA, R U, CN, SA VÀ CH BIN THC PHM

C

ông ty CP Đầu tư Thương mại Thuận Thành, thành
lập năm 2003. Là công ty con của Tập đoàn
POLYCO - Chuyên phụ trách các dịch vụ sau bán
hàng. Công ty Thuận Thành là một trong những
công ty đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, phụ tùng
cho các nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm,
hóa chất...
Công ty chuyên kinh doanh thiết bị, phụ tùng thay
thế cho các ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hóa
chất như:
- Phụ tùng dùng cho thiết bị chế biến thực phẩm như:
van, tê, cút, zắcco, ống, quả cầu vệ sinh, ống mềm
thực phẩm, đồng hồ… của các hàng Kieselmann, EA,
Ilta inox, Alfa Laval, Wika của các nước Đức, Anh,
Mỹ, Nhật...
- Inox cuộn cán nguội 2B vật liệu: 304, 304L, 316L, 430
của hãng Outo Kumpu, ACEinox, Posco…
- Phụ tùng thay thế cho hệ thống xử lý nước của hãng
GF++, hạt nhựa Purolite, núm lọc KSH…

Dr. Dinh Phuong Thao
Vice General Director of POLYCO Group
Director of Thuan Thanh Trading Investment JSC
stablished in 2003, Thuan Thanh Trading Investment Joint Stock
Company is a subsidiary of POLYCO Group – focusing on supplying
after- sales service. The company is one of the leaders in supplying
equipments for manufacturers and producers in the food, pharmacy
and chemistry industry, etc., such as:

E

- Spare parts for food processing machineries such as valves, tee, tube
connector, tube, spay ball, food hose, gauge, etc. of highly trusted
brands including Kieselmann, EA, Ilta Inox, Alfa Laval, Wika from
Germany, England, USA, Japan, etc.
- Cold-rolled stainless steel type 2B: 304, 304L, 316L, 430 of Outo
Kumpu, ACEinox, Posco, etc.

- Phụ kiện cho hệ thống lạnh, phụ tùng máy nén lạnh
Mycom, phin lọc, kính quan sát, đồng hồ, van các
loại... của hãng Danfoss, Hansen.

- Spare parts for water treatment system of GF++, cation exchanger
Purolite, KSH filter, etc.

- Phụ tùng cho hệ thống thu hồi CO2, phụ kiện máy nén
CO2 Mehrer, baloon thu hồi CO2, than hoạt tính Norit...

- Cooling system accessories, spare parts for Mycom cooling compressor,
strainer, observation glass, gauges, valves of different types of
Danfoss, Hansen.

- Phụ tùng hệ thống lò hơi: van hơi, lọc, cóc ngưng,
bơm dầu, becphun… của các hãng Ari, Tyco,
Samson...

- Spare parts for Carbon dioxide collector, Carbon dioxide compressor,
Carbon dioxide collecting balloon, Norit active carbon, etc.

- Phụ tùng dây chuyền chiết chai, chiết lon.

- Spare parts of boiling system: steam cock, filter, condenser, oil pump,
nozzle of Ari, Tyco, Samson, etc.

- Chế tạo các thiết bị nhỏ bằng vật liệu Inox 304, 304L,
316 theo yêu cầu.

- Spare parts of bottling line.

- Các cụm máy: máy nghiền gạo, malt, máy nén lạnh
Mycom, Bitzer, xích tải, gầu tải, bơm các loại...

- Engineering small parts from stainless steel type 304, 304L, 316 under
specific requirements.

- Chế tạo bình, bồn, chi tiết nhỏ theo đơn đặt hàng.

- Supplying machineries such as: rice/malt crushing machine, Mycom
cold compressor, loaded chains, buckets, pumps of different types, etc.

- Cung cấp các dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
Đến nay, Công ty Thuận Thành đã cung cấp các thiết bị,
phụ tùng cho các nhà máy bia, rượu, thực phẩm trong cả
nước. Công ty luôn có sẵn các phụ kiện, thiết bị lắp đặt, sửa
chữa trong kho và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của
khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt Công ty có đội ngũ
bảo trì, bảo dưỡng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn
cao và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24. Công ty
Thuận Thành mong muốn được phục vụ, chia sẻ những khó
khăn cũng như hợp tác lâu dài với các đối tác khách hàng.
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TS. Đinh Phương Thảo
Phó tổng giám đốc Tập đoàn POLYCO
Giám đốc CTCPĐT TM Thuận Thành

- Manufacturing bottle, basin and small parts according to specific order.
- Supporting repair and maintenance services.
Until now, Thuan Thanh has been supplying equipments, spare parts for
food and beverage factories at a national level. The Company have readily
available stocks of accessories, installing and repairing equipments to satisfy
customer demand just in time. The Company especially has a highly
professional and reliable maintenance and repair team, with a 24/7 service.
Thuan Thanh desires to support, overcome any hardships and set up longlasting business relationships with our invaluable Partners.

NNG LC TH NG M I

TRADING COMPETENCE

SUPPLYING EQUIPMENTS AND SUBSTITUTED SPARE PARTS FOR BREWERIES,
DAIRY, WINE, ALCOHOL AND FOOD PROCESSING FACTORIES
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TRADING COMPETENCE

NNG LC TH NG M I
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TRADING COMPETENCE

NNG LC TH NG M I
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OUR TOP DOMESTIC AND INTERNATIONAL CUSTOMERS

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIU TRONG N C VÀ N C NGOÀI

MT S HÌNH NH L  NIM

SOME SPECIAL IMAGES

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương thăm quan Nhà máy Bia Sài Gòn
- Phủ Lý ngày 20 - 03 - 2011.
The Vietnamese President Nguyen Minh Triet and leaders of ministries, central departments and provinces visited Sai Gon Phu Ly Brewery on March 20, 2011.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo thăm Nhà máy Bia Hà Nội - Hồng Hà do POLYCO thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Vietnamese President Truong Tan Sang and group of leaders visited Ha Noi - Hong Ha Brewery - designed, manufactured,
and installed by POLYCO.
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SOME SPECIAL IMAGES

MT S HÌNH NH L  NIM

Viện trưởng Viện Hàn lâm nghiên cứu (IBCR-Academy-UK) Nicholas S.Law trao bằng sắc phong Giáo sư viện CamBridge cho GS. TS
Đinh Văn Thuận, GS. TS Đinh Văn Nhã tại Hội nghị Khoa học quốc tế ở Đại học Nữ hoàng Anh, CamBridge UK (2/9/2014)
The head of Academy Research Center (IBCR-Academy-UK) Nicholas S.Law - Awarded Research Professor Certificate of IBCR for Prof. Dinh
Van Thuan and Prof. Dinh Van Nha at International Science and Technology Conference Queen is college, university of ambridge, England.
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MT S HÌNH NH L  NIM

SOME SPECIAL IMAGES

Đoàn SABECO và bạn bè thăm quê nhà Quỳnh Lưu, Nghệ An.
The delegation of SABECO and friends visited the homeland of the General Director in Quynh Luu, Nghe An Province.

Thăm quan trụ sở Liên hiệp quốc tại Geneva.
Visiting the United Nation office in Geneva.
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SOME SPECIAL IMAGES

MT S HÌNH NH L  NIM

Lễ khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Vũng Tàu, Công suất 100 triệu lít/ năm do liên danh nhà thầu POLYCO và Krones thực hiện.
The inauguration ceremony of Ha Noi - Vung Tau Brewery, with the capacity of 100 million liters /year, built by the cooperation between
POLYCO and Krones.
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MT S HÌNH NH L  NIM

Đoàn đại biểu của Tổ chức hợp tác
và phát triển kinh tế (OECD) và
Ngân hàng thế giới (WB).
The delegation of Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD) and World
Bank (WB) visited POLYCO.

SOME SPECIAL IMAGES

Các thế hệ thầy giáo, cô giáo ngành Nhiệt lạnh từ 1956 - 2011.
Generation of Teachers in the Thermal and Refrigeration field from 1956 - 2011.

Gia đình là tổ ấm,
là động lực của sự phát triển
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SOME SPECIAL IMAGES

MT S HÌNH NH L  NIM

