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I. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN. 

Hình thức tổ chức doanh nghiệp:  

Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi là doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty cổ 

phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  thông qua. 

Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi thành lập và hoạt động kinh doanh theo Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0104574954 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp ngày 07 tháng 04 năm 2010. 

Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài 

khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi tổ chức lực lượng và điều hành trên cơ sở điều lệ đã 
được hội đồng thành viên thông qua tháng 04 năm 2010 với các chức năng kinh doanh 
chính sau: 

� Sản xuất các cấu kiện kim loại. 

� Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da. 

� Sửa chữa máy móc thiết bị. 

� Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 

� Sản xuất linh kiện điện tử. 

� Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

� Lắp đặt hệ thống điện 

� Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điều hoà không khí. 

� Đại lý mua bán hàng hoá. 

� Buôn bán hàng gia dụng. 

� Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy. 

� Bán buôn sắt thép. 
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� Bán buôn sắt thép, vật liệu xây dựng. 

� Vận tại hàng hoá. 

� Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các dịch vụ tổ chức liên quan. 

� Quảng cáo. 

� Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

� In ấn và dịch vụ liên quan đến in. 

� Xuất nhập kh�u các mặt hàng công ty kinh doanh 

� … 

Vốn điều lệ: 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng) 

Đại diện theo pháp luật:  

Lê Thanh Hòa 

Chức vụ Tổng giám đốc. 

 

II. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - MỤC TIÊU - HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Tầm nhìn: 

Từng bước xây dựng Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi thành nhà thầu chuyên 

nghiệp, vững mạnh về tổ chức, dịch vụ và sản xuất. Phát triển theo mô hình công ty 

mẹ con, công ty thành viên và hướng tới tập đoàn trong 15 năm tới. 

2. Sứ mệnh: 

� Tạo lập và bảo vệ các giá trị bền vững  cho chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự minh 

bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức. 

� Hài hoà lợi ích của chủ sở hữu, người lao động, đối tác và cộng đồng dựa trên 

phương châm điều hành công bằng, trung thực. 
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� Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tác phong làm 

việc hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

 

 

3. Mục tiêu: 

� Tổ chức cung cấp vật tư chủ yếu cho công trình với chất lượng và dịch vụ tốt nhất. 

Lấy các nhà thầu cơ điện làm đối tác phát triển lâu dài. 

� Tổ chức và tập hợp thành nhóm các công ty có “thương hiệu” hoạt động trong các 

lĩnh vực : Đầu tư, Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ. 

� Mục tiêu Thái Chi từng bước có: 80 tỷ vốn, 50 công nhân viên, 250 tỷ doanh thu 

trước năm 2020. 

4. Hướng phát triển: 

� Doanh số: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 130% về mặt doanh số hàng năm. 

� Khách hàng: Mục tiêu tăng chất lượng khách hàng: Khách hàng luôn được quan 

tâm, chúng tôi luôn mong muốn thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng những 

năm tiếp theo, cung cấp tới khách hàng phong cách phục vụ chu đáo hoàn hảo 

nhằm đem lại mối quan hệ lâu dài, trên cơ sở đó phát triển mở rộng khách hàng 

tiềm năng. 

� Liên doanh, liên kết: Sẵn sàng liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài 

nước đầu tư phát triển mở rộng ngành hàng. 

� Quan hệ đối tác: các bộ, ngành, cơ quan trong nước, quan hệ với thị trường điện 

lạnh, thông gió và gia công cơ khí, có vị trí xác định tại thị trường khu vực. 

� Chất lượng dịch vụ sau bán hàng: Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trung thực, áp 

dụng những công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh chóng những yêu cầu của 

khách hàng, nâng cao cải thiện chất lượng, số lượng dịch vụ. 
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� Thu nhập cán bộ nhân viên công ty: Các thành viên trong công ty có thu nhập gắn 

kết với tốc độ tăng trưởng của công ty, được tham gia cổ phần của công ty, trở 

thành những người sở hữu chính công ty. 

� Giá trị cổ phần: Phấn đấu trị giá cổ phần tăng cao hơn mức phấn đấu doanh số bán 

hàng trên cơ sở quản lý khoa học sự phát triển công ty, hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. Theo kế hoạch. 

 

 

 

III. QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

1. Phạm vị khách hàng:  

� Tất cả khách hàng trong nước và nước ngoài. 

2. Quy mô khách hàng: 

� Khách hàng bán buôn: Tất cả 3 miền Bắc Trung Nam, chủ yếu là các nhà thầu cơ 

điện (M&E), nhà thầu xây lắp. 

� Khách hàng trực tiếp: Khối các cơ quan TW và các bộ ngành, ban ngành. Các 

công ty, công sở làm việc, các công trình xây dựng dân dụng, các công ty tư nhân, 

dân cư. 

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC  

1. Nguyên tắc hoạt động: 

� Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội 

đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

� Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Hội đồng thành viên. 

� Hội đồng thanh viên cử và bổ nhiệm Ban giám đốc để quản trị và  lãnh đạo điều 

hành công ty. 
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� Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về Điều hành hoạt động của công ty 

là Tổng giám đốc công ty. 

 

2. Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với phương châm “Chìa khóa của thành công chính là con người ”, vì vậy yếu tố 

nhân sự được đặt lên hàng đầu. Công ty đã và đang đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ nhân 

viên làm việc theo phong cách chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên hiện nay, chúng tôi 

đồng lòng cộng sức đem đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất. 

 

 

Hội đồng 
thành viên 

Tổng giám đốc 

GĐ 
kỹ thuật 

GĐ 
Kinh doanh 

P.tài 
chính 

P.quản trị 
Nhân sự 

P.thiết kế 
Thi công 

P.dự toán 
Kinh tế 

P.kinh 
doanh 

DV sau 
bán hàng 

GĐ 
Truyền thông 

P.truyền 
thông 
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V. NĂNG LỰC CUNG CẤP THỰC TẾ 

Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Chi trong giai đoạn đầu hoạt động chúng tôi chuyên 

cung cấp thiết bị trong ngành cơ điện và cơ điện lạnh ( điều hoà trung tâm, điều hoà 

thương mại, điều hoà dân dụng, lò xo chống rung và quạt thông gió, các công trình toà 

nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư, nhà máy công nghiệp và vật tư 

phụ…).Với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiều kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết. Chúng tôi cam 

kết mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, với chi phí thấp nhất. 

            Lấy chữ “Tín” làm tiền đề cho suy nghĩ và cũng là kim chỉ nam cho quá trình hoạt 

động phát triển của công ty.  

Ý thức được sự phát triển của chúng tôi gắn liền với sự ổn định và gia tăng về lợi ích 

của khách hàng, chúng tôi luôn không ngừng tìm kiếm các thiết bị mới, công nghệ tiên 

tiến nhằm giúp khách hàng giải quyết các mâu thuẫn trong bài toán đầu tư, áp dụng giải 

pháp tốt nhất và kiểm soát chi phí. Nhằm tiết kiệm chi phí ban đầu, tiết kiệm chi phí vận 

hành, tối ưu hoá lợi ích khi sử dụng từ đó mang lại lợi ích cho cả hai bên. 

            Hiện tại Thái Chi là nhà phân phối các sản phẩm, nhãn hiệu:  SUMIKURA xuất xứ 

Malaysia, DAIKIN xuất xứ Thailan, PANASONIC xuất xứ Thailan và MIDEA xuất xứ 

Tung Quốc và các loại quạt thông gió nhãn hiệu VENTS xuất xứ Ukrina, lò xo chống 

rung nhãn hiệu MEIHUAN xuất xứ Trung Quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của các công trình dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam. 

            Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ 

đối tác bền lâu, cùng nhau mang lại lợi ích cho chính mình, cho cộng đồng và cho xã hội.  

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!. 
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VI. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH VÀ ĐƠN VN TIÊU BIỂU MÀ CÔNG TY THÁI CHI 

ĐÃ THỰC HIỆN THI CÔNG HOẶC CẤP VẬT TƯ. 

STT TÊN CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN 

1 Công ty Thiên Nông Cấp điều hoà 

2 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội Cấp điều hoà 

3 Công ty cổ phần xây dựng số 1 sông hồng Cấp điều hoà 

4 Cty TNHH tư vấn thiết kế tương lai mới Cấp điều hoà 

5 Công ty CP tư vấn tập đoàn Hà Nội Cấp điều hoà 

6 VP tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc Cấp điều hoà 

7 Công ty CP cáp quang Việt Nam – OFC Cấp điều hoà 

8 Trường Trung cấp nghề số 17/ BQP Cấp điều hoà và thi công 

9 Viện da liễu trung ương Cấp điều hoà và thi công 

10 Công ty cổ phần thương mại Hàng Da Cấp điều hoà và thi công 

11 Viện tai mũi họng Trung Ương Cấp điều hoà và thi công 

12 Trường Tiểu học Kim Liên Cấp điều hoà và thi công 

13 Bệnh viện E Cấp điều hoà và thi công 

14 Ủy ban dân tộc Cấp điều hoà và thi công 

15 Bệnh viện Lão khoa Cấp điều hoà và thi công 
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16 Bảo tàng bộ công an tỉnh Tuyên Quang Cấp điều hoà và thi công 

17 
Toà nhà văn phòng công ty KT làm sạch và TM Quốc 

tế 
Cấp điều hoà và thi công 

18 Toà nhà văn phòng 230 Khương Đình, Hà Nội Cấp điều hoà và thi công 

19 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội Cấp điều hòa và thi công 

20 
Công ty CP TB và DV PTH Việt nam ( đơn vị SX quạt 

thông gió) 
Cấp lò xo chống rung 

21 Công ty TNHH Hà Hùng ( đơn vị thi công) Cấp lò xo chống rung 

22 Công ty XD và TM Đông Sơn Cấp lò xo chống rung 

23 Công ty TNHH TM Sao Sáng Việt Nam Cấp lò xo chống rung 

24 Công ty TNHH Vinasun Cấp lò xo chống rung 

25 Công ty Lanmak (đơn vị thi công) Cấp lò xo chống rung – toàn 
Park 8 – Parkhill times city 

26 Công ty Macrocoz Cấp lò xo chống rung, cho 
Vinshool 

27 Công ty CP Hawee cơ điện Nhà ở Bộ Quốc Phòng 

28 Công ty CP Hawee cơ điện Cấp lò xo chống rung, cho 
CT1 Hoàng cầu 

Mọi sự quan tâm của quý khách hàng là niềm vinh dự đối với Công ty chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn! 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI CHI 
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VII. CÁC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 
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