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1. THƯ CHÀO HÀNG 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Chào mừng quý Khách hàng đến với Công ty TNHH  NOVO VIỆT NAM, Công 

ty chuyên sản xuất Van, Ren đồng với công nghệ tối tân của Nhật Bản và đội ngũ lao 

động sáng tạo nhất Việt Nam. Nhà máy Van, Ren đồng NOVO được thành lập với mục 

đích sản xuất và cung cấp các sản phẩm mang tiêu chuẩn của Châu Âu đến với người 

dân Việt Nam. Điểm khác biệt nhất giữa NOVO VIETNAM và các doanh nghiệp khác 

là cam kết đem đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất theo tiêu chuẩn Châu 

Âu trên công nghệ máy móc và kĩ thuật từ Nhật Bản. Toàn bộ dây chuyền máy móc 

hiện đại của chúng tôi được nhập trực tiếp từ Cộng Hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Đài 

Loan kết hợp với nguyên liệu sản xuất chất lượng cao nhất được nhập từ Nam Mỹ. 

Do vậy chúng tôi bảo đảm tất cả sản phẩm của NOVO VN được bảo hành 24 

tháng kể từ ngày xuất bán. 

Công ty NOVO VN cam kết đem lại sản phẩm an toàn nhất, dịch vụ tốt nhất cho 

từng khách hàng. Chúng tôi có xưởng cơ khí hiện đại có thế tự sản xuất van, ren và phụ 

kiện trong thời gian ngắn, do đó có thể đáp ứng được các đơn hàng đặc thù đòi hỏi tiến 

độ gấp của khách hàng. Ngoài ra, nhà máy chúng tôi được điều hành và giám sát chất 

lượng bởi các kĩ sư Châu Âu giàu kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm tra 

công nghệ chặt chẽ và có chất lượng cao theo chuẩn Châu Âu. 

Mặc dù chúng tôi cung cấp những sản phẩm chất lượng cao nhưng giá cả luôn rất 

cạnh tranh. Chúng tôi có chính sách chiết khấu sản phẩm rất ưu đãi dành cho khách 

hàng. 

Chúng tôi mong sẽ có cơ hội gặp mặt để thảo luận một cách chi tiết với quý khách, 

nhằm xây dựng mối quan hệ hữu hảo và đem lại lợi ích cho đôi bên. 

Chúng tôi xin gửi bản báo giá mới nhất để quý khách tham khảo, nếu cần thông 

tin trợ giúp xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. 

              Trân Trọng kính thư.                      ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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1. SALES LETTER 

 

Dear Sir/ Madam 

 Welcome to Novo VIETNAM CO., LTD, Specializing in producing copper 

valves with Japan's latest technology and the most innovative labor force in Vietnam. 

Copper Valve Factory NOVO was established for the purpose of manufacturing and 

supplying standard products of Japan to the people of Vietnam. The biggest difference 

between NOVO VIETNAM and other companies is our commitment to providing our 

customers with the best quality products in accordance with European standards in 

machinery and technology from Japan. Our entire line of modern machinery is imported 

directly from the Germany, Japan, and Taiwan combined with the highest quality 

imported materials from South America. 

Therefore, we guarantee that all NOVO products are guaranteed 24 months 

from the date of sale. 

 NOVO VN is committed to providing the safest products, best service for every 

customer. We have a modern mechanical workshop that can produce valves, fittings 

and accessories in a short period of time, thus can meeting specific customers 

requirements that require urgent customer schedules. In addition, our factory is operated 

and supervised by experienced Japanese engineers to ensure that our products are tested 

in strict quality and European quality standards. 

 Although we provide unmatched quality we are able to remain competitive on 

price, and as we are new to the Vietnamese market we are offering a special discounted 

price for our customers. 

 I hope we can arrange a meeting soon to discuss details, building towards 

working together in the future and bringing benefits to both our companies. 

 I have attached our latest price list for your viewing, and any further information 

you require please contact me on the below details. 

Kind Regards !     COMPANY REPRESENTATIVES 
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2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

1. Tên nhà máy  : Công ty TNHH NOVO VIỆT NAM 

2. Tên giao dịch    : NOVO VIETNAM CO.,LTD 

3. Tên thương hiệu   :                NOVO  

4. Địa chỉ  nhà máy   : Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 

Điện thoại   : 0246. 259.3386 

Website   : www.novovietnam.com.vn 

Email                 : novovietnam@gmail.com 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY: 

Công ty TNHH NOVO VIỆT NAM ( NOVO) được thành lập ngày 11 tháng 5 

năm 2017 theo giấy phép kinh doanh số 0107840354, NOVO VN là 1 doanh nghiệp 

hiện đại nhất Việt Nam trong giai đoạn hiện nay về sản xuất Van, Ren đồng. Tổng mức 

kinh phí đầu tư cho nhà máy gần 500 tỷ đồng.  

Công ty TNHH NOVO VIỆT NAM tự hào là một trong những công ty kinh doanh 

và sản xuất Van, Ren đồng hiện đại nhất tại Việt Nam có nhà máy cơ khí chế tạo khuôn 

mẫu cho Van và phụ kiện. Ngoài những Van và phụ kiện ở trong tiêu chuẩn Việt Nam 

và Quốc tế thì NOVO VN có thể chế tạo các loại Van, Ren phi tiêu chuẩn theo yêu cầu 

của khách hàng một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ các dự 

án lớn.  

Công ty TNHH NOVO VIỆT NAM sở hữu dây chuyền thiết bị máy móc mới, 

tiên tiến và hiện đại nhất được mang trực tiếp từ CH Liên Bang Đức về. Các máy cái 

(máy chính) được nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ những hãng hàng đầu về công 

nghệ chế tạo máy sản xuất Van, Ren và phụ kiện hàng đầu Châu Âu. 

Trong thời gian gần đây, Ban lãnh đạo nhà máy cùng các chuyên gia tư vấn từ 

nước ngoài được mời về đã luôn nỗ lực hết mình để cho ra các sản phẩm Van, Ren và 

phụ kiện chất lượng nhất Việt Nam nhằm phục vụ cho các công trình xây dựng Quốc 

gia và giúp nhà máy không ngừng phát triển.  

http://www.novovietnam.com/
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Hình ảnh 1: Nhà máy trong quá trình vận hành sản xuất 

        The factory in the producing process 

2. COMPANY INTRODUCTION 

Company name : NOVO Viet Nam Company Limited 

Head quater Address: Vien Noi village, Van Noi town, Dong Anh district, Ha Noi 

City 

Tel   : 0246.259.3386    

Website   : www.novovietnam.com.vn 

Email                 : novovietnam@gmail.com 

The Company’s formation and development process: 

NOVO VIETNAM Company Limited (NOVO) was established on May 11th, 

2017 according to business license No. 0107840354. NOVO VN is a leading company 

in the copper valve industry in Vietnam, with total investment estimated over 500 

trillion VND. 

NOVO VIETNAM CO., LTD is proud to be one of the most modern valve 

manufacturing and trading companies in Vietnam with a molding factory for valves and 

accessories. In addition to Valves and accessories in Vietnam and International 

standards, NOVO VN can manufacture the standard Valves and accessories according 

http://www.novovietnam.com/
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to customer requirements as quickly as possible, response the requirements of quality 

and advanced degree of large projects. 

NOVO VIETNAM CO., LTD owns a new, advanced and modern machinery and 

equipment line which is brought directly from Germany. The machines (main engines) 

are imported in 100% new units from the leading manufacturers of manufacturing 

technology of valves, valves and accessories in Europe. 

In recent times, the factory leaders and consultants from abroad have been invited 

to do their best to produce the highest quality products of Valves, Rings and Accessories 

in Vietnam. The national construction works and help the plant constantly develop. 
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3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 

 

 
 

4. NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY 

- Tổng số cán bộ công nhân viên           : 108 người. 

- Trình độ kỹ sư         : 13 người. 

- Trình độ Đại học             : 16 người. 

- Trình độ Trung cấp              : 17 người. 

- Viên chức + công nhân bậc cao  : 62 người. 

      Công ty TNHH NOVO VIỆT NAM đã tập trung được đông đảo cán bộ là những kỹ 

sư giỏi cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật tay nghề cao và có kinh nghiệm cùng sự 

hợp tác và tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản. 
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3. STRUCTURE OF THE COMPANY 

 
 

4. NUMBER OF EMPLOYEES 

- Total personnel                                                                                       : 108 people.  

- Engineer Level                                              : 13 people.  

- University degree                                          : 16 people.  

- Intermediate                                               : 17 people.  

- Officers, workers higher                                    : 62 people.  

NOVO VIET NAM co., Ltd has highly skilled and experienced engineers and technical 

staffs and direct cooperation and consultation from experts from Japan. 
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5. CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU 

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm van, ren đồng( Van lá, van cửa, van bi và các 

phụ kiện kim loại) . 

- Sản xuất và kinh doanh vật tư ngành cấp, thoát nước, khí gas, dầu mỏ. 

- Cung cấp vật tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và nhà ở. 

- Tham gia tư vấn thẩm định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật tư cấp 

thoát nước. 

- Vận tải các loại sản phẩm, vận chuyển vật tư bằng ô tô theo hợp đồng và theo tuyến 

cố định. 

- Đại lý xuất nhập khẩu, nhập khẩu ủy thác các sản phẩm chất lượng cao từ nước ngoài. 

 

 

5. THE MAJOR BUSINESS 

- Production and sale of plastic products (HDPE, UPVC, PPR plastic fittings 

production).  

- Production and trade in building materials  

- Construction of civil, industrial, transport, irrigation, technical infrastructure and 

housing.  

- Construction of underground, underwater tunnel construction, underground 

construction of dam irrigation and electricity.  

- Consulting appraisal, consulting and technology transfer in the field of construction .  

- Transportation of goods and passenger transportation by automobiles under contract 

and on fixed routes.  

- Sales agents consigned goods. 
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6. NĂNG LỰC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT/ EQUIPMENT 

CAPACITY AND PRODUCTION LINES 

1. Năng lực cung ứng van, ren đồng và các phụ kiện: 

NOVO VIỆT NAM là thương hiệu mới nhưng đươc các đối tác đánh giá là 

đầy tiềm năng, uy tín và đang đạt được những dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Van, ren đồng và phụ kiện trên thị trường 

nhờ lối tư duy đột phá và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. 

Trong năm 2017 NOVO Việt Nam cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm sau: 

 Dòng sản phẩm van, vòi đồng cao cấp NOVO 

- Van cửa đồng nối ren                       : Đường kính 15 - 50 

- Van cửa ép nhựa                               : Đường kính 15 - 50 

- Van 1 chiều lá đồng                          : Đường kính 15 - 50 

- Van 1 chiều lò xo đồng                     : Đường kính 15 - 50 

- Van bi đồng tay gạt mạ kẽm             : Đường kính 15 - 20 

- Van bi đồng tay gạt                           : Đường kính 8 - 50 

- Van bi đồng tay bướm                       : Đường kính 15 - 20 

- Van bi đồng liên hợp ren trong          : Đường kính 15 - 20 

- Van bi đồng liên hợp ren ngoài         : Đường kính 15 - 20 

- Rọ đồng                                             : Đường kính 15 - 50 

- Vòi đồng                                            : Đường kính 15 - 20 

- Y lọc                                                   : Đường kính 15 - 50 

- Các loại sản phẩm van góc đồng       : Đường kính 15 - 20 

 Dòng sản phẩm van, vòi đồng KUMA 

- Van cửa đồng nối ren                         : Đường kính 15 - 50 

- Van cửa ép nhựa                                : Đường kính 15 - 50 

- Van 1 chiều lá đống                           : Đường kính 15 - 50 

- Van 1 chiều lò xo đồng                      : Đường kính 15 - 50 

- Van bi đồng tay gạt                            : Đường kính 15 - 50 

- Van bi đồng tay bướm                       : Đường kính 15 - 20 

- Vòi đồng tay gạt                                : Đường kính 15 - 20 

 Dòng sản phẩm van, vòi hợp kim RYO 

- Van bi hợp kim tay bướm                  : Đường kính 15 - 20 

- Van bi hợp kim tay gạt                       : Đường kính 15 - 50 

- Vòi hợp kim                                       : Đường kính 15 - 20 
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1. Capacity provided brass valve, brass insert and accessories.  

NOVO VIET NAM is a new trademark but is rate by partners by partners as 

potential and prestige and is gaining important judgement in the fields of 

manufacturing and trading of brass valve, brass insert, fittings and accessories in 

the market thanks to based on innovative thinking and high quality human 

resource. 

 NOVO high-grade brass valve and taps. 

- Brass gate valve                                            : Diameter 15 - 50 

- Gate valve plastic compressed                     : Diameter 15 - 50    

- Brass Swing check valve                              : Diameter 15 - 50     

- Brass Spring check valve                              : Diameter 15 - 50     

- Brass ball valve                                             : Diameter 15 - 50     

- Brass ball valve with butterfly handle          : Diameter 15 - 50            

- Brass combination ball valve, female           : Diameter 15 - 50     

- Brass combination ball valve, male              : Diameter 15 - 50     

- Brass foot valve                                            : Diameter 15 - 50   

- Brass taps                                                      : Diameter 15 - 50  

- Y Strainer                                                      : Diameter 15 - 50   

 KUMA valve, taps products label. 

- Brass gate valve                     

- Gate valve plastic compressed                  

- Brass Swing check valve                        

- Brass Spring check valve                   

- Brass ball valve                        

- Brass ball valve with butterfly handle                    

- Brass taps                              

 RYO valve, taps products label. 

- Ball valve with butterfly handle RYO                     : Diameter 15 - 20 

- Ball valve with lever handle RYO                           : Diameter 15 - 50 

- Taps RYO                                                                : Diameter 15 - 20 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

2. Danh mục các máy móc thiết bị sản xuất 

The list of manufacturing machinery and equipment  

Máy quang phổ Spectromax                     Optical Spectrometer  Spectromax 

 Công dụng/ Usage 

   - Sử dụng dãy quang phổ phân tích thành 

phần kim loại/ Use a spectrum analyzer to 

analyze metal components  

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

- Chương trình phân tích/ Analytical program 

          Fe-01,01SP,10,20,30,40,50 

 Al-01,01SP,10 

         Cu-01,01SP,10 

Tổng giá trị/ Total price:    

   - Số lượng 1 chiếc/ Amount 1 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price: 1,524,055,452 VNĐ 

Máy phay CNC Hartford HCMC1000               Milling machine CNC Hartford 

 Công dụng/ Usage 

   - Gia công chính xác các bộ phận sản phẩm/ 

Accurately machined parts of the product. 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 2 chiếc/ Amount 2 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  4,243,713,326 VNĐ 
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Máy dập nóng  D80-D200                                              Punching machine  

 

Công dụng/ Usage 

   - Máy dập nóng sử dụng lực dập lớn cùng với 

khuôn để tạo hình sản phẩm/ Punching machine 

use punching power anh mould to make product’s 

shape. 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

 

Tổng giá trị/ Total price: 3,577,072,749 VNĐ 

Máy khoan & Taro                                               Drilling & tapping machine 

MODEL: YC-150H3-6Z  Công dụng/ Usage 

   - Máy gia công thân van đến 2”/ Making valve 

body 2” 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

   - Động cơ/ Tapping motor:   7 1/2HP x  6 cái 

   - Động cơ thủy lực/ Hydraulic motor:  

       3HPx4P=1pcs, 2HPx4P=1pcs 

   - Động cơ bơm nước/ Coolant motor: 2HP 

   - Dầu bôi trơn tự động/ Automatic lubricant oil. 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 2 chiếc/ Amount 2 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  2,476,868,333 VNĐ 
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Máy cắt côn motor thủy lực 2 trục              2 Prindle face recessing machine  

     MODEL: YC-60H2-2F  Công dụng/ Usage 

   - Gia công thân van và đĩa van đến 2”/ Making 

gate valve seat body and dish area 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

   - Động cơ số 1,2/ Tapping motor number 1,2:   

 2HPx6P=2pcs (kèm biến tần Fuji-2HP =2pcs) 

   - Động cơ thủy lực/ Hydraulic motor:  

2HPx4P=2pcs 

   - Động cơ bơm nước/ Coolant motor:  1/2HP 

Tổng giá trị/ Total price:    

   - Số lượng 4 chiếc/ Amount 4 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  3,466,861,229 VNĐ 

Máy khoan & Taro bàn xoay đứng             Vertical rotary table type drilling &  

                                                                                                  tapping machine 

MODEL:  YC-150V-3R  

             & YC-110V-3R  

Công dụng/ Usage 

   - Máy gia công nắp dưới van đến 2”/ making 

bottom part of valve cover to 2” 

Đặc điểm kỹ thuật YC-150V-3R / Technical 

specification YC-150V-3R 

   - Động cơ trục dao & động cơ trục taro phải 

dùng biến tần FUJI-JAPAN, PLC của Mitsubishi 

   - Động cơ/ Tapping motor: 3HPx3 

   - Động cơ thủy lực/ Hydraulic motor:       

    3HPx4P=1pcs,  2HPx4P=1pcs 

- Động cơ bơm nước/ Coolant motor:  2HP 

- Dầu bôi trơn tự động/ Automatic lubricant oil. 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 5 chiếc/ Amount 5 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  4,158,041,139 VNĐ 
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Máy tiện CNC Model H32 &H36  Linear guide CNC Lathe Model: H32 & H36 

 Công dụng/ Usage 

   - Gia công chính xác các bộ phận sản phẩm/ 

Accurately machined parts of the product. 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

Max. Swing over bed  mm φ360 

Max. Turning length mm 250 

Max. Swing over 

cross slide 
mm φ110 

Spindle nose taper   40° 

Spindle bore mm φ48 

Spindle speed rpm 4000 

Spindle motor power Kw 4 

Tổng giá trị/ Total price:    

   - Số lượng 3 chiếc/ Amount 3 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price: 1,030,115,924 VNĐ 

Máy tiện CNC                         Linear guide CNC Lathe Model: TKC 6236 

MODEL:  TKC 6236    
                TKC 6136                            

Công dụng/ Usage 

   - Gia công chính xác các bộ phận sản phẩm/ 

Accurately machined parts of the product. 

Đặc điểm kỹ thuật TKC6236 / Technical 

specification TKC 6236 

Max. swing over bed  Φ360mm 

Max. swing over cross slide Φ180mm 

Max. processing length  
chuck 490 mm/ 

collet 580mm 

Spindle bore 48mm  

Max. diameter of the bar 41mm  

Spindle speed 150-2000 rpm 

Spindle motor power  5.5kw 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 4 chiếc/ Amount 4 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price: 2,921,501,100 VNĐ 

 

 



 

 

 

18 

 

 

 

Máy thử áp suất QQJ-4-1069                                        Testing machine 

 Công dụng/ Usage 

   - Kiểm tra áp suất van/ Testing valve pressure 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

   - Công suất/ Capacity: 3kW 

Tổng giá trị/ Total price:    

   - Số lượng 2 chiếc/ Amount 2 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  557,512,817 VNĐ 

 

      

Máy tiện trục van                                                               Valve bar lathe machine 

 Công dụng/ Usage 

   - Gia công chính xác các bộ phận sản phẩm/ 

Accurately machined parts of the product. 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 2 chiếc/ Amount 2 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  397,371,830 VNĐ 
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Dầm cầu trục 15T                                                                15T Bridge crane  

 Công dụng/ Usage 

   - Nâng hạ hàng trong nhà máy/ Lifting goods 

in the factory 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

   - Tải trọng/ Weight: 15T 

Tổng giá trị/ Total price:    

   - Số lượng 1 chiếc/ Amount 1 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  3,808,500,000 VNĐ 

 

      

Máy đánh bóng bằng bi 600kg Q3210A        Crawler shot blasting Q32120A 

 

Công dụng/ Usage 

   - Dùng dể xử lý đánh bóng sau khi vật gia 

công được xử lý nhiệt khi dập/ For polishing 

treatment after the workpiece is heat-treated 

when pressed 

Đặc điểm kỹ thuật/ Technical specification 

Công suất sản xuất   (T/h) 1,5-2,5 T/h 

Lượng nguyên liệu (kg) 600 kg 

Trọng lượng lớn nhất mỗi vật 

gia công (kg) 

30 kg 

Tổng giá trị/ Total price:  

   - Số lượng 2 chiếc/ Amount 2 pcs 

   - Tổng giá trị/ Price:  350,468,516.79 VNĐ 
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Và một số máy khác/ Other machines. 

 
Tổng giá trị máy móc/ Total value of machinery: 

 

               30,347,591,151 VNĐ 
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1. GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH/ BUSINESS CERTIFICATE 
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2. GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG/ QUALITY CERTIFICATE
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HỢP ĐỒNG KINH TẾ TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

Đơn vị tính :  VNĐ 

TT Tên hợp đồng và dự án Khách hàng Giá trị hợp đồng Năm 

1 
Công ty cổ phần cấp nước 

Nghệ An 

Công ty cổ phần cấp 

nước Nghệ An 
600,000,000VNĐ 2017 

2 
Công ty cổ phần Hà Huy – 

Nghệ An 

Công ty cổ phần Hà 

Huy – Nghệ An 
1,400,000,000VNĐ 2017 

3 

Công ty CP TM VÀ Môi 

Trường Việt Nam 

(VINATEN., JSC) 

Công ty CP TM VÀ 

Môi Trường Việt Nam 

(VINATEN., JSC) 

1,000,000,000VNĐ 2017 

4 

Dự án xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch tại địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

Công ty cổ phần nước 

sạch Thái Nguyên 
Hợp đồng chiến lược 2017 

5 

Dự án xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch tại địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

Công ty TNHH MTV 

kinh doanh nước sạch 

Ninh Bình 

Hợp đồng chiến lược 2017 

6 

Dự án xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch tại địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Công ty TNHH MTV cấp 

nước và ĐT XD Đắk Lắk 
Hợp đồng chiến lược 2017 

7 

Dự án xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch tại địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

Công ty CP cấp thoát 

nước Quảng Nam 
Hợp đồng chiến lược 2017 

8 

Dự án cung cấp vật tư, thi công 

lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

nước sạch Bắc Ninh 

 

Công ty CP cấp thoát 

nước Bắc Ninh 
Hợp đồng chiến lược 2017 

9 

Dự án cung cấp vật tư, thi công 

lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

nước sạch Vĩnh Phúc 

 

Công ty CP cấp thoát 

nước Vĩnh Phúc 
Hợp đồng chiến lược 2017 
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LIST OF MAJOR ECONOMIC CONTRACTS IMPLEMENTED 

Unit : Million VNĐ 

No Project name Investor Value of contracts 

Starti

ng 

year 

1 
Water supply project in Nghe 

An 

Nghe An Clean water 

Ltd. Co. 600,000,000VND 2017 

2 Ha Huy jsc.company Ha Huy jsc.company 1,400,000,000VND 2017 

3 VINATEN., JSC 

 

VINATEN., JSC 

 

1,000,000,000VND 2017 

4 
Water supply project in Thai 

Nguyen 

Thai Nguyen Clean 

water Jsc Strategic contract 
2017 

 

5 
Water supply project in Ninh 

Binh 

Ninh Binh Clean water 

Co,.Ltd Strategic contract 2017 

6 
Water supply project in Dak 

Lak 

Dak Lak investment and 

constructtion Ltd. Co. Strategic contract 2017 

7 
Water supply project in Quang 

Nam 

Quang Nam water supply 

and drainage Jsc. Strategic contract 2017 

8 
Supply and installation of clean 

water system in Bac Ninh 

Bac Ninh water supply 

and drainage Jsc. Strategic contract 2017 

9 
Supply and installation of clean 

water system in Vinh Phuc 

Vinh Phuc water supply 

and drainage Jsc. Strategic contract 2017 
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Cảm ơn Quý khách đã tham khảo Hồ Sơ Năng Lực của Công ty TNHH 

NOVO VIỆT NAM. 

Công ty Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng sự hợp tác của chúng tôi sẽ 

mang tới cho Quý Khách sự hài lòng, sự thuận tiện và hiệu quả cao nhất trong 

hoạt động xây dựng, sản xuất và kinh doanh. 

Trân trọng cảm ơn.  

  ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 

 

 



Địa chỉ: Viên Nội - Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội
0246.259.3386

www.novovietnam.com.vn


