
CÔNG TY TNHH 

THANG MÁY ĐÔNG DƯƠNG

“Chuyển động nhẹ nhàng, 

bền bỉ với thời gian”



PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG



CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐÔNG DƯƠNG

 Tên giao dịch : DONG DUONG ELEVATOR CO., LTD

 Trụ sở chính và Nhà máy : Số 137/1A Bình Quới,

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Website : www.dongduongelevator.com

Năm thành lập : Năm 2006 (ĐKKD số 0304564509 do

Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 16/08/2006)

Vốn điều lệ : 10.000.000.000 VNĐ



Ngành nghề chính :

Sản xuất hệ thống thang máy – thang cuốn –

băng tải – cầu trục.

 Lắp đặt, bảo trì hệ thống thang máy – thang cuốn

– băng tải – cầu trục.

 Mua bán, lắp đặt thiết bị – vật tư ngành điện –

điều khiển tự động – máy phát điện.





PHẦN II

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG



Chính sách chất lượng

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là

chìa khóa của sự thành công và phát triển

của Công ty TNHH Thang máy Đông

Dương. Chúng tôi đặt việc xây dựng

chính sách chất lượng như là một trong

những chiến lược sản xuất kinh doanh

quan trọng nhất của Công ty.





 Sản phẩm bàn giao luôn đạt các tiêu chuẩn chất

lượng, an toàn, chi phí hợp lý và luôn làm khách

hàng hài lòng;

 Thi công đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả tốt nhất

cho công trình;

 Đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán

bộ công nhận viên;

 Duy trì và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008



PHẦN III

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM



CHỨNG NHẬN & CHỨNG CHỈ











NĂNG LỰC SẢN XUẤT



Sơ đồ tổ chức Nhà máy sản xuất



Mỗi năm Công ty Thang máy Đông Dương

tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về

chuyên môn cho các công nhân tại nhà

máy trong vòng 2 tháng. Ngoài ra thường

xuyên tổ chức các khóa hướng dẫn cách

sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật

nhằm đảm bảo chất lượng thang máy sản

xuất đạt tiêu chuẩn tốt nhất mà công ty đã

đề ra



Danh mục máy móc – thiết bị















NĂNG LỰC NHÂN SỰ



Cơ cấu nhân sự của Công ty













PHẦN IV

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 



Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Nhà máy sản xuất cọc vách nhựa uPVC

02 Thang máy tải hàng kèm người hiệu Đông Dương, tải trọng 6000Kg, tốc độ 30m/phút, 

02 điểm dừng, cabin 02 cửa thông nhau



Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Xưởng Sauce

01 Thang máy tải hàng kèm người hiệu Đông Dương, tải trọng

3000Kg, tốc độ 60m/phút, 06 điểm dừng, cabin 02 cửa thông nhau

02 Thang máy tải hàng kèm người hiệu Đông Dương, tải trọng

2000Kg, tốc độ 60m/phút, 06 điểm dừng, cabin 02 cửa thông nhau





Phòng trưng bày

Mercedes - Phú Mỹ Hưng

02 Thang máy tải ô tô hiệu

Đông Dương, 

tải trọng 3000Kg, tốc độ

60m/phút, 04 điểm dừng, 

cabin 02 cửa thông nhau



Nhà máy Giày Kingmaker Việt Nam 

Khu công nghiệp Vsip Bình Dương

05 Thang máy tải hàng kèm người

hiệu Đông Dương, tải trọng 2000Kg, 

tốc độ 30m/phút, 04 điểm dừng



Nhà máy Công ty TNHH May Quốc tế Chutex

Khu công nghiệp Vsip Bình Dương

04 Thang máy tải hàng kèm người hiệu Đông

Dương, tải trọng 2000Kg, tốc độ 30m/phút, 

03 điểm dừng



Trung tâm Hội Nghị Hành Chính – Chính Trị tỉnh Trà Vinh

04 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương, tải trọng 1000Kg, tốc độ 60m/phút, 02 điểm dừng

02 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương, tải trọng 630Kg, tốc độ 60m/phút, 04 điểm dừng

04 Thang cuốn hiệu Fuji 



Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 03 điểm dừng

02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 04 điểm dừng



Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 03 điểm dừng

02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 02 điểm dừng



Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh

06 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Ms - Toshiba , tải trọng 1600Kg, tốc độ 90m/phút, 08 điểm dừng

01 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Ms - Toshiba , tải trọng 1600Kg, tốc độ 60m/phút, 03 điểm dừng



Bệnh viện Y học Cổ truyền

tỉnh Kiên Giang

04 Thang máy tải giường bệnh và

người hiệu Nippon - Malaysia, 

tải trọng 1050Kg, tốc độ 60m/phút, 

04 điểm dừng



Khách sạn Hải Đăng – Kiên Giang (Sea Light)

03 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương, tải trọng 630Kg, 

tốc độ 105m/phút, 19 điểm dừng



Cao ốc Văn phòng Cholimex

02 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương, tải trọng 750Kg, tốc độ 90m/phút, 09 điểm dừng



Nhà Điều hành Sản Xuất Kinh doanh Bưu Điện tỉnh Bến Tre

02 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương, tải trọng 1000Kg, 

tốc độ 90m/phút, 11 điểm dừng



Cao ốc Tổng Công nghiệp Sài Gòn

02 thang máy tải khách hiệu Nippon, 

tải trọng 1000Kg, 14 điểm dừng

Trụ sở Vietcombank Quảng Bình

03 thang máy tải khách hiệu Nippon, 

tải trọng 1150Kg, 11 điểm dừng

Khách sạn Hòa Bình – Long Xuyên

03 thang máy tải khách hiệu Đông Dương, 

tải trọng 800Kg, 10 điểm dừng


