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Thư ngỏ
Kính gửi Quý khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Tập đoàn MKV xin gửi đến Quý khách hàng lời 
chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và thành đạt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MKV được thành lập năm 2012 hoạt động chính 
trong lĩnh vực xây dựng. Trải qua 10 năm hoạt động, hiện nay công ty đã bổ sung 
thêm nhiều lĩnh vực hoạt động khác và khẳng định được vị thế của mình trên thị 
trường Việt Nam với các khối hoạt động: Khối dịch vụ: cung cấp các dịch vụ về an 
toàn, vệ sinh lao động; khối thương mại: Cung cấp vật liệu xây dựng, nguồn hàng 
nông sản và đồ bảo hộ...; khối xây dựng được chúng tôi duy trì và tiếp tục phát 
triển trong lĩnh vực: san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng, 
công nghiệp, và nhiều công trình khác. Được các đối tác trong và ngoài nước đánh 
giá cao về năng lực cũng như chất lượng dịch vụ. Với nỗ lực sáng tạo không ngừng 
để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường và đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ 
chất lượng nhất. Sự tin tưởng của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Công 
ty chúng tôi trong những năm qua đã tạo thêm niềm tin yêu, động lực phát triển và 
sự gắn bó lâu dài của Quý khách hàng dành cho MKV

Với mong muốn luôn được sát cánh, đồng hành cùng Quý khách hàng hy 
vọng sự hợp tác của Quý khách hàng cùng với MKV góp phần nâng cao chất 
lượng cùng giá trị cho đất nước và người dân Việt Nam.

Vì vậy, chúng tối mong muốn được chung tay cùng Quý khách hàng đem lại 
giá trị tốt nhất đối với người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội. 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN HIỆP
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV
VP giao dịch: Số 23 Ngô Gia Tự, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KHỐI DỊCH VỤ

HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

KHỐI THƯƠNG MẠI

KHỐI XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

NÔNG SẢN

ĐỒ BẢO HỘ, VĂN PHÒNG PHẨM

SAN LẤP MẶT BẰNG

THI CÔNG XÂY DỰNG

VẬN TẢI HÀNG HOÁ, VLXD

DỊCH VỤ BẢO VỆ
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H
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DỊCH VỤ CUNG CẤP

• Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 
44/2016/NĐ-CP

• Huấn luyện sơ cấp cứu theo Thông tư 19/2016/TT-BYT

• Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/
NĐ-CP

• Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

• Huấn luyện Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 
theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP

• Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh 
mục Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH 

• Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/
NĐ-CP

• Quan trắc môi trường định kỳ, lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường

• Lấy mẫu và phân tích nước lọc, nước thải

• Khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề 
nghiệp

• Đào tạo, cấp chứng chỉ nghề vận hành máy, thiết bị yêu 
cầu nghiêm ngặt.

• Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho công ty, nhà máy.
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN , VỆ SINH LAO ĐỘNG
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
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CÔNG VĂN CÔNG BỐ ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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I. CUNG CẤP CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng phục vụ các công trình công nghiệp; 
các dự án khu công nghiệp, điện, đường, trường, trạm hoặc công trình dân dụng.

Với kho bãi có quy mô lớn, chúng tôi luôn đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp tới 
khách hàng có nhu cầu:
- Cát xây dựng: Cát vàng, cát xây trát, cát san lấp, cát đen, cát đổ bê tông...
- Các loại sỏi, đá: Sỏi rải đường, sỏi rải mặt đường bê tông, sỏi trang trí; sỏi, đá 
đổ bê tông; đá bờ kè... với nhiều kích cỡ và chủng loại khác nhau.
- Đất san lấp mặt bằng
- Các loại vật liệu khác: Xi măng, sắt thép các loại, gạch các loại
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ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
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Công ty Cổ phần tập đoàn MKV hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm bao gồm:
- Cung cấp gạo chất lượng cao cấp.
- Cung cấp nông sản và thực phẩm sạch: gạo, ngô, khoai, đỗ... và các loại thịt gia súc, 
gia cầm như: gà, lợn, cá, bò,... cho hệ thống siêu thị.
- Cung cấp các mặt hàng nông sản, thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, doanh nghiệp 
trong và ngoài khu công nghiệp.
- Cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất: bia, rượu, thức ăn chăn nuôi, bánh 
kẹo, các cơ sở sản xuất tư nhân chế biến nông sản,...
- Cung ứng sản phẩm nông sản, thực phẩm cho các đại lý, nhà phân phối...

II. CUNG CẤP CÁC LOẠI NÔNG SẢN
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
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I. SAN LẤP
- San lấp mặt bằng xây dựng kho, xưởng, nhà máy 

công ty.
- San lấp mặt bằng cho các dự án xây dựng: chung 

cư, bệnh viện, khu đô thị ...
- San lấp mặt bằng nhà dân, nhà phố

II. VẬN TẢI
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Chuyên chở, vận tải vật liệu xây dựng: Đất, cát, 

sỏi, đá...
- Xử lý thu gom các phế liệu xây dựng khác

II. THI CÔNG XÂY DỰNG
- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu 

dân cư.
- Xây dựng các công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, thuỷ lợi.
- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ
thuật, các công trình hạ tầng viễn thông.
- Xây dựng nhà các loại và các công trình dân dụng 

khác

DỊCH VỤ CUNG CẤP
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STT MÔ TẢ THIẾT BỊ MÃ HIỆU NƯỚC 
SẢN XUẤT

NĂM SẢN 
XUẤT

SỐ 
LƯỢNG

TÌNH 
TRẠNG

PHỤC VỤ THI CÔNG
1 Máy đào bánh xích Daewoo 192HP Hàn Quốc 2015 1 chiếc Tốt
2 Máy đào bánh lốp Daewoo 144HP Hàn Quốc 2015 1 chiếc Tốt
3 Máy ủi Komatsu D31P-20 70HP Nhật 2018 1 chiếc Tốt
4 Máy ủi Komatsu D40A-3 93PS Nhật 2018 1 chiếc Tốt
5 Cần cẩu bánh lốp 10T Hàn Quốc 2015 1 chiếc Tốt
6 Lu rung LIUGONG 25T Trung Quốc 2015 2 chiếc Tốt
7 Lu rung SAKAI SAKAI 12T Nhật 2018 1 chiếc Tốt
8 Lu tĩnh bánh sắt SAKAI 10T Nhật 2018 2 chiếc Tốt
9 Máy san tự hành Komatsu 108HP Nhật 2017 1 chiếc Tốt

10 Máy vận thăng 500Kg Đài Loan 2016 1 chiếc Tốt
11 Máy cắt thủy lực CPC-55A Hàn Quốc 2015 2 chiếc Tốt
12 Máy cắt bê tông đường nhựa MDC-21AST Nhật 2017 2 chiếc Tốt
13 Máy khoan bê tông ED-383K Nhật 2017 3 chiếc Tốt
14 Xe rải cáp chuyên dụng TBK-5 Nhật 2016 1 chiếc Tốt
15 Máy phát hàn 15KW HITACHI Nhật 2018 1 chiếc Tốt
16 Máy phát điện HONDA Nhật 2018 2 chiếc Tốt
17 Máy đột lỗ thủy lực CH-70 Nhật 2015 1 chiếc Tốt
18 Máy mài cầm tay dạng đĩa G-100 Đài Loan 2015 5 chiếc Tốt
19 Máy đào có gầu xúc tự hành CH-500PK Nhật 2016 2 chiếc Tốt
20 Máy đập khoan bê tông C-100A Nhật 2016 1 chiếc Tốt
21 Máy cưa cắt bê tông gạch đá PC-3050 Nhật 2016 2 chiếc Tốt
22 Biển báo nguy hiểm Việt Nam 2015 Đủ dùng Tốt
23 Rào chắn sắt Việt Nam 2015 Đủ dùng Tốt
24 Kìm, dao cắt các loại làm cáp 

điều khiển ép cốt
Nhật 2015 Đủ dùng Tốt

25 Tời kéo Nhật 2016 3 chiếc Tốt
CÁC LOẠI MÁY KHÁC

1 Máy hút chân không Trung Quốc 2016 1 chiếc Tốt
2 Kích thủy lực 5 tấn Trung Quốc 2018 3 chiếc Tốt
3 Máy trộn bê tông 500l Trung Quốc 2018 1 chiếc Tốt
4 Máy đầm bê tông đầm dùi Trung Quốc 2015 2 chiếc Tốt
5 Máy khoan đá 80mm Đức 2015 2 chiếc Tốt

Và nhiều trang thiết bị hiện đại khác...

NĂNG LỰC THIẾT BỊ
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CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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DỰ ÁN SAN LẤP TẠI KCN BÁ THIỆN II

- Nội dung công việc: San lấp mặt bằng tại KCN Bá Thiện
- Địa chỉ: KCN Bá Thiện, xã Thiện Kế, huyện Bình xuyên, Vĩnh Phúc
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DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY TẠI VĨNH PHÚC

- Nội dung công việc: San lấp mặt bằng thi công nhà máy
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất 
đến Quý Khách hàng/Đối tác đã tin tưởng, hợp tác và ủng hộ chúng tôi trong quãng 
thời gian qua.

Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý Khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ 
của chúng tôi trong thời gian qua, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV đã đạt được 
những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc 
trong những bước tiến đầu.

Với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV, tài sản và giá trị lớn nhất chính là lòng 
tin, là sự ủng hộ của Quý Khách hàng/Đối tác với những sản phẩm dịch vụ mà Công 
ty cung cấp cũng như đối với mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chân thành mà chúng 
tôi luôn dành cho khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng/Đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và 
thịnh vượng. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV luôn mong muốn được đồng 
hành và sẵn sàng phục vụ Quý Khách hàng/Đối tác trên con đường phát triển mạnh 
mẽ và bền vững của mình.

Trân trọng!

Thank You!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MKV

VP Giao dịch: Số 23 Ngô Gia Tự, Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

0211 6 272829

cskh@mkv.vn

Lời cảm ơn




