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COMPANY PROFILE

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI [ Contact us ]

       Chi nhánh HẢI PHÒNG
 Lô CN2.9, KCN Minh Phương Đình Vũ,
 P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
 (84 225) 8832 139
 0906 196 039
 haiphong@tanthanhcontainer.com

     Chi nhánh CẦN THƠ
 Số 2 KV Phú Thắng, P. Tân Phú
 Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
 (84 710) 3512 305
 0932 616 187
 cantho@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh VŨNG TÀU
 Tổ 8, Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa,
   H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 (84 254) 3890 379 - Fax: (84 254) 3890 378
 0909 021 704
 vungtau@tanthanhcontainer.com

       Trụ sở chính TP. HỒ CHÍ MINH
 Khu phố 4, đường Trường Sơn,
   P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 (84 28) 3722 2545 - Fax: (84 28) 3722 2535
 0906 833 068
 info@tanthanhcontainer.com

      Chi nhánh ĐÀ NẴNG
 Số 35 Trương Chí Cương, P. Hòa Cường Nam
             Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 (84 236) 3632 688 - Fax: (84 236) 3632 988 
 0905 565 855
 danang@tanthanhcontainer.com

      Chi nhánh HÀ NỘI
 Bãi hàng ga Yên Viên Nam,
 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên,
 Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 0936 697 039
 hanoi@tanthanhcontainer.com



Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh

Chúng tôi xin tri ân đến tất cả các Khách Hàng thân yêu và các bạn hàng gần xa 
đã luôn sát cánh, động viên tinh thần cho Công Ty Tân Thanh trong những lúc thuận 
lợi cũng như khó khăn. Chúng tôi nguyện là một người bạn đồng hành trong suốt 
chặng đường phát triển của quý Khách Hàng, sẵn sàng chia sẽ những khó khăn 
cũng như chung vui với sự phát triển lớn mạnh của quý Khách Hàng.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí 
Tân Thanh đã được sự động viên, hỗ trợ chân tình của tất cả các khách hàng và 
bạn hàng gần xa. Đáp lại lòng mong mỏi ấy, tập thể Công Ty Tân Thanh luôn nỗ 
lực không ngừng, cải tiến công nghệ máy móc, nâng cao trình độ quản lý, hoàn 
thiện chất lượng sản phẩm, đội ngũ nhân viên nhiệt tình được đào tạo huấn luyện 
về nghiệp vụ, chuyên môn… để từ đó hình thành một quan điểm xuyên suốt trong 
quá trình phụng sự là phục vụ khách hàng, đem lại sự hài lòng nơi khách hàng 
chính là niềm hạnh phúc lớn đối với Công Ty Tân Thanh.

LỜI TRI ÂN

We would like to thank all clients and partners who have stood by us during good 
and bad times. Our company pledges its loyalty in return, sharing customer's 
difficulties and success, leading to long-term growth.

Tan Thanh Trading Mechanic Corporation has received the encouragement, 
support and interest from customers and partners for over 20 years. In order to 
satisfy these great expectations, the entire team at Tan Thanh has been 
continuously improving technology, machinery and management skill, perfecting 
product quality, offering competitive prices complemented by enthusiastic, 
professionally trained personnel.
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Established in 1994, Tan Thanh Trading Mechanic Corporation is one of the 
leading companies providing all types of containers, trailers and logistics 
services. The company has built a strong distribution network, across 
Vietnam. As a large manufacturing and trading company, it operates with 
over 600 professional staff, which are aided by the well-known and trusted 
‘Tan Thanh Container’ brand among domestic and international 
customers.

Our business philosophy has always been: “Leading with High Quality & 
Innovation.” We strive to continually improve our production process, sales, 
service and management systems to meet demand and satisfy our 
customers’ needs and desires. All production processes, business and 
service management are strictly operated in accordance with ISO 9001: 
2015 alongside our internal quality management.

Tan Thanh is on track to become a top company successfully integrating 
with the global economy while providing world-class products and services 
within  Vietnam and internationally.

With non-stop momentum, we are proud to be one of the largest 
manufacturers and distributors of trailers and multi use containers in 
Vietnam.

Được thành lập năm 1994, Công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh 
là công ty hàng đầu tại Việt Nam về Container, Sơmi Rơmoóc và các 
dịch vụ Logistics. Công ty xây dựng được mạng lưới phân phối trên toàn 
quốc với hơn 600 nhân viên, cùng với một thương hiệu “Tân Thanh Con-
tainer” có uy tín trên thị trường, được nhiều khách hàng trong và ngoài 
nước biết đến và tin cậy.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, luôn 
cải thiện hệ thống sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu 
cầu và đem đến sự thoả mãn nhất cho tất cả các khách hàng. Tất cả 
các hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý được tuân thủ 
nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 và 
hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của công ty.

Mạnh dạn đầu tư và tiếp cận triệt để những công nghệ kỹ thuật tiên tiến 
của thế giới là cách Tân Thanh tiến nhanh hơn nữa trên con đường hội 
nhập vào nền kinh tế toàn cầu và dần đạt tới đẳng cấp quốc tế.

Với khát vọng vươn lên không ngừng, chúng tôi tự hào là nhà sản xuất 
Sơmi Rơmoóc và phân phối Container lớn nhất Việt Nam. 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ABOUT US

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh068 078



TẦM NHÌN

Trở thành một công ty đa quốc gia nổi tiếng về các sản phẩm chất lượng, 
phong cách phục vụ chuyên nghiệp và mang đến niềm tin cho khách 
hàng. 

Làm một người bạn tốt và có trách nhiệm đối với khách hàng, đối tác, 
nhân viên, cổ đông, cộng đồng và môi trường. 

SỨ MỆNH

Quản lý hiệu quả trong công việc sản xuất, phục vụ và mua bán với các 
bạn hàng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông-Nam Á. 

Làm hài lòng và giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua những sản 
phẩm chất lượng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. 

Góp phần vào sự phát triển chuỗi cung ứng logistics, và sự phát triển của 
thế giới.

VISION

Become a multinational corporation well known for high quality products, 
and a professional service style, projecting confidence to customers.

Be a good and responsible friend of customers, partners, personnel, 
shareholders, the community and the environment

MISSION

Perform effective management for production, service and sales with 
international partners, specializing in partnerships in Southeast Asia.

Create customer satisfaction while ensuring stable customer relations 
through high quality products and professional service style

Contributing to the development of the logistics supply chain while being a 
conscientious business elevating world standards.

TẦM NHÌN VÀ XỨ MỆNH VISION & MISSION

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh088 098



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CORPORATE INFORMATION

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp

Chủ tịch hội đồng quản trị/
Giám đốc điều hành

Trụ sở chính

Lĩnh vực kinh doanh

Ngày thành lập 1994

Trên 600 nhân viên

400 tỷ đồng

Tỏng số nhân sự

Vốn điều lệ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh

Kiều Công Thanh

Khu Phố 4, Đường Trường Sơn, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Sửa chữa, thiết kế, tái chế, hoán cải, sản xuất, 
mua bán và cho thuê các loại container (kho, văn 
phòng, gian hàng, nhà ở, nhà vệ sinh công cộng, 
container lạnh)

- Sửa chữa, thiết kế, mua bán, thương mại, sản xuất 
và sửa chữa các loại sơmi rơmoóc (xương, sàn, cổ 
cò, ben, bửng, bồn, terminal, v.v., theo yêu cầu) 

- Dịch vụ giao nhận vận tải.

CORPORATE INFORMATION

Enterprise Name

Chairman of the Board
of Directors/ CEO

Head office

Business Scope

Year Of Establishment 1994

Over 600 employees

400 billion vnd

Total Employees

Total Assets

0301367072Mã số thuế 0301367072Tax Code

Tan Thanh Trading Mechanic Corporation

Kieu Cong Thanh

Quarter 4, Truong Son Str., Linh Trung Ward,
Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

- Repair, design, recycle, reform, produce, 
purchase and lease containers (warehouse, 
office, stall, living house, public toilet, reefer)

- Repair, design, purchase, trade, produce and 
lease semi trailers (skeletal, low bed, flat bed, 
goose neck, tank, terminal, etc. as required)

- Provide trucking and logistic service

TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ

Số lượng nhân sự
( tính đến 31/12/2015 )

Đại học Cao đẳng Trung cấp Bậc nghề PTTH

193 75 48 145 235

QUALIFIED PERSONNEL

Number of employees
(As of 31/12/2015)

University College Intermediate Level job High school

193 75 48 145 235
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG KEY VALUES AND QUALITY POLICY

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kinh doanh: Đạo đức kinh doanh, uy tín doanh nghiệp và chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Nhân viên: Cam kết sự công bằng và khuyến khích phát triển nghề 
nghiệp.

Khách hàng: Xây dựng mối quan hệ bền vững.

Sản phẩm/dịch vụ: Luôn đổi mới và đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng.

Cộng đồng: Chung tay góp sức nhằm xây dựng một xã hội công bằng, 
văn minh.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

ĐỒNG TÂM - HỢP TÁC - THỊNH VƯỢNG chúng tôi liên tục cải tiến, nâng 
cao chất lượng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm cung 
cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn các yêu cầu của 
khách hàng và tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Hoàn thiện các chính sách lao động, điều kiện làm việc, nâng cao đời 
sống nhân viên.

KEY VALUES

Business: Business ethics, enterprise prestige, product and service quality is 
the philosophy in all activities.

Personnel: Pledging to give equality to all and encourage career 
development.

Customers: Building stable relationships.

Product / Service: Always innovating to satisfy client expectations.

Community: Contributing to build a society with civilized equality.

QUALITY POLICY

UNITY - COOPERATION - PROSPERITY We strive to continuously improve business 
management and production quality in order to supply the highest quality 
products, meet customer requirements and fulfill Standard ISO 9001:2015.

In terms of labor we make every effort to follow labor policies, 
employee-working conditions and constantly strive to improve personnel 
living standards..

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng là triết lý kinh doanh của 
chúng tôi

BUSINESS PHILOSOPHY

Building up a sustainable relationship with our customers is our company’s 
business philosophy

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh128 138



MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH DISTRIBUTION NETWORK

Hà Nội

Đà Nẵng

Quần đảo
Hoàng Sa

Quần đảo
Trường Sa

Côn Đảo

Phú Quốc

       Chi nhánh HẢI PHÒNG
 Lô CN2.9 – Khu công nghiệp MP Đình Vũ,
             P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng
 (84 225) 8832 139
 0906 196 039
 haiphong@tanthanhcontainer.com

     Chi nhánh QUẢNG NINH
 Khu CN Cái Lân, P. Giếng Đáy, Tp. Hạ Long
           Tỉnh Quảng Ninh
 (84 203) 3515 220 - Fax: (84 203) 3843 929
 0906 485 668
 quangninh@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh LẠNG SƠN
 Tầng 2 tòa nhà CTCP VP Tổng hợp Lạng Sơn
 69 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
 (84 205) 6253 107
 0932 050 755
 langson@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh HÀ NỘI
 Bãi hàng ga Yên Viên Nam, đường Hà Huy Tập,
 Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 0936 697 039
 hanoi@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh VŨNG TÀU
 Tổ 8, Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa,
   H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 (84 254) 3890 379 - Fax: (84 254) 3890 378
 0909 021 704
 vungtau@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh BÌNH ĐỊNH
 QL1A Tổ 3, KV 8, P. Trần Quang Diệu,
   Tp. Qui Nhơn, Bình Định
 (84 236) 3632 688 - Fax: (84 236) 3632 988 
 0938 373 955
 quynhon@tanthanhcontainer.com

      Chi nhánh CẦN THƠ
 Số 2, khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú,
             Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
 (84 292) 3512 305
 0932 616 187
 cantho@tanthanhcontainer.com

        Trụ sở chính TP. HỒ CHÍ MINH
 Khu phố 4, đường Trường Sơn,
   P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 (84 28) 3722 2545 - Fax: (84 28) 3722 2535
 0906 833 068
 info@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh PHÚ QUỐC
 Cảng Vịnh Đầm, Tổ 11 Ấp Suối Lớn
   X. Dương Tơ, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang
 (84 297) 3703 028
 0939 119 864
 phuquoc@tanthanhcontainer.com

       Chi nhánh ĐÀ NẴNG
 Số 35 Trương Chí Cương, P. Hòa Cường Nam
             Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 (84 236) 3632 688 - Fax: (84 236) 3632 988 
 0905 565 855
 danang@tanthanhcontainer.com

Tp. Hồ Chí Minh

Ha Noi

Đa Nang

Hoang Sa
Paracel islands

Phu Quoc
island

      HAI PHONG Depot
 Lot 2.9 CN, MP Dinh Vu Industrial Zone,
             Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City
 (84 225) 8832 139
 0906 196 039
 haiphong@tanthanhcontainer.com

    QUANG NINH Depot
 Cai Lan Industrial Park, Gieng Day Ward,
 Ha Long City, Quang Ninh Province
 (84 203) 3515 220 - Fax: (84 203) 3843 929
 0906 485 668
 quangninh@tanthanhcontainer.com

      LANG SON Depot
  Level 2 Lang Son CTCP General Office Supplies
  69 Ngo Quyen St., Vinh Trai Ward, Lang Son City
  (84 205) 6253 107
  0932 050 755
  langson@tanthanhcontainer.com

 HA NOI Depot
 Yen Vien Nam station, Ha Huy Tap street,
 Yen Vien town, Gia Lam district, Hanoi city
 0936 697 039
 hanoi@tanthanhcontainer.com

      VUNG TAU Depot
 Group 8, Tan Loc Hamlet, Phuoc Hoa Commune,
 Tan Thanh Dist., Ba Ria - Vung Tau Province
            (84 254) 3890 379 - Fax: (84 254) 3890 378
            0909 021 704
  vungtau@tanthanhcontainer.com

      BINH DINH Depot
 1A Group 3, KP 8, Tran Quang Dieu Ward,
   Quy Nhon city, Binh Dinh
   (84 236) 3632 688 - Fax: (84 236) 3632 988 
   0938 373 955
 quynhon@tanthanhcontainer.com

      CAN THO Depot
 2 Quarter Phu Thang, Tan Phu Ward,
 Cai Rang dist., Can Tho City
             (84 292) 3512 305
              0932 616 187
 cantho@tanthanhcontainer.com

       HO CHI MINH CITY Head Office
 Quarter 4, Truong Son St.,
 Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., HCM City
 (84 28) 3722 2545 - Fax: (84 28) 3722 2535
 0906 833 068
 info@tanthanhcontainer.com

       PHU QUOC Depot
 Vinh Dam Port, Nest 11, Suoi Lon Hamlet, Duong To Ward
             Phu Quoc District, Kien Giang Province
 (84 297) 3703 028
 0939 119 864
 phuquoc@tanthanhcontainer.com

      DA NANG Depot
 No.35 Truong Chi Cuong Street, Hoa Cuong Nam Ward
             Hai Chau Dist., Da Nang City.
 (84 236) 3632 688 - Fax: (84 236) 3632 988 
  0905 565 855
 danang@tanthanhcontainer.com

Ho Chi Minh City

Truong Sa
Paracel islands

Con Dao
island
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Công ty có hơn 600 nhân viên, bao gồm nhân viên văn phòng, công nhân 
và kỹ sư tay nghề cao.

QUY MÔ NHÀ XƯỞNG

Hệ thống nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, trung tâm trưng bày, bãi đậu xe, 
bãi container quy mô hơn 160.000 m2, cùng với các trang thiết bị, máy 
móc cơ khí hiện đại.

Với tổng đầu tư vào nhà máy và máy móc, thiết bị sản xuất hơn 2000 tỷ 
đồng, công ty có khả năng cung cấp từ 2000 - 3000 sơmi rơmoóc, 300 
container văn phòng và 200 container lạnh các loại hàng năm.

PRODUCTION CAPACITY

The company has over 600 employees, including office employees, work-
ers and skilled engineers.

WORKSHOP SCALE

The company boasts a system of workshops, yards, offices, exhibition 
centers, parking lots, and container yards with scope of over 160,000 m2, 
equipped with modern mechanical equipment.

With total investment in factory and machines and trailer production 
equipment of more than 2000 billion VND, the company is capable of sup-
plying from 2000 to 3000 semi trailers, 300 office containers and 200 reefer 
containers each year.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT & QUY MÔ NHÀ XƯỞNG PRODUCTION CAPACITY & WORKSHOP SCALE

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh168 178



Thành lập xưởng cơ khí Tân Thanh, tại Quận 2

- Nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2000 từ tổ chức Quacert
- Đưa vào hoạt động bãi 2, tại Quận Thủ Đức

2000

Thành lập công đoàn cơ sở ( lâm thời ) tại Liên đoàn lao động Quận 22001

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2002 từ tổ chức thế giới BVQI 2002

1994 Established Tan Thanh mechanical workshop, located in 2 dictrict

- Thành lập Công Ty TNHH Thương Mại & Cơ Khí Tân Thanh
- Sản xuất container văn phòng đầu tiên tại Việt Nam
- Sửa chữa và kinh doanh container lạnh tại thị trường Việt Nam

1996
- Established Tan Thanh Trading Mechanic Corporation
- Manufactured the first office container in Vietnam
- Started repairing reefer containers in Vietnam

1996

- Received Certificate of Quality Management ISO 9001:2000 from Quacert
- Put 2nd depot into operation, located in Thu Duc dictrict

2000

Established (provisional) Labor Trade Union in District 2 Labor league2001

Received Certificate ISO 9001:2002 from the international organization BVQI2002

Sản xuất lắp ráp chiếc sơmi đầu tiên mang thương hiệu KCT2006 Manufactured the first semi trailer with KCT trade mark.2006

- Nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 từ tổ chức thế giới TUV
- Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sơmi rơmoóc Tân Thanh
  tại Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM với diện tích 40,000m2

- Thành lập công đoàn cơ sở chinh thức (Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức)

2008

- Received Certificate ISO 9001:2008 from the international organization TUV
- Inaugurated Tan Thanh 40,000 m2 semi trailer factory
  in Hiep Phuoc, Nha Be, HCMC 
- Established official Labor Trade Union (via Thu Duc District labor league)

2008

- Đưa vào hoạt động chi nhánh Vũng Tàu & Đà Nẵng.
- Xuất khẩu sản phẩm container đầu tiên ra nước ngoài

2010 - Established Vung Tau branch & Da Nang branch
- Exported the first containers abroad2010

- Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy
  sơmi rơmoóc Tân Thanh II tại Quảng Ninh
- Đưa vào hoạt động chi nhánh Hải Phòng

2009 - Inaugurated Tan Thanh's second semi trailer factory in Quang Ninh
- Established Hai Phong branch 

2009

- Mở rộng kinh doanh ngành nghề sơmi rơmoóc
- Đưa vào hoạt động trạm dịch vụ sửa chữa và container lạnh (bãi 4)

2004 - Expanded semi trailer business 
- Established repair station and reefer container operation depot 42004

1994

CÁC CỘT MỐC LỊCH SỬ COMPANY MILESTONES
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CÁC CỘT MỐC LỊCH SỬ COMPANY MILESTONES

- Đưa vào hoạt động chi nhánh Lạng Sơn.
- Xuất khẩu sản phẩm đầu tiên, sơmi rơmoóc 2 tầng DST qua Ả Rập
- Thi công quán bar bằng container đầu tiên tại Việt Nam
- Đưa ra sản phẩm container spa

2012

- Established Lang Son branch 
- Exported the first double stacking trailer, to Saudi Arabia
- Built first container bar club in Vietnam
- Launched container spa product to the market

2012

- Nhận giải “Sao Vàng Đất Việt” - Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
- Nhận danh hiệu “Doanh Nghiệp TP. HCM Tiêu Biểu” từ UBND Tp. HCM
- Thành lập Chi Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tại công ty Tân Thanh
- Thành lập chi đoàn thanh niên công ty Tân Thanh (lâm thời)
- Đưa ra sản phẩm container xuất khẩu

2013

- Won “Vietnam’s Gold Star” Award – Top 100 Leading Enterprises in Vietnam
- Awarded Honorable Name “Typical HCMC Enterprise” from the People’s
  Committee of HCMC
- Established Cell of The Vietnam Communist Party 
- Established (provisional) Youth Trade Union 
- Designed export container models

2013

- Ra mắt dòng sản phẩm sơmi rơmoóc vì
  biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa™
- Đưa vào hoạt động chi nhánh Cần Thơ
- Nhà phân phối chính thức của YORK tại Việt Nam
- Nhà phân phối chính thức của SEALCO tại Việt Nam

2014

- Introduced new product line – semi trailer for Hoang Sa – Truong Sa Island
- Established Can Tho branch 
- Became the official distributor of YORK in Vietnam
- Became the official distributor of SEALCO in Vietnam

2014

2015 - Nhà phân phối chính thức của HAMMAR tại Châu Á
- Nhận giải “Sao Vàng Đất Việt” - Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

- Became the official distributor of HAMMAR SIDE LOADER in Asia
- Won “Vietnam’s Gold Star” Award – Top 100 Leading Enterprises in Vietnam 

- Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 từ tổ chức chứng nhận quốc tế QMS
- Đưa vào hoạt động chi nhánh Phú Quốc, chi nhánh Bình Định

- Received quality management certificate ISO 9001:2015 from QMS
- Established branches in Phu Quoc and Binh Dinh

2015

2016 2016

- Đạt huy chương vàng cho sản phẩm Container văn phòng
  tại triển lãm quốc tế VietBuild
- Đưa vào hoạt động chi nhánh Vũng Tàu và chi nhánh Đà Nẵng

2011
- Won the Office Container Product Gold Medal at
  VietBuild International Exhibition 
- Established Vung Tau and Da Nang branches established

2011
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LĨNH VỰC KINH DOANH BUSINESS SCOPE

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Cảng biển
Công ty giao nhận vận tải và kho bãi
Công ty xây dựng, kiến trúc, năng lượng
Dịch vụ vận tải đường bộ
Công ty khai thác mỏ, khoáng sản
Nông lâm, ngư nghiệp, kho lạnh, thực phẩm và nước giải khát
Công ty truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Sơmi Rơmoóc
Container Khô
Container Văn Phòng
Nhà Container
Container Lạnh
Dịch Vụ Cho Thuê Sơmi Rơmoóc
Dịch Vụ Vận Tải Tân Thanh
Dịch Vụ Sửa Chữa Container Và Sơmi Rơmoóc
Xe Đầu Kéo Nhập Khẩu

MAIN MARKETS

Trading ports
Yard, transportation and delivery companies
Construction, architecture and energy companies
Trucking Services
Mineral resources, exploitation companies
Agriculture, forestry, and fishery, cold storage and refreshment companies
Communication, advertisement and event organization companies

PRODUCTS AND SERVICES

Semi Trailers
Dry Container
Office Container
Container House
Reefer Containers
Semi Trailer Rental Services
Tan Thanh Transportation Services
Container And Semi Trailer Repair Services
Tractor Import
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CONTAINER KHÔ & CONTAINER VĂN PHÒNG DRY CONTAINERS & OFFICE CONTAINERS

CONTAINER KHÔ

Container khô được dùng làm phương tiện vận chuyển thủy, bộ doanh 
nghiệp có thể sử dụng container khô làm kho chứa hàng hóa, vật tư.
Container khô Tân Thanh đa dạng về kích thước: 10’, 20’, 40’, 45’.

CONTAINER VĂN PHÒNG

Được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, container văn phòng thích hợp cho các 
công trường xây dựng, xí nghiệp, cảng, kho bãi.
Chất lượng sản phẩm cao, ổn định, đồng nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001:2015
Nóc, vách container phun Foam giúp cách âm, cách nhiệt, chống thấm, 
tiết kiệm điện năng. Bên trong container được gia cố bằng khung sắt tăng 
độ bền, tuổi thọ và chống mối mọt.

DRY CONTAINERS

Dry containers - used in waterways and road transportation 
Tan Thanh dry containers have various ISO standard dimensions: 10’, 20’, 40’, 
45’ 

OFFICE CONTAINERS

Designed for convenience office containers are suitable for construction 
sites, enterprises, ports and yards.
High, stable and consistent quality meeting international standard ISO 
9001:2015
Foam injecting container roofs and walls contribute sound insulation, thermal 
insulation, anti leakage and power savings. The inner part of the container is 
consolidated by iron framing increasing the strength, life and inhibits pests.
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NHÀ CONTAINER VÀ NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CONTAINER HOUSES AND PROMINENT CHARACTERISTICS

NHÀ CONTAINER

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhà container Tân Thanh được ghép bởi nhiều container với nội thất và 
không gian tương đương với nhà xây dựng truyền thống. Có thể ứng 
dụng nhà container vào nhiều mục đích: dùng làm nhà ở, nhà tạm cư, 
văn phòng, phòng trưng bày, triển lãm…

Di chuyển, tháo lắp dễ dàng, nhanh chóng
Chắc chắn, tiện dùng bền vững với thời gian
Phù hợp với mọi địa hình, màu sắc kiểu dáng đa dạng
Cách âm, cách nhiệt tốt với công nghệ phun foam bề mặt
Màu sắc phong phú, đa dạng có thể đáp ứng mọi yêu cầu.

CONTAINER HOUSES

PROMINENT CHARACTERISTICS

Tan Thanh container houses combine several containers giving interior 
space equivalent to a traditionally constructed house. Container houses 
can be used for various purposes such as permanent living, temporary 
housing, offices, exhibition offices, etc.

Easy to move and assemble quickly
Firm, convenient and stable over time
Suitable for all terrain with various colors and shapes
Sound proofing and thermal insulating with surface foam injection technology
Various colors and shapes for all demands.
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CONTAINER LẠNH REEFER CONTAINERS

CONTAINER LẠNH

ƯU ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG NỔI BẬT

Container lạnh hoạt động chung với máy lạnh. Để máy lạnh hoạt động, 
ta nối máy lạnh với nguồn điện ở xe container, tại kho bãi của hãng tàu, 
hay ở cảng.
Container lạnh dùng vận chuyển các loại hàng hóa cần bảo quản trong 
điều kiện nhiệt độ thấp như nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm…

Việc đầu tư mang tính chất kinh tế.
Kiểm soát nhiệt độ chuẩn và bảo quản tốt thực phẩm.
Dễ dàng vận chuyển đến vị trí mong muốn, hoặc từ cơ sở này đến cơ sở 
khác mà không cần phải bốc dỡ hàng hóa
Chiếm dụng không gian tối thiểu, có thể đặt ở bất kỳ nơi nào trong công 
ty để tận dụng tối đa mặt bằng sản xuất
Có thể đặt ngay tại nơi sản xuất, thuận tiện cho việc sử dụng cũng như 
lưu trữ nguyên vật liệu, hàng hóa trước và sau khi chế biến.

REEFER CONTAINERS

PROMINENT CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS 

Reefer containers operate together with a cooling unit. Container cool-
ing units must be connected to a power source in a container yard, on 
ship, or at port. 
Reefer containers are used to transport various types of perishable goods 
such as food, agricultural, forestry and fishery products, etc.

Economical investment 
Temperature is accurately controlled to preserve contents. 
Easy to transport to desired location, to or from one unit to other unit 
without goods loading and unloading.
Occupy minimum space, can be put in any location to take advantage 
of the maximum production space
Can be put in the production area, convenient to use as well as to store 
materials and goods before and after processing
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SƠMI RƠMOÓC SEMI TRAILERS

Sơmi Rơmoóc của Tân Thanh trước khi xuất xưởng đều phải vượt qua các 
công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt về kích thước, động lực học, tải trọng, 
phanh, điện, vận hành, v.v. bằng phương pháp Quốc Tế IICL và máy móc 
nhập ngoại như máy cân chỉnh trục Hunter (Mỹ).

Với tổng đầu tư vào nhà máy và máy móc, thiết bị sản xuất Sơmi Rơmoóc 
hơn 400 tỷ đồng, công ty có khả năng cung cấp từ 2000-3000 Sơmi 
Rơmoóc mỗi năm. 

SƠMI RƠMOÓC TÂN THANH VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM

Đa dạng về chủng loại Sơmi Rơmoóc: xương, sàn, cổ cò, ben, bửng, lùn, 
terminal, bồn, siêu trường siêu trọng, thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của 
khách hàng.
Sản phẩm có chất lượng cao
Dầm chính được sản xuất bằng thép của Nhật, chịu được tải trọng cao, 
bền bỉ, phù hợp điều kiện giao thông tại Việt Nam
Bảo hành 3 năm với phụ tùng chính hãng, thời gian bảo hành, bảo trì 
nhanh chóng. Tan Thanh semi trailers meet rigid standards regarding dimension, 

dynamics, load, brakes, electricity, operation, etc., before shipping by 
international method IICL and imported machines such as The Hunter 
Axle Alignment Machine (USA).

With total investment exceeding 400 Billion VND in factory and machines, 
the company is capable of supplying from 2000 to 3000 semi trailers each 
year.

ADVANTAGES OF TAN THANH SEMI TRAILER

Many types of semi trailers: skeletal, low bed, flat bed, goose neck, tank, 
terminal, etc., customize to meet customers' needs
High quality
Main beam is made of Japanese steel which can bear high load, stable 
and suitable for transportation conditions in Vietnam
3 year warranty with brand accessories, warranty
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DỊCH VỤ SỬA CHỮA & BẢO HÀNH REPAIR & MAINTENANCE SERVICE

SƠMI RƠMOÓC

CONTAINER

Tân Thanh Container có hệ thống nhà xưởng và máy móc hiện đại, 
chuyên sửa chữa các loại sơmi rơmoóc thông dụng và chuyên dụng
Phụ tùng, linh kiện chính hãng
Nhân viên tư vấn nhiệt tình, trung thực, chính xác và nhanh chóng
Có hệ thống đo đạc và cân chỉnh hiện đại giúp cân chỉnh đầu kéo và 
sơmi rơmoóc chống ăn mòn lốp xe

Tân Thanh Container chuyên đóng mới và sửa chữa các loại container 
khô, container văn phòng, container lạnh
Sửa chữa theo tiêu chuẩn IICL
Đội ngũ công nhân lành nghề, nhiều kinh nghiệm
Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đối với container văn phòng do công ty bán 
ra và cho thuê
Cung cấp dịch vụ trong vòng 24h từ khi có yêu cầu

SEMI TRAILER 

CONTAINER

Tan Thanh Container has a modern system of workshops and machinery 
specializing in repairing certain types of common and specialized semi 
trailers.
Brand accessories and components
Faithful and passionate consultants who act quickly and accurately
Modern measuring and balancing systems to align and adjust tractors 
and semi trailers without tyre-corrosion

Tan Thanh Container specializes in making new and repairing certain 
types of dry containers, office containers and reefer containers.
Repair according to IICL standards
Align work with skill and experience 
Periodic maintenance for office containers sold and rented by
the company 
Supply services within 24 hours 
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DỊCH VỤ CHO THUÊ RENTAL SERVICES

THUÊ CONTAINER

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê và mua bán container 
các loại bao gồm container 20 feet , container 40 feet và container 40'HC 
với chất lượng tốt theo tiêu chuẩn IICL dùng cho vận chuyển hàng hoá, sử 
dụng làm kho chứa hàng. Ngoài ra chúng tôi còn là người tiên phong 
trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp container văn phòng phục vụ trong các 
công trường xây dựng.

THUÊ RƠMOÓC

Công ty Tân Thanh cho thuê tất cả các loại Sơmi Rơmoóc: sàn, xương, 
cổ cò, 20', 40', 45', 2 trục, 3 trục, hỗ trợ tối đa các khách hàng có nhu 
cầu thuê Sơmi Rơmoóc trong những lúc cấp bách hoặc dài hạn.
Thủ tục và giấy tờ để tiến hành thuê Sơmi Rơmoóc đơn giản và nhanh gọn
Hỗ trợ và tư vấn khách hàng chọn loại Sơmi Rơmoóc phù hợp với hàng 
hóa vận chuyển cũng như trọng lượng hàng hóa thích ứng với loại tải 
trọng của Sơmi Rơmoóc để tiết kiệm thời gian và cũng như tiền bạc của 
quý khách hàng.
Dịch vụ giao nhận nhanh chóng và ân cần. 

CONTAINER RENTAL SERVICE

We have over 20 years of experience renting and selling 20 and 40 and 
40-foot HC meeting quality IICL standards for goods transportation and 
storage. Tan Thanh is also the pioneer in manufacturing and supplying 
office containers for construction sites.

SEMI TRAILER RENTAL SERVICE

Tan Thanh Corp. rents all types of semi trailers including low bed, skeletal, 
goose neck 20', 40', 45', 2 axles, 3 axles, and supports customers with on 
demand semi trailers for urgent circumstances or for long term.
Procedures and documents for hiring semi trailers are simple and quick
We support and consult customers to select a suitable semi trailer for their 
goods as well as goods’ weight suitable for semi trailer load, saving 
customer time and money.
Delivery service is quick and thoughtful.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh348 358



CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN CERTIFICATES

TOP 200 GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

CHỨNG NHẬN
HỘI NHẬP WTO

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ
SEALCO

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ LOGISTIC VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP TP. HCM
TIÊU BIỂU

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TP. HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KỸ THUẬT - TP. HCM

CHỨNG NHẬN IICL CHỨNG NHẬN IICL HUY CHƯƠNG VÀNG
TRIỂN LÃM VIETBUILD TP. HCM

GOLD TRUSTED QUALITY
SUPPLIER 2016

TUV CERT
ISO 9001-2000

BVQI
Bureau veritas certification

YORK
SIMPLY MILES AHEAD

ISO 9001:2015 TOP 100 RELIABLE SUPPLIER
IN VIET NAM

TRUSTPRO BRAND CERTIFICATE OF APEA
Asia - Pacific excellency award

TOP 100 THE VIET NAM
LEADING BRANDS

TRANSPORTATION SERVICE
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TYPICAL CUSTOMERS 
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NHÀ CUNG CẤP & ĐỐI TÁC SUPPLIERS & PARTNERS
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NOTABLE PROJECTS DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NOTABLE PROJECTS

Cung cấp hệ thống container văn 
phòng cho cảng SSIT   
Supply office containers for SSIT port

Cung cấp hệ thống container văn 
phòng cho Cambodia   
Supply office container systems
for Cambodia

Thiết kế và lắp đặt container lớp học 
cho tổ chức Darui Foundation   
Design and installation of container classes 
for organizations Darui Foundation

Cung cấp container phục vụ sự kiện 
âm nhạc điện tử - ESCAPE   
Supply containers for electronic music 
event – ESCAPE

Cung cấp container phục vụ sự kiện 
sản phẩm mới của Samsung Galaxy   
Supply containers for Samxung Galaxy’s 
event to launch new product 

Cung cấp sơmi rơmoóc Double Stacking 
cho cảng Red Sea Gateway Ả Rập  
Supply Double Stacking semi trailers for 
Arab Red Sea Gateway Port

Thiết kế và cung cấp Sơmi rơmoóc 
chuyên dụng cho Cocacola   
Design and supply specialized semi trailers 
for Coca-Cola

Thiết kế và cung cấp Sơmi rơmoóc bồn 
cho cảng CMIT   
Supply spreader semi trailer for CMIT port

Cung cấp Sơmi rơmoóc chuyên dụng 
cho cảng SSIT   
Supply specialized semi trailers for SSIT port

Cung cấp Sơmi rơmoóc & Container cho 
VINLINKS

Supply specialized semi trailers & container 
for VINLINKS
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NOTABLE CONTAINER PROJECTSDỰ ÁN CONTAINER TIÊU BIỂU
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HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU - TYPICAL ACTIVITIES

Tổ chức và tham gia các hội thi, tạo 
sân chơi cho cán bộ nữ công.

Organize and participate in the contest, 
create a playground for the female 
employees.

Tham gia các ngày hội tuyển dụng việc làm 
tại khu vực Tp. HCM   

Participation in the job festival day at Ho Chi 
Minh city

Tổ chức các buổi đào tạo tìm hiểu về 
luật lao động cho CBCNV

Organize training sessions to find out labor 
law for officers and employees

Trao tặng 2 xe cứu thương cho bệnh 
viện quận Thủ Đức.

Awarded two ambulance for Thu Duc 
hospital

Hoạt động đào tạo phòng chống cháy 
nổ thường niên tại nhà máy sản xuất.

Annual fire-prevention training activities at 
factory

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU - TYPICAL ACTIVITIES

Lễ ra mắt sản phẩm mới, đóng góp 1 tỷ 
đồng vì biển đảo quê hương  

New product launch, contributing 1 billion 
VND for home seas and islan

Xây nhà tình thương, phát gạo từ thiện
đẩy mạnh phong trào “lá lành đùm lá rách”   
Build ‘Love and Kindness Home,’ giving rice 
for free, promoting the movement “An Intact 
Leaf Covers a Torn Leaf”

Hoạt động đào tào nội bộ thường niên   
Frequent internal training activities

Tham gia các khóa huấn luyện công 
nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế   
Participation in training courses related to 
manufacturing technology under interna-
tional standards

Hoạt động Công Đoàn thường xuyên 
nhằm tạo sân chơi bổ ích cho CB CNV   
Frequent trade-union activities in order to 
create and build employee benefits.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh468 478
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