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I – HỒ SƠ GIỚI THIỆU CÔNG TY 
1. THÔNG TIN CHUNG 

 

 Tên công ty:  

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH HÀ NỘI 
 Tên giao dịch quốc tế:  

HANOI SIEU THANH JOINT STOCK COMPANY 

 Tên viết tắt: HAST 

 

 Loại hình: Công ty cổ phần 

 

 Vốn điều lệ: 39.202.520.000 VNĐ (Ba mười chín tỷ hai trăm linh hai triệu năm trăm hai 

mươi nghìn đồng) 

 

 Mã số doanh nghiệp: 0100233103. Đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày ngày 18 tháng 06 

năm 2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. 

 

 Mã số thuế: 0100233103 

 

 Lĩnh vực kinh doanh chính:  

 Kinh doanh và dịch vụ thiết bị văn phòng của hãng FUJI XEROX – Nhật Bản 

 Kinh doanh và dịch vụ thiết bị văn phòng của hãng KYOCERA Document Solutions 

– Nhật Bản 

 Kinh doanh và dịch vụ sản phẩm máy hủy tài liệu hiệu NCL của hãng 

NAKABAYASHI – Nhật Bản 

 Kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm in siêu tốc của hãng RISO – Nhật Bản. 

 Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy móc và 

thiết bị văn phòng. 

 

 Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 38223888   Fax: (84-4) 39422125 

Email: sieuthanh@sieuthanh.com.vn  Website: www.sieuthanh.com.vn 

 

 Nhân sự: 150 người. Trình độ học vấn: Đại học, Cao đẳng và trên đại học: 102 người; 

Trung cấp: 18 người; Phổ thông: 22 người 

 

 Các phòng ban trong Công ty 

 Ban Lãnh đạo 

 Phòng Kinh doanh 

 Phòng Kinh doanh phân phối 

 Phòng kỹ thuật 

 Phòng Kế toán 

 Phòng Nghiên cứu và Đào tạo 

 Phòng Hành chính – Nhân sự 

 Tổ Kế hoạch – Xuất nhập khẩu 

 

 Chi nhánh, Đại lý 

 Công ty liên doanh tại nước ngoài: 01 

 Chi nhánh: 02 

 Đại lý: 50 
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2. THƯ NGỎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi Quý khách hàng ! 

 

Trong một thế giới đầy biến động, vạn vật thay đổi từng giây từng phút, 

chúng ta ai nấy đều hối hả tận dụng thời gian quý báu của mình để tiến về phía 

trước. Sản phẩm máy photocopy, máy in, máy đa chức năng cùng các thiết bị văn 

phòng công nghệ cao mà chúng tôi mang đến sẽ giúp cho công việc trong văn phòng 

của Quý vị trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 

 

Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả Quý vị đã giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác 

cùng Siêu Thanh Hà Nội từ những ngày đầu thành lập năm 1995. Chúng tôi cũng 

xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin tưởng mà Quý vị đã giành cho chúng 

tôi. Nếu không có sự giúp đỡ và tin tưởng ấy, chúng tôi đã không thể có được chỗ 

đứng như ngày hôm nay. 

 

Sự tiếp tục hợp tác của Quý vị cùng với sự nỗ lực hoàn thiện không ngừng 

của chúng tôi, hy vọng rằng chúng ta có thể mở rộng hơn nữa khả năng phát triển 

các sản phẩm mới, chất lượng ngày càng cao và dịch vụ chúng tôi mang đến cho 

Quý vị ngày càng hoàn hảo. 

 

Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả Quý vị - 

Những người khách quý và hy vọng rằng với quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, 

chúng ta có thể cùng chia sẻ sự thành công trong những năm tới. 

Xin cảm ơn ! 

 

 

 

Nguyễn Nhân 

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc 
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CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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3. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SIÊU THANH HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội kể từ ngày thành lập tới nay đã không 

ngừng phát triển và trở thành một Công ty có uy tín hàng đầu về phân phối, cung 

cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật có chất lượng cao trong lĩnh vực thiết bị 

văn phòng tại   Việt Nam. Với phương châm: 

 

“TRAO LỢI ÍCH – TÍCH NIỀM TIN” 

  

Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội cam kết: 

"Sẵn sàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phù hợp trong lĩnh 

vực thiết bị văn phòng nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng. 

Tiếp tục chú trọng và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề trình 

độ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đón đầu được những yêu cầu kỹ 

thuật hiện đại, đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh hơn". 
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4. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 Công ty TNHH Siêu Thanh Được Thành lập vào tháng 10 năm 1995 tại Hà Nội và là nhà 

phân phối độc quyền sản phẩm của hãng Ricoh 

 Vào thời gian là nhà phân phối sản phẩm RICOH, Siêu Thanh Hà Nội đã dành được danh 

hiệu “Best Distributor toàn cầu” chiếm 68% thị phần sản phẩn RICOH bán tại Việt nam 

 Cùng thời điểm đó, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (Tiền thân của Phòng Kỹ thuật ngày nay) 

cũng được ra đời 

 Năm 1996. Hình thành 3 chi nhánh tại Hải Phòng, Hà Tây và Nam Định      

 Năm 1998, Công ty liên doanh Siêu Thanh Vientian được thành lập tại Lào 

 Năm 2001, Công ty Siêu Thanh trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm FUJI XEROX 

tại Việt nam. Từ đó đến nay, năm nào Công ty cũng đạt “The Best Distributor”, vượt trội so 

với các công ty đã làm đại lý chính thức cho FUJI XEROX từ những ngày đầu. 

 Năm 2002, hệ thống Siêu Thanh Hà Nội có 20 đại lý chính thức  tại các tỉnh miền Bắc 

 Năm 2006, Thành lập chi nhánh tại Cao Bằng 

 Năm 2007, Chính thức trở thành công ty cổ phần với tên gọi: CÔNG TY CP SIÊU THANH 

HÀ NỘI.  

 Năm 2009, Siêu Thanh Hà Nội ký hợp đồng phân phối ủy quyền với hãng 

NAKABAYASHI – Nhà sản xuất máy hủy tài liệu thương hiệu NCL hàng đầu tại 

Nhật Bản. 

 Năm 2009, Siêu Thanh Hà Nội ký hợp đồng phân phối ủy quyền với hãng Kyocera. Siêu 

Thanh Hà Nội là phân phối và triển khai dịch vụ các sản phẩm Kyocera ủy quyền duy nhất 

tại thị trường Việt Nam. 

 Năm 2012, Thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Năm 2013, Siêu Thanh Hà Nội ký hợp đồng phân phối ủy quyền với hãng RISO Kagaku – 

Một tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm in siêu tốc và in phun màu tốc độ 

cao của Nhật Bản. 

 Hiện nay, hệ thống phân phối của Siêu Thanh Hà Nội đã trải rộng trên toàn Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI 
 

www.sieuthanh.com.vn                                                                                                               - 13 -  

CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA FUJI XEROX 
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CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA KYOCERA 
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CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA RISO 
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CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA NAKABAYASHI 
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II -  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA SIÊU THANH HÀ NỘI 
 

1. SẢN PHẨM 

Bằng năng lực nghiên cứu và ứng dụng của mình, Siêu Thanh Hà Nội đã mang tới cho 

khách hàng những giải pháp linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Nhận biết được rằng 

dịch vụ là một phần không thể tách rời của sản phẩm, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản 

phẩm hiệu quả cao và làm hài lòng khách hàng. 

Sản phẩm chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm máy photocopy đen trắng, máy photocopy 

màu, máy văn phòng đa chức năng trên cơ sở kỹ thuật số và đặc biệt là các sản phẩm có tính năng 

riêng biệt như máy ảnh, máy in khổ lớn và máy in chuyên nghiệp. Đồng thời, chúng tôi cung cấp 

những sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị văn phòng khác như máy fax, máy in, 

máy vi tính, thiết bị mạng, điện thoại, tổng đài… 

Với nhu cầu ngày càng phát triển và chuyên môn hoá, Siêu Thanh Hà Nội đã cung cấp các 

sản phẩm và dịch vụ đa dạng hơn từ các thiết bị văn phòng đơn giản cho tới các sản phẩm công 

nghệ cao. Đến với chúng tôi, Quý vị có thể tìm thấy các sản phẩm thích hợp cho nhu cầu của mình 

cho dù là các giải pháp cục bộ hay tổng thể. 

 

CÁC SẢN PHẨM FUJI XEROX 

 

MÁY PHOTOCOPY ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC 

 

 DocuCentre-V 2060/3060/3065 

- Tốc độ: 25/30/35 trang/phút 

- Màn hình cảm ứng màu 7” 

- Bộ nhớ: Chuẩn 4GB 

- Ổ cứng chọn thêm: 160GB (Dùng 128GB) 

- Bộ đảo mặt bản in có sẵn 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB 

- Các chức năng: Sao chụp, In, Quét màu, Fax, I-Fax 

  

 

 DocuCentre-V 4070/5070 

- Tốc độ: 45/55 trang/phút 

- Màn hình cảm ứng màu 8,5” 

- Bộ nhớ: 4GB 

- Ổ cứng: 160GB (Dùng 128GB) 

- Bộ đảo mặt bản in có sẵn 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB 

- Các chức năng: Sao chụp, In, Quét màu, Fax, I-Fax 
 

 

 

 DocuCentre S2011/S2320/S2520 

- Tốc độ: 20/23/25 trang/phút 

- Bộ nhớ chuẩn: 512MB (DCS2011: 256MB) 

- DADF và Duplex: có sẵn 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB 

- Các chức năng: Sao chụp, In, Quét màu 
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 DocuCentre-V 6080/7080 

- Tốc độ: 65/75 trang/phút 

- Màn hình cảm ứng màu 9” 

- Bộ nhớ: 4GB;  Ổ cứng: 160GB 

-  DADF quét văn bản 2 mặt cùng lúc (có sẵn) 

- Bộ đảo mặt bản in (có sẵn) 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB 

- Hỗ trợ IPv6, IP-SEC, SIP/T38, Gigabit 

- Các chức năng: Sao chụp, In, Quét màu, Fax, I-Fax 

 

 

 

 

MÁY ĐA CHỨC NĂNG MÀU 

 

 DocuCentre-V 

C2276/C3374/C3376/C4476/C5575/C6676/C5576 

- Dòng máy đa chức năng màu có nhiều tính năng vượt trội  

- Tốc độ copy/in 25/30/35/45/50/65/70 trang/phút 

- Tốc độ quét 70 trang/phút. 

- Bộ nhớ: Chuẩn 4GB; Ổ cứng: 160GB (Chọn thêm với 

C2275/C3373/C3375) 

- Giao diện kết nối: Ethernet và USB 2.0 

- Các chức năng với màu sắc sống động: Sao chụp, In, 

Quét, Fax, I-Fax 

 

 

 

 DocuCentre SC2020 

- Cấu hính: Sao chụp + In + Quét. Fax chọn thêm 

- Độ phân giải: Tối đa 1.200 x 2.400 dpi 

- Tốc độ in 20 trang A4/phút 

- Bộ nạp và đảo bản gốc, bộ đảo bản in có sẵn 

- Tốc độ quét đen trắng 24 trang/phút,    

quét màu 19 trang/phút 

- Kết nối: USB, mạng 

- Chức năng In, Scan hỗ trợ tất cả những hệ điều hành 

với các Version mới nhất hiện nay 

 
 

 

MÁY ĐA CHỨC NĂNG KHỔ LỚN 

 

 DocuWide 6055/6035  

- DocuWide 6055/6035 là dòng sản phẩm khổ lớn tốc độ 

cao, scan màu sắc nét, chúng ta có thể số hóa những bản 

vẽ kỹ thuật phức tạp cùng với khả năng quản lý tài liệu 

một cách hiệu quả. 

- Tốc độ: 5 và 3trang/phút (A0) 

- Khổ giấy: Ngang x dọc: Tối đa 914,4 x 15.000 mm  

- Bộ nhớ: Chuẩn 1GB. Tối đa 1,5GB 

- Giao diện kết nối: Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 

10Base-T 

- Chức năng: In, Sao chụp, Quét 
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MÁY IN LASER ĐƠN SẮC 

 

 DocuPrint 3105 

- Máy in Laser A3 trắng đen đem lại kết quả cao cho nhóm 

làm việc nhỏ và vừa 

- Tốc độ in: 32 trang/phút 

- Tốc độ xử lý: 667MHz 

- Bộ nhớ: Chuẩn 512MB / Tối đa : 1,5GB 

- Dung lượng giấy: Chuẩn: 200 (MPT) + 500 (Cassette). 

Tối đa: 1500 tờ  

- Giao diện kết nối: Ethernet 100/10 Base-TX; USB 2.0; 

IEEE1284 Chọn thêm  
 

 Phaser 5550 

- Với tính năng bảo mật và nhiều chức năng được cải tiến 

cung cấp giá trị tốt hơn cho người sử dụng. Phaser 5550, 

máy in trắng đen tốc độ cao cho khổ A3 với tốc độ 50 

trang/phút. Phaser 5550 nhắm vào đối tượng khách hàng 

lớn hoặc các phòng ban chủ yếu có nhu cầu in trắng đen 

như phòng kế toán, logistic hoặc phòng quản trị hành 

chính 

- Độ phân giải tối đa: 1200 x 1200dpi. 

- Bộ nhớ: Chuẩn 256MB. Tối đa: 1GB 

- Ổ cứng chọn thêm: 40GB 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB, Parallel 

 

 

 

MÁY IN LASER MÀU 

 

 DocuPrint C3210DX 

- Tốc độ xử lý 400 MHz MIPS và bộ nhớ lớn (128/640 

MB RAM) sẽ đưa tốc độ in màu lên tới 25 trang/phút và 

đen trắng đạt 30 trang/phút.  

- Tốc độ xử lý 400 MHz MIPS và bộ nhớ lớn (128/640 

MB RAM) sẽ đưa tốc độ in màu lên tới 25 trang/phút và 

đen trắng đạt 30 trang/phút.  

- Độ phân giải thực: 1200 x 1200 dpi 

- Khay chứa giấy lên tới 700 tờ 

- Những tính năng gia tăng: in bảo mật, in mẫu, in tạo 

sách. 

 

 

 

 DocuPrint C2255 

- Máy in màu A3 với công nghệ mới LED, thiết kế hài hòa 

, sắc màu trung thực và tính năng mạnh mẽ. 

- Tốc độ in: 25 trang/phút 

- Tốc độ xử lý: 667MHz  

- Bộ nhớ: Chuẩn 256MB. Tối đa: 1,5GB 

- Giao diện kết nối: USB2.0 x 2; Ethernet 10/100BaseTX, 

Parallel chọn thêm  
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CÁC SẢN PHẨM KYOCERA MITA 

 

MÁY PHOTOCOPY ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC 

 

 TASKalfa 1800/2200/1801/2201 

- Cấu hình chuẩn: Sao chụp + In + Quét màu 

- Tốc độ: 18/22 trang/phút 

- Thời gian cho bản chụp/in đầu tiên dưới 5,7 giây. 

- Dung lượng giấy: 400 tờ (Tối đa: 1.300 tờ) 

- Đô phân giải lên tới 600 x 600 dpi 

- Bộ nạp và đảo bản gốc, bộ đảo mặt bản chụp, bộ 

Fax, kết nối mạng (chọn thêm theo từng máy) 

- Vật tư trong máy có độ bền cao, tin cậy, hiệu quả. 

 

 
 

 

 TASKalfa 3010i/3510i 

- Tốc độ: 30/35 trang A4/phút 

- CPU: Freescal QorlQ P1022 (Dua Core) 800MHz 

- Ổ cứng 160 GB và RAM 2 GB có sẵn 

- Hỗ trợ nhiều bộ nạp và đảo bản gốc (Chọn thêm) 

- Bộ đảo bản chụp có sẵn 

- Giao diện kết nối: Ethernet, USB 

- Cấu hình tiêu chuẩn: Sao chụp, In, Quét màu 

- Vật tư trong máy có độ bền cao lên tới 600.000 bản 

chup/in  
 

 TASKalfa 3501i/4501i/5501i 

- Tốc độ: 35/45/55 trang/phút 

- Bộ nhớ chuẩn: 1GB RAM + 160 GB HDD 

- Chức năng in mạng và quét màu có sẵn trong cấu 

hình tiêu chuẩn 

- Chức năng fax chọn thêm với nhiều tính năng 

- Bộ nạp và quét bản gốc 2 mặt cùng lúc sức chứa 

175 tờ tốc độ quét 160 trang/phút 

- Bộ hoàn thiện chọn thêm hỗ trợ tạo sách. 

- Chức năng bảo mật tăng cường (chọn thêm) 

- Vật tư có tuổi thọ cao, hiệu quả và tin cậy  
 

 TASKalfa 6501i/8001i 

- Tốc độ 65/80 bản A4/ phút. 

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 2 GB RAM và 320 GB HDD 

- In mạng và Quét màu có sẵn trong cấu hình tiêu 

chuẩn, Chức năng Fax chọn thêm 

- Chức năng bảo mật tăng cường (Chọn thêm) 

- Sử dụng giấy dày lên tới 300 g/m2, 304.8 x 457.2 

mm và in khổ dài 

- Dung lượng giấy tiêu chuẩn 4.150 tờ. Nâng cấp tối 

đa lên tới 7.650 tờ 

- Khả năng hoàn thiện thông minh (Chọn thêm): Tạo 

sách và gấp giấy 

- Vật tư có tuổi thọ cao, hiệu quả và tin cậy 
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MÁY ĐA CHỨC NĂNG MÀU 

 

 TASKalfa 3051ci/3551ci/4551ci/5551ci 

- Tốc độ: 

5550ci: 55 trang/phút đen trắng/50 trang/phút màu. 

4550ci: 55 trang/phút đen trắng/45 trang/phút màu. 

3550ci: 35 trang/phút đen trắng/35 trang/phút màu. 

3050ci: 30 trang/phút đen trắng/30 trang/phút màu. 

- Dung lượng giấy: Chuẩn: 1150 tờ; Tối đa: 7.150 tờ. 

- Quét bản gốc 2 mặt cùng lúc; Duplex có sẵn. 

- Bộ nhớ: 2GB RAM; 160/320 GB HDD 

- Giao diện: T/100BASE-TX/10BASE-T; USB2.0 

- Chức năng: Chuẩn: Sao chụp, In, Quét, Fax (chọn 

thêm). 

 

 

 

 TASKalfa 6551ci/7551ci 

- TASKalfa 6551ci: 65 trang A4/phút màu và đơn 

sắc. 

- TASKalfa 7551ci: 70 trang A4/phút màu, 75 trang 

A4/phút đơn sắc 

- 4 GB RAM + 320 GB HDD có thể nâng cấp 

- In mạng và in từ điện thoại, quét màu 

- Chất lượng hình ảnh xuất sắc nhờ vào công nghệ 

màu tiên tiến 

- Chức năng bảo mật toàn diện với IC card reader 

- Tuổi thọ vật tư dài 

   
 

MÁY KHỔ LỚN 

 

 TASKalfa-4820w 

- Tốc độ copy / in đạt 4,8 m/phút  

- Bộ nhớ: 1 GB RAM và 250 GB HDD 

- Chức năng quét màu có sẵn trong cấu hình tiêu 

chuẩn 

- Chất lượng bản chụp/in sắc nét và chi tiết  

- Bản gốc được đưa vào với mặt úp đảm bảo rằng 

các bản chụp ra đúng chiều  

- Màm hình cảm ứng màu 10,4” 

- Phóng to, thu nhỏ từ 25% đến 400%, có khả 

năng thay đổi từng 0,1%  

- Cải tiến giúp dễ dàng thay thế cuộn giấy 

- Chọn thêm: Chức năng in và copy màu thông 

qua máy in phun khổ lớn; Khay giấy; Khay đỡ 

bản in 
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CÁC SẢN PHẨM RISO 

 RISO KZ30 

- Chế bản: Kỹ thuật số tốc độ cao 

- Phương thức in: In giấy nến tự động 

- ADF tích hợp 

- Tốc độ in: 60 và 90 trang/phút 

- Độ phân giải quét và in: 300 x 300dpi 

- Khổ bản gốc: B5 – B4 

- Khổ giấy in: B5 – A3 

- Vùng in tối đa: B4 

  

 RISO CZ100/CZ180/CV3030/CV3230 

- Chế bản: Kỹ thuật số tốc độ cao 

- Phương thức in: In giấy nến tự động 

- ADF tích hợp, dung lượng 10 tờ 

- Tốc độ in: 60; 90 và 130 trang/phút 

- Độ phân giải quét và in: 300 x 300dpi 

- Khổ bản gốc: A6 – A3 

- Khổ giấy in: A6 – A3 

- Vùng in tối đa: CZ180/CV3230: B4; 

                         CZ100/CV3030: A4 

- CV3030/CV3230: In từ USB, Kết nối USB 
 

 RISO DÒNG EZ 

- Chế bản: Kỹ thuật số tốc độ cao 

- Phương thức in: In giấy nến tự động 

- Tốc độ in: 60; 80; 100; 120 và 130 trang/phút 

(5 mức) 

- Độ phân giải: 300 x 300dpi hoặc 300 x 600 

dpi hoặc 600 x 600 dpi (Tuy từng máy) 

- Khổ bản gốc: A6 – A3 

- Khổ giấy in: A6 – A3 

- Vùng in tối đa: EZ201A: A4; EZ231A: B4; 

EZ331A:B4; EZ371A: A3; EZ571A: A3 

- EZ571A có  màn hình cảm ứng 

 

 

 

 RISO RZ1070A/SE9380 

- Chế bản: Kỹ thuật số tốc độ cao 

- Phương thức in: In giấy nến tự động 

- Tốc độ in tối đa: MZ1070A:180 trang/phút.  

SE9380: 185 trang/phút 

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

- Khổ bản gốc: A6 – A3 

- Khổ giấy in: A6 – A3 

- Vùng in tối đa: A3 

- Giao diện: Màn hình cảm ứng 
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 RISO MZ1070A/ME9350 

- Máy in siêu tốc kỹ thuật số 2 trống 

- Phương thức in: In giấy nến tự động 

- Tốc độ in: (60, 80, 100, 110, 120  và 

150 trang/phút (6 mức) 

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

- Khổ bản gốc: A6 – A3 

- Khổ giấy in: A6 – A3 

- Vùng in tối đa: A3 

- Giao diện: Màn hình cảm ứng 

 

 
 RISO COMCOLOUR 3150/3110 

 Màu sắc trung thực, sống động 

 Nhanh, tin cậy và dễ sử dụng 

 Tốc độ in: 90 trang/phút (A4) 

 Gia tăng khả năng in ấn 

 Giảm chi phí vận hành 

 Thân thiện môi trường 

 Gia tăng chất lượng, đơn giản vận hành 

 

 
 RISO COMCOLOUR 7150/7110 

- Màu sắc trung thực, sống động 

- Nhanh, tin cậy và dễ sử dụng 

- Tốc độ in: 120 trang/phút (A4) 

- Gia tăng khả năng in ấn 

- Giảm chi phí vận hành 

- Thân thiện môi trường 

- Gia tăng chất lượng, đơn giản vận hành 

 

 
 RISO COMCOLOUR 9150/9110 

- Màu sắc trung thực, sống động 

- Nhanh, tin cậy và dễ sử dụng 

- Tốc độ in: 150 trang/phút (A4) 

- Gia tăng khả năng in ấn 

- Giảm chi phí vận hành 

- Thân thiện môi trường 

- Gia tăng chất lượng, đơn giản vận hành 
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MÁY HỦY TÀI LIỆU 

 

- NAKABAYASHI luôn cố gắng thực hiện một 

chiến lược tăng trưởng thông qua các thách thức 

kinh doanh mới và sản phẩm mới. Với những kinh 

nghiệm đáng kể và bí quyết kinh doanh sản phẩm 

máy hủy tài liệu tại thị trường Nhật Bản, 

NAKABAYASHI đã quyết định đưa sản phẩm ra 

thị trường nước ngoài và tại Việt Nam, Công ty CP 

Siêu Thanh Hà Nội là nhà phân phối ủy quyền các 

phản phẩm máy hủy thương hiệu NCL 

- Ngày nay, việc bảo vệ những thông tin bí mật 

đang gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau. Thêm 

vào đó, việc bảo vệ môi trường ngày càng trở nên 

quan trọng hơn. NAKABAYASHI muốn mang đến 

những sản phẩm  thân thiện với môi trường và tính 

bảo mật cao. 

 

 

SHREDDERS 

 

 

 Máy hủy giấy và nhựa ET-15C 

- Cho văn phòng nhỏ và vừa 

- Độ ồn: 55 dB 

- Cắt vụn (3,9 x 38 mm) 

- Cửa nạp giấy và cửa nạp CD tách biệt 

- Thùng chứa vụn giấy dạng ngăn kéo 

- Hủy được cả đĩa CD và thẻ tín dụng 

 

 

 
 

 Máy hủy giấy SX-206CE 

- Cho văn phòng vừa và lớn 

- Dao cắt siêu bền 

- Độ ồn thấp 

- Hủy giấy A3 

- Hủy vụn: 2 x 18 mm 

- Thùng chứa vụn giấy lớn: 54 L 
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2. Dịch vụ 

 

  
 

 
 Lắp đặt: 

Khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Siêu Thanh Hà Nội, khách hàng sẽ được vận chuyển và lắp 

đặt miễn phí tại địa bàn thành phố Hà Nội. Trong phạm vi lớn hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt thông 

qua hệ thống Đại lý, Chi nhánh và các công ty liên danh trên toàn quốc. 

 

 Bảo hành:  
Mọi sản phẩm bán ra của Siêu Thanh Hà Nội đều có một chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của 

Nhà sản xuất và phù hợp với từng chủng loại sản phẩm. Mặt khác, các sản phẩm đều được hưởng 

một chế độ bảo trì miễn phí trong 12 tháng và đây cũng là điểm nổi trội khi khách hàng lựa chọn 

sản phẩm của chúng tôi. 

 

 Sửa chữa:  
Với đội ngũ kỹ thuật viên hùng hậu gồm hơn 80 người được đào tạo và huấn luyện chính quy 

bới các chuyên gia hàng đầu của Nhà sản xuất, khách hàng có thể tin tưởng vào dịch vụ sau bán 

hàng của chúng tôi khi mua sản phẩm. Chúng tôi cam kết cung cấp các điều kiện dịch vụ tốt nhất, 

thời gian chờ đợi ngắn nhất có thể. 

 

 Cho thuê:  
Các giải pháp tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả luôn được chúng tôi quan tâm xem xét. Vì thế, 

chúng tôi đã hoàn thiện chương trình cho thuê các thiết bị văn phòng đặc biệt chú ý đến khách hàng 

không có nhu cầu sử dụng dài hạn hoặc chưa có khả năng mua sắm. Quý vị cần thuê máy 

photocopy, fax, máy chiếu đa chức năng và các thiết bị văn phòng khác cho công việc đột xuất hay 

trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi mang đến những loại hình thuê thiết bị như sau: 

 Thuê trọn gói: Toàn bộ máy, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, giấy, ghim… do Siêu 

Thanh Hà Nội chịu trách nhiệm. Khách hàng chỉ phải trả chi phí theo số bản chụp/in 

được thực hiện bởi máy đó. Hơn nữa, chúng tôi còn có các kỹ thuật viên đến làm 

việc tại khách hàng và thực hiện mọi yêu cầu sao chụp cũng như khắc phục tại chỗ 

mọi sự cố xảy ra với máy trong quá trình hoạt động.  

 Thuê dài hạn: Hợp đồng được ký từ 6 tháng trở lên, Siêu Thanh hà Nội sẽ cũng cấp 

cho khách hàng những thiết theo nhu cầu sử dụng. Mọi chi phí thay thế, sửa chữa 

đều được chúng tôi cung cấp miễn phí. Khách hàng chỉ phải chi trả phí thuê máy và 

phí phụ trội nếu sự dụng quá số lượng bản chụp/in đã được thỏa thuận trong hợp 

đồng. 
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 Thuê ngắn hạn: Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị trong các hội thảo hay 

hội họp, Siêu Thanh Hà Nội sẽ cung cấp trọn gói “Thuê ngắn hạn” với đầy đủ các 

thiết bị theo yêu cầu của khách hàng. 

 

 Dịch vụ trọng gói: 

Việc quản lý và duy trì hoạt động của thiết bị văn phòng làm mất thời gian và tốn kém chi phí 

nhưng chưa chắc đã hiệu quả. Khách hàng luôn “đau đầu” trong việc lựa chọn nhà cung cấp khi 

máy có sự cố hoặc đến thời hạn phải thay vật tư. Siêu Thanh Hà Nội cung cấp một dịch vụ trọn gói 

sẽ giải quyết được mọi vấn đề nêu trên. Khi mua máy mới, khách hàng và Siêu Thanh Hà Nội sẽ ký 

một hợp đồng dịch vụ và trong đó, Siêu Thanh Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của 

máy kể cả chi phí cho vật tư thay thế, vật tư tiêu hao. Với dịch vụ trọn gói, khách hàng có thể ký 

hàng năm hoặc ký chọn đời sản phẩm. 

 

 
Đặc biệt, Siêu Thanh Hà Nội có một đội xe dịch vụ lưu động luôn thường trực ở những cụm 

khách hàng lớn như KCN Thăng Long, KCN Tân Trường – Hải Dương, KCN Nomura - Hải 

Phòng… nhằm đáp ứng các cuộc gọi dịch vụ của khách hàng một cách nhanh nhất với chất lượng 

cao nhất. 
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III – CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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2. CÁC PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY 

 

 Đội ngũ nhân sự 

Tại Siêu Thanh Hà Nội, nhân viên được ví như là tài sản quý báu, là đối tác của Công ty. Yếu tố 

con người luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Từ 34 người của những ngày 

đầu thành lập, đến nay Siêu Thanh đã làm giàu có thêm “ tài sản” của mình với một lực lượng cán bộ, 

nhân viên hùng hậu, có trình độ, tri thức và được đào tạo chuyên nghành một cách bài bản. 

Trong số này, nhiều người đã gắn bó với công ty từ trước khi cái tên Siêu Thanh ra đời. Đây là yếu 

tố chính tạo nên thành công của chúng tôi ! 

 

 Chính sách đào tạo 

Đào tạo và đào tạo nâng cao là một vấn đề vô cùng quan trọng  để đáp ứng yêu cầu công việc ngày 

càng cao cũng như phát triển Công ty thành một trung tâm chuyên ngành, phòng Nghiên cứu và Đào 

tạo đã đào tạo được hơn 1.000 kỹ thuật viên máy văn phòng trong hệ thống của Công ty ở Hà Nội và 

các tỉnh. Để đáp ứng những tiến độ về khoa học – kỹ thuật, chúng tôi liên tục tổ chức các lớp đào tạo 

và huấn luyện nâng cao tay nghề cho toàn thể nhân viên trong Công ty và các nhân viên kỹ thuật của 

các đại lý, chi nhánh. 

Nhờ đó mà hầu hết các kỹ thuật viên luôn dự đoán chính xác các sự cố xẩy ra và kịp thời khắc phục 

nhanh chóng, phá được thế độc quyền cung cấp máy móc thiết bị vật tư – kỹ thuật của nước ngoài và 

đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ tin học để quản lý máy móc văn phòng của khách 

hàng. 

 

2.1. BAN LÃNH ĐẠO 

 CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ông Nguyễn Nhân 

Điện thoại: 04.38223888 (688) / 0913233888 / Email: sieuthanh@sieuthanh.com.vn 

 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ông Nguyễn Quốc Hưng 

Điện thoại: 04.38223888 (588) / 0933666811 / Email: hungnq@sieuthanh.com.vn 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa 

Điện thoại: 04.38223888 (288) / 0913223188 / Email: quynhhoa@sieuthanh.com.vn 

 

2.2. PHÒNG KINH DOANH 

 Giám đốc Kinh doanh: Bà La Nguyệt Quế 

Điện thoại:  04.38223888 (568) / 0903436888 / Email: nguyetque@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng: 

- Cung cấp các sản phẩm của Công ty tới tay người tiêu dùng. 

- Thực hiện các dự án, thầu trong phạm vi Hà Nội. 

- Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng của Công ty. 

 Nhân sự: 24 người 

 Trình độ học vấn:  Đại học, Cao đẳng: 21; Trung cấp: 1;  Phổ thông: 1 

 Các bộ phận trong phòng Kinh doanh: 

 - Tổ Văn phòng  - Tổ Thuê  - Tổ bán lẻ 2  

 - Tổ khách hàng Nhật.  - Tổ bán lẻ 1.  - Tổ RISO 
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2.3. PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI 

 Giám đốc Kinh doanh Phân phối: Ông Trịnh Ngọc Tuấn 

Điện thoại: 04.38223888 (226) / 0912232171 / Email: kinhdoanhpp@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng 

- Cung cấp các sản phẩm của Công ty tới các Đại lý, Chi nhánh trên toàn quốc. 

- Duy trì và phát triển hệ thống phân phối. 

- Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại của Công ty theo các kênh phân phối. 

 Nhân sự: 8 người 

 Trình độ học vấn: 

- Đại học, Cao đẳng: 6 

 - Phổ thông: 2 

 Các bộ phận trong phòng Kinh doanh phân phối 

- Tổ Kinh doanh phân phối 

 - Tổ Văn phòng 

 

 

2.4. PHÒNG KỸ THUẬT 

 Giám đốc Kỹ thuật: Ông Kiều lâm 

Điện thoại:  04.39421075 (168) / 0903443098 / Email: kieulam@sieuthanh.com.vn 

 Phó giám đốc Kỹ thuật: Bà Hà Thu Huyền 

Điện thoại: 04.39421075 (166) / 0903443098 / Email: hathuhuyen@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng: 

- Thực hiện các hoạt động sau bán hàng như lắp đặt, bảo hành, sửa chữa. 

- Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tới mọi đối tượng khách hàng. 

 Nhân sự: 62 người 

 Trình độ học vấn: Đại học, Cao đẳng: 48; Trung cấp: 9; Phổ thông: 5 

 Các bộ phận trong phòng Kỹ thuật: 

- Tổ Văn phòng  - Tổ Chăm sóc Khách hàng - Tổ Kỹ thuật RISO 

 - Tổ MA (Khách hàng lớn) - Tổ Dịch vụ trực tiếp (ST1) 

 - Tổ MC (Dịch vụ thuê) - Tổ Dịch vụ trực tiếp (ST2) 

  

 

2.5. PHÒNG KẾ TOÁN 

 Kế toán trưởng: Bà Hoàng Mỹ Dung 

Điện thoại: 04.38223888 (368) / 0915344166 / Email: mydung@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng: 

- Quản lý nguồn vốn của Công ty 

- Quản lý hàng hóa của Công ty 

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tài chính – kế toán theo quy định của Nhà nước 

 Nhân sự: 19 người 

 Trình độ học vấn: 

- Đại học, Cao đẳng: 12 

 - Trung cấp: 1 

 - Phổ thông: 6 

 Các bộ phận trong phòng Kế toán: 

- Nhóm Nghiệp vụ  - Tổ Công nợ 

 - Nhóm hàng hóa  - Kho hàng 
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2.6. PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 

 Giám đốc Nghiên cứu & Đào tạo: Ông Trần Đức Thuận 

Điện thoại: 04.38223888 (268) / 0902093388 / Email: ducthuan@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng: 

- Đào tạo chuyên môn cho nhân viên trong Công ty. 

- Nghiên cứu các sản phẩm Công ty cung cấp ra thị trường. 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các kênh phân phối của Công ty. 

- Quản lý chất lượng máy tại kho. 

- Quản trị mạng. 

 Nhân sự: 7 người 

 Trình độ học vấn: 

- Đại học, Cao đẳng: 5 

 - Trung cấp: 2 

 Các bộ phận trong phòng Nghiên cứu và Đào tạo 

- Tổ TS (Hỗ trợ kỹ thuật).  

 - Nhóm Quản trị mạng. 

- Nhóm Nghiên cứu - Đào tạo. 

- Nhóm Marketing 

  

 

2.7. PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ 

 Phó giám đốc Hành chính – Nhân sự: Bà Trần Thị Mây 

Điện thoại: 04.38223888 (388) / 0936313298 / Email: tranmay@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

-  Quản lý các hoạt động hành chính trong Công ty. 

-  Thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự. 

-  Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy chế của Công ty liên quan tới người lao động. 

 Nhân sự: 11 người 

 Trình độ học vấn: 

- Đại học, Cao đẳng: 3 

 - Trung cấp: 2 

 - Phổ thông: 6 

 Các bộ phận trong phòng Hành chính – Nhân sự: 

- Nhóm Hành chính – Nhân sự. 

 - Nhóm An ninh. 

 - Nhóm Vận tải . 

 

2.8. TỔ KẾ HOẠCH – XUẤT NHẬP KHẨU 

 Tổ trưởng: Ông Lê Minh Dũng 

Điện thoại: 04.38223888 (596) / 0904263399 / Email: minhdung@sieuthanh.com.vn 

 Chức năng nhiệm vụ: 

- Thực hiện các hoạt động mua hàng và cân đối nguồn hàng của Công ty. 

- Thực hiện các giao dịch liên quan tới xuất – nhập khẩu. 

 Nhân sự: 2  người 

 Trình độ học vấn: 

- Thạc sỹ: 1 

- Đại học: 1 

 Các bộ phận: 

- Nhóm Kế hoạch. 

 - Nhóm Xuất - Nhập khẩu. 
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2.9. CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 

 Phó giám đốc Chi nhánh: Bà Phạm Thu Hiền 

Điện thoại: 08. 38626888 / 0904083183 / Email: thuhien@sieuthanh.com.vn 

 Nhân sự: 14 Người 

 Chức năng nhiệm vụ: 

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại thị trường TP Hồ Chí Minh 

 Các bộ phận: 

- Kỹ thuật.   - Kinh doanh phân phối. 

 - Kinh doanh bán lẻ  - Kế toán/Hành chính 
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IV – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA SIÊU THANH HÀ NỘI 

 
Hệ thống Chi nhánh, Đại lý và các công ty liên doanh, liên danh là một phần quan trọng của 

Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội. Từ những ngày đầu thành lập, Công ty luôn chú trọng phát triển hệ 

thống phân phối và dịch vụ và đến nay, sự hiện diện của Siêu Thanh Hà Nội đã có ở hầu hết các 

tỉnh, thành trên toàn Quốc. 

Các nhân viên kinh doanh và kỹ thuật viên của các Đại lý, Chi nhánh đều được đào tạo bài 

bản và được cập nhật những công nghệ mới tại địa phương hoặc gửi đi đào tạo tại Siêu Thanh Hà 

Nội. Mặt khác, với sự hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến và hỗ trợ trực tiếp từ Siêu Thanh Hà Nội, nhân viên 

của chúng tôi hoàn toàn tự tin giải quyết dứt đểm mọi sự cố của thiết bị ngay cả khi đó là những sản 

phẩm mới nhất. 

Với hệ thống này, Siêu Thanh Hà Nội đủ năng lực triển khai các dự án lớn cũng như thực hiện 

các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, sửa chữa… trên phạm vi toàn Việt Nam cũng như ở nước 

ngoài. 

 

1. CÔNG TY LIÊN DOANH 

 

CÔNG TY LIÊN DOANH SIÊU THANH VIENTIANE 

Địa chỉ: 356 – Nongbon, Khối 27, Banphonexam, Quận Xayxetha, Viên chăn, Lào 

Điện thoại: 00856 21 416075    Fax: 00856 21 416076   Email: sieuthanh@laotel.com 

Giám đốc công ty: Ông: Khamsavath Bounvilay 

 

2. CHI NHÁNH 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 31/5 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại (08) 38626888 Fax: (08) 38626988 

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa    Phó Giám đốc: Bà Phạm Thu Hiền 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI TẠI CAO BẰNG 

Đại chỉ: Số 93, Phố Kim Đồng, TX Cao Bằng 

Điện thoại: (026) 3853232 Fax: (026) 3958868 

Giám đốc: Bà Nông Thị Cúc 
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3. HỆ THỐNG ĐẠI LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI LÝ HÀ NỘI 

Công ty TNHH TM&DV Hà Nội 

A17/66, Ngõ Thông Phong, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 37345268 

ĐẠI LÝ HÀ NỘI 

Công ty TNHH TM&DV Thanh Liêm 

Ngõ 1, Phan Chu Trinh, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 39331322 

ĐẠI LÝ HÀ NỘI 

Cty TNHH TM & GPKT Trường Thành 

P102 M22 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 3566 7431 

ĐẠI LÝ PHÚ THỌ 

Công ty TNHH TBVP TPC 

1560 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì 

Điện thoại: (0210) 3846303 

ĐẠI LÝ TUYÊN QUANG 

Công ty TNHH Siêu Thanh Tuyên Quang 

173 Quang Trung, TP Tuyên Quang 

Điện thoại: (027) 3822219  

ĐẠI LÝ HẢI DƯƠNG 

Công ty TNHH MTV Siêu Thanh 

164 Quang Trung, TP Hải Dương 

Điện thoại: (0320) 3852131 

ĐẠI LÝ HƯNG YÊN 

Công ty Thương Mại Phố Hiến 

180 Nguyễn Văn Linh, TX Hưng Yên 

Điện thoại: (0321) 3866538 

ĐẠI LÝ LẠNG SƠN 

Công ty CP TM&KT Thành Danh 

61B Đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn 

Điện thoại: (025) 3813699 

ĐẠI LÝ LÀO CAI 

Tổng Cty điện tử - viễn thông Bắc Đô 

Lô 6+7 Khu đô thị Kim Tân – TP Lào Cai 

Điện thoại: (020) 3856666 

ĐẠI LÝ BĂC KẠN 

Trung tâm thiết bị máy VP Vinh Hạnh 

322 tổ 9B, Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn 

Điện thoại: (0281) 6280107 

ĐẠI LÝ HÀ GIANG 

Công ty Văn hóa điện ảnh Hà Giang 

Tổ 8,  Phường Trần Phú, TP. Hà Giang 

Điện thoại: (0219) 3868988 

ĐẠI LÝ BẮC GIANG 

Công ty TNHH Trung Anh 

Số 37 đường Hùng Vương, TP Bắc Giang 

Điện thoại: (0240) 3855317 
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ĐẠI LÝ HẢI PHÒNG 

Công ty TNHH TM Hoàng Phát 

7 lô 28, Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng 

Điện thoại: (031) 3552373 

ĐẠI LÝ HẢI PHÒNG 

Công ty TNHH TB máy VP Nguyệt Loan 

34B Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng 

Điện thoại: (031) 3550111 

ĐẠI LÝ HẢI PHÒNG 

Công ty CP KT-CN Hoàng Linh 

1C Trần Quang Khai, TP Hải Phòng 

Điện thoại: (031) 3841176 

ĐẠI LÝ YÊN BÁI 

Công ty TNHH Hải Anh 

186 Trần Hưng Đạo, TP Yên Bái 

Điện thoại: (029) 3863180 

ĐẠI LÝ HÒA BÌNH 

Trung tâm kỹ thuật TBMVP Hồng Hà 

Tổ 23, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình 

Điện thoại: (0218) 3854424 

ĐẠI LÝ THÁI NGUYÊN 

Doanh nghiệp TM & DV Bảo Nguyên 

Ngã tư Đồng Quang, TP Thái Nguyên 

Tell: (0280) 3650350 

ĐẠI LÝ THÁI BÌNH 

Công ty TNHH Thái Việt 

Khu CN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình 

Điện thoại: (036) 3545888 

ĐẠI LÝ THANH HÓA 

Công ty CP TM,DV và XNK Thanh Hóa 

113 Đường Trường Thi, TP Thanh Hóa 

Tel: (037) 3851624 

ĐẠI LÝ QUẢNG NINH  

Công ty phát triển kỹ thuật Đông Bắc 

86 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: (033) 3626818 

ĐẠI LÝ NAM ĐỊNH 

Công ty TNHH MTV TM DV Huy Sinh 

Lô 1 Đường Trần Anh Tông, TP Nam Định 

Điện thoại: (0350) 3844254 

ĐẠI LÝ ĐIỆN BIÊN 

Công ty TNHH Quốc An 

323, Phố 8, P. Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 

Điện thoại: (023) 3824211 

ĐẠI LÝ NINH BÌNH 

CN Cty TNHH  TMDV Hoài Linh 

45 Lê Hồng Phong - TP Ninh Bình 

Điện thoại: (030) 3874596 
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ĐẠI LÝ SƠN LA 

Công ty TNHH MTV TMDV CN S88 

Ngã ba QL6 (Cũ- Mới), TP Sơn La 

Điện thoại: (022) 6573506 

ĐẠI LÝ NGHỆ AN 

Công ty TNHH tin học Thành Tâm 

15 Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An 

Điện thoại: (038) 3533456 

ĐẠI LÝ HÀ TĨNH 

Chi nhánh công ty tin học Thành Tâm 

208 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh 

Điện thoại: (039) 3855672 

ĐẠI LÝ HÀ TĨNH 

Công ty CP Vạn Xuân 

16 Trần Phú, Phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh 

Điện thoại: (039) 3855672 

ĐẠI LÝ QUẢNG TRỊ 

Công ty TNHH TM&DVKT Hồng Hà 

49 Trần Hưng Đạo, TX Đông Hà, Quảng Trị 

Điện thoại: (053) 3856783 

ĐẠI LÝ QUẢNG BÌNH 

Công ty TNHH TM&DVKT Hồng Hà 

109 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới, Quảng Bình 

Điện thoại: (052) 3831831 

ĐẠI LÝ THỪA THIÊN HUẾ 

Công ty TNHH TM&DV MVP Anh Tuấn 

68 Bến Nghé - TP Huế 

Điện thoại: (054) 3829741 

ĐẠI LÝ ĐẮC NÔNG 

Công ty CP CN&TT Bùi Gia Cát Tường 

35 Nguyễn Trãi, TX Gia Nghĩa 

Điện thoại: (050) 13543368 

ĐẠI LÝ KHÁNH HÒA 

Công ty TNHH TM & DV Nhật Tân 

10/6B Lý Tự Trọng – TP. Nha Trang 

Điện thoại: (058) 3816170 

ĐẠI LÝ PHÚ YÊN 

Công ty TNHH TM & DV Nhật Tân 

393 Nguyễn Huệ - TP Tuy Hòa - Phú Yên 

Điện thoại: (057) 3828565 

ĐẠI LÝ LÂM ĐỒNG 

Dịch vụ điện tử - Photocopy Q&T 

7 Mạc Đĩnh Chi - P4 - TP Đà Lạt 

Điện thoại: (063) 3755155 

ĐẠI LÝ BÌNH THUẬN 

Công ty TNHH Phan Minh 

221-223 Trần Nhân Tông, TP Phan Thiết 

Điện thoại: (062) 3831888 

 

 



CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI 
 

www.sieuthanh.com.vn                                                                                                               - 36 -  

 

 

 

 

 

 
 

 

ĐẠI LÝ NINH THUẬN 

Doanh nghiệp TM&DV Nhân Huy 

47-49 Quang Trung -TP. Phan Rang 

Điện thoại: (068) 38366968 

ĐẠI LÝ KON TUM 

Công ty TNHH MTV Tên Lửa Số 

96 Lê Hồng Phong- TP Kon Tum 

Điện thoại: (060) 3868803 

ĐẠI LÝ GIA LAI 

DNTN TM và DV Quang Cường 

215 Lý Thái Tổ- TP Pleiku 

Điện thoại: (059) 3823768 

ĐẠI LÝ ĐẮK LẮK 

Công ty TNHH TM&DV KT Nhật Quang 

24 Bà Triệu - TP Buôn Ma Thuột 

Điện thoại: (0500) 3856878 

ĐẠI LÝ BÌNH ĐỊNH 

Công ty TNHH TMDV Bảo Châu 

93 Trần Phú, TP. Quy Nhơn 

Điện thoại: (056) 3821899 

ĐẠI LÝ BÌNH PHƯỚC 

Công ty TNHH ĐT PT CN Bách Khoa 

196 Phú Riềng Đỏ, TX Đồng Xoài 

Điện thoại: (0651) 3885248 

ĐẠI LÝ BÌNH DƯƠNG 

Công ty TNHH TBVP Đại Thanh 

114 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một 

Điện thoại: (0650) 3815666 

ĐẠI LÝ CÀ MAU 

Công ty TNHH TM DV An Phước 

Số 287 Nguyễn Trãi, Phường 9 , TP Cà Mau 

Điện thoại: (0780) 3819111 

ĐẠI LÝ CẦN THƠ 

Công ty TNHH TM&DV Thiên Phú Gia 

84 Bis/6 Mậu Thân, Ninh Kiều - TP Cần Thơ 

Điện thoại: (0710) 3780207 

ĐẠI LÝ CẦN THƠ 

Công ty TNHH TM&DV Đại Quang 

36 Đường A3, Hưng Phú 1, TP Cần Thơ 

Điện thoại: (0710) 3838876 

ĐẠI LÝ CẦN THƠ 

Công ty TNHH MTV Phong Thịnh 

128/8F2B Mậu Thân kéo dài, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: (0710) 3512096 

ĐẠI LÝ QUẢNG NGÃI 

Công ty TNHH một thành viên MHQ 

284 Quang Trung- Quảng Ngãi 

Điện thoại: (055) 3825894 
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ĐẠI LÝ LONG AN 

Công ty TNHH Anh Việt 

12-14 Nguyễn Trung Trực, TP Tân An 

Điện thoại: (072) 3835378 

ĐẠI LÝ SÓC TRĂNG 

Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuyết Nga 

71A Nguyễn Trung Trực, TP Sóc Trăng 

Điện thoại: (079) 3823478 

ĐẠI LÝ TIỀN GIANG 

DNTN TM & DV Máy tính Kết Nối 

51/4A Thủ Khoa Huân, TP. Mỹ Tho 

Điện thoại: (073) 3971454 

ĐẠI LÝ TRÀ VINH 

Trung Tâm TBVP Phước Thịnh 

11 Nguyễn Thị Minh Khai, P7, TP Trà Vinh 

Điện thoại: (074) 3867045 

ĐẠI LÝ VĨNH LONG 

Trung Tâm  TBVP Nhựt Phước 

126 Lê Thái Tổ, Phường.2, TP Vinh Long 

Điện thoại: (070) 3820315 

ĐẠI LÝ BẠC LIÊU 

Trung tâm máy VP Hoàng Anh Khang 

15A Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu 

Điện thoại: (0781) 2211079 

ĐẠI LÝ ĐỒNG NAI 

Công ty TNHH Đại Hùng Anh 

F75 Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa 

Điện thoại: (061) 3918321 

ĐẠI LÝ TÂY NINH 

Cửa hàng TBVP Đại Dương 

20 hẻm 26, Cách mạng tháng 8, TX Tây Ninh 

Điện thoại: (066) 3818379 

ĐẠI LÝ BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Công ty TNHH Khách Đế 

447 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu 

Điện thoại: (064) 3839722 
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V – NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA SIÊU THANH HÀ NỘI 

 
1. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 Tòa nhà văn phòng và trụ sở Công ty trên diện tích 300 m2 tại số 5 Nguyễn Ngọc Vũ - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 

 
 

 Khu kho, xưởng sản xuất trên diên tích 4500 m2 tại Khu công nghiệp Lai Xá - Xã Kim 

Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 
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2. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

 

       Chiến lược kinh doanh của Công ty là xây dựng quan hệ bình đẳng với bạn hàng, bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng, luôn đề cao sự đóng góp của nhân viên, coi họ như tài sản quý báu và là nhân 

tố không thể tách rời cho sự phát triển của Công ty. 

 

Siêu Thanh Hà Nội đã chọn Fuji Xerox – hãng nổi tiếng nhất của Nhật Bản và Mỹ trong lĩnh 

vực sản xuất thiết bị văn phòng và nghiên cứu các giải pháp tin học hóa làm đối tác chiến lược. 

Với quan điểm “KHÁCH HÀNG LÀ NỮ HOÀNG – NHÂN VIÊN LÀ TÀI SẢN”, Siêu Thanh 

Hà Nội đã xây dựng một hệ thống dịch vụ khép kín, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001. Đặc biệt chú trọng về chiều sâu, Công ty đã mời chuyên gia từ chính hãng sang 

giảng dạy về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiếp thị kinh doanh nhằm cung cấp dịch vụ kịp thời, 

hoàn hảo và xây dựng giải pháp, đáp ứng tối đa nhu cầu hiện đại hóa văn phòng. Hiện nay, Siêu 

Thanh đang thực hiện bảo trì, bảo hành cho hơn 4.000 khách hàng sử dụng máy photocopy và hơn 

800 khách hàng sử dụng máy Fax tại Hà Nội, hơn 8.000 khách hàng sử dụng máy photocopy và hơn 

2.000 khách hàng sử dụng máy Fax tại các tỉnh phía Bắc. 

 

Với đội ngũ nhân viên kinh doanh và kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm, Siêu Thanh đã và đang 

chiếm được lòng tin của khách hàng trên những mảng thị trường tiềm năng như: khối các cơ quan 

thuộc chính phủ (Bộ Công An, Bộ Giáo dục, văn phòng Quốc hội…); khối các tổ chức nước ngoài 

(WHO, UNICEF, UNDP…); khối các Tổng công ty (TCT Điện lực, TCT Dầu khí…); khối các công 

ty nước ngoài (Toyota, Honda…); khối các Đại sứ quán (Mỹ, Úc…) 

 

 

 

 

 

DOANH THU QUA TỪNG NĂM 

Đơn vị tính: Tỉ VNĐ 
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1. CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ LỚN LỚN ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI 

Siêu Thanh Hà Nội được vinh dự là nhà cung cấp sản phẩm thiết bị văn phòng cho hầu 

hết các dự án lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc 

 

 Năm 2001, trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm của Hãng Fuji Xerox tại Việt Nam; 

thắng thầu cung cấp máy tính và thiết bị trường học cho Bộ Giáo dục nước Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào 

 Năm 2002, tư vấn và thắng thầu 570 máy Fuji Xerox Vivace 340 và máy Sindo Ricoh 

SP4220 cung cấp cho Bộ Tư Pháp 

 Năm 2003, thắng thầu và cung cấp 38 máy Fuji Xerox Vivace 346, 15 máy Fuji Xerox 

Vivace 455, 10 máy Fuji Xerox DC 405 cho Bộ Công An và 570 máy Fuji Xerox Vivace 

340 cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

 Năm 2004, 2015 cung cấp 125 máy Fuji Xerox Vivace 406 và 220 máy in Fuji Xerox Phaser 

3210 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp 11 máy Fuji Xerox DC 706 cho Đại sứ quán 

Mỹ tại Hà Nội 

 Năm 2006, Cung cấp và tài trợ thiết bị sao chụp, in ấn và viễn thông cho hội nghị APEC 

VIETNAM 2006 

 Năm 2007, cung cấp 65 máy photocopy tốc độ trung bình cho Bộ Công An 

 Năm 2008, cung cấp 254 máy Fuji Xerox DocuCentre 2007 cho Cục Thi hành án – Bộ Tư 

Pháp 

 Năm 2009: Cung cấp 141 máy Fuji Xerox DocuCentre 2005 cho Tổng cục Cảnh sát – Bộ 

Công An; Cung cấp 50 máy Kyocera KM-2035 và TASKalfa 180 cho Sở Nội vụ tỉnh Lào 

Cai và tỉnh Điện Biên; Cung cấp 100 máy Kyocera Mita KM-2035 cho Dự án Cải cách 

Hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Thanh Hóa. 

 Năm 2010: Cung cấp 240 máy in Fuji Xerox DocuPrint 2065 cho Kho bạc Nhà nước; Cung 

cấp 95 máy Kyocera TASKalfa 220 cho Dự án Cải cách Hành chính cấp huyện, xã của tỉnh 

Thanh Hóa; Cung cấp 120 máy Kyocera TASKalfa 220 cho Cục Thi hành án - Bộ Tư pháp 

tại các tỉnh. 

 Năm 2011: Cung cấp 25 máy Fuji Xerox DocuCentre 2007 cho Cục Hậu cần - Tổng cục 

Cảnh sát, Bộ Công an; Cung cấp 120 máy in Fuji Xerox DP3435DN cho Công ty NEC Việt 

Nam. 

 Năm 2012: Cung cấp 02 máy DocuCentre-IV 6080 và 47 máy DocuCentre-IV 4070 cho Cục 

Thuế TP Hà Nội, Cung cấp 20 máy Kyocera FS-6025MFP cho Tổng cục An ninh – Bộ 

Công An trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cung cấp 10 máy DocuCentre-IV 5070 cho Tổng cục Thuế 

trị giá hơn 1 tỷ đồng 

Cung cấp 02 máy TASKalfa 8000i cho VPTW Đảng CSVN; 19 máy DC4070, 67 máy FS-

6030MFP và 79 máy hủy tài liệu cho Tổng cụ Cảnh Sát; Cung cấp 10 máy FS-6030MFP 

cho Cục hồ sơ nghiệp vụ An ninh 

 Năm 2013: Cung cấp 26 máy Fuji Xerox DocuCentre 4070 cho Cục Thuế thành phố Hà 

Nội; Cung cấp 15 máy Kyocera Taskalfa FS6525 MFP  cho Cục Chính trị Hậu Cần cảnh sát 

Quản lý hành chính 

 Năm 2014: Cung cấp 1200 máy Kyocera Taskalfa 2200 cho Bộ Giáo dục và đào tạo, 300 

máy Fuji Xerox DocuCentre S2220 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cung cấp 02 máy 

Kyocera Taskalfa 8001i và 01 máy in siêu tốc cho Văn phòng Quốc hội. 

 Năm 2015: Vinh dự là đơn vị cung cấp thiết bị văn phòng cho gói thầu “Cung cấp thiết bị 

văn phòng phục vụ Đại hội XII” do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức (Gồm nhiều máy 

Kyocera Taskalfa 8001i, Taskalfa 4501i, máy in phun màu siêu tốc Riso Comcolor 9150. 

Cung cấp 02 máy Kyocera Taskalfa 8001i và 01 máy in siêu tốc Riso cho Văn phòng Quốc 

Hội, cung cấp 30 máy DocuCentre 2060 và 40 máy Fuji Xerox DocuCentre 2060 cho Cục 

cảnh sát hậu cần – Tổng cục cảnh sát, cung cấp 50 máy in A3 Fuji Xerox DocuPrint 3105 

cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Tổng cục An ninh. 
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3. DANH SÁCH NHƯNG KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

 

KHÁCH HÀNG LÀ CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

Văn phòng Quốc Hội và các đơn vị trực thuộc 

  

Văn phòng Chính phủ 

- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 

- Thanh tra Chính phủ 
 

Văn phòng trung ương 

Đảng Cộng Sản Việt Nam  

Bộ Công An 

- Tổng cục cảnh sát 

- Tổng cục an ninh 

- Viện khoa học hình sự  

Bộ Quốc Phòng 

- Bộ tư lệnh biên phòng 

- Quân khu Thủ đô 

- Tổng cục hậu cần        

Bộ Y tế và các bệnh viên tại Hà Nội 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh 

Các trường đại học, cao đẳng 
 

Bộ Tư Pháp 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Bộ Giao thông Vận tải 

 

Viện kiểm sát ND tối cao 

Viện kiểm sát các tỉnh 
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KHÁCH HÀNG THUỘC KHỐI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

Ngân hàng nhà nước Việt nam 

 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

 

Ngân hàng Cổ phần Quân Đội 

 

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tin 

 

Tổng công ty Tài chính Dầu khí 

 

 

KHÁCH HÀNG LÀ CÁC TỔNG CÔNG TY 

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam 

 

Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội 

 

Tổng Cty Tư vấn thiết kế  giao thông vận tải 

 

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 

 

Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản 

Việt Nam 

 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam 

 

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam 
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KHÁCH HÀNG LÀ CÁC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  

 

Chương trình phát triển Liên hiệp quốc 

(UNDP) 

 

Tổ chức UNICEF 

 

Tổ chức JICA Nhật Bản 

 

Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ 

 

Oxfam Bỉ 

 

 

KHÁCH HÀNG LÀ CÁC ĐẠI SỨ QUÁN 

Đại sứ quán HOA KỲ 

           

Đại sứ quán AUSTRALIA 

      

Đại sứ quán PHÁP 

             

Đại sứ quán NHẬT BẢN 
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Đại sứ quán HÀN QUỐC 

          

Đại sứ quán ANH 

           

Và các Đại sứ quán khác như sứ quán Bỉ, sứ quán New Zealand, sứ quán Singapore, sứ quán 

Đan Mạch.... 

 

KHÁCH HÀNG LÀ CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH NƯỚC NGOÀI 

Công ty TOYOTA VIỆT NAM 

 

Công ty HONDA VIỆT NAM 

           

Công ty FORD VIỆT NAM 

 

Công ty DENSO VIỆT NAM 

 

Công ty OBAYASHI 

 

Công ty MITSUBISHI 

 

Công ty ABB VIỆT NAM 

 

Công ty YAZAKI VIỆT NAM 

 

Các công ty khác trong KCN Thăng Long, 

KCN Bắc Ninh, KCN Tân Trường – Hải 

Dương, KCN Nomura - Hải Phòng… 
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4.  ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SIÊU THANH HÀ NỘI 

 

Ông Noriaki Masuda  

Nguyên Giám đốc tài chính – hành chính Công ty Toyota Việt Nam:  

“Siêu Thanh luôn cung cấp cho chúng tôi sản phẩm và dịch vụ với chất lượng 

tốt nhất. Chúng tôi luôn đánh giá cao trình độ của kỹ thuật viên Siêu Thanh và 

đặc biệt là khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ. Chúng tôi thực sự thấy yên tâm 

mỗi khi có vấn đề trục trặc xảy ra với máy photocopy, họ luôn rất kịp thời. 

Chúng tôi mong muốn Siêu Thanh hỗ trợ nhiều hơn nữa để công tác văn 

phòng của Toyota được thuận tiện hơn”. 

 
 

 
Bà Nguyễn Thu Hương 

Nguyên Giám đốc điều hành – Công ty tư vấn và đầu tư P.H.I:  

“… Là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tiêu dùng, chúng tôi thấy cần 

thiết phải tìm hiểu và tư vấn những sản phẩm và địa chỉ đáng tin cậy cho 

người tiêu dùng. Qua sử dụng sản phẩm của Siêu Thanh Hà Nội, chúng tôi 

thực sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Siêu Thanh cung cấp. 

Xin chúc Siêu Thanh Hà Nội ngày càng phát triển và giữ vững được niềm tin 

với người tiêu dùng”.  
 

Ông Phạm Huyền Kiêu 

Giám đốc sáng tạo – Haki Group: 

“ Với đội ngũ kỹ thuật viên in ấn, sao chụp lành nghề và dày dạn kinh 

nghiệm, từ giải pháp in toàn diện, đến sao chụp bảo mật tốc độ cao chi phí 

thấp… Siêu Thanh Hà Nội thực sự đã chia sẽ núi công việc hàng ngày rất đa 

dạng của một công ty tư vấn thiết kê, quảng cáo chuyên nghiệp với 60 nhân 

viên như Haki. Hợp tác chặt chẽ với Siêu Thanh Hà Nội, chúng tôi nhận ra 

những công ty chuyên nghiệp cần phải có những đối tác đẳng cấp như Siêu 

Thanh ”. 

 

 
 

Ông Trần Ngọc Quyến 

Nguyên Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng thành ủy Hà Nội: 

“ Chúng tôi đã tin tưởng sử dụng nhiều máy photocopy, máy in tốc độ nhanh, 

máy Fax của Siêu Thanh trong nhiều năm qua bởi chất lượng sản phẩm đảm 

bảo. Hơn nữa, khả năng đáp ứng dịch vụ chất lượng cao, chế độ bảo hành, 

bảo trì cùng đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Siêu Thanh đã làm chúng tôi hoàn 

toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm”. 

 
 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 

Nguyên Kế toán trưởng – Viện Kiểm Sát Nhân dân tối cao: 

“ … Hiện tại, Viện có trên 30 máy photocopy, máy in, máy Fax và hàng trăm 

máy văn phòng các loại ở các tỉnh do công ty Siêu Thanh cung cấp và làm 

dịch vụ. Với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, luôn chu đáo và đúng giờ, 

Siêu Thanh đã đáp ứng được yêu cầu công việc của Viện không quản không 

gian, thời gian hay địa điểm. Chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ 

của Siêu Thanh”. 
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 VI – CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 
Siêu Thanh Hà Nội luôn quan tâm đến công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng. Hàng 

năm, Công ty chi hàng trăm triệu đồng vào các chương trình từ thiện: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài trợ xây dựng nhà cho 

các hộ nghèo tại huyện 

Đông Anh và Sóc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối hợp với Hội người tàn 

tật và trẻ em mồ côi thành 

phố Hà Nội tổ chức các 

chương trình quyên góp 

ủng hộ các trẻ em mồ côi 

và người tàn tật trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 
 

 

 Tham gia vào các chương trình cứu trợ nhân đạo của Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội phát 

động như: Ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai: Nạn nhân động đất, sóng thần … 

 Tham gia xây nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và người nghèo ở huyện 

Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn 

 Tham gia tổ chức các chương trình phát động quyên góp của “Hội người tàn tật và trẻ em 

mồ côi thành phố Hà Nội 

 Công đoàn Công ty Siêu Thanh Hà Nội phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” huy 

động cán bộ nhân viên trong Công ty ủng hộ cho các cháu mồ côi tại chùa Bồ Đề. Tài trợ 

xây dựng một thư viên tại chùa để giúp đỡ, hỗ trợ các cháu trong việc học tập. 
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  VII – CÁC THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM 

 
1. NĂM 2001 

Siêu Thanh Hà Nội được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội các nhà 

doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng thưởng “Giải thưởng Sao đỏ” - Giải thưởng dành cho các doanh 

nghiệp trẻ xuất sắc nhất trên toàn Quốc. 

 
Cũng vào năm 2001, Siêu Thanh Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì 

có nhiều thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố. 
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2. NĂM 2002 

Tổng giám đốc Nguyễn Nhân được Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 

bằng khen vì những thành tích suất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.  

 
 

Hàng năm, Siêu Thanh Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế và đã được Tổng 

cục Thuế tặng giấy khen vì những thành tích trên. 
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3. 2003 

Ngoài việc hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Siêu Thanh Hà Nội luôn tích cực tham gia 

vào các hoạt động xã hội trên địa bàn Thành phố. Một lần nữa, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng 

khen vì những thành tích này. 

 
 

4. 2004 

Cùng với hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, Siêu Thanh Hà Nội  luôn tham gia tích cực vào các 

phong trào của Hội cũng như các công tác xã hội khác. Bằng khen của trung ương hội Thanh niên 

Việt Nam lại một lần nữa được trao cho Siêu Thanh Hà Nội. 
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5. NĂM 2005 

Đây là năm đánh dấu một mốc quan trong của Siêu Thanh Hà Nội sau 10 năm hoạt động. Công 

ty và Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch Nước tặng bằng khen vì những thành tích và đóng 

góp cho xã hội trong 10 năm qua. 
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2005 cũng là năm Siêu Thanh Hà Nội tham gia vào “Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ 

thương hiệu Việt Nam”. Đây cũng là minh chứng về phương châm kinh doanh “Trao Lợi ích – Tích 

Niềm tin” của Công ty 
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Cũng vào năm 2005, Siêu Thanh Hà Nội dành danh hiệu “Thương hiệu uy tín 2005” do Báo 

Thương Mại bình chọn 

 
 

6. NĂM 2006 

Siêu Thanh Hà Nội là nhà tài trợ cho hội nghị APEC VIETNAM 2006. Đây là một nhiệm vụ 

chính trị quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trên trường Quốc tế. 
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7. NĂM 2007 

Siêu Thanh Hà Nội một lần nữa đoạt giải “Thương mại dịch vụ tiêu tiểu 2007” của Bộ Công 

Thương. 

 
 

Năm 2007, lần đầu tiên FUJI XEROX tổ chức của cuộc thi dịch vụ kỹ thuật toàn Đông 

Dương. Siêu Thanh Hà Nội dành trọn bộ gồm 3 giải nhất cho trình độ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng 

và quảng bá thương hiệu 
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8. NĂM 2008 

Siêu Thanh Hà Nội tiếp tục đoạt giải “Thương mại dịch vụ tiêu tiểu 2008” của Bộ Công Thương 

và được bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc xây dựng 

và bảo vệ thương hiệu Việt 
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       9. NĂM 2009 

       Đoạt giả thưởng “Thương mại – Dịch vụ Việt Nam” của bộ Công Thương với thành tích 3 năm 

liên tiếp đoạt giải “Thương mại dịch vụ tiêu biểu của năm” (2007 – 2009) 
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Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được Siêu Thanh Hà Nội áp dụng từ năm 

2004 và qua nhiều năm, hệ thống quản lý này vẫn được duy trì và cải tiến cho phù hợp với tình hình 

hiện tại. Năm 2009, Siêu Thanh Hà Nội được trao tặng Cúp vàng ISO của Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường của Quốc hội – Giải thưởng cho doanh nghiệp xuất sắc trong việc quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế. 
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Một lần nữa, Siêu Thanh Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen về những 

thành tích xuất sắc trong năm 2009 

 
10. NĂM 2010 

Tháng 8 năm 2010, một vinh dự lớn đến với Siêu Thanh Hà Nội. Công ty được Chủ tịch 

Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 

2005 đến năm 2009, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
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Năm 2010, Siêu Thanh Hà Nội được đứng trong bảng xếp hạng  TOP 500 doanh nghiệp có 

tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam 

(Vietnam Report) và Báo VietNamNet tổ chức. Đây là năm đầu tiên, Bảng xếp hạng FAST500 

được chính thức công bố nhằm ghi nhận khách quan và tôn vinh xứng đáng thành quả của các 

doanh nghiệp Việt tăng trưởng cao và hiệu quả - những ngôi sao đang lên (rising stars) của nền kinh 

tế Việt Nam -  đạt được trong thời gian qua. 
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VIII – MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA SIÊU THANH HÀ NỘI 
 

 Sứ mệnh: là Công ty số 1 về thiết bị văn phòng tại Việt Nam. 

 Mục tiêu: Đem lại lợi ích cho Khách hàng. 

 Cốt lõi: Dịch vụ chuyên nghiệp. 

 

 Phát động phong trào học tập, đào tạo từ lãnh đạo đến nhân viên: đủ khả năng hội 

nhập môi trường kinh doanh hiện đại. 

 Luôn là 1 tập thể có trình độ, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với Công ty, có 

trách nhiệm với xã hội. 

 Mở rộng và bao phủ thị trường. 

 Thắt chặt quan hệ hợp tác với các Đại lý, Chi nhánh. 

 Đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác với nhiều hãng lớn & uy tín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


