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Thư ngỏ
DNP Corp xin gửi tới Quý Khách hàng và Đối tác 
lời chào trân trọng.

Trải qua chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, đến nay DNP Corp 
đã khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trên thị trường Việt Nam 
trong 4 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt: ống nhựa xây dựng, bao bì mềm, 
nhựa công nghiệp và nước sạch. Công ty được các đối tác, khách hàng 
trong và ngoài nước đánh giá cao về năng lực cũng như chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Năm 2016, DNP Corp đã ghi nhận 
kết quả mang tính đột phá với tổng tài sản đạt trên 2.200 tỷ đồng, tổng 
doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng cao trên 30%/
năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.200 nhân sự.

Hiện nay, DNP Corp được tổ chức 
theo mô hình công ty đầu tư 
(investment holding), sở hữu 5 nhà 
máy nhựa và 2 nhà máy nước sạch 
với tổng năng lực sản xuất hiện tại 
đạt 6.800 tấn nhựa/tháng, 140.000 
m3 nước sạch/ngày đêm và đang 
tiếp tục triển khai các dự án đầu 
tư nhà máy nước sạch tại các tỉnh 
Bắc Giang, Long An và Tiền Giang. 
Các đơn vị thành viên của DNP Corp 
phát triển sản xuất kinh doanh theo 
từng lĩnh vực cốt lõi: CTCP Nhựa 
Đồng Nai sản xuất các sản phẩm 
ống nhựa xây dựng và bao bì mềm, 
CTCP Nhựa Tân Phú sản xuất các 
sản phẩm nhựa công nghiệp và 
CTCP Nhà máy nước Đồng Tâm, 
Bình Hiệp sản xuất và cung cấp 
nước sạch sinh hoạt tập trung cho 
các khu vực tỉnh Bình Thuận và Tiền 
Giang.  DNP Corp đầu tư và sử dụng 
công nghệ sản xuất tiên tiến với hệ 
thống máy móc, thiết bị chính được 
nhập khẩu từ các nước G7 (Đức, Ý, 
Nhật), quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO9001-2015, Phòng thí 
nghiệm hiện đại và đạt chuẩn quốc 
tế ISO-IEC17025:2005.

Không bao giờ thỏa hiệp với thành 
công, với slogan “Do better”- tất 
cả chúng tôi cam kết luôn nghĩ tốt 
hơn và nỗ lực làm tốt hơn hàng 

ngày, luôn khát khao tạo ra những 
sản phẩm và giải pháp vượt trội cho 
khách hàng, luôn mong muốn dấn 
thân và tiên phong trong việc bảo 
tồn nguồn nước, sản xuất nước sạch 
ngon và truyền dẫn an toàn đến 
người sử dụng. 

Hướng tới sự phát triển bền vững, 
chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh 
mẽ và có chiều sâu để phát triển 
nguồn nhân lực, tạo ra một môi 
trường làm việc hiện đại của những 
đam mê cống hiến, của tinh thần 
học hỏi và cầu thị. Chúng tôi cam 
kết tiếp tục gia tăng các đóng góp 
cho cộng đồng, chung tay cùng xã 
hội định hướng mô hình kinh doanh 
xanh-bảo vệ môi trường. Chúng tôi 
coi đó là trách nhiệm và một giá trị 
cơ bản cho sự tồn tại của Công ty.  

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Quý 
Khách hàng và Đối tác đã tin tưởng 
và đồng hành cùng DNP Corp trong 
suốt thời gian qua. Xin kính chúc Quý 
Khách hàng và Đối tác sức khỏe và 
sự bình an trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn           

Chủ tịch HĐQT
Vũ Đình Độ

Không bao giờ thỏa hiệp với 
thành công, với slogan “Do 
better”- tất cả chúng tôi 
cam kết luôn nghĩ tốt hơn 
và nỗ lực làm tốt hơn hàng 
ngày, luôn khát khao tạo 
ra những sản phẩm và giải 
pháp vượt trội cho khách 
hàng, luôn mong muốn dấn 
thân và tiên phong trong 
việc bảo tồn nguồn nước, 
sản xuất nước sạch ngon 
và truyền dẫn an toàn đến 
người sử dụng.



THÔNG TIN 
TỔNG QUÁT

Nhà máy Nhựa Đồng Nai

Nhà máy Nhựa Đồng Nai Miền Trung

Nhà máy Nhựa Tân Phú Long An

Nhà máy nước Bình Hiệp

Nhà máy nhựa Tân Phú HCM

Nhà máy Nhựa Tân Phú Bắc Ninh

Nhà máy cấp nước BOO Đồng Tâm
Công suất 90.000 m3/ngày đêm

Các nhà máy nước đang xây dựng 
Tổng công suất dự kiến 120.000 m3/ngày đêm

Ống nhựa HDPE (25-1000m) và uPVC (21-400mm):
3.000 tấn/tháng;
Bao bì mềm: 1.000 tấn/tháng.

Sản xuất ống nhựa HDPE (25-630mm) và uPVC (21-225mm): 
1.000 tấn/tháng. 

Sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa rỗng cho thực phẩm, 
đồ uống…: 1000 tấn/tháng

Công suất 50.000 m3/ngày đêm..

Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp ép phun 
truyển thống: 300 tấn/tháng 

Sản xuất sản phẩm bao bì nhựa y tế, dược, hàng đồ uống 
thực phẩm: 500 tấn/tháng
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN
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Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước bằng tất 
cả nguồn lực với niềm đam mê cao nhất, tiên phong ứng 
dụng công nghệ cao, tạo dựng giải pháp đột phá trong mô 
hình cấp nước sạch cho mọi người dân Việt Nam.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI



NGÀNH NƯỚC SẠCH
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LĨNH VỰC KINH DOANH

Đầu tư, xây dựng nhà máy nước sạch;
Cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn.

SẢN PHẨM

Nhà máy nước Bình Hiệp công suất 
50.000 m3/ngày đêm.
Nhà máy nước BOO Đồng Tâm công suất 
90.000 m3/ngày đêm

NĂNG LỰC VÀ VỊ THẾ



9

D
O

 BETTER

Tổng công suất: 4.000 tấn/tháng.
Chiếm thị phần số 1 mảng ống nhựa hạ 
tầng
Hiện diện 43/63 tỉnh thành (khu vực từ 
Nghệ An trở vào phía Nam)

NĂNG LỰC VÀ VỊ THẾ

Sản xuất và cung cấp ống nhựa HDPE 25-
1000mm, uPVC 21mm-400mm cho lĩnh 
vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, 
tưới tiêu nông nghiệp;
Sản xuất và cung cấp vật tư, phụ tùng 
ngành nước.

SẢN PHẨM

NGÀNH ỐNG NHỰA



SẢN PHẨM BAO BÌ XUẤT KHẨU

Tổng công suất: 1.000 tấn / tháng;
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xất khẩu Châu 
Âu
Hiện diện trên 10 quốc gia Châu Âu: Đức, 
Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ…

NĂNG LỰC VÀ VỊ THẾ

Sản xuất và cung ứng bao bì mềm xuất 
khẩu: Starseal, Block, Sandwich, T-Shirt

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP

Tổng công suất: 1.800 tấn / tháng;
Chiếm thị phần top 5 mảng nhựa công 
nghiệp
Các khách hàng lớn như Coca Cola, Pepsi, 
Lavie, Sabeco, Pinaco;

NĂNG LỰC VÀ VỊ THẾ

Chai, phôi nhựa PET.
Két nhựa.
Vỏ bình Ắc quy. 
Chai, can, thùng, vỏ (sơn, bảo vệ thực vật, 
dược, hàng không..)..

SẢN PHẨM
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AMUT 130 (ITALIA)
Model: 2009

BATENFELD-CINCINNATI SOLEX60
Model: 2015

THIẾT BỊ 
DÂY CHUYỀN 
CÔNG NGHỆ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG 
NHỰA TẠI NHÀ MÁY NHỰA 
ĐỒNG NAI
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STT Sản phẩm Thiết bị Xuất 
xứ Hãng sản xuất

1 Thiết bị sản xuất ống 
HDPE

Dây chuyền AMUT, Sản xuất ống HDPE 
Ø1000-450

Italia

Dây chuyền BATENFELD-CINCINNATI, 
sản xuất ống HDPE Ø450-25

Đức

2
Thiết bị sản xuất ống 
uPVC

Dây chuyền KRAUSS MAFFEI, sản xuất 
ống uPVC Ø168-21

Đức

3
Thiết bị sản xuất ống 
PPR

Dây chuyền BATENFELD-CINCINNATI, 
sản xuất ống HDPE Ø160-25

Đức

4
Thiết bị sản xuất phụ 
kiện PVC, HDPE, PPR

Dây chuyền ép phun TOSHIBA
Nhật 
Bản

Dây chuyền ép phun Woojin Plaimn
Hàn 

Quốc

Sản phẩm của Nhựa Đồng Nai được sản xuất bằng 
công nghệ tiên tiến của G7, dây chuyền sản xuất được 
nhập khẩu từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới
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STT Loại máy Thương hiêu, xuất xứ Số lượng

1 Máy ép phun nhựa Toshiba ( Japan), Woojin(Korea), 
Chuan Lihfa (Taiwan) 66

2 Máy đùn thổi nhựa 3 lớp, HD SMC (Đức-Thailand)... 28

3 Máy thổi nhựa PET Greatpet (Thailand), Taiwan... 41

4 Máy gia công cơ khí chính xác Mazak, Sodick…(Japan) 7

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA 
KỸ THUẬT & CÔNG NGHIỆP 
CỦA NHỰA TÂN PHÚ
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CÔNG NGHỆ 
XỬ LÝ NƯỚC SẠCH

DNP áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong 
xử lý và sản xuất nước đảm bảo cung cấp nguồn 
nước sạch và ngon đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
của Bộ Y Tế, kiểm tra qua hệ thống giám sát và 
điều khiển tự động SCADA.

Công nghệ lắng 
Lamella

D
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Công nghệ 
xử lý nước 
UF-RO



MẢNG ỐNG NHỰA
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MẢNG NHỰA KỸ THUẬT 
VÀ CÔNG NGHIỆP

KHÁCH HÀNG 
CỦA CHÚNG TÔI



MẢNG NƯỚC SẠCH
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19MẢNG BAO BÌ XUẤT KHẨU

HUẾ

BẮC GIANG

BÌNH THUẬN
LONG AN

TIỀN GIANG
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HÌNH ẢNH 

 TIÊU BIỂU

Nhà máy nước Cà Giang

Xưởng sản xuất ống PVC của DNP

Văn phòng DNP tại Hà Nội

Nhà máy nước Đồng Tâm Văn phòng DNP tại Hà Nội

Xưởng sản xuất ống HDPE của DNP
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Dự án thu gom và xử lý nước thải  
Thành phố Đà Nẵng 
(HDPE D800-315, khối lượng 17.000m)

Nâng cấp tuyến ống truyền dẫn  
Thành phố Biên Hòa  
(HDPE D560-450-355, khối lượng 10.700m)

Hệ thống cấp nước thô (nước vận hành)  
Nhiệt điện Duyên Hải  
(Ống HDPE D630 PN10 – Khối lượng: 21.000m)

Dự án kéo ngầm băng sông, Metro City,  
TP Hồ Chí Minh 
(HDPE D315, khối lượng 6.000m)

Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc 
(HDPE D560 - 450 -315, khối lượng: 15.000m)

Dự án thu gom xử lý nước thải  
Thành phố Nha Trang 
(HDPE D1000-D450, khối lượng 11.000m
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CHẤT LƯỢNG

“Chất lượng sản phẩm luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của DNP Corp ”, do đó chúng tôi đã 
xây dựng đội ngũ Kiểm soát Chất lượng (QC) trình độ cao, quy trình kiểm soát sát sao và trang 
bị thiết bị kiểm tra tiên tiến.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM/HIỆU CHUẨN

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Sản xuất & kinh doanh Ống nhựa

ISO 9001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 4422-2:1996 Tiêu chuẩn Sản sản xuất Ống uPVC (hệ Mét)

BS 3505:1986 Tiêu chuẩn Sản sản xuất Ống uPVC (hệ Inches)

AS/NZS 1477:2006 Tiêu chuẩn Sản sản xuất Ống uPVC (hệ 
CIOD)

EN ISO 1452-3: 2009 (TCVN 8491-3) Tiêu chuẩn sản xuất phụ 
kiện uPVC

ISO 15874-3 (TCVN 10097-3); DIN 8077– 8078 Tiêu chuẩn 
sản xuất phụ kiện PPR

DIN 16963, ISO 4427-3 Tiêu chuẩn sản xuất phụ kiện HDPE

ISO 4427-2:2007 Tiêu chuẩn Sản sản xuất Ống HDPE

DIN 8074-8075 Tiêu chuẩn Sản sản xuất Ống HDPE

Sản xuất & kinh doanh Bao bì mềm
ISO 9001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng

BSCI Tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong 
kinh doanh

Sản xuất nước sạch QCVN 01:2009/BYT; QCVN 02:2009/BYT Tiêu chuẩn nước 
sinh hoạt của bộ Y tế Việt Nam

Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005 Yêu cầu chung về năng lực của phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn

Nhà máy nhựa công nghiệp tiêu chuẩn

ISO15378 cho xưởng GMP 

Các xưởng sản xuất sạch, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ 
sinh thực phẩm

Hệ thống HACCP cho các xưởng bao bì công nghiệp, 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT 
NHÀ MÁY GMP



Chúng tôi cam kết làm việc với 
đam mê và trách nhiệm cao 
nhất, vì mục tiêu chung và luôn 
là điển hình trong đội ngũ”
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NHÂN SỰ 
CHỦ CHỐT

ông NGÔ ĐỨC VŨ
Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT

Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Tài chính Trường Quản lý Châu Âu ESCPEAP (Pháp), 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á – Thái Lan.
Ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng 
khoán Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Nhựa Đồng Nai Miền Trung, Phó TGĐ thường trực Công ty CP Nhựa 
Đồng Nai.
Hiện tại ông giữ Chức vụ TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT CTCP 
Nhựa Tân Phú, một thành viên của DNP Corp

ông VŨ ĐÌNH ĐỘ
Chủ tịch HĐQT

Ông có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, 
kế toán-kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và quản trị đầu tư. Trước khi gia nhập DNP, 
Ông có gần 3 năm làm kiểm toán viên tại KPMG Việt Nam và 1 năm làm việc tại KPMG 
Singapore. Từ năm 2007 đến năm 2011, Ông trải qua các vị trí cấp cao về phân tích đầu 
tư, đầu tư, thị trường vốn, M&A và công cụ phái sinh tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn, 
CTCP Chứng khoán VNDirect và Maritime Bank.

Bên cạnh công việc chính tại DNP, Ông đang giữ các trọng trách khác như  là chủ tịch 
HĐQT của CTCP Thủy Điện Nậm La, chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung và 
là thành viên HĐQT CTCP Bình Hiệp.

ông TRẦN HỮU CHUYỀN
Phó Tổng giám đốc/Phó chủ tịch HĐQT

Ông đã từng giữ chức vụ Phó Giám Đốc Xí nghiệp, Tổng Giám 
Đốc DNP. 
Ông là kỹ sư hoá nhựa đã làm việc cho DNP hơn 30 năm, có 
kinh nghiệm chuyên sâu về ngành Nhựa.
 
Hiện tại ông giữ Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ 
Sản xuất Ống Nhựa.
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ông PHẠM HUY CƯƠNG
Thành viên HĐQT

Ông đã từng giữ các chức vụ: Chuyên viên Kinh doanh Công ty xây dựng cấp thoát 
nước số 1 Waseenco, Chuyên viên Đầu tư Công ty Xây dựng Cấp thoát nước số 1 
Waseenco (Bộ Xây dựng), Chánh văn phòng Công ty Xây dựng Cấp thoát nước và môi 
trường Việt Nam  ViwaSeen – Bộ Xây dựng. 

Hiện nay ông đang nắm giữ chức vụ Chánh văn phòng Tổng công ty đầu tư xây dựng 
cấp thoát nước và môi trường Việt Nam Viwaseen – Bộ Xây dựng, Thành viên HĐQT 
Công ty CP Nhựa Đồng Nai.

ông TRẦN ANH VƯƠNG
Thành viên HĐQT

Ông Vương tham gia thành viên HĐQT của CTCP Nhựa Đồng Nai từ năm 2016. Ông đã 
và đang giữ nhiều trọng trách tại các doanh nghiệp lớn: Ông hiện là TGĐ CTCP Đầu tư 
và Phát triển Sacom, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Chủ 
tịch CTCP Thép Bắc Việt-BVG. Với năng lực quản lý, kinh nghiệm kinh doanh và quan 
hệ cộng đồng rộng rãi, Ông đã đóng góp to lớn trong việc phát triển các quan hệ chiến 
lược

ông NAKAGAWA
Cố vấn HĐQT

Ông Nakagawa có chuyên môn, hiểu biết và nhiều 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thị trường 
vốn quốc tế với 10 năm làm việc Công ty Chứng khoán 
Nikko, 1 trong những công ty chứng khoán hàng đầu 
của Nhật Bản.

Ông tham gia Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai từ 
năm 2015 và đóng góp lớn trong việc xây dựng các 
mối quan hệ chiến lược với các đối tác Nhật Bản 
(khách hàng, nhà sản xuất, tổ chức tài chính, tổ chức 
JICA, JETRO), nâng cấp hệ thống quản trị, kết nối và 
hỗ trợ quá trình chuyển giao công nghệ của Nhật bản 
ứng dụng vào Công ty.

ông NGUYỄN VĂN HIẾU
Phó Tổng giám đốc điều hành

Trước khi gia nhập DNP vào năm 2012, ông có 3 năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên 
của Công ty kiểm toán quốc tế và 5 năm làm Giám đốc Tài chính của Tập đoàn quy mô 
2.500 tỷ doanh thu của Việt Nam.

Ông đã tham gia điều hành  DNP  4 năm qua các vị trí chủ chốt của Công ty như Giám 
đốc Kinh doanh (2013), Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh (2015) và chính thức bổ nhiệm 
làm Phó Tổng Giám đốc điều hành vào tháng 10/2015.

Ông có chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tài chính, và năng lực phát triển kinh 
doanh, mở rộng thị trường.
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ông LÝ XUÂN HÙNG
Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Hiệp

Ông tốt nghiệp Khoa Xây dựng, Trường Đại 
học Bách khoa TP Hồ chí Minh năm 1990. 
Ông đã tham gia vào Công ty Đầu tư và Xây 
dựng Cấp thoát nước số 2 nay là Waseco vào 
năm 1991. Ông đã đảm nhiệm các chức vụ 
Đội trưởng thi công từ 1992; Phó Giám đốc 
phụ trách Xây lắp từ năm 2000 và Giám đốc 
Công ty Cổ phần Bình hiệp từ 2004 đến nay.  

Ông có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi 
công xây lắp Cấp thoát nước và 12 năm trong 
các lĩnh vực quản lý đầu tư, vận hành các Hệ 
thống cấp nước đến 30.000 m3/ngày đêm. 

ông HUỲNH CÔNG DANH
Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhà máy nước Đồng Tâm

Ông tốt nghiệp Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế toán TP Hồ Chí Minh 
năm 1983. Ông đươc phân công về Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Tiền Giang 
chức vụ Phó bộ môn Kế toán.Năm 1995 là cán bộ phòng Quản lý công sản Sở 
Tài chính Vật giá tỉnh Tiền Giang. Năm 2001 được điều về Quỹ Đầu tư phát triển 
giữ chức vụ Phó phòng Thẩm định Tín dụng từ năm 2006. Năm 2008 được điều 
động về Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm (nay là Công ty cổ phần Nhà máy 
nước Đồng Tâm) với chức vụ Kế toán trưởng. Đến năm 2016 được bổ nhiệm 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm. Ông có 
kinh nghiệm hơn 30 năm về công tác tài chính, kế toán, thuế.

ông LÊ VIẾT HÙNG
TGĐ, Thành viên HĐQT Công ty CP nhựa Tân Phú

Ông tốt nghiệp Học Viện Tài chính Hà Nội năm 1994 và có bằng Thạc sỹ chuyên 
ngành Tài chính ngân hàng. Ông Hùng tham gia vào Công ty CP nhựa Tân Phú 
từ năm 2013 và giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đến năm 2015. Hiện tại ông 
giữ Chức vụ TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú. Trước đây, Ông đã từng giữ 
các chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP xi măng Hà Tiên 2, Trợ lý Tổng Giám đốc 
Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Trưởng Chi nhánh Công ty CP đầu tư PV2 tại 
TP.HCM.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp 
Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà 
HTP, 434 Trần Khát Chân

Điện thoại: +(84) 613 836 269
Fax: +(84) 613 836 174

Điện thoại: +(84) 436 330 983
Website: www.dnpcorp.vn


