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THƯ NGỎ

KSUCO PROFILE

               Kính gửi: Quý khách hàng!

 
  Lời đầu, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KSU (KSUCO) xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức 
khỏe, thành công và thịnh vượng. Công ty xin cảm ơn Quý 

khách hàng đã tín nhiệm, tin tưởng và đồng hành cùng sự phát 
triển của chúng tôi trong thời gian qua.

  CÔNG TY KSUCO, được thành lập bởi các sáng lập viên 
giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, hóa chất xây dựng. 

Đội ngũ cán bộ của KSUCO là chuyên gia tư vấn giải pháp kỹ thuật giúp 
nâng cao chất lượng công trình và mang lại hiệu quả cao về kinh tế cho 

Quý khách hàng.
  Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh trong ngành, chúng tôi 

đã trở thành đối tác tin cậy của các Hãng sản xuất nổi tiếng thế giới trong
ngành hóa chất xây dựng như: SIKA, BASF, AUTO CHEMICAL, FOSROC, PENE-

TRON, RAMSET, CONPERNIT,... Nay được sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà sản xuất 
trong nước, KSUCO chính thức làm Nhà phân phối sản phẩm: VINKEMS, IBST, 

Thép HÒA PHÁT, Thép KYOEI...
      Với phương châm hoạt động “Hợp tác cùng phát triển”, chúng tôi cam kết luôn 
đồng hành với Quý khách hàng, cung cấp đến khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, 
chính hãng, giá cả cạnh tranh mà lại tiết kiệm được thời gian.
       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KSU rất mong nhận được sự ủng 
hộ và đóng góp ý kiến của Quý khách hàng để tạo sự thành công của chúng tôi trong thời 
gian qua cũng như sự phát triển bền vững của chúng tôi trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng.

Trân trọng!
Ban Giám đốc Công ty KSUCO
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GIẤY PHÉP KINH DOANH

KSUCO PROFILE
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THÔNG TIN CHUNG

LĨNH VỰC HOẠT ÐỘNG CHÍNH

KSUCO PROFILE

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KSU

Tên tiếng Anh: KSU TRADING AND SERVICE COMPANY

Tên viết tắt: KSUCO., LTD

Địa chỉ: Số 14/21 ngõ 108 Đường Trần Phú, Tổ 7, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: +84 243 999 1978       Fax: +84 2433 560 060

Email: ksuco.info@gmail.com       Website: ksuco.com.vn

Số tài khoản: 069 1000 369 069   Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội 

   Kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng.
   Buôn bán kim loại và quặng kim loại.
   Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng.
   Sản xuất và kinh doanh bê tông nhẹ, vật liệu 
hoàn thiện.
   Xây dựng các công trình đường sắt và
 đường bộ.
   Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
khác.
   Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
   Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. 

    Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 
kinh doanh.
   Dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao 
thông, thuỷ lợi, hoá chất, dệt may;
    Dịch vụ nghiên cứu, sản xuất và mua 
bán phụ gia bê tông, hoá phẩm xây 
dựng, vật liệu xây dựng (trừ hoá chất 
Nhà nước cấm);



GIÁM ĐỐC

SƠ ÐỒ TỔ CHỨC

CHIẾN LƯỢC
“HỢP TÁC

CÙNG PHÁT
TRIỂN

      Công ty được sắp xếp tổ chức theo mô hình “Đơn giản - Hiệu quả” và chú trọng vào chuyên 
môn và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, cán bộ trong công ty.

        CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KSU có đội ngũ chuyên viên, công nhân lành 
nghề được đào tạo chuyên ngành trong nước, dày dặn kinh nghiệm trong tổ chức quản lý thực 
hiện công tác tư vấn, kinh doanh thương mại. 

PHÒNG
HÀNH CHÍNH 
TỔNG HỢP

PHÒNG
KINH 

DOANH
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PHÒNG 
KỸ THUẬT
THI CÔNG 

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
VẬT TƯ

THIẾT BỊ



TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

       Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững là 
cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình.  
Mục tiêu trở thành một đơn vị hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây 
dựng, hóa chất xây dựng vững mạnh về 
tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

        Công ty KSUCO rất hân hạnh được phục vụ Quý 
khách với tinh thần: “Hợp tác cùng phát triển”.

      Công ty phấn đấu trở thành đơn vị chuyên phân phối 
vật liệu xây dựng và hóa chất xây dựng,... có uy tín và vị 
thế trên thị trường Việt Nam và hướng ra thế giới; xây 
dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng 
cấp, góp phần nâng cao chất lượng mọi công trình.
    

SỨ MỆNH

      Sứ mệnh của chúng tôi là đem lại những giải pháp và 
sản phẩm tốt nhất nhằm đáp ứng những sự kỳ vọng 
của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu 
trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.
     Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên sự 
tín nhiệm của khách hàng và các đối tác liên quan. 
Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu 
tố về chất lượng cao, giá thành hợp lý.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sự hài lòng của Khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu của công ty.
- Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
- Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động. 
- Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt động và là niềm tự hào của công ty.
- Sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên tạo nên cơ hội thăng tiến và xác 
định quyền lợi.
- Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh.
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Cam kết chỉ phân phối vật liệu xây dựng, hóa chất xây dựng chất lượng cao, 
chính hãng với giá cả cạnh tranh. Luôn học hỏi và áp dụng những công nghệ mới 
nhất vào thi công các công trình để đạt tiêu chí cao về chất lượng - thẩm mỹ, kịp 
thời về tiến độ thi công.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
KSUCO PROFILE

CHẤT LƯỢNG:

CHUYÊN NGHIỆP:
Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên, kỹ sư có tác phong làm việc chuyên 
nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết, luôn học hỏi, trau dồi kiến 
thức trong công việc  và tận tình với Quý khách hàng.

ÐOÀN KẾT:
Tạo sự gắn kết giữa các đồng 
nghiệp, giữa lãnh đạo và nhân viên, 
giữa nhân viên và đối tác, cởi mở, 
chia sẻ, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau.

TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI:
Góp phần dù là nhỏ bé trong công 
cuộc phát triển đất nước, xây những 
công trình phục vụ phát triển cơ sở 
kiến trúc hạ tầng.

PHÁT TRIỂN XANH
Tuân thủ quy trình sản xuất “xanh” 
nhằm đảm bảo an toàn và sử dụng 
những nguyên vật liệu thân thiện với 
môi trường, áp dụng công nghệ “xanh” 
vào sản xuất các sản phẩm, cam kết 
phát triển lâu mạnh và bền vững. 

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách với tinh thần: 
“HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN”

1

2

3

4

5

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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NGUYÊN TẮC ÐƯỢC TUÂN THỦ
KSUCO PROFILE

VỚI KHÁCH HÀNG

- Chất lượng, uy tín, dịch vụ 
chuyên nghiệp.
- Luôn thỏa mãn các nhu 
cầu của tất cả các Khách 
hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị 
và nhiệt tình.
- Nỗ lực cao nhất để các sản 
phẩm dịch vụ luôn phát 
triển, góp phần nâng cao 
tiêu chuẩn cuộc sống.

VỚI NHÂN VIÊN VỚI ÐỐI TÁC

- Tạo cơ hội học tập, nâng 
cao trình độ và tác phong 
làm việc, từng bước đạt 
tiêu chuẩn quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên 
cơ sở hiệu quả công việc, 
tính chính trực và lòng 
trung thành với công ty, 
nhằm đảm bảo điều kiện 
ngày càng tốt hơn cho cuộc 
sống của nhân viên và sự 
phát triển bền vững của 
Công ty.

- Xây dựng và giữ gìn mối 
quan hệ đoàn kết, ổn định, 
lâu dài và cùng có lợi trên 
cơ sở truyền thống kinh 
doanh đáng tin cậy, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm 
dịch vụ một cách tốt nhất 
và tôn trọng Khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao 
chất lượng kinh doanh 
nhằm thỏa mãn tốt hơn 
nhu cầu của Khách hàng.

      Với những phương hướng hoạt động đạt hiệu quả cao, Công ty chúng tôi đã tạo cho 
mình một vị trí vững vàng trên thị trường nói chung và đối tác với các bạn hàng, đối tác nói 
riêng. Chúng tôi đảm bảo đáp ứng đầy đủ được mọi dự án với những yêu cầu khắt khe 
nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu của Quý khách hàng.
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

NHÂN LỰC 
CÔNG TY

      Chúng tôi có đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, sáng tạo và lành nghề đáp ứng yêu 
cầu cao của các dự án trọng điểm, trong đó:
+ 10 kỹ sư chuyên ngành. 
+ 20 cán bộ kỹ thuật lành nghề được đào tạo bài bản và đã tham gia sản xuất.
+ 50 công nhân có trình độ tay nghề tham gia sản xuất.

Tổng vốn điều lệ: 9.999.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng)

     Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty KSUCO luôn xác định nguồn tài chính tự chủ, 
giúp Công ty chủ động trong việc cùng đầu tư với 
khách hàng khi tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
cho các dự án trọng điểm. Ngoài ra, Công ty đang có 
sẵn mối quan hệ tốt đẹp – uy tín với các Ngân hàng 
thương mại lớn, đảm bảo việc phát hành bảo lãnh tài 
chính nhanh chóng khi dự thầu cũng như hưởng hạn 
mức tín dụng cao với lãi suất phù hợp với điều kiện 
sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.
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       Ngoài mạng lưới Đại lý bán hàng rộng khắp ở hầu hết các tỉnh thành, tại Hà Nội, Công 
ty KSUCO còn đầu tư Showroom trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa; đồng thời 
là nơi để tư vấn các giải pháp kỹ thuật, khách hàng đến trải nghiệm thực tế về sản phẩm, 
dịch vụ do Công ty KSUCO cung cấp.

GIẤY ÐĂNG KÍ ÐỊA ÐIỂM KINH DOANH



Vinkems CNS Vinkems Repac 3A Sika Poxitar F Sika MonoTop 615

KSUCO PROFILE
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SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Simon Pro B60

Simon Water Plug L60 Sika BituSeal T130 SG Sika Waterbar V Vinkems Water Seal

Sika LatexSimon Coat 5S Masterseal 540

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

SẢN PHẨM SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ



Vinkems Grout 2HF/4HF SikaGrout GPVinkems Grout EHS Sika Dur 42 MP

KSUCO PROFILE
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SẢN PHẨM VỮA RÓT - ÐỊNH VỊ

SẢN PHẨM HỆ THỐNG SÀN

SẢN PHẨM CHẤT TRÁM KHE

Auto Sealer 101 A SikaFlex Pro 3 WFSikaFlex Construc�on AP Vinkems Gap 600 PU

Vinkems Floor Sep 34 SikaFloor 81 EcopemSika ChapdurVinkems Flo - Top



KSUCO PROFILE

Vinkems HB1 Ramset G5 Vinkems HB3

SẢN PHẨM TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU

Sikadur 731

Vinkems Conrex RT

Sika Separol

Vinkems Conrex HS Vinkems Sugfin CVinkems Fume D

SẢN PHẨM PHỤ GIA BÊ TÔNG

Master Glenium ACE 8588 Intraplast Z-HVVinkems Poly 168R

Vinkems TNC 378 Vinkems TNC 379 Sika Grind - 196 Grace - CBA 1250

SẢN PHẨM TRỢ NGHIỀN SẢN XUẤT XI MĂNG
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      Trên đây là một số sản phẩm phổ thông hay sử dụng, Quý khách hàng có nhu cầu với 
các sản phẩm khác thì Công ty KSUCO luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ Quý khách hàng.



KSUCO PROFILE

SẢN PHẨM SẮT THÉP XÂY DỰNG

     Chúng tôi, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ KSU đã và đang kinh doanh 
phân phối sản phẩm sắt thép xây dựng của 
các thương hiệu uy tín như: Thép Hòa Phát, 
Thép KYOEI, Thép Việt Đức... các sản phẩm 
thép ống, thép hình, thép hộp các loại và các 
vật tư khác phục vụ công trình.
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ÐÃ VÀ ÐANG CUNG CẤP
KSUCO PROFILE

DỰ ÁN VINHOMES METROPOLIS 
Số 29 Liễu Giai, Q. Ba Ðình, TP. Hà Nội.

DỰ ÁN VINHOMES SKY LAKE 
Phạm Hùng KÐT Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

TỔ HỢP D’CAPITALE TRẦN DUY HƯNG
Ngã tư Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, HN.

DỰ ÁN ANLAND HH1 NAM CƯỜNG 
KÐT Dương Nội, Q. Hà Ðông, Hà Nội.

VINHOMES RIVERSIDE LONG BIÊN
Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

CHUNG CƯ AQUA BAY SKY RESIDENCE 
KÐT xanh Ecopark, Gia Lâm, TP. Hà Nội.
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KSUCO PROFILE

CẢNG QUÂN SỰ CAM RANH
Cam Hải Ðông, tỉnh Khánh Hòa.

QUẢNG TRƯỜNG MẶT TRỜI HẠ LONG
Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

NHÀ MÁY ÐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM 2
KCN Thạch thất, Quốc Oai, TP. Hà Nội

VINPEARL CONDOTEL HÒN TRE
Ðảo Hòn Tre, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN VIFON
Khu CN Tân Trường, H. Cẩm Giàng, Hải Dương.

DỰ ÁN FLC TWIN TOWER
Số 265 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
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Máy khoan đục bê tông 
Makita

Máy ủi, máy xúc Ô tô vận tải chuyên chở 
các trọng tải 

KSUCO PROFILE

       Hiện nay, với sự phát triển của khoa học 
kỹ thuật, những máy móc trang thiết bị phục 
vụ trong việc sản xuất - lắp đặt của Công ty 
được đầu tư từ các hãng sản xuất hàng đầu 
trong và ngoài nước. Giúp cho công ty chủ 
động trong kiểm soát thi công, đáp ứng tốt 
chất lượng, tiến độ cho các công trình mà 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ KSU đã hợp tác với nhiều cơ quan, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước để 
mang tới các máy móc thiết bị tốt nhất, 
dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội 
ngày nay. 
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MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ

Máy mài nền, hút bụi 
Model: CNSG 1780w

Máy mài sàn bê tông
Hicare V9

Máy phun dung dịch áp 
xuất lớn các loại



KSUCO PROFILE

       Chúng tôi nhận thức được rằng, những thành công của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ KSU, dù mới là những bước đầu, luôn có dấu ấn, sự tin tưởng và hợp tác hiệu 
quả từ các đơn vị đối tác, các chủ đầu tư. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, cùng 
với những chiến lược phát triển, mở rộng của KSUCO, luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các 
đơn vị đối tác, chủ đầu tư trên cơ sở các bên cùng có lợi, phát triển lớn mạnh, vững chắc.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ÐỐI TÁC NHÀ SẢN XUẤT



Showroom: B16 - TT18 KĐT Văn 
Quán, đường Nguyễn Khuyến, 
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 14/21 ngõ 108 
đường Trần Phú, Phường Mộ 
Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Fax: +84 2433 560 060
Website: ksuco.com.vn 

Tel: +84 243 999 1978
Hotline: +8493 323 1978 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KSU


