ACCESSが見つけた！ 注目のベトナム企業10社
TAN TAN CO., LTD

ピーナッツの加工／Chế biến đậu phộng

Công ty TNHH MTV TM SX
Trồng trọt Tân Tân hoạt động từ
năm 1984 chuyên chế biến đậu
phộng chiên giòn. Trải qua quá
trình hình và phát triển, đến nay
Tân Tân đã mở rộng xuất khẩu
đến các thị trường lớn trên thế
giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung
Quốc, Nigeria, Cuba….

QC CO., LTD

リカ、韓国、中国、ナイジェリ
ア、
キューバなど、世界各国市

場へも輸出できるようになり

ました。

QC社は治水、水力発電、機械

加工、自動車、バイクなどの

分野で使用される工業用ゴ

ム 製 品 の 製 造 企 業 として
2009年に設立されました。
当

社の製品は高い品質を保持

し、日系パートナー企業とも
長年取引を行っています。

NAM A社は各種ステンレス製

タンクの製造において、ベト
ナムトップレベルの企業の一

つです。当社の製品は高品質

で耐久性に優れ、最先端の製

造ラインで高い専門性を持っ

た作業員により製造されてい

ます。

DONG THINH社は環境コン

サルティングおよび、環境に
関する設 備の販 売、設 置 業

務を行っています。各排水処

理システムのプロジェクトに

は、最先端の技術を適用して

おり、お客様の様々なご要望
に対応可能です。

ベアリングの販売／Cung cấp vòng bi

Công ty TNHH MTV TM Hải
Lan, là nhà nhập khẩu và phân
phối các loại vòng bi hàng đầu
của các thương hiệu nổi tiếng
trên thị trường Việt Nam như:
TAIYO, KYK, KDYD, RK...
Các sản phẩm phục vụ cho các
ngành: Cơ khí nông - công
nghiệp và các ngành chế tạo.
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動の結果、当社の製品はアメ

環境処理／Xử lý Môi trường

Công ty CP Phát triển Đông
Thịnh là doanh nghiệp chuyên
Tư vấn môi trường; Xử lý và
cung cấp, lắp đặt các thiết bị về
môi trường. Các dự án công
trình hệ thống xử lý nước thải
được áp dụng theo công nghệ
tiên tiến nhất và đáp ứng được
các yêu cầu của khách hàng.

HAI LAN CO., LTD

に設立されました。長年の活

(Nguồn/出所: tantan.com.vn)

Company Information
393 Ngo 68, Phu Dien, P.Phu
Dien, Q.Bac Tu Liem, Hanoi
Tel: (024)38372717
Fax: (024)37633110
caosuktqc@gmail.com
www.caosukythuatqc.vn
(Nguồn/出所: caosukythuatqc.vn)

各種ステンレス製タンクの製造／Chế tạo & sản xuất bồn nước các loại

Công ty TNHH SX & TM Nam Á
là một trong những công ty hàng
đầu Việt Nam về chế tạo và sản
xuất bồn bể inox các loại. Các sản
phẩm của Nam Á đạt chất lượng,
có độ bền cao và được sản xuất
dựa trên dây chuyền công nghệ
hiện đại cùng đội ngũ nhân viên
có chuyên môn cao.

DONG THINH JSC

子の製造企業として1984年

Company Information
32C Ap Noi Hoa, X.Binh An,
H.Di An, Binh Duong
Tel: (0274)3781938
Fax: (0274)3781938
info@tantan.vn
www.tantan.com.vn

工業用ゴム製品の製造／Sản xuất Cao su Kỹ thuật

Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật
QC thành lập từ năm 2009,
chuyên sản xuất Cao su Kỹ thuật
phục vụ cho các ngành: Thủy
lợi, thủy điện, cơ khí chế tạo,
ôtô, xe máy,… Các sản phẩm
luôn có chất lượng cao và được
các đối tác Nhật Bản tin tưởng
đặt hàng trong nhiều năm qua.

NAM A CO., LTD

TAN TAN社は、
ピーナッツ菓

HAI LAN社はベトナム市場

の 有 名 ブ ラ ンド で あ る 、
TAIYO、KYK、KDYD、RKなど

のベアリングを輸 入 販 売し

ている企業です。当社の製品

は、農業機械、工業機械、製
造業など様々な分野で使用

されています。

Company Information
17/221 Vinh Hung, P.Hoang
Mai, Hanoi
Tel: (024)66528160
Fax: (024)37712849
ltdnama@gmail.com
www.cokhinama.com.vn

(Nguồn/出所: cokhinama.com.vn)

Company Information
407 Giai Phong, Q.Thanh
Xuan, Hanoi
Tel: (024)32151521
Fax: (024)32151521
dongthinhxd@gmail.com
www.dongthinh.com.vn
(Nguồn/出所: dongthinh.com.vn)

Company Information
34 DS 19, KDC Binh Hung,
H.Binh Chanh, HCM
Tel: (028)54307404
Fax: (028)54307406
thienthanhco@hcm.fpt.vn
www.bacdantaiyo.com
(Nguồn/出所:bacdantaiyo.com)

10 Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu do Access tuyển chọn!
HO CHI MINH CITY CHEMICAL CO., LTD

炭酸カルシウム（CaCO3）粉末の製造／Sản xuất bột đá CaCO3

Công ty CP Hóa Chất TP.Hồ Chí
Minh chuyên sản xuất bột đá
Calcium Carbonate (CaCO3) với
công suất hơn 100.000 tấn/năm
dùng trong ngành: Giấy, nhựa,
sơn, cao su, kem đánh răng...
Sản phẩm của chúng tôi có chất
lượng ổn định, đáp ứng theo yêu
cầu của khách hàng.

THANH LOI VIET NAM CO., LTD

用される炭酸カルシウム粉末

を年間10万ｔ製造しています。
品質が安定しており、お客様

の様々なご要望にお応えでき

ます。

(Nguồn/出所: hcmc.com.vn)

THANH LOI VIET NAM社は、
交通用安全設備の製造・設

置 業 務 を行う企 業 として、
2006年に設立されました。
交

通用安全設備の分野で、ベト

ナムトップレベルの企業とな

ることを目指して活動してき
ました。

Company Information
11 Ngo 144, Ngo Gia Tu, P.Viet
Hung, Q.Long Bien, Hanoi
Tel: (024)62610500
Fax: (024)62610500
tienthu82@yahoo.com.vn
www.bienbaogiaothong.net
(Nguồn/出所: bienbaogiaothong.net)

HAI PHONG SCALE社は、高

品質の計量器を製造する企

業として1959年に設立され

ました。当社の製品は、国内

外の製造業、農林水産業、石

油プラントなどの分野での使
用基準を満たしています。

Company Information
20 DS 5, X.Nam Son, H.An
Duong, Hai Phong
Tel: (0225)3850039
Fax: (0225)3871730
canhaiphong@gmail.com
www.canhaiphong.com

(Nguồn/出所: canhaiphong.com)

通信設備の販売／Cung cấp thiết bị Viễn thông

Công ty Cổ phần XNK Tấn Phát
là doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị
Viễn thông như: Hệ thống tổng
đài điện thoại; Hệ thống camera
quan sát; An ninh mạng, báo trộm,
báo cháy, máy chấm công,… Các
sản phẩm mà chúng tôi cung cấp
luôn đảm bảo chất lượng.

A&M JSC

ム、歯磨き粉などの分野で使

Company Information
938 KCN Cat Lai, Nguyen Thi
Dinh, P.Thanh My Loi, Q.2, HCM
Tel: (028)37421196
Fax: (028)37420805
sales1@hcmc.com.vn
www.hcmc.com.vn

計量器の製造販売／Sản xuất & Cung cấp các loại Cân

Công ty CP Cân Hải Phòng
được thành lập từ năm 1959, là
doanh nghiệp chuyên sản xuất
Cân chất lượng cao. Các sản
phẩm đáp ứng được nhu cầu sử
dụng trong các ngành sản xuất
công
nghiệp,
dầu
khí,
nông-lâm-ngư nghiệp,… tại thị
trường trong nước và quốc tế.

TAN PHAT JSC

CAL社は、製紙、樹脂、塗料、
ゴ

交通用安全設備の製造／Sản xuất Thiết bị An toàn Giao thông

Công ty TNHH SX ĐT & TM
Thành Lợi Việt Nam, thành lập
từ năm 2006 chuyên sản xuất và
thi công lắp đặt các thiết bị An
toàn Giao thông. Cho đến nay,
công ty vẫn luôn không ngừng
phấn đấu để trở thành một trong
những doanh nghiệp hàng đầu
về lĩnh vực An toàn Giao thông.

HAI PHONG SCALE JSC

HO CHI MINH CITY CHEMI-

TAN PHAT社は電話交換シ

ステム、監視カメラシステム、
ネットワークセキュリティ、防

犯警報、防火警報、タイムカ

ードなどの各種通信設備を
販売しています。当社の取扱

い製品は全て品質が保証さ
れています。

Company Information
40/21 Duong HT31, KP1,
P.Hiep Thanh, Q.12, HCM
Tel: (028)62594902
Fax: (028)62594902
duybkdn@gmail.com
www.lapdatbaotrom.net
(Nguồn/出所: lapdatbaotrom.net)

各種コンテナの販売 ／Cung cấp Container các loại

Công ty CP đầu tư A&M tự hào là
một trong những doanh nghiệp
hàng đầu về lĩnh vực cung cấp các
loại Container trên toàn quốc.
A&M luôn mang đến những sản
phẩm có chất lượng cao, tiến độ
giao hàng đảm bảo, chi phí hợp lý
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng
của khách hàng.

A&M社はコンテナ販売の分
野でベトナムを代表する企業

の一つであると自負し、ベト

ナム全土で販売しています。
常にお客様のご要望にお応

えするため、高品質の製品を

タイムリーに適切な価格でご
提供しています。

Company Information
126 Chua Ve, Dong Hai 1, Hai An,
Hai Phong
Tel: (0225)3555329
Fax: (0225)3555329
am@haiphongcontainer.com
www.haiphongcontainer.com
(Nguồn/出所:haiphongcontainer.com)
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