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2 Mục Lục

NHÀ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 
VỀ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY & CỬA CĂN HỘ ĐƯỢC 
ƯA CHUỘNG NHẤT VIỆT NAM
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4 Thông Điệp Từ Tổng Giám Đốc

Dear valued customers,
For more than 12 years of development, Galaxy Vietnam JSC (Galaxy Door) is proud to be the leader in door manufacturing, furniture 
installation and overall solutions for doors supplying in Vietnam. 

More details, Galaxy Door was proud to build the steel - ABS door segmentation and lead Vietnam market for long time. Galaxy Door 
operates a factory area of 20.000 m2, hold 300 employees and 100 ditribution agents and that produce 350,000 sqm of product per 
year for Vietnam and South East Asia market. Galaxy Door’s position today is result of our continous investment for quality, people, 
service, overall solution, and relentless pursuit of our mission “Galaxy Door is a pionner in manufacturing and supplying of overall 
solutions, superior matching supply to demand, high quality, perfect execution and flexible price”. Galaxy Door’ products pofolio in-
cludes steel fire doors, wood grain by steel doors, ABS plastic doors, automatic sliding door, roll up shutter doors, high speed shutter 
doors, etc. All products have gotten ISO 9001: 2008 certificate by TQCSI (Australia).

Galaxy Door produces product for many investers and constructers groups in Vietnam such as Vingroup, Coteccons Group, Posco 
E&C, Hoa Binh, UDIC, Delta, ... that co-operation made the the best projects such as Vinhome Centre Park, Times City, Royal City, 
IPH Indochina, Lotte Center Hanoi, Ecorpark, Laichau Plant, Vinmec Hopital,Factory Foxconn, VSIP Haiphong, Samsung, Vinamilk, 
etc.

Galaxy Door would like to express our deepest thank to all valued customers and partners, who has contributed tremendously to the 
success of Galaxy Door over the years. Your support and trust are our motivation to pursue our vision to be the leading steel door, 
ABS door supplier in the region on basis sustainable development and social contributions.
Your sincerely,
GALAXY VIETNAM JSC.,

MESSAGE FROM THE CHIEF 
EXECUTIVE OFFICER
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6 Quá Trình Phát Triển

DEVELOPMENT
PROCESS

- 2006 Thành lập Công ty CP Galaxy Việt Nam
- 2008 Thành lập Nhà máy sản xuất cửa thép chống cháy đầu tiên tại Việt Nam
- 2011 Thành lập Cty CP Galaxy Sài Gòn
- 2015 Xuất khẩu sang Lào
- 2016 Xuất khẩu sang Nhật Bản
- 2017 Xuất khẩu sang Campuchia
- 2018 Xuất khẩu ra khắp Khu vực Đông Nam Á và Hoàn thiện Hệ thống 
phân phối toàn quốc
- 2019 Xây dựng và mở rộng nhà máy mới
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Xuất khẩu sang 
Nhật Bản

Thành lập 
Công Ty Cổ Phần 
Galaxy Việt Nam

Thành lập Công ty 
Cổ Phần Galaxy 
Sài Gòn

Xuất khẩu ra khắp khu 
vực Đông Nam Á và 
Hoàn thiện Hệ thống 
phân phối toàn quốc

Thành lập nhà máy 
sản xuất cửa thép 
chống cháy đầu 
tiên tại Việt Nam

Xuất khẩu sang Lào

Xuất khẩu sang 
Campuchia

Xây dựng và mở rộng 
nhà máy mới

2006

START

2008

2011

2015

2016

2017

2019
2018



d   o   o   r   s

8 Giới Thiệu Nhà Máy

MANUFACTURING 
PLANTS
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Nhà máy sản xuất cửa Galaxy Door

- Diện tích 20.000m2, Nhân sự 300 người

- Cung cấp hơn 350.000m2 sản phẩm/năm; 

- Địa chỉ: Lô 2, KCN Bình Xuyên, T.Vĩnh Phúc, Việt Nam; 

Galaxy Door luôn tự hào là đơn vị kiến tạo và dẫn đầu thị trường cửa thép, cửa thông 

phòng ABS và cửa chuyên dụng tại Việt Nam. Galaxy Door vận hành Nhà máy diện 

tích trên 20.000m2, hơn 300 nhân sự, tạo ra năng lực khả cung hơn 350.000 m2 sản 

phẩm/năm, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi TQCSI 

(Australia).
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10 Văn Phòng Tại Hà Nội

Hanoi Office

Address: 5th Floor, Vietnam Journalists Association Building, LotE2, Cau Giay Urban 

Area, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.

Văn phòng tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

 

Head office of Galaxy Vietnam in Hanoi, where is connecting with presetative office 

and distribution system in Vietnam market place.

Trụ sở chính của Galaxy Việt Nam, nơi điều phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

phân phối và thi công khắp toàn quốc.
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OFFICE IN
HANOI
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12 Văn Phòng Tại TP Hồ Chí Minh

OFFICE IN
HCM CITY
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This is the headquarters of Galaxy Saigon in HCMC, it is sell center, distribution, in-

stallation in south of Vietnam market.

Trụ sở chính của Galaxy Sài Gòn, là trung tâm kinh doanh, phân phối và thi công lắp 

đặt thị trường Nam Việt Nam.

HCM Office

Address: 2nd Floor, Dreamplex Tower, 195 Dien Bien Phu Street, 15 Ward, Binh 

Thanh District, HCMC, Vietnam.

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Phường15, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
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14 Mạng Lưới Và Hệ Thống Phân Phối

Đại lý  Đỗ Tâm
Phường Liển Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đại lý Phạm Văn Miện
TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Đại lý Lâm Dũng
Tân Lạc, Hòa Bình

Đại lý Bắc Việt
TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại lý Ánh Dương JFC VN
Cầu Diễn, Hà Nội

Đại lý Nội Thất Hồng Phú
TP Phan Thiết, Bình Thuận
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OPERATING & DISTRIBUTION 
NETWORK 
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16 Chứng Chỉ

CERTIFICATE
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18 Quy Trình Sản Xuất Cửa

PRODUCTION 
PROCESS

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA THÉP

1 2

9

3

8

4

7

56

Tiếp nhận 
lệnh sản xuất

Cắt - Đột 
Khung, Cánh

Kiểm Tra và
Nhập Kho

Chấn
Khung, Cánh

Bao Bọc 
Hoàn Thiện

Hàn
Khung, Cánh

Bắn Bản Lề
Khung, Cánh

Mài
Khung, Cánh

Sơn - Sấy
Sản Phẩm

Galaxy Door’ products 
to be tested and compli-
anced strict manufactur-
ing process to minimize 
defects converse mate-
rial, high quality product, 
effective energy using 
and reduce the amount of 
waste discharged into the 
environment. 

Các sản phẩm cửa của 
Galaxy Door đều được 
kiểm nghiệm nguyên phụ 
liệu đầu vào và tuân thủ 
quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt để giảm thiểu sản 
phẩm lỗi hỏng, đảm bảo 
chất lượng cao nhất, tiết 
kiệm nguyên liệu thô và 
hạn chế chất thải ra môi 
trường.
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA ABS

1 2

9

3

8

4

7

56

Tiếp nhận 
lệnh sản xuất

Xẻ Gỗ Xương - 
 Cắt Khung, Cánh

Kiểm Tra và
Nhập Kho

Ép Cánh
Bắn Xương Khung

Bao Bọc 
Hoàn Thiện

Cắt Cánh
Định Kích Thước

Bắn Bản Lề
Khung, Cánh

Dán
Cạnh Cánh

Khoét Lỗ Khóa
Khung, Cánh
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20 Danh Mục Sản Phẩm

LIST OF 
PRODUCTS

Dòng vân gỗ (Wood pattern)

Dòng hiện đại (Modern Style)

Dòng huỳnh (Pano door)

Dòng tân cổ điển (Decor door)

Dòng ốp đá (Solid Modern)
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Galaxy Door continous investment for quality, people, service, overall 
solution, and relentless pursuit of our mission “Galaxy Door is a pionner 
in manufacturing and supplying of overall solutions, superior matching 
supply to demand, high quality, perfect execution and flexible price”.

Galaxy Door đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm, giải pháp 
đồng bộ, cam kết với khách hàng với sứ mệnh thương hiệu không thay 
đổi “Galaxy Door luôn dẫn đầu thị trường, cung cấp giải pháp tổng thể, 
khả cung vượt trội, chất lượng đồng bộ, thi công hoàn thiện và phù hợp 
với nhu cầu sử dụng”.

Dòng cửa kính (Glass door)

Dòng cửa chống cháy (Fireproof door)

Dòng cửa cuốn, cửa cuốn nhanh
(Roll Up & High Speed Shutter Door)

Dòng cửa trượt tự động
(Automatic - Sliding Door)

Dòng cửa chì chuyên dụng (X-rays door)
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Dòng vân gỗ (Wood pattern)
Galaxy Wood Pattern is the wood-grain door lining and 
decor on the surface with modern, luxury, friendly pat-
tern, and designs.
Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và cửa thông 
phòng ABS vân gỗ, có hoa văn thân thiện, cao cấp và 
hiện đại

Sản Phẩm
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Dòng hiện đại (Modern Style)
Galaxy Modern Door is the new door lining with striped 
and modern pattern which has diversified funtions and 
suitable for all modern architecture.
Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và cửa thông 
phòng ABS với các hoạ tiết kẻ và đính hiện đại, công 
năng sử dụng đa dạng, phù hợp mọi kiến trúc hiện đại. 
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Dòng huỳnh (Pano Door)
Galaxy Pano Door is the door lining that the leaf has pano 
with traditional pattern, friendly, and environmental.
Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và cửa thông 
phòng huỳnh nổi, họa tiết truyền thống, thân thiện môi 
trường.

Sản Phẩm
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Dòng tân cổ điển (Decor Door)
Galaxy Décor Door is the pattern décor door lining on 
surface which is suitable for the luxury & traditionally-
oriented architecture.
Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và cửa thông 
phòng ABS trang trí nổi trên mặt cánh, sản phẩm phù 
hợp với không gian kiến trúc sang trọng và Á Đông 
truyền thống.
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Dòng ốp đá (Solid Modern)
Galaxy Solid Door is the luxury door lining. This lining 
includes steel door fits for drawing-room, hotel door, 
residences door and apartment .
Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ ốp đá cách điệu, 
phù hợp với các khu vực sảnh chính, cửa khách sạn và 
chung cư cao cấp.

Sản Phẩm
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Dòng kính (Glass Door)
Galaxy Glass Door has big glass square on the door 
leaf. This lining includes steel door fits for drawing-
room and hallway, and ABS door fits for kid room and 
toilet.
Cửa kính khung thép phù hợp với vị trí sảnh hoặc hành 
lang. Cửa ABS kính phù hợp với vị trí phòng trẻ nhỏ và 
phòng vệ sinh.
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Dòng thép chống cháy (Fireproof Door)
Galaxy Door provides diversified catalogues of fireproof steel door, safe steel door, 
wood-grain steel door, ABS door,  automatically slided door, rapid rolling door & 
specialized door...
Galaxy Door là đơn vị sản xuất, cung cấp giải pháp tổng thể về cửa; gồm cửa thép 
chống cháy, cửa thép an toàn căn hộ, cửa thép vân gỗ, cửa thông phòng ABS, cửa 
trượt tự động, cửa cuốn nhanh và cửa chuyên dụng,…

Sản Phẩm
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Dòng cửa 
cuốn, cửa cuốn 
nhanh (Roll Up 
& High Speed 
Shutter Door)
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Cửa trượt tự động 
(Automatic - Sliding Door)

Sản Phẩm
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Cửa chì chuyên dụng 
(X-rays Door)
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32 Giải Pháp Toàn Diện Về Cửa

TOTAL SOLUTION 
FOR DOOR
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 In the modern architecture, from position of steel door that is highly appreciated by its safety, com-
fort & elegence to position of ABS door and glass door, all is in harmony with suitable materials. The door has 
a key role in saving and connecting a building with natural, architectural & social surroundings. Therefore, 
it is important to make sure the harmony & homogeneity between door and general interior architecture, all 
position of door is considered an endless flow of energy in building.

TOTAL FIREPROOF SOLUTIONS: Fireproof door can be resisted burning fire and rattled the smoke in order 
to makes alighted step for user and passenger, door can be protected the technical room in the appartment, 
too. Product has many level sustentive time such as 70 minutes, 90 minutes, 120 minutes, and 180 minutes. 
This total fireproof solutions can used in the projects such as factories, apartments, hotels, trade centers, and 
offices building.

APARTMENT MAIN DOOR SOLUTIONS: The key advantages of apartment main door against fireproof and 
smoke so that solutions is used at the main door for hotel rooms, apartment doors, and villas. The apartment 
main door is integrated by the pattern and design with ABS door in the inter-room, the bath room. The ABS 
door is the product line that has many advantages such as light weight, light safe, power saving, eco-friendly, 
heat resistant, no warping, no twisting, termite resistant, waterproof, moisture resistant, soundproof, air tight, 
and customer preferences.

LOBBY DOOR SOLUTIONS: The key advantages of this solution are more comfortable and luxury than 
wood door and formally PVC door. This lobby door solution is used at the lobby, corridoor, and gallery in the 
hotel, apartment, hotel, hospitals, and school.

BIG HALL DOOR SOLUTIONS & CONCERTS: The solid door solution creates a homogeneous architecture 
at the hotel lobby, theaters or old mansions that it is using stone wall and stone columns, creating a integrated 
architecture and and luxurious.

FACTORY DOOR SOLUTIONS: Roll-up shutter solution can be resisted fireproof with in 90 minutes or 120 
minutes, it is suitable for factory mechanic and other manufacturing. The addition, the high-speed shutter door 
solution can be opened or closed very fast by sensor, pull switch, indution loop, radio remocon, and radar 
movement remocon. This door can hold on the temperatures between the room and outside and suitable for 
food manufacturing.

HOSPITAL X-RAY DOOR SOLUTIONS: This solution can be rattled X-ray and combined wih fireproof 
funtion, the solution has the best advantage than other solution. The solution is used by many major hospitals 
for the projection rooms, special rooms or special rooms.

 Trong kiến trúc hiện đại, hạng mục cửa giữ vai trò quan trọng và phải đảm bảo tính  đồng nhất với 
kiến trúc nội thất tổng thể. Các vị trí cửa như một dòng năng lượng chảy không ngừng trong toà nhà; cửa 
thép chống cháy như vệ sỹ bảo vệ tòa nhà, cửa chính giữ vai trò tương tác giữa tòa nhà với môi trường 
tự nhiên, cửa thông phòng đảm bảo hòa hợp tòa nhà với môi trường xây dựng và liên kết tòa nhà với môi 
trường xã hội.

GIẢI PHÁP CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, TỦ KỸ THUẬT:  Hệ giải pháp chống cháy và ngăn khói tạo ra hàng lang 
thoát hiểm an toàn cho người sử dụng, bảo vệ các phòng thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà. Giải pháp được ứng 
dụng trong các công trình như nhà máy, chung cư, khách sạn, trum tâm thương mại, văn phòng.

GIẢI PHÁP CỬA THÉP AN TOÀN CĂN HỘ: Với ưu thế an toàn hơn cửa gỗ và có khả năng chống cháy, ngăn 
khói. Cửa thép an toàn căn hộ được sử dụng tại vị trí cửa chính các phòng khách sạn, căn hộ chung cư, 
biệt thự biệt lập. Cửa có thiết kế tích hợp với cửa thông phòng ABS tại các vị trí liên phòng, vệ sinh,... Cửa 
thông phòng ABS là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm như nhẹ, an toàn, không công vênh co ngót, mẫu mã 
đa dạng và được khách hàng ưu chuộng.

 GIẢI PHÁP CỬA NGĂN SẢNH, HÀNH LANG, BAN CÔNG: Với bề mặt là kính trong và có khả năng chống cháy, 
cửa kính khung thép Galaxy Door tiện dụng hơn hẳn cửa gỗ và sang trọng hơn cửa nhôm kính thông thường. 
Cửa trượt tự động, cửa kính khung thép, vách kính được sử dụng tại  sảnh chính trung tâm thương mại - văn 
phòng, hành lang khách sạn, bệnh viện, trường học,...

GIẢI PHÁP CỬA CHO CÁC ĐẠI SẢNH, MẶT TIỀN: Giải pháp cửa ốp đá tạo nên kiến trúc đồng nhất tại các vị trí 
đại sảnh của khách sạn, nhà hát hoặc biệt thự cổ có sử dụng ốp đá tường và ốp đá cột chính, tạo nên kiến 
trúc tổng thể và sang trọng.

GIẢI PHÁP CỬA CHO CÁC NHÀ MÁY: Đáp ứng yêu cầu khắt khe về phòng chống cháy tại các nhà máy sản 
xuất và chế biến thực phẩm, cửa cuốn nan thép tạo nên giải pháp phòng chống cháy tự động, cách ly vùng 
cháy tại các nhà máy sản xuất và chế tạo. Tích hợp với cửa cuốn chống cháy, Galaxy Door còn cung cấp 
sản phẩm cửa cuốn nhanh có chức năng giữ nhiệt tại các phòng lạnh hoặc khử trùng trong các khu vực chế 
biến thực phẩm.

GIẢI PHÁP CỬA CHÌ CHO BỆNH VIỆN: Tích hợp chức năng ngăn Tia X-Quang, Tia xạ khác và khả năng chống 
cháy chuyên dụng. Giải pháp cửa thép chì Galaxy Door được nhiều Bệnh viện lớn tại Việt Nam sử dụng cho 
các Phòng chiếu, chụp hoặc Phòng chuyên khoa đặc biệt.
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Name: LANDMARK 81

Investor: VinGroup

Nation: Vietnam

Location: Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Product: Galaxy fireproof doors

TYPICALS PROJECTS

Dự Án
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36 Dự Án
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Name: VINHOMES ROYAL CITY

Investor: VinGroup

Nation: Vietnam

Location: 72A Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward,

Thanh Xuan District, Hanoi

Product:  Galaxy fireproof doors
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Name: VINHOMES TIMECITY

Investor: VinGroup

Nation: Vietnam

Location: 458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, 

Hai Ba Trung District, Hanoi

Product:  Galaxy fireproof doors

Dự Án
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40 Dự Án
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Name: THE K PARK
Investor: CENINVEST
Nation: Vietnam
Location: Van Phu Ward, Ha Dong District, Hanoi
Product: Galaxy steel doors, Galaxy ABS doors, Galaxy fireproof doors
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Name: ECOPARK
Investor: Vihajico
Nation: Vietnam
Location: Hung Yen Province

Product: Galaxy fireproof doors

Dự Án
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Name: AN GIA SKYLINE
Investor: An Gia Investment
Nation: Vietnam
Location: Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Product: Galaxy steel doors, Galaxy ABS doors, Galaxy fireproof doors
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Name: AN GIA RIVERSIDE
Investor: An Gia Investment
Nation: Vietnam
Location: Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Product: Galaxy steel doors, Galaxy ABS doors, Galaxy fireproof doors

Dự Án
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Name: GOLDMARK CITY

Investor: TNR Holdings Vietnam
Nation: Vietnam

Location: 14 Ho Tung Mau Street, South Tu Liem District, Hanoi

Product: Galaxy fireproof doors



Số hợp đồng Khách hàng Tên công trình Hạng mục cung cấp Giá trị hợp đồng
(VNĐ)

STT

d   o   o   r   s

Hợp Đồng Kinh Tế50

1

2

3

4

5

6

7

8

35/2016/HĐKT/CNX

49/2017/HĐKT/
GALAXY-379XP

32/2016/HĐKT/CNX 

308/2016/HĐ/
NCT-GALAXY

15 /2017/HĐ-XD/
GELEXIMCO-
ANBINHCITY

1304/THIENHAVN/
CT2GAMUDA/2017

53 /2016/HĐKT/CNX

01/2015/
HANCORP- HĐXL

Công ty CP XNK 
tổng hợp Hà Nội 
(GELEXIMCO)

Công ty TNHH 
Phát Triển đô thị 
và xây dựng 379

Công ty CP Đầu tư 
và Thương mại thủ đô 

Công ty cổ phần đầu 
tư thương mại 
Siêu Hùng 

Công ty CP XNK 
tổng hợp Hà Nội 
(GELEXIMCO)

Công ty TNHH 
Gamuda Land 
Việt Nam

Công ty CP Thương 
mại & Xây dựng 
Công nghệ xanh

Công ty Cổ phần 
Hancorp

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa ra 
vào căn hộ, cửa chống cháy khu thang bộ 
và phòng kỹ thuật, phòng rác

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa ra 
vào căn hộ và cửa chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
chống cháy tòa nhà A5-A6-A7-A8 
và tầng hầm

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa ra vào căn hộ

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép an toàn, cửa thép chống cháy

12.790.800.000

6.760.800.000

6.031.080.000

5.610.608.230

4.948.514.932

3.051.884.000

12.874.400.000

12.200.391.000

Ecolife Capital

Nhà ở cho cán bộ 
chiến sỹ thuộc Tổng cục 
Cảnh Sát - Bộ Công An

Ecolife Tây Hồ

Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao
(KĐT mới Cầu Giấy)

Chung cư An Bình

CT2 Gamuda

Ecolife Tây Hồ

Bệnh viện Nhi Trung Ương

ECONOMIC CONTRACTS
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1902/2014/HĐXD/ 
ML-GLX

2310/2012/CCLĐ/
NHN-Galaxy

1508/2012/CCLĐ/
HG-GLX

64/2015/HĐCC-LĐ/
CNX

251/2016/HĐ-VPTK

0508/2011/HĐ/
NHN-GLX

167/2012/HĐXL/
Vihajico-Galaxy

26/2016/
HĐKT-CITYGATE

09/VIETTEL.BĐS-
HBL/2016_HĐXL

0812/HĐKT-2015/
PVSD-GALAXY & 0812/
HĐKT-2011/
FOX-GALAXY 

Công ty Cổ phần
Đầu tư Mai Linh

Công ty Cổ phần 
Thương Mại và Xây 
dựng Công Nghệ Xanh

Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô Thị 
Nam Hà Nội (Vingroup)

Công ty Cổ phần Đầu 
tư và phát triển địa 
ốc Thành Phố Hoàng 
Gia (Vingroup) 

Công ty TNHH MTV 
Đầu tư Văn Phú - 
Trung Kính
Công ty Cổ phần phát 
triển đô thị Nam Hà 
Nội (Vingroup)

Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Đô Thị 
Việt Hưng

Công ty CP Đầu Tư 
577

Tập đoàn viễn thông 
Quân đội

Công Ty cổ phần Đầu 
tư và Thương mại Dầu 
khí Sông Đà (PVSD)

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
ra vào căn hộ và cửa thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
chống cháy phòng kỹ thuật

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa ra 
vào căn hộ

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy, cửa thép an toàn, cửa 
lùa, của Inox

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép 

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa ra 
vào căn hộ

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thoát hiểm

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa, 
vách ngăn chống cháy các loại phục vụ thi 
công hoàn thiện

13.000.000.000

21.330.051.338

23.132.814.220

7.330.400.000

6.368.387.448

4.929.174.144

7.266.926.811

5.360.967.612

4.548.000.000

7.569.274.282

Golden Palace

Time City

Royal City

Ecohome 2

Home City

Bệnh viện Quốc tế 
Vinmec

tháp D, tháp E - Ecopark

City Gate Tower

Viettel Complex TP.HCM

Nhà máy Thuỷ điện 
Lai Châu
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

09-10/HBL-HĐKT/
2016

2405/2016/HĐXD/
TLP-GALAXYVN

21/HĐ-DA268/2013/
CC1-HBL

11/HBL-2015/2015

HĐ: 01/2013/ 
HĐ-ĐHQG

04/HBL- HĐKT/2015

203-2/070.2016/HD/
Handong-Galaxy

1212/GLX/HOALAM/
2016

54/COF/2016/PTM/
HCM-GAT-1519

28/2018/
HĐXD/HTC-GLX

Tập đoàn Vingroup 

BQL Dự án các công 
trình thuộc Sở Y tế

Tổng công ty XD số 1 
(CC1) 

Công Ty TNHH Bệnh 
Viện Đa Khoa 
Thanh Vũ Medic

Tổng công ty Xây 
Dựng số 1 (CC1), 
Tổng Vinaconex, 
Tổng Sông Hồng 

Công ty CP Nhà Mơ

Công ty CP Kỹ Thuật 
Xây dựng HANDONG

Công ty CP Xây dựng  
và kinh doanh địa ốc
Hòa Bình

Công ty CP Xây 
dựng số 1(COFICO) 

Công ty CPĐT Hạ 
tầng & Công trình 
kiến trúc Hà Nội

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa kỹ thuật, cửa thoát hiểm

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt Cửa 
Thép Chống cháy, Cửa đi, cửa ABS, Cửa 
Chì, Cửa Inox, Cửa Trượt thường, Cửa 
Trượt Inox, Cửa Trược Chì, Cửa Trượt tự 
động, Cửa Cuốn

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt
 cửa thép chống cháy kỹ thuật và căn hộ

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép chống cháy kỹ thuật dự án

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa thép căn hộ, cửa thép chống cháy

4.335.099.861

4.763.494.777

5.637.886.754

4.891.301.800

13.043.746.572

33.270.960.000

7.156.420.440

8.717.786.400

7.713.261.884

16.700.000.000

Vinhome Central Park

Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Đa Khoa 
Thanh Vũ Medic

Cụm trường Đại học quốc 
gia (F1 - F2, A5, G1, G3, 
G4, E1, H1-H2, D2, D5-D6)

Dream Home (Chung cư 
Phú Hưng Phát)

FirstHome Quận 9

Bệnh viện Quốc tế 
Hoa Lâm

The Gateway Thảo Điền

Nhà ở cao tầng
 Hateco Apollo
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

0207/HĐKT/2018

0211/2017/HĐCCLĐ/
MT-GALAXY

151/2018/HĐKT/
GLX-TNBV

93/2018/HĐTC-HI 
BRAND TSG I&C-
GALAXY

0303/2017/HĐXD/
SĐ-GALAXY

27/2017/GLX-HĐ

0307/2017/HĐXD/
ĐTVN-GALAXY

32/2018/H
ĐKT/PVI-GLX

02/2018/
HĐTC-VGP-GLX

3008/2017/HĐXD/
VGR-GALAXY 

Công ty Cổ phần 
Vinhomes

Công ty TNHH Thống 
Nhất - Bắc Việt

Công ty CP Đầu tư 
xây dựng TSG

Công ty CP Đầu tư 
Phát triển đô thị 
Sài Đồng

Công ty TNHH xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp Delta

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 
ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Bệnh viện Quân y 175

Chung cư Phương Việt

Công ty Cổ Phần Địa 
Ốc Việt (VIETCOM-
REAL)

Tập đoàn Vingroup

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, cửa 
thông phòng ABS

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy, cửa thông phòng ABS

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt 
cửa chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép các phòng bệnh

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy phòng kỹ thuật ,
cửa thoát hiểm

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt cửa 
thép chống cháy và cửa thông phòng ABS

Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt Cửa 
thép chống cháy

5.693.253.810

18.390.150.680

15.576.407.000

10.440.855.000

25.264.178.940

7.124.432.682

4.800.000.000

4.780.000.000

4.500.000.000

4.501.483.415

Vinhomes Green Bay 

Thống Nhất Complex

Khu nhà ở Văn Phú 
Hi Brand

Vinhomes Gardenia

Gold Mark City

Vinhomes Metropolis

Bệnh viện với quy mô 
1500 giường bệnh

The Pegasuit

Dự án Căn hộ cao cấp 
Viva Riverside: Tổ hợp 
Thương mại dịch vụ, văn 
phòng, nhà ở, trường học

Vinhome Skylake
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54 Đối Tác

CUSTOMERS
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56 Hoạt Động Nội Bộ

WORK INTERNALLY
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58 Sức Khỏe Và An Toàn Lao Động

OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY

The health and safety of Galaxy Vietnam’s employees are our mission the 
most important responsibility. All 100% of employees are regularly trained 
safety rules, fire, explosion prevention, harmful factors, and improving 
working space. At every position, employees are encouraged to perform 
5S to ensure the clean working environment and highest productivity. At 
plant, Galaxy Vietnam provides the sufficient energy meals, food hygiene, 
and safety health for all workers for every day.

Sức khoẻ và sự an toàn của cán bộ công nhân viên Galaxy Việt Nam mục tiêu 
và trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi. Toàn bộ 100% cán bộ công 
nhân viên thường xuyên được đào tạo các quy định an toàn và phòng chống 
cháy nổ; Phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại và cải thiện điều kiện lao 
động. Tại mỗi vị trí làm việc, cán bộ công nhân viên đều được khuyến khích 
thực hiện 5S đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và năng xuất làm việc cao 
nhất. Đối với cán bộ công nhân viên tại Nhà máy sản xuất, Galaxy Việt Nam 
cung cấp các suất ăn đầy đủ năng lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm 
bảo sức khỏe cho người lao động. 
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Hanoi Office: 5th Floor, Vietnam Journalists Association Building, LotE2, Cau Giay Urban Area, Duong Dinh Nghe 
Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Hotline: (84) 917 941 696; (84) 942 318 318

HCM Office: 2nd Floor, Dreamplex Tower, 195 Dien Bien Phu Street, 15 Ward, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam; 
Tel: (84-28) 3516 3859 | Hotline: (84) 917 381 677

Factory: Lot2 Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Vietnam
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