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Công ty đồng phục Hà Thành là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch

khách hàng

GIỚI THIỆU CHUNG

Kính gửi: Qúy khách hàng,

Công ty Hà Thành hân hạnh đồng hành và khẳng định thương hiệu cùng Quý 
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Tổng quan,

Lời giới thiệu

Lời đầu tiên, Công ty TNHH đồng phục Hà Thành xin gửi đến Qúy khách lời 
chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Kính thưa quý khách hàng!

 vụ sản xuất trong nhiều lĩnh vực đồng phục cho các cá nhân, cơ quan, doanh
nghiệp, trường học...

Đến với Hà Thành, quý khách sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo, bao gồm từ các
 bước tư vấn đến chọn loại chất liệu phù hợp với đồng phục đến quy trình thiết 
kế và may mẫu chuyên nghiệp. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà đồng phục

 có thể được tiến hành may đo hoặc may theo size định sẵn. Sau đó là quy trình
 sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và giao hàng.

Sự hài lòng của quý khách chính là niềm vui của chúng tôi. Hà Thành sẽ không 
ngừng nghiên cứu và phát triển nhằm mang tới cho Qúy khách hàng những sản 
phẩm với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng!
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CÔNG SỞ1

SẢN PHẨM

Các sản phẩm về may đồng phục của Hà Thành bao gồm:

2 HỌC SINH - SINH VIÊN3

BẢO HỘ LAO ĐỘNG4 ÁO PHÔNG5
Đồng phục

SẢN PHẨM - PHỤ KIỆN THEO YÊU CẦU5
Đồng phục

NHA HÀNG - KHÁCH SẠN

Đồng phục Đồng phục
Đồng phục

Đồng phục
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Ngay từ khi bước vào hoạt động, công ty đã chú 

trọng vào việc nghiên cứu, phát triển các loại mẫu

mã đa dạng, nghiên cứu nguồn nguyên vật liệu 

trong và ngoài nước, đầu tư các loại máy móc và

trang thiết bị hiện đại tạo tiền đề cho sự phát triển

vững.

Dịch vụ của Hà Thành bao gồm:

 - Tư vấn mẫu, chất liệu.

 - Thiết kế mẫu

 - May mẫu.

 - Lấy số đo, phân size.

 - Sản xuất hàng loạt

 - Kiểm tra chất lượng và hoàn thiện sản phẩm

 - Đóng gói, giao hàng.

 - Quản lý vải hoặc đồng phục cho các đợt bổ sung.



sản  phẩm của Hà Thành phù hợp ở nhiều lĩnh vực như:

ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện lực, các công ty

đa quốc gia, các ngành nghề hàng tiêu dùng, thực

phẩm, bán hàng, nhà hàng, khách sạn...,

với  tổng năng suất 20.000 sản phẩm/ tháng, 200công

nhân may và cán bộ kỹ thuật, cùng hơn 100 máy móc các 

loại từ sản xuất tới hoàn thiện, Hà Thành sẽ đáp ứng các yêu

cầu khắt khe của quý khách hàng.

Đội  ngũ chuyên nghiệp của Hà Thành từ kinh doanh tiếp cận

khách hàng tới đội ngũ thiết kế và may mẫu là một đội ngũ

nhân viên năng động nhiệt tình sẽ mang lại cho khách hàng

sự hài lòng và tin cậy.

sản phẩm của Hà Thành hiện được cung cấp chủ yếu tại Việt

Nam là niềm tin cậy của nhiều tổ chức và doanh nghiệp.
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Hoàn thiện hệ thống kinh doanh, đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ công nhân

may. Mở rộng quy mô và củng cố hệ thống sản xuất, nâng cao chất

lượng sản phẩm. Đưa sản phảm của Hà Thành đi tới nhiều vùng miền trong

cả nước

Phát triển Hà Thành trở thành nhãn hiệu đồng phục uy tín chất lượng, đẳng 

cấp và đáng tin cậy. Thông qua các chiến lược nghiên cứu về những yêu

cầu đặc thù với đồng phục của các đơn vị công ty ở Việt Nam, xây dựng

nên những gói sản phẩm phù hợp nhất.

Xây dựng, phát triển, củng cố một thương hiệu mạnh nhằm đáp ứng và
thỏa mãn nhu cầu và tâm lý của quý khách hàng.
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ĐỊNH HƯỚNG



Hà Thành cam kết lợi ích của khách hàng, đảm bảo lợi ích tối đa của mọi khách hàng dựa trên cơ sở cung

cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích đảm bảo lợi thế cạnh tranh

Đối với nhân viên Công ty Hà Thành luôn cam kết đảm bảo cả về đời sống vật chất và tinh thần. Đảm bảo mức thu

nhập cao và ổn định, được phát triển cả về chuyên môn và văn hóa cho người lao động

Với cộng đồng. Cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Chăm lo các công tác xã hội,

công tác cộng đồng.

Với phương châm: “ Phát triển vững chắc và luôn đổi mới “. Hà Thành không ngừng hoàn thiện đổi mới và phát triển

đáp ứng với thị trường may đồng phục hiện nay tại Việt Nam.
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BP.KINH DOANH BP.KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH BP .SẢN XUẤT

PGD .SẢN XUẤT P .THIẾT KẾ  P .CSKH  PHÒNG 
KINH DOANH

 P .HCNS  P .KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  KẾ TOÁN TH  NHÓM KD 1

  NHÓM KD 2   KT LƯƠNG   KT KHO

  TP.KINH DOANH PGD.KINH DOANH

  BP.KỸ THUẬT   BP .VẬT TƯ   BP .SẢN XUẤT   BP .HOÀN THÀNH   BP .KHO   BP .GIAO NHẬN
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GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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NHÂN LỰC

NHÂN SỰ THEO BỘ PHẬN



Tiếp nhận
  yêu cầu

Tư Vấn Thống nhất Triển khai Sản xuất Bàn giao

Phải thật sự đảm bảo về chất lượng và đúng với yêu cầu.

Mọi công đoạn chúng tôi phải thực hiện tự để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đến tay khách hàng

Các công đoạn này có liên hệ mật thiết với nhau tạo nên bộ khung chặt chẽ và được tổ chức kiểm soát

một cách khoa học nhằm tạo nên hiệu quả sản xuất tốt nhất.

Khi tiếp nhận yêu cầu khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi tư vấn mẫu thiết kế cho đến các cách

pha phối màu tư vấn các chất liệu vải phù hợp với yêu cầu đồng phục của khách hàng. Khi các mẫu

thiết kế chất liệu và giá cả được chấp nhận chúng tôi sẽ tiến hành kí kết hợp đồng và đơn hàng sẽ được

đưa vào triển khai sản xuất trong vòng 5-20 ngày tùy từng đơn hàng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
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TRANG THIẾT BỊ

CHỨC NĂNG

MÁY SẢN XUẤT

MÁY CẮT

MÁY CẮT

THIẾT BỊ

Máy may công nghiệp 1 kim

Máy 1 kim dao xén

Máy 2 kim cố định

Máy 4 kim 

Máy 2 kim móc xích 

Máy cắt

Máy vắt sổ

Máy ép mex

Máy chặt

Bàn cắt

Máy thùa khuyết

Máy đính cúc

Máy đóng ore

Giàn máy Tạjima

Máy thêu

Máy đính nút

Máy ủi
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Kính thưa quý khách hàng!

Với mong muốn mang lại vẻ đẹp và sự chuyên nghiệp cho mỗi tổ chức. Công ty. Chúng tôi cảm ơn sự quan

tâm của quý khách đối với đồng phục Hà Thành. Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển và nỗ lực nhằm tạo

ra hệ thống sản xuất và phân phối đồng phục chuyên nghiệp, mang đến sự thay đổi lớn đồng hành cùng sự

phát triển của quý công ty.
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MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU VÀ GẮN BÓ



HÀ THÀNH

Ms .LAN HƯƠNG

DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG
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 ĐỒNG GIA CÔNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

HÀ THÀNH

DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG

Ms .LAN HƯƠNG

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP



Bà DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG

Ms LAN HƯƠNG

HÀ THÀNH
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