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1 10/5/2011
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM
Chế tạo thiết bị gia nhiệt          513,700,000 x

2 18/5/2011
Công ty CP đầu tư và 

xây dựng Bạch Đằng 9
Chế tạo lốc tôn          192,500,000 x

3 4/8/2011
Công ty TNHH Hùng 

Mai

Gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

và các tuyến băng tải - DA nhà máy Xi

măng Trung Sơn (Hùng Mai)

      1,414,665,073 x

4 20/8/2011
Xí nghiệp cảng Đường 

Lâm

Gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

và các tuyến băng tải - DA nhà máy Xi

măng Trung Sơn (cảng Đường Lâm)

      3,589,473,208 x

5 22/8/2011
Cty TNHH TM và DV 

Lân Huế

Gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

và các tuyến băng tải - DA nhà máy Xi

măng Trung Sơn 

         937,400,216 x

6 30/8/2011
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Băng tải di động tại bãi GYPS - DAP

VINACHEM
      1,226,940,000 x

7 26/9/2011

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng 

VINACONEX - PVC

Thi công bọc bảo ôn bồn bể          344,300,000 x

8 4/10/2011
Xí nghiệp cảng Đường 

Lâm

Gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

và các tuyến băng tải - DA nhà máy Xi

măng Trung Sơn (cảng Đường Lâm)

      1,791,047,069 x

9 2/1/2012
Xí nghiệp cảng Đường 

Lâm

Gia công, chế tạo và lắp dựng mái kết cấu 

thép của Trạm đập đá vôi thuộc gói thầu 

CĐT23

         650,877,428 x

10 5/3/2012
Công ty cổ phần công 

nghiệp nặng Bách Khoa
Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ          595,375,000 x

11 1/6/2012
Công ty CP xi măng 

Mai Sơn
Gia công chế tạo mặt bích            47,324,314 x

12 1/6/2012
Viện nghiên cứu cơ khí 

( Anh Bình)

Sửa chữa cần trục gầu ngoạm - Viện NC

Cơ Khí
         121,000,000 x

13 1/6/2012 Viện nghiên cứu cơ khí
Công trình thanh hóa - ký với Cty Bách

khoa
      1,210,000,000 x

14 15/6/2012
Công ty LD Đúc cơ khí 

VIDPOL
Làm sạch sản phẩm thanh đập - VIDPOL       2,000,000,000 x

15 27/6/2012
Công ty LD Đúc cơ khí 

VIDPOL
Máy làm mát cát - VIDPOL            56,100,000 x
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16 23/7/2012
Công ty CP Kỹ Thuật 

Sigma
Cẩu lắp đặt thiết bị - Sigma 36.1       1,286,010,000 x

17 23/7/2012
Công ty CP Kỹ Thuật 

Sigma
Lắp đặt hệ ống Chiller - Sigma 36.2       1,982,563,000 x

18 2/8/2012
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Sửa chữa đường ống nước - DAP

VINACHEM
           55,424,000 x

19 4/9/2012
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM
Bọc bảo ôn đường ống và thiết bị          352,000,000 x

20 5/9/2012
Công ty TNHH 

KOKUYO Việt Nam

Thanh toán thiết bị gia công khay tôn 

(45x40x20)
           39,352,500 x

21 14/10/2012
Cty CP Xi măng Yên 

Bình

Lắp dựng kết cấu thép hạng mục: Silo xi

măng bổ sung - nhà máy xi măng Yên Bình
         643,500,000 x

22 22/10/2012
Cty CP PT đô thị Nam 

Hà Nội

Cung cấp vật tư lắp đặt thiết bị hệ thống

PCCC nhà T18
    10,434,288,000 x

23 5/12/2012

CN Cty TNHH 

OJTEX HP tại Bắc 

Ninh

Tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển và lắp đặt

thiết bị
      3,521,672,000 x

24 5/12/2012

CN Cty TNHH 

OJTEX HP tại Bắc 

Ninh

Chế tạo và lắp đặt cho hệ thống gom giấy

vụn
         468,567,000 x

25 8/1/2013
Công ty CPĐTXD 

Phục Hưng số 7

Phụ lục hợp đồng: Bổ xung giá trị khối 

lượng công việc phát sinh hạng mục Xây 

dựng thêm một phần Xưởng xay lúa mì

         225,847,529 x

26 10/1/2013
Viện nghiên cứu cơ khí 

(Miền nam)

Lắp đặt các thiết bị cơ khí của hệ thống vít 

tải và hệ máng khí động  cho dự án " Thiết 

bị bổ sung cho hệ thống vận chuyển xi 

măng và bao "

         494,578,700 x

27 21/1/2013
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Tháo, lắp đường ống đẩy phi 1400 của bơm 

P0221A,…
287,100,000         x

28 25/1/2013
Viện nghiên cứu cơ khí 

( Thanh hóa)

Kiểm tra , sửa chữa hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện của dây chuyền 2
466,074,400         x

29 1/2/2013
Công ty TNHH kỹ 

thuật Hòa Hiệp

Gia công chế tạo hệ thống đường ống công 

nghệ cho dự án nhà máy lốp xe Bridgestone 

VN tại KC Đình Vũ

742,500,000         x

30 4/2/2013
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Bọc bảo ôn 02 thiết bị trao đổi nhiệt 

E0221A, E0221B
28,160,000           x

31 7/2/2013

Chi nhánh công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Lắp đặt máy FFG tại Bắc Ninh 781,000,000         x
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32 7/2/2013

Chi nhánh công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Chế tạo lắp đặt bồn nước, bồn dầu và ống 

khói
1,311,882,000      x

33 7/2/2013

Chi nhánh công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Lắp đặt máy FPDC 458,700,000         x

34 26/2/2013
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Thay thế và lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt 

E0221B 
143,000,000         x

35 4/4/2013
Công ty CP XNK 

Quảng Bình

Gia công chế tạo và lắp đặt tuyến ống nhận 

Axít H2SO4 tại DAP
2,630,000,000      x

36 17/4/2013
Công ty CPĐTXD 

Phục Hưng số 7

Gia công chế tạo phễu thép và vận chuyển 

đến chân công trình (Vũng tàu)
         160,000,000 x

37 6/5/2013

Chi nhánh Công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Lắp đặt máy Auto Sticher          118,800,000 x

38 8/5/2013
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma

Thi công lắp đặt công việc cơ điện cho dự 

án Nhà máy đóng tàu Damen Sông cấm, 

Thủy Nguyên, hải Phòng

      8,360,661,761 x

39 1/6/2013

Công ty cổ phần 

Lilama 69-1 

(LILAMA69-1 JSC.)

Lắp đặt, sơn dặm ống nổi và giá đỡ       1,852,268,000 x

40 1/6/2013

Chi nhánh Công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Đường ray và hệ thống ống của máy in FFG          172,985,175 x

41 1/6/2013

Chi nhánh Công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Lắp đặt đường ống hơi và đường ống khí 

của máy cán sóng
         156,280,410 x

42 3/6/2013

Viện nghiên cứu cơ khí 

( Thanh hóa-T7/2013 

thi công)

Tháo dỡ, vệ sinh thiết bị cũ và lắp đặt hoàn 

thiện thiết bị mới của hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện 206EP101(Khoang số 5,9,&10)

      1,452,550,000 x

43 10/6/2013

CN Cty TNHH 

OJTEX HP tại Bắc 

Ninh

Lắp đặt máy FDC          596,310,000 x

44 10/6/2013
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Chế tạo , lắp đặt các thiết bị công nghệ cho 

hệ thống đóng bao JUMBO (Xi măng Nhà 

Bè -TP HCM)

         135,300,000 x

45 10/6/2013

CN Cty TNHH 

OJTEX HP tại Bắc 

Ninh

Tháo dỡ, vận chuyển lắp đặt máy bế tự 

động AP3
         202,125,000 x

46 10/6/2013

Chi nhánh Công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Lắp đặt máy BDC          119,504,000 x

47 15/6/2013 Công ty cổ phần TID
Thi công kết cấu sàn lửng Café tầng 1- Dự 

án Dolphin Plaza
         831,396,000 x
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48 15/6/2013 Công ty cổ phần TID

Phụ lục hợp đồng: Bổ xung cung cấp & cầu 

thang, lan can thép Café Paris Deli - Dự án 

Dolphin Plaza

           96,815,000 x

49 1/7/2013
Công ty CPĐTXD 

Phục Hưng số 7

Xây dựng mái che cho khu xuất hàng- phàn 

việc chế tạo, lắp dựng kết cấu thép và hạng 

mục xây dựng thêm phân xưởng xay lúa mì 

công suất 150t/d

      2,200,000,000 x

50 25/7/2013
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra , sửa chữa hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện 206EP101 và 208EP101 của dây 

chuyền 2

         924,944,075 x

51 12/8/2013

GLC VIETNAM 

ENGINEERS AND 

CONSTRUTORS 

CO.,LTD

Gia công, lắp đặt lọc bụi tại Formosa Hà 

Tĩnh
    23,810,000,000 x

52 6/9/2013
Công ty TNHH 

KOKUYO Việt Nam

Lắp đặt giá kệ trong kho hàng tại Lô B2-B7-

KCN Nomura- Hải Phòng,
           37,310,000 x

53 19/9/2013
Công ty TNHH 

KOKUYO Việt Nam

Lắp đặt giá kệ trong kho hàng tại Lô B2-B7-

KCN Nomura- Hải Phòng,
           10,770,000 x

54 6/10/2013

CN Cty TNHH 

OJTEX HP tại Bắc 

Ninh

Di chuyển và lắp đặt máy FPS          462,000,000 x

55 10/10/2013
Công ty cổ phần xi 

măng Lạng Sơn

Chế tạo, lắp đặt thiết bị phần cơ khí và điện 

cho 02 hệ thống đóng bao (Nhà máy xi 

măng Lạng Sơn)

         440,000,000 x

56 16/10/2013
Công ty HWAJANN 

Enterprise co,\., ltd.

Hợp đồng nguyên tắc: lắp đặt hệ thống thải 

tro của nhà máy gang thép FORMOSA Hà 

Tĩnh

x

57 30/12/2013

VPĐH tại Hà Tĩnh. 

Cty Shanxi No.3 

Electric Power 

Construction Co. 

China Energy 

Engineering Co., LTD

Gia công và lắp đặt Silo chứa than của nhà 

máy nhiệt điện Formossa Hà Tĩnh.  Chế tạo 

6T/1000kg, 3T5/1000kg x 405 tấn

      3,847,500,000 x

58 3/1/2014

Công ty cổ phần xi 

măng Tân Quang - 

VVMI

Thay thế và lắp mới tấm ghi lạnh 256,04.  

Thay thế và lắp mới chuông gió C5( ống 

lồng). Tháp trao đổi nhiệt

         275,572,000 x

59 13/1/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206EP101 và 208EP101 của dây chuyền 2
      1,274,900,000 x

60 28/1/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206EP101 và 208EP101 của dây chuyền 2
         634,133,500 x

61 6/2/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp đặt hệ thống tiêu âm quạt máy nghiền 

than
           82,500,000 x

62 21/2/2014

Công ty cổ phần xi 

măng Tân Quang - 

VVMI

Sửa chữa cực lắng, cực phóng, hệ thống 

búa gõ, tấm phân phối khí 02 lọc bụi tĩnh 

điện

         702,900,000 x
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63 24/2/2014

GLC VIETNAM 

ENGINEERS AND 

CONSTRUTORS 

CO.,LTD

Lắp đặt lọc bụi tĩnh điện tại nhà máy 

VEDAN Việt Nam
      3,113,647,248 x

64 28/2/2014

GLC VIETNAM 

ENGINEERS AND 

CONSTRUTORS 

CO.,LTD

Lắp đặt hệ thống thải tro tại nhà máy 

VEDAN Việt Nam
      1,828,932,858 x

65 28/2/2014

GLC VIETNAM 

ENGINEERS AND 

CONSTRUTORS 

CO.,LTD

Lắp đặt lọc bụi tĩnh điện tại nhà máy 

VEDAN Việt Nam
      1,728,206,300 x

66 28/3/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ lắp đặt hoàn thiện thiết bị mới của 

hệ thống lọc bụi tĩnh điện
      2,278,540,000 x

67 3/4/2014

Công ty TNHH Gang 

thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh

Lắp  đặt đường khói #2 của tổ đốt than 

thuộc nhà máy nhiệt
    17,828,094,546 x

68 5/5/2014

GLC VIETNAM 

ENGINEERS AND 

CONSTRUTION 

CO.,LTD

Lắp đặt 3 máy lọc bụi tĩnh điện cho dự án 

Formosa Hà Tĩnh
    23,810,000,000 x

69 7/5/2014
Công ty Hwa Jann 

Enterprise
Lắp đặt hệ thống điện       2,000,000,000 x

70 14/5/2014
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM
Sửa chữa bể chứa lưu huỳnh V0118       2,630,195,000 x

71 18/7/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206EP101 và 208EP101 của dây chuyền 2
         908,105,000 x

72 2/10/2014
Công ty TNHH MTV 

DAP - VINACHEM

Phun cát làm sạch, phun sơn chống gỉ bể 

nóng chảy lưu huỳnh V0111
           12,540,000 x

73 28/11/2014
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp đặt thiết bị phục vụ chế tạo thử nghiệm 

tấm cực lắng, tích hợp hiệu chỉnh thiết bị, 

chạy thử kiểm tra chất lượng

         700,000,000 x

74 3/3/2015
Công ty TNHH Kỹ 

Thuật Hòa Hiệp

Gia công chế tạo đường ống, công nghệ 

cho dự án nhà máy lốp xe Bridgestones 

Việt Nam, giai đoạn 3-4

         834,900,000 x

75 1/4/2015

Chi nhánh Công ty 

TNHH OJITEX Hải 

Phòng tại Bắc Ninh

Vận chuyển lắp đặt máy bế tự động AP          353,760,000 x
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76 2/4/2015
Công ty cổ phần kỹ 

thuật SIGMA

Cung cấp vật tư phụ và nhân công lắp đặt 

các hạng mục cơ điện tại Trung tâm dữ liệu 

Thăng Long

      5,846,190,743 x

77 16/4/2015
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Gia công, chế tạo, lắp đặt một số hạng mục 

thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng Silo xi 

măng 5000 tấn - Trạm phân phối xi măng 

Ninh Thủy

      3,326,896,100 x

78 27/4/2015

Công ty TNHH gang 

thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh

Cài đặt hệ thống mái trượt tại nhà máy điện 

hơi nước
         924,000,000 x

79 14/6/2015 Viện nghiên cứu Cơ khí
Chế tạo Hệ thống xả Clinke và lắp đặt thiết 

bị cơ, kết cấu thép
         808,136,120 x

80 27/6/2015
Công ty cổ phần kỹ 

thuật SIGMA

Thi công hệ thống ống tại nhà máy Messer 

chi nhánh Hải Dương
    10,460,305,185 x

81 2/7/2015 Viện nghiên cứu Cơ khí

Tháo dỡ, vệ sinh thiết bị cũ và lắp đặt hoàn 

thiện thiết bị mới của hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện 206EP101(khoang số 1,2 & 6)

      2,054,800,000 x

82 2/7/2015 Viện nghiên cứu Cơ khí

Chế tạo lắp đặt hiệu chỉnh, chạy thử, kiểm 

tra chất lượng loại giá thử nghiệm của dự 

án sản xuất thử nghiệm năm 2015

      1,300,000,000 x

83 17/7/2015 Viện nghiên cứu Cơ khí
Tháo dỡ hệ thống bẫy liệu cũ, lắp đăt hệ 

thống bẫy liệu mới
         194,739,600 x

84 23/7/2015

Công ty Cổ phần 

Better Resin - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Gia công chế tạo bồn chứa hóa chất          429,000,000 x

85 27/7/2015 Viện nghiên cứu Cơ khí
Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

208EP101 của dây chuyền 2
         553,850,000 x

86 18/9/2015

Công ty TNHH 

HwaJann Enterprise 

Việt Nam

Sửa chữa, hiệu chỉnh, vệ sinh lọc bụi tĩnh 

điện
         298,320,000 X

87 25/10/2015
Công ty TNHH Mạc 

Tích

Cung cấp nhân công lắp đặt, dụng cụ thi 

công, vật tư phụ và vật tư tiêu hao của hệ 

thống lò hơi 15000 kg/h

      1,441,000,000 x

88 5/11/2015
Công ty TNHH Mạc 

Tích

Lắp đặt khung kết cấu Piperack bao gồm 

nhân công lắp đặt, cẩu kéo, dụng cụ thi 

công, vật tư phụ

           88,550,000 x

89 6/12/2015
Công ty TNHH TK 

KXD Hoàng Hùng

Gia công, lắp đặt, hàn hoàn thiện 200 tấn 

phần kết cấu thép dự án " Tòa nhà Bộ ngoại 

giao"

      2,000,000,000 x

90 21/12/2015
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Chế tạo sàn thao tác, lắp đặt thiết bị cơ, hệ 

thống đường ống công nghệ và kết cấu thép
      1,617,000,000 x
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91 24/10/2015
Công ty cổ phần kỹ 

thuật SIGMA

Bọc bảo ôn tuyến ống lạnh (PU foam), bọc 

bảo ôn tuyến ống nóng (Glass wool)
         367,482,500 x

92 4/1/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Thi công lắp đặt giá đỡ, phễu chứa, sàn 

thao tác phễu chứa,sàn thao tác băng tải, thi 

công lắp đặt thiết bị công nghệ

         533,500,000 x

93 15/2/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

208EP101 của dây chuyền 2
         502,700,000 x

94 11/4/2016
Công ty TNHH Song 

Toàn

xây dựng và thi công phần khung nhà thps 

và mái tôn lạnh cho nhà xưởng bên A
      1,470,040,000 x

95 9/5/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ, vệ sinh thiết bị cũ và lắp đặt hoàn 

thiện thiết bị mới của hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện 208EP101 - giai đoạn 1 (khoang số 1 

& 1/2 khoang số 5)

      1,532,300,000 x

96 10/3/2016
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma

Thi công hệ thống ống và phòng cháy chữa 

cháy
      7,520,985,883 x

97 5/4/2016

Công ty Cổ phần 

Better Resin - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Bồn ngang tiêu chuẩn SUS 304 dày 3mm, 

dung tích 30m3 và bồn đứng tiêu chuẩn 

SUS 304, dày 3mm, dung tích 21,7m3

         303,424,000 x

98 10/5/2016

Công ty Cổ phần 

Better Resin - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Bồn ngang tiêu chuẩn SUS 304 dày 3mm, 

dung tích 30m3 và bồn đứng tiêu chuẩn 

SUS 304, dày 3mm, dung tích 21,7m3

         178,200,000 x

99 10/3/2016
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma

Thi công đường ống tại nhà máy Messer 

Thái Nguyên
      5,940,000,000 x

100 24/6/2016

Công ty Cổ phần 

Better Resin - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Bồn đứng tiêu chuẩn  SUS 304, dày 3mm, 

dung tích 25m3
         147,950,000 x

101 16/7/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206EP101 và 208EP101 của dây chuyền 2
         470,800,000 x

102 17/8/2016

Công ty Cổ phần 

Better Resin - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Bồn đứng tiêu chuẩn SUS 304 dày 3mm, 

dung tích 25m3 và bồn ngang tiêu chuẩn 

SUS 304, dày 3mm, dung tích 30m3

         324,500,000 x

103 15/9/2016
Công ty CP đầu tư xây 

lắp Bạch Đằng MB

Thi công thang thép trong lồng Hải Đăng 

thuộc kết cấu thân Hải Đăng - C102, Dự án 

Công viên Đại Dương  Hạ Long

      1,107,551,500 x

104 7/10/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ di rời vận chuyển và lắp đặt dây 

truyền sản xuất mỡ công suất 2000 tấn/năm 

cho dự án dây truyền sản xuất mỡ tại nhà 

máy CBPP

      3,583,273,372 x

105 27/9/2016
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp đặt thiết bị công nghệ, sàn thao tác và 

kết cấu thép của hệ thống cải tiến sản xuất 

xi măng tại nhà máy đóng bào phần cơ khí

         855,800,000 x
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106 16/11/2016
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Hàng Hải Miền Bắc

Gia công chế tạo và tổ hợp hàn hoàn thiện 

thành một hệ thống phao hoàn chỉnh
         561,000,000 x

107 23/8/2016

Công ty TNHH thiết kế 

kiến trúc và xây dựng 

Hoàng Hưng

Lắp đường nén khí 1", tháo 2 nắp che beton 

tại vị trí lắp lọc bụi 4500 x 4500 x 

200mm,….

         181,634,200 x

108 12/12/2016
Công ty TNHH Dầu ăn 

Miền Bắc
Gia công, chế tạo, lắp đặt tuyến ống     36,630,000,000 x

109 20/8/2016
Công ty TNHH Ojitex 

Hải Phòng

Vận chuyển lắp đặt máy in Flexco 4 màu 

FDC
         797,280,000 x

110
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma

Thi công tại Khu nhà cao tầng kết nối 

TTTM, VP cho thuê
    11,983,400,000 x

111 1/8/2016

Công ty TNHH Gang 

thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh

Công trình tăng thêm đường ống nước thải 

khí ga đoạn giá đỡ ống công cộng
         145,911,720 x

112 05/11/2016

Công ty TNHH 

HwaJann Enterprise 

Việt Nam

Thi công: Công trình thêm điểm giám sát hệ 

thống giám sát phòng quan trắc nước thải
         660,000,000 x

113 3/15/2016
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma
Lắp đặt hệ thống cơ điện       2,870,540,700 x

114 3/15/2016
Công ty cổ phần kỹ 

thuật Sigma

Lắp đặt các hạng mục đường ống Chiller & 

ống cứu hỏa
         497,315,016 x

115 8/2/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206EP101 và 208EP101 của dây chuyền 2
         651,629,000 x

116 4/17/2017
Công ty TNHH Y-TEC 

Việt Nam
Tháo dỡ điều hòa 71,920,000           x

117 5/18/2017

Công ty Cổ phần 

viễn thông Đầu tư

 và thương mại Quốc tế

Thi công hệ thống phòng cháy 

chữa cháy tầng 3,4 khối TTTM -

 Vincom Hùng Vương, Huế

401,960,957         x

118 5/22/2017
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống 

xuất nhập dầu từ Công ty TNHH Dầu thực 

vật Cái Lân (Calofic) tới Bến 2 -Công ty 

TNHH Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân

4,733,838,948      x

119 5/25/2017
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Sửa chữa bể bằng thép thường

 1000 tấn - T204
707,107,687         x
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120 7/10/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ, vệ sinh thiết bị cũ và 

lắp đặt hoàn thiện thiết bị mới của hệ thống 

lọc bụi tĩnh điện 208EP101 - giai đoạn 2 

(khoang số 4 & 1/2 khoang số 8)

1,862,300,000      x

121 6/26/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương
Lắp dựng gầu tải 78,100,000           x

122 7/31/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206&208EP101 của dây chuyền 2
201,951,200         x

123 8/15/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ hệ thống van 2 ngả cũ vàlắp đặt hệ 

thống van 2 ngả mới 10GA - 308
60,291,000           x

124 8/19/2017
Công ty TNHH An 

Thành

Gia công bổ sung thân bồn

 inox d2330x3000x5 + Cắt phá dỡvà gia 

công hoàn thiện bồn và khung giá đỡ

110,000,000         x

125 8/28/2017
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Di chuyển, lắp đặt một số thiết bị

 để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây 

dựng phân xưởng De-waxing

1,897,491,000      x

126 9/15/2017
Công ty cổ phần máy 

và thiết bị Narime

Gia công kết cấu thép cho máy

 bốc dỡ than
5,544,000,000      x

127 8/2/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Chế tạo vào lắp đặt hệ thống

 đường ống dẫn van tuần hoàn liệu và hệ 

thống thiết bị phụ trợ

254,925,000         x

128 9/29/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Cung cấp vật tư, lắp đặt đồng bộ 

các thiết bị 10BF-404; 10GA408; 409; 

406;… và cung cấp vật tư lắp đặt các thiết 

bị do chủ đầu tư cấp 10GA-407; 1; 10FE-

401

1,998,700,000      x

129 9/29/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Chế tạo, cung cấp và lắp đặt các thiết 

bị10SS-404; 405 và tháo dỡ hệ thống băng 

tải cũ của chủ đầu tư 209BC-111

3,582,700,000      x

130 10/19/2017
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Xây dựng và lắp đặt hệ thống giá đỡ ống 

cho nhà máy 6ha
711,815,720         x

131 11/10/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Chế tạo, cung cấp phôi thao, sàn thao tác, 

lan can, và thiết bị phụ trợ cho các thiết bị 

06BF-108; 06RV-108;06FA-108 VÀ lắp 

đặt toàn bộ bị thiết bị công nghệ, hệ thống

423,855,300         x

132 12/4/2017

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại 

việt pháp

Cung cấp thiết bị và lắp đặt 

cho hợp phần Đồ Sơn thuộc 

dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp 

thoát nước hải phòng - Giai đoạn 2

467,734,000         x

133 12/15/2017
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206&208EP101 của dây chuyền 2
241,974,150         x
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134 1/21/2018

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại 

Việt Pháp

Cung cấp nhân công, máy móc

 thiết bị thi công, vật tư phụ để 

lắp đặt máy bơm nước, ống thép 

và phụ kiện (van, tê, cút, côn, mặt bích)- 

gói thầu HP-CW01

498,066,135         x

135 1/26/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp đặt, chạy thử thiết bị cân cho két chứa 

xi măng rời 12SS302 và Chế tạo, cung cấp 

thép tấm căn đệm

109,351,000         x

136 3/12/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân
Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo ôn, sơn 

đường ống cứu hỏa, sơn tường rào

1,219,254,462      x

137 3/16/2018

Chi nhánh công ty 

TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân tại Hiệp 

Phước, TPHCM

Tháo dỡ máy Chiller WCFX90ATD

 tại phân xưởng tinh chế và các công việc 

liên quan

88,237,949           x

138 4/6/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Di chuyển bể dầu trộn, máy nén khí, máy 

thổi chai, dây chuyển rót dầu, rô bốt thùng 

dầu và các thiết bị liên quan

2,050,070,000      x

139 4/16/2018

Công ty TNHH Khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương

Thi công lắp đặt thiết bị các hạng mục: 

Tháp AT1001, Tháp WT1101, hệ thống 

MS1201A, MS1201B và các thiết bị khác, 

bảo ôn thiết bị.

2,327,115,230      x

140 5/9/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Xây lắp các bể chứa bằng thép (1x2000MT, 

3x1000MT, 1x250MT) và các công việc 

liên quan cho dự án xây dựng phân xưởng 

tách sáp công suất 42 tấn/ ngày

    13,372,126,037 x

141 5/11/2018

Chi nhánh công ty 

TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân tại Hiệp 

Phước, TPHCM

Thi công đường ống cho bể trung gian nhà 

tinh chế 2
         395,347,700 x

142 5/9/2018

Công ty TNHH Khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương

Cung cấp vật tư và thi công hệ thống ống 

cho dự án Messer Hải Dương - ASU4
    24,899,092,901 x

143 5/23/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Gia công các bể công nghệ (4x15m3, 

2x20m3, 2x2m3, 1x3m3, 1x30m3) thuộc dự 

án "Xây dựng phân xưởng tách sắp công 

suất 42 tấn/ngày)

      2,113,715,522 x

144 5/25/2018
Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng số 18.1

Cung cấp lắp đặt thiết bị, đường ống và các 

công việc liên quan
      1,287,237,395 x

145 6/14/2018 Viện nghiên cứu cơ khí

Lắp đặt, chạy thử bàn giao cho thiết bj cơ 

khí của dự án nâng cấp hệ thống vận 

chuyển than của dây chuyền 2

         115,500,000 x
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146 6/14/2018

Chi nhánh công ty 

TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân tại Hiệp 

Phước, TPHCM

Cung cấp vật tư và nhân công để xây dựng 

nhà xuất xe bồn mở rộng và các công tác 

phụ trợ

      1,100,489,852 x

147 6/7/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ, vệ sinh thiết bi cũ và lắp đặt hoàn 

thiện thiết bị mới của hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện 208EP101- giai đoạn 3 (khoang số 7 & 

1/2 khoang số 8)

      1,862,300,000 x

148 7/5/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Gia công và lắp đặt kết cấu thép và thiết bị 

công nghệ cho Dự án" Hệ thống phối trộn 

đa dạn hóa nhiên liệu"

      2,241,360,000 x

149 7/17/2018

Công ty TNHH Khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương

Hạng mục: hệ thống điện và điều khiển đo 

lường
    26,812,526,840 x

150 7/30/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp đặt hệ thống giám sát khí thải tại nhà 

máy xi măng Nghi Sơn - giai đoạn 2
      4,503,400,000 x

151 7/23/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206&208EP101 của dây chuyền 2
         249,343,600 x

152 8/2/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Chuyển đổi, cải tiến giá đỡ hàng từ cỡ 

1.5x1.3m sang cỡ 1.2x1.0m tại kho lạnh
           64,680,000 x

153 6/15/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Cung cấp vật tue, máy , nhân công xây 

dựng 03 hố thu gom nước thải tại Khu bồn 

bể 1 và bồn vể 2

           80,955,000 x

154 10/1/2018
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Vệ sinh, sơn lại một số thiết bị cùng các 

công việc liên quan
         613,585,500 x

155 10/3/2018
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Gia công, chế tạo và vận chuyển lắp đặt 

một số hạng mục kết cấu thép, lắp đặt toàn 

bộ thiết bị công nghệ cho dự án đầu tư xây 

dựng trạm phân phối xi măng Nghi Sơn tại 

Hậu Giang

      5,209,545,000 x

156 12/11/2018 Viện nghiên cứu cơ khí

Thi công, lắp đặt, sửa chữa thay thế toàn bộ 

phần sàn mãi và mái dầm cẩu hệ thống thiết 

bị lọc bụi tĩnh điện của 02 tổ máy nhà máy 

nhiệt điện Thái BÌnh 1

         390,863,000 x

157 1/9/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

206&208EP101 của dây chuyền 2
         249,343,600 x
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158 1/4/2019
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt hoàn thiện 

máy Chiller 150RT từ Nhà đóng gói 6ha 

sang nhà tinh chế 4ha

           39,600,000 x

159 3/5/2019 Viện nghiên cứu cơ khí

"Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, hỗ trợ 

kỹ thuật và xây lắp (EPC)" thuộc dự án đầu 

tư xây dựng Trạm lưu trữ và trung chuyển 

xi măng Nghi Sơn tại Chu Lai

    14,577,626,800 x

160 3/18/2019
Công ty cổ phần máy 

và thiết bị Narime

Gia công, chế tạo thiết bị hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện
      2,459,709,120 

161 3/28/2019 Viện nghiên cứu cơ khí

Cung cấp toàn bộ vật tư, thực hiện gia công 

chế tạo hoàn thiện, lắp đặt hoàn chỉnh và 

bảo sản phẩm là hệ thống kết cấu giá đỡ 

ống vận chuyển tro bay thuộc Dự án Đường 

ống tro bay ra cảng

      7,549,096,170 

162 4/25/2019
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Phục Hưng 7

Gia công và lắp dựng kết cấu thép, lan can 

cầu thang Ống khói và tháp nước
         590,315,110 

163 4/27/2019
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Phục Hưng 7

Xây dựng Bồn chứa lúa mì và Nhà kho 

thuộc dự án Xây dựng nhà kho 680m2 và 

Bồn chứa lúa mì 16.000 tấn cho nhà máy 

xay lúa mì Việt Nam

      5,733,680,902 x

164 5/15/2019 Viện nghiên cứu cơ khí

LẮp đặt và hàn ống tro bay - Dự án đường 

ống tro bay ra cảng - Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải

      6,930,000,000 x

165 5/23/2019
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Sửa chữa, thay thế bệ bơm cũ  bằng bệ bơm 

theo tiêu chuẩn tập đoàn
         797,596,690 x

166 6/12/2019

Công ty TNHH MTV 

dịch vụ công ích Hạ 

Long

Di chuyển, xây dựng trạm quan trắc môi 

trường tự động phục vụ dự án cải tạo chỉnh 

trang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã 

ba cứu hỏa  phường Cao Thắng đến cầu 

trắng phường Hà Tu). Hạng mục: Gia công 

và lắp đặt phần kết cấu thép cho khung biển 

trạm quan trắc

         585,000,000 x

167 4/2/2019 Viện nghiên cứu cơ khí
Khắc phục, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu quả 

tăng áp
         190,687,200 x

168 7/1/2019
Công ty TNHH Vân 

Long

Cung cấp toàn bộ vật tư và chế tạo mới 40 

xe đẩy tay chở hàng
         129,800,000 x
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169 7/10/2019

Công ty TNHH Dầu 

thực vật Miền Bắc Việt 

Nam

Thi công công tác xây dựng và cơ khí cho 

hệ thống xử lý khí và lò hơi than
      2,530,000,000 x

170 7/8/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Tháo dỡ, vệ sinh thiết biị cũ và lắp đặt hoàn 

theienj thiết bị mới của hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện 208EP101-giai đoạn 4 (khoang số 

6 & 1/2 khoang số 5)

      1,862,300,000 x

171 7/15/2019

Công ty TNHH khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Thái Nguyên

Thi công lắp đạt thiết bị các hạng mục: Máy 

nén khí, hệ thống ống, hệ thống điện tại 

Nhà máy sản xuất khí của Công ty TNHH 

Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

      1,776,873,230 x

172 8/12/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương
Lắp đặt hệ lọc bụi túi 10BF-106          775,665,000 x

173 8/6/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 206 & 

208EP101  của dầy chuyền 2
         249,700,000 x

174 8/16/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Thi công lắp đạặt hệ thống vít tải 12SC-503 

D250x14000mm
           59,015,000 x

175
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân

Sử dụng cẩu để di chuyển Iso tank tại khu 

vực 4ha
             5,500,000 x

176 7/30/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Cung cấp, chế tạo các phụ tùng cơ khí cho 

bằng tải
         408,628,000 x

177 9/30/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Đại tu các quạt khói A,B van lá chắn đường 

ống khói gió, bộ sấy không khí kiểu quay, 

hệ thống khói, gió lò hơi số 10 - Phần cơ 

nhiệt

         495,000,000 x

178 9/30/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Đại tu, sửa chữa hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

Lò hơi số 10 - Phần cơ nhiệt + điện - Nhà 

máy nhiệt điện Uông Bí

      1,485,000,000 x

179 8/22/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Cung cấp và lắp đặt " Tháo van cũ 204GA-

301/302/303 và lắp van mới 204GA -

301/302/303 để nâng caapss từ loại xy  lanh 

động cơ sang loại xy lanh khí

         193,600,000 x

180 10/8/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Cung cấp vật tư, gia công, chế tạo thiết bị, 

kết cấu thép hạng mục thuộc hệ thống thải 

tro xỉ - Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2

    11,957,000,000 x



STT
Ngày ký 

hợp đồng
Khách hàng Nội dung hợp đồng

 Giá trị 

Hợp đồng  

Đã

 thực hiện

Đang 

thực hiện

181 10/30/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Cung cấp vật tư, gia công, chế tạo thiết bị, 

kết cấu thép hạng mục thuộc hệ thống thải 

tro xỉ - Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2

      5,896,000,000 x

182 11/8/2019

Công ty TNHH Khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương

Lắp đặt máy N2-ASU3          629,386,610 x

183 11/8/2019

Công ty TNHH Khí 

công nghiệp Messer 

Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương

Lắp đặt bơm lỏng O2, N2          658,298,850 x

184 10/22/2019
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Lắp, tháo giàn giáo phục vụ công tác kiểm 

tra kim loại ống lò
         275,000,000 x

185 12/25/2019
Công ty cổ phần nhựa 

kỹ thuật Vân Long

Gia công lắp dựng  hàng rào bảo vệ, cổng 

barie, cổng phụ tại Lô P-3, khu công nghiệp 

Tràng Duệ, xã An Hòa, huyện An Dương, 

Tp. Hải Phòng

           93,526,000 x

186 2/13/2020
Công ty TNHH Vân 

Long

Cung cấp toàn bộ vật tư và chế tạo mới 02 

khung giá để khuôn theo bản vẽ và bảng kê 

bên A cung cấp

         118,637,266 x

187 2/4/2020
Viện nghiên cứu cơ khí 

- Bộ công thương

Kiểm tra, sửa chữa lọc bụi tĩnh điện 

06EP101 của dây chuyền 1 & kiểm tra, sửa 

chữa lọc bụi tĩnh điện 206&208EP101 của 

dây chuyền 2

         518,100,000 x

188 3/2/2020

Chi nhánh công ty 

TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân tại Hiệp 

Phước, TPHCM

Sửa chữa bể thép 3000 tấn - T105       3,898,636,500 x

189 5/13/2020
Công ty cổ phần nhựa 

kỹ thuật Vân Long

Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống công 

nghệ nước khí nén
      2,554,286,137 x

190 5/20/2020
Công ty TNHH Vân 

Long
Thi công chế tạo xe chở hàng          286,000,000 x


