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TỔNG QUAN CÔNG TY

GIỚI THIỆU
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành hóa chất, Công ty Cổ phần Victory là
nhà cung cấp uy tín đã có vị thế vững chắc trên thị trường, chúng tôi luôn nhận
được sự ủng hộ và hợp tác to lớn của các đối tác trong và ngoài nước.
Xuất phát từ nhận thức rằng uy tín và chất lượng là nền tảng đầu tiên và quan
trọng nhất cho sự phát triển và lớn mạnh của công ty, các sản phẩm của chúng tôi
luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trong mọi quy trình sản xuất, ví dụ như lựa chọn
nguyên liệu; kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng; tuân thủ quy trình sản xuất và đóng
gói theo quy định.
Ngoài ra, nhân sự được coi là yếu tố then chốt cho sự ổn định và phát triển bền
vững của công ty. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được quan tâm đúng mức
về đời sống tinh thần và được đào tạo định kỳ để có được kiến thức chuyên sâu
trong công việc. Điều này đã mang lại một tập thể đoàn kết và là động lực mạnh
mẽ cho sự phát triển bền vững của công ty.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một công ty hóa
chất hàng đầu thế giới tạo ra những sản phẩm tuyệt vời
cho xã hội. Về sứ mệnh, chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất
cho chất lượng. Đó không chỉ là yêu cầu đối với bản thân
công ty, mà còn đối với nhà thầu và nhà cung cấp dịch
vụ của chúng tôi. Do đó, cam kết của Công ty đối với
chất lượng trong quá trình phát triển và sản xuất cũng
mở rộng đến tất cả các quy trình và thủ tục liên quan.

GIÁ TRỊ
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Là một doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi có trách nhiệm
đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn,
môi trường và xã hội. Chúng tôi cố gắng lấy phát triển
bền vững làm trọng tâm cho tất cả nhân viên và thiết lập
các giải pháp bền vững cho doanh nghiệp và các đối tác.
Chúng tôi cam kết dẫn đầu trong mọi khía cạnh kinh
doanh đồng thời nỗ lực hết mình nhằm tạo ra các sản
phẩm chất lượng cao cho khách hàng.
05

2010
Thành lập công ty

2012
Xây dựng nhà kho & Lắp đặt dây chuyền ép than

2018

Thành lập Công ty vận tải Victory

2019

LỊCH SỬ

Thiết lập dây chuyền sản xuất phốt pho đỏ
(công suất 2000 tấn/năm)
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2021

Thiết lập dây chuyền sản xuất axit photphoric
(công suất 6600 tấn/năm)
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ỨNG DỤNG CỦA PHỐT PHO
TRONG CÔNG NGHIỆP
Phốt pho là một nguyên tố thiết yếu trong cuộc
sống của chúng ta. Bảng Infographics dưới đây chỉ
ra ứng dụng công nghiệp của các dạng phốt pho đa
hướng chủ yếu, nhất là trong khía cạnh thương mại.

Phốt pho
vàng
Công nghiệp

Thuốc diệt cỏ

sản xuất thép

Công nghiệp nhẹ
& thực phẩm

Sắt
phốt pho

ỨNG DỤNG
CỦA PHỐT PHO
TRONG
CÔNG NGHIỆP

Chất bán dẫn
Diêm an toàn
Pháo hoa
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Thuốc trừ sâu
nông nghiệp

Axit
Phosphoric

Phân bón

Phốt pho
đỏ

Chất tẩy rửa
Phụ gia thực phẩm
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SỰ KIỆN & SỐ LIỆU
Năm thành lập
công ty

Tổng doanh thu
(2020)

2010
> 35 triệu USD

10+
NĂM KINH NGHIỆM
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Tổng sản lượng
xuất khẩu (2020)
Tổng số công xuất khẩu
(FCL) trong 5 năm qua

> 64,000 tấn
> 2,700 FCLs

30+

100+

ĐỐI TÁC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

NHÂN VIÊN
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SẢN PHẨM
PHỐT PHO VÀNG
Thông tin chi tiết

Số CAS: 7723-14-0
Công suất: 20,000 tấn/năm (2 lò)
Nơi sản xuất: Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Thông số sản phẩm
Phốt pho vàng
(P4)

%(min)

Asenic (As)

%(max)

Loại I

Loại II

Type III

99.9

99.9

99.9

0.005

0.01

0.015

Đóng hàng: Trong thùng phuy sắt mạ kẽm hoặc bể iso theo yêu cầu

Đóng hàng

- Chất lượng thùng phuy: Theo tiêu chuẩn xuất khẩu
- Vật liệu thùng phuy: Sắt mạ kẽm
- Khối lượng tịnh: 200 KG
- Tổng khối lượng: 250 KG

AXIT PHOSPHORIC
Thông tin chi tiết

Số CAS: 7664-38-2
Công suất: 6000 tấn/năm
Nơi sản xuất: Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Thông số sản phẩm

Không đóng pallet: 84 hoặc 96 thùng/CTN
Khối lượng tịnh: 16.8 tấn/CTN (đối với loại 84 thùng/CTN)
Khối lượng tịnh: 19.2 tấn/CTN (đối với loại 96 thùng/CTN)

Cấp thực phẩm

Cấp kỹ thuật

Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Hàm lượng H3PO4: 85% min

Hàm lượng H3PO4: 75% min or 85% min

Đóng hàng pallet: 80 thùng/CTN
Khối lượng tịnh: 16 tấn/CTN (đối với loại 80 thùng/CTN,
4 thùng/pallet)

Chloride (CI): 0.0005% max

Chloride (CI): 0.0005% max

Sulphate (SO4): 0.0003% max

Sulphate (SO4): 0.005% max

Arsenic (As): 0.0001% max

Iron (Fe): 0.005% max

Kim loại nặng(Pb): 0.001% max

Kim loại nặng (Pb): 0.05% max

Arsenic (As): 0.0001% max

Arsenic (As): 0.01% max

Hình dạng: Trong suốt và không màu

Hình dạng: Trong suốt và không màu

Đóng hàng
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Bể IBC

Khối lượng tịnh: 1650 KG/IBC
Tổng khối lượng: 1720 KG/IBC
N.W 23.1 MTS = 14 IBC/CTN 20’

Can nhựa

Khối lượng tịnh: 35 KG
Tổng khối lượng: 36.5 KG
NW 25.2 MTS = 720 Can/CTN 20’

Thùng nhựaK Khối lượng tịnh: 330 KG/thùng
Tổng khối lượng: 341 KG/thùng
N.W 25.08 MTS = 76 thùng/CTN 20’
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SẮT PHỐT PHO

Công dụng

Sắt phốt pho được sử dụng chủ yếu cho loại sắt đặc
biệt làm chất tạo hợp kim và chất khử oxy trong ngành
luyện kim. Đồng thời cũng được sử dụng để sản xuất
các sản phẩm hóa chất, hoặc dùng làm chất phụ gia.

Thông tin sản phẩm
P

25% Min

Si

2% Max

C

1% Max

Mn

2% Max

S

0.5% Max

Kích cỡ hạt 10-100mm hoặc theo yêu cầu của bên mua hàng

Đóng hàng: Túi Jumbo 1 tấn

N.W: 1000 KG
G.W: 1002 KG

PHỐT PHO ĐỎ
Thông tin chi tiết
Số Cas: 7723-14-0
Công suất sản xuất: 2000 tấn/năm
Nơi sản xuất: Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Dạng sản phẩm: Bột

Thông tin sản phẩm
Hàm lượng phốt pho đỏ: ≥ 98.5%
Hàm lượng phốt pho vàng: < 0.005%
Sắt: < 500ppm

Đóng hàng
- Chất lượng thùng phuy: Theo tiêu chuẩn xuất khẩu
- Vật liệu thùng phuy: Sắt mạ kẽm
- Khối lượng tịnh: 225 KG
- Tổng khối lượng: 248.5 KG
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THAN ĐIỆN CỰC
Than điện cực được sử dụng chủ yếu trong
sản xuất thép lò điện tử và sản xuất phốt pho
vàng. Sản phẩm này có thể cung cấp mức độ
dẫn điện và khả năng duy trì lò cao.

VẬN TẢI
Không chỉ là đơn vị cung cấp phốt pho hàng đầu
Việt Nam, Công ty Cổ phần Victory còn cung cấp
dịch vụ vận tải giúp vận chuyển nguyên vật liệu cho
các nhà máy liên quan đến phốt pho tại Khu công
nghiệp Tằng Loỏng và vận chuyển thành phẩm từ
nhà cung cấp đến cảng nội địa để xuất khẩu.

THAN CỐC
Than cốc là nguyên liệu có hàm lượng cacbon
cao và ít tạp chất, được tạo ra bằng cách đốt
nóng than trong điều kiện không có không
khí. Hợp chất này là vật liệu cacbon rắn được
trích xuất từ quá trình chưng cất phá hủy than
bitum có hàm lượng tro và lưu huỳnh thấp.
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NHÀ MÁY
Sản phẩm chính của chúng tôi - Phốt pho
vàng, được sản xuất tập trung trên dây
chuyền sản xuất tại hai nhà máy.

NHÀ MÁY SỐ 1
Thành lập năm 2008 với tổng diện tích
4,8 ha và dây chuyền sản xuất 1 lò, công
suất hiện tại đạt 13.000 tấn/năm.

NHÀ MÁY SỐ 2
Thành lập năm 2004 với tổng diện tích 7 ha
và dây chuyền sản xuất 1 lò, công suất hiện
tại đạt 7.000 tấn/ năm.

LAVITA
Công ty Cổ phần Quốc tế Lavita, công ty
con của Công ty Cổ phần Victory, là nhà
sản xuất và cung cấp phốt pho đỏ đầu
tiên tại Việt Nam. Công suất sản lượng
phốt pho đỏ hiện tại là 2000 tấn/năm.
Đồng thời, nhà máy cũng đang vận hành
dây chuyền sản xuất axit photphoric với
công suất 6600 tấn/năm.
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CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

CHẤT LƯỢNG
Đầu tư hệ thống trang thiết
bị hiện đại, an toàn đạt tiêu
chuẩn quốc tế
Cung cấp các dịch vụ và sản
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
9001 và theo yêu cầu của
khách hàng
Không ngừng cải tiến chất
lượng sản phẩm và hệ thống
quản lý chất lượng

SỨC KHOẺ & AN TOÀN

MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ yêu cầu của các bên
liên quan theo tiêu chuẩn
OHSAS 18001
Cung cấp nguồn lực cần thiết
để kiểm soát các yếu tố rủi ro
ảnh hưởng đến người lao động
và môi trường
Liên tục cải tiến hệ thống quản
lý an toàn và sức khỏe lao động

Tuân thủ đầy đủ Pháp luật và
các quy định liên quan đến
hoạt động môi trường.
Giảm thiểu tác động tiêu cực
đến môi trường và cải thiện
công tác bảo vệ môi trường
Nâng cao công tác bảo vệ môi
trường vì lợi ích của nhân
viên, đối tác và khách hàng.

QUY MÔ KINH DOANH TOÀN CẦU
Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã mở rộng kinh doanh ra quy
mô toàn cầu với hơn 30 đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi tin
tưởng rằng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn
cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế cho xuất khẩu. Các sản phẩm của
chúng tôi cho đến hiện tại đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường
khắt khe như Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc, Hà Lan, Mỹ, Ấn Độ và Nam
Phi, v.v. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng sự hài lòng của
khách hàng về giá cả, chất lượng sản phẩm và dịch vụ; cũng như
đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, những người đã luôn đồng
hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển.
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NHÀ CUNG CẤP PHỐT PHO HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM CŨNG NHƯ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Lô F21, đường Phùng Hưng, khu Công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Phòng 1111, văn phòng The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
(+84) - 24 - 3 787 5857

info@victoryjsc.com

www.victoryjsc.com

