
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 

SINH THÁI VIỆT NAM



• Nhà máy được thành lập vào tháng 3 năm 
2014 

• Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và xuất khẩu 
túi nhựa/túi nilong

• Số công nhân: 180 người

• Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, 
Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

• Vật liệu: HDPE, LDPE, LDPE, Vật liệu sinh 
học

• Thời gian sản xuất: Ép đùn 24 giờ, Cắt 18 giờ



NHỰA SINH THÁI -MỤC TIÊU VÀ Ý TƯỞNG

Ý tưởng

Chúng tôi cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt

với giá cả hợp lý để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Mục tiêu

Chúng tôi mong muốn trở thành một nhà sản xuất và xuất khẩu

túi nhưa đáng tin cậy tại Việt Nam



THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

1. Nguồn nhân lực: Quản lý, Giám đốc của chúng tôi

có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý tại các 

nhà máy ở Nhật Bản và Châu Âu.

2. Quản lý chất lượng: Máy móc thiết bị được đầu tư

mới, môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. Hệ

thống máy chống bụi và quản lý chất lượng tiên tiến.

3. Giá cả: Linh hoạt và cạnh tranh



TỔ CHỨC NHÀ MÁY

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Giám đốc sản xuất Giám đốc tài chính

Bộ phận Thổi.

Bộ phận quản lý chất lượng.

Bộ phận bán hàng

Bộ phận xuất nhập khẩu

Bộ phận kế toán

Bộ phận cơ điện bải trì Phòng hành chính nhân sự

Bộ phận cắt



Sản phẩm

Túi T-shirt



Túi T-Shirt in



Túi T-Shirt cuộn



Túi Die-cut



Túi Flat rác cuộn (gấp sao, gấp C)



Túi Flat cuộn



Túi cuộn gấp sao, túi rút dây



Hệ thống quản lý chất lượng

6. Luôn cải tiến

2. Máy móc thiết
bị hiện đại

3. Công nhân
lành nghề

5. Phòng chống côn
trùng, đảm bảo vệ

sinh



KINH NGHIỆM CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ



Máy móc

• Công xuất

• Túi mở rộng

500～600 tons

250 mm～1000mm

• Độ dày

• Hình in 

8 Mic～100 Mic

4 màu 2 mặt

Máy thổi (nhập khẩu từ Hồng Kông) : 40                Máy cắt (nhập khẩu từ Hồng Kông)：35



Quy trình đào tạo công nhân

•Công nhân mới được đào tạo trong 02 tháng để đảm bảo 

các kỹ năng chuyên nghiệp

•Đào tạo và đánh giá công nhân thường xuyên 6 tháng/ lần

để tăng kỹ năng và kiến thức.

• Gần 75% công nhân làm việc tại nhà máy có hơn 3 năm 

kinh nghiệm



Quytrìnhkiểm trachất lượngsảnphẩm

Kiểm tra chi tiết từng giai đoạn sản xuất để tránh lỗi

Nhân viên QC

QC kiểm tra chất lượng sản phẩm 6 lần để tránh

sai xuất

１ ３ ４

２
５ ６

Kiểm tra

bằng mắt

thường

５



Các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng theo các tiêu chí: độ đanh màng, đường dán

nhiệt, chất lượng hình in, kích thước túi



Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

với thiết bị hiện đại, theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS



Mã số truy xuất nguồn gốc sản phẩm

• Kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đến thành phẩm

• Kiểm soát theo quy trình FIFO- phương pháp kiểm kê được sử dụng rộng 

rãi trên thế giới 

• Mã số truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp kiểm tra thông tin như thời gian

sản xuất, mã số công nhân, mã số máy



Hệ thống chống côn trùng

•Lưới chống côn trùng • Máy thổi bụi

- Thực hiện theo quy trình quản lý 5S



Sản lượng xuất khẩu hàng

tháng

Xuất khẩu hàng hóa tới các quốc gia: Nhật

Bản, các quốc gia Châu Á, Châu Âu

Sản lượng hàng tháng: 500- 600 tấn



Một số hình ảnh của nhà máy







Quy trình thổi



Máy thổi



Máy cắt cuộn



Máy thổi





Hình ảnh văn phòng



Hình ảnh đóng hàng



Hình ảnh đóng hàng



Cảm ơn đã chú ý theo

dõi


