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DELCO was honored to win the Vietnam Digital 
Technology Award 2018, organized by the Vietnam 
Digital Communications Association. The award 
ceremony was televised live on Vietnam National 
Television channel VTV2.
DELCO vinh dự dành giải thưởng Công nghệ số Việt
Nam 2018, do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. 
Lễ trao giải được Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài 
Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV2.
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Thank you letter from GS Factory Vietnam
Feedback from Mr. Park Jae Young, HAEM VINA Factory
Feedback from CWT factory representatives
Feedback from Mr. Tominaga, Tsuchiya company
Thư cảm ơn từ GS Factory Vietnam 
Phản hồi từ Mr. Park Jae Young, HAEM VINA Factory
Phản hồi từ các đại diện nhà máy CWT
Phản hồi từ Mr. Tominaga, Japanese partners
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“Thank you for the significant contributions to the construction
of GS Vietnam's factories in Vinh Phuc Province and Binh Duong
Province.

After the handover periods where the 2 factories had been put
into stable operations, I am quite satisfied with the quality of
your design-build construction works. Your design solutions
such as the 2-storey factory had helped us a lot in the
optimizing of available space and expanding our production in
this period. Besides that, the smart system that DELCO had
implemented were effective and consistent with the production
requirements of GS Vietnam, plus also greatly support us in the
management and operations.”

Click to see high quality photos.

Thank you 
Letter
from GS Battery

https://drive.google.com/file/d/1UG4uY5sPDT0E9Qq0bvcOjxtyB1gyIvoZ/view


“Cảm ơn những đóng góp không nhỏ của DELCO trong việc xây
dựng các nhà máy của GS Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh
Bình Dương.

Sau thời gian 2 nhà máy bàn giao và đi vào hoạt động ổn định,
tôi khá hài lòng về chất lượng công trình thiết kế - xây dựng của
DELCO. Các giải pháp thiết kế như nhà xưởng 2 tầng đã giúp
chúng tôi rất nhiều trong việc tối ưu hóa không gian có sẵn và
mở rộng sản xuất trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, hệ thống
thông minh mà DELCO đã triển khai hoạt động hiệu quả và phù
hợp với yêu cầu sản xuất của GS Việt Nam, cũng hỗ trợ chúng
tôi rất nhiều trong công tác quản lý và vận hành. ”

Nhấn vào đây để xem ảnh chất lượng cao.

Thư cảm ơn
từ GS Battery

https://drive.google.com/file/d/1UG4uY5sPDT0E9Qq0bvcOjxtyB1gyIvoZ/view?usp=sharing


Feedback from GS 
Battery 
Phản hồi từ GS 
Battery

During the opening ceremony of GS Battery Binh Duong 
factory, Mr. Soichi Hanano – General Director of GS 
Battery VN also thanked DELCO Construction for the 
efforts of DELCO Construction to ensure the quality and 
construction progress.
Trong lễ khánh thành nhà máy GS Battery Bình Dương, 
ông Soichi Hanano – Tổng giám đốc GS Battery VN cũng 
gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực của DELCO Construction 
để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng. 

Click to watch full feedback video.

https://www.youtube.com/watch?v=aYgoFBg7JFw


About GS Battery
Về GS Battery 
GS Battery VietNam is joint venture between GS-Yuasa 
Corporation which is the No. 1 biggest lead acid batteries 
manufactures in the Asian, and Mitsubishi Corporation which is 
the biggest trading conglomerate in Japan.
DELCO has cooperated with GS Battery since 2017 until now, with 
2 projects: factory in Vinh Phuc and factory in Binh Duong. After 
2 years of factory operation, the investor sent a letter of thanks 
and positive feedbacks on the design consultancy and 
construction solutions of DELCO.

GS Battery Việt Nam là liên doanh giữa Tập đoàn GS-YUASA - nhà 
sản xuất ắc quy axít chì hàng đầu châu Á chuyên sản xuất các loại 
bình ắc quy cho ôtô - xe máy và Tập đoàn MITSUBISHI - tập đoàn 
thương mại lớn nhất tại Nhật Bản.

DELCO đã hợp tác với GS Battery từ năm 2017 đến nay, qua 2 dự 
án là nhà máy tại Vĩnh Phúc và nhà máy tại Bình Dương. Sau 2 
năm nhà máy đi vào hoạt động, chủ đầu tư gửi thư cảm ơn và phản 
hồi tích cực về các thiết kế và giải pháp thi công của DELCO.
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Click to watch full feedback video.

Feedback
from Mr. Park Jae Young, 
HAEM VINA Factory.

https://www.youtube.com/watch?v=FnmRfW3wtGk


“DELCO handles the job very quickly compared to other
companies. At the same time, when problems arise, the
company also quickly prepares a solution. In addition, in
cases where we do not understand the construction
situation, DELCO also provides support so that we can
understand the problem, which helps a lot in our work.

Most foreign companies have the opinion that Vietnamese
companies have a slower construction speed than Korean
companies. We had the same thought at first. However, in
the process of working with DELCO, I found that DELCO
has a reciprocal speed, very fast processing to ensure the
commitment to the construction deadline. The same is
true of HAEM VINA's project, DELCO has complied with the
project deadline as committed, so I am very satisfied.”

Click to watch full feedback video.

Feedback
from Mr. Park Jae Young, 
HAEM VINA Factory.

https://www.youtube.com/watch?v=FnmRfW3wtGk


“DELCO xử lý công việc rất nhanh so với các công ty khác.
Đồng thời khi phát sinh vấn đề, công ty cũng nhanh chóng
lập phương án xử lý. Ngoài ra, trong những trường hợp
chúng tôi không nắm bắt được tình hình công trình, DELCO
cũng hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề,
điều này giúp ích rất nhiều cho công việc của chúng tôi.

Hầu như các công ty nước ngoài đều có quan điểm là, công
ty Việt Nam có tốc độ thi công chậm hơn công ty Hàn
Quốc. Ban đầu chúng tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy. Tuy
nhiên trong quá trình làm việc với DELCO, tôi nhận thấy
DELCO có tốc độ đối ứng, xử lý rất nhanh nhằm đảm bảo
cam kết về thời hạn thi công. Trường hợp công trình của
HAEM VINA cũng vậy, DELCO đã tuân thủ tốt thời hạn công
trình như cam kết nên tôi rất hài lòng.”

Bấm để xem toàn bộ video.

Phản hồi
từ Mr. Park Jae Young, 
HAEM VINA Factory.

https://www.youtube.com/watch?v=FnmRfW3wtGk


About HAEM VINA
Về HAEM VINA
HAEM VINA factory 100% Korean investment capital, producing 
phone chargers for Samsung Electronics Vietnam. This is two-
storey factory using pre-stressed concrete floor structure 
combined with traditional reinforced concrete floor structure, 
with a variety of high requirement construction materials. Delco 
engineers have carefully calculated to ensure the quality, the 
construction schedule, as well as guarantee that the cost is 
consistent with the Investor’s budget.

Nhà máy HAEM VINA là nhà máy 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, sản 
xuất sạc điện thoại cho Samsung Electronics Vietnam.
Đây là nhà máy 2 tầng sử dụng hệ kết cấu sàn bê tông cáp dự ứng 
lực kết hợp với kết cấu sàn bê tông cốt thép truyền
thống, nhiều loại vật liệu thi công đòi hỏi yêu cầu cao. Các kỹ sư 
của Delco đã tính toán rất kỹ và đảm bảo chất lượng, tiến
độ công trình, cũng như đảm bảo chi phí phù hợp với ngân sách 
của Chủ đầu tư.



Delco

Delco

- Mr. Pan ChunWei, Chairman.

- Mr. Li Chuan San, FactoryManager.
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- Mr. Xu Yan, in charge of electrical equipment
Click to watch full feedback video.

Feedback
from representatives of 
Channel Well Technology.

https://youtu.be/YLSZi-TXaLM


“I have worked with Delco three times since coming to Vietnam.
From the factory in Quang Minh to the factory in Bac Ninh today,
I basically feel very satisfied when cooperating. The progress of
the entire Delco project follows our schedule. Therefore, every
time working with Delco, I feel satisfied, and the projects are
carried out according to the quality that we originally
requested.”
- Mr. Pan Chun Wei, Chairman.
““My first impression is: I feel really good when entering the
factory, not only the outside but also the inside is very good. I
have saw and worked in many factories, but it is rare to see a
large-scale factory with a special design like this.” ”
- Mr. Li Chuan San, Factory Manager.
“After interacting with your smart system, I feel that the smart
system has greatly supported our daily management work, in
many aspects such as: electromechanical, human resource
management, saving energy… The smart system really helped us
a lot in the process of working.”
- Mr. Xu Yan, in charge of electrical equipment
Click to watch full feedback video.

Feedback
from representatives of 
Channel Well Technology.

https://youtu.be/YLSZi-TXaLM


“Tôi đã hợp tác với Delco ba lần kể từ khi đến Việt Nam. Từ nhà máy ở Quang
Minh đến nhà máy ở Bắc Ninh hiện nay, về cơ bản tôi cảm thấy rất hài lòng
khi hợp tác. Tiến độ toàn bộ dự án Delco thực hiện theo đúng kế hoạch của
chúng tôi. Vì vậy những lần hợp tác cùng Delco tôi đều cảm thấy hài lòng, và
các dự án đều được thực hiện theo đúng chất lượng mà chúng tôi yêu cầu ban
đầu.”
- Mr. Pan Chun Wei, Chairman.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi là: Tôi cảm thấy thực sự thích thú khi tôi bước vào
nhà máy, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong nhà máy đều rất tốt. Tôi đã
làm việc và tiếp xúc với nhiều nhà máy, nhưng hiếm khi thấy một nhà máy quy
mô lớn có thiết kế đặc biệt như thế này.”
- Mr. Li Chuan San, Quản lý nhà máy.
“Sau khi tiếp xúc với hệ thống smart của các bạn, tôi cảm thấy hệ thống
smart đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc quản lý hàng ngày hàng ngày của
chúng tôi, trên nhiều phương diện như: cơ điện, quản lý nhân sự, tiết kiệm
năng lượng… Hệ thống smart thật sự đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá
trình làm việc.”
- Mr. Xu Yan, phụ trách bảo trì cơ điện và thiết bị.
Bấm để xem toàn bộ video

Phản hồi
từ các đại diện của
Channel Well Technology.

https://www.youtube.com/watch?v=OHCsyUrVcqg


About CWT & Power Plus Technology 
Factory
Về CWT & Power Plus Technology Factory 

CWT (Channel Well Technology) is the largest power supply 
manufacturer of desktop in the world. Power Plus Technology is 
CWT's newest factory in Vietnam.
Power Plus Technology factory project is located on an area of 4.8 
hectares, in Que Vo III industrial park, Bac Ninh province. The 
project applies new technologies to optimize space, save operating 
costs such as: 2-storey factory construction, smart factory systems 
to manage workers, manage factory operation via sensors and IoT. 

CWT (Channel Well Technology) là nhà sản xuất bộ nguồn lớn nhất
dành cho máy tính để bàn trên thế giới. Power Plus Technology là
nhà máy mới nhất của CWT tại Việt Nam. 
Dự án nhà máy Power Plus Technology nằm trên diện tích 4.8 ha, tại 
khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh. Dự án ứng dụng nhiều 
công nghệ mới giúp tối ưu không gian, tiết kiệm chi phí vận hành 
như: nhà xưởng 2 tầng, hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng cho môi 
trường, hệ thống smart factory quản lý công nhân, quản lý vận hành 
nhà máy thông qua các cảm biến và hệ thống IoT. 



Delco 2011

Delco
Mr.Manh

Mr.Manh

Click to watch full feedback video.

Feedback
from Mr. Togawa, 
Tsuchiya company, DELCO’s partner.

https://www.youtube.com/watch?v=OHCsyUrVcqg


“I first came to know about Delco in 2011, 
since then we have cooperated in a few 
projects and always get good feedback from 
clients. When I first came to Vietnam to work, 
what impressed me about Delco was Mr. Manh -
General Director of Delco. Mr. Manh is a good, 
creative and brave leader. I always feel 
fortunate to work with Manh as well as with 
Delco.”

Click to watch full feedback video.

Feedback
from Mr. Togawa, 
Tsuchiya company, DELCO’s partner.

https://www.youtube.com/watch?v=OHCsyUrVcqg


“Tôi biết đến Delco lần đầu tiên vào năm 2011, 
kể từ đó đến nay chúng tôi đã cùng hợp tác 
trong một số dự án và luôn nhận được sự phản 
hồi tốt từ khách hàng. Lần đầu tiên khi tôi đến 
Việt Nam làm việc, điều làm tôi ấn tượng về 
Delco là Anh Mạnh - Tổng Giám đốc Delco. Anh 
Mạnh là người lãnh đạo giỏi, sáng tạo và bản 
lĩnh. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được làm 
việc với anh Mạnh cũng như hợp tác cùng 
Delco.”

Bấm để xem toàn bộ video

Phản hồi
từ Mr. Togawa, 
Công ty Tsuchiya, Đối tác của DELCO

https://www.youtube.com/watch?v=OHCsyUrVcqg
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Emidas Magazine
Specialized Articles
Emidas magazine is the first and only Japanese-language magazine
specializing in manufacturing in Vietnam, with in-depth analysis
contents as well as commercial connections between Japanese
enterprises in Vietnam. Emidas’ clients are organizations such as
JETRO, JICA… as well as Japanese enterprises and Japanese FDI
enterprises in Vietnam.

As a high-quality general construction contractor in Vietnam,
DELCO has been invited by Emidas to share views and specialized
knowledge in many articles such as:

- Optimizing factory operating costs - an inevitable trend in the
post-Covid period (February 2022)

- Expert suggest 3 ways to effectively save energy costs for the
plant (March 2022)

- Post-covid-19: ”Low-cost traps" that investors need to be aware
of (April 2022)

http://u-machine.net/emidas_vn/emidas_vn_026.pdf
http://u-machine.net/emidas_vn/emidas_vn_027.pdf


Loạt bài chuyên môn
Trên trang Emidas
Tạp chí Emidas là tạp chí tiếng Nhật chuyên ngành sản xuất chế tạo đầu
tiên và duy nhất tại Việt Nam, với các nội dung phân tích chuyên sâu cũng
như kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Khách hàng của Emidas là các tổ chức như JETRO, JICA… Cũng như các
doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp có nguồn vốn FDI Nhật Bản tại
Việt Nam.
Với vai trò là Tổng thầu xây dựng chất lượng cao tại Việt Nam, DELCO đã
được Emidas mời chia sẻ quan điểm và kiến thức chuyên môn trong nhiều
bài báo như:
- Tối ưu chi phí vận hành nhà máy - xu hướng tất yếu giai đoạn hậu Covid
(số tháng 02/2022)
- Chuyên gia tư vấn 3 phương án giúp tiết kiệm hiệu quả chi phí năng

lượng cho nhà máy (số tháng 3/2022)
- Hậu covid-19: những cái "bẫy giá rẻ" mà nhà đầu tư cần lưu ý (số tháng

4/2022).

http://u-machine.net/emidas_vn/emidas_vn_026.pdf
http://u-machine.net/emidas_vn/emidas_vn_027.pdf


Professional interview on 
Industry and Trade Magazine
Bài phỏng vấn chuyên môn
trên Tạp chí Công Thương
Industry and Trade Magazine is the official press agency of the
Ministry of Industry and Trade of Vietnam (moit.gov.vn). Industry
and Trade Magazine had an interview with Mr. Le Khanh Manh -
CEO of DELCO about smart technology application in industrial and
agricultural fields.

Tạp chí Công thương là cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ công
thương Việt Nam (moit.gov.vn). Tạp chí Công thương đã có bài
phỏng vấn anh Lê Khánh Mạnh – CEO của DELCO về ứng dụng công
nghệ thông minh trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Click to see the full article

http://ven.vn/delco-a-pioneer-in-high-tech-agriculture-39691.html


Thank you 
& Best Regards

Delco Construction and Investment Joint Stock Company
Tel: (+84) 2432 000 975
Email: info@delco.com.vn

mailto:info@delco.com.vn

