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Thư ngỏ
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Thùy Anh xin trân 
trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới Công ty chúng tôi!

Kính thưa Quý Khách hàng!

Quy tụ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị 
khoa học kỹ thuật & chuyển giao công nghệ, mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách 
hàng những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tốt nhất; với sứ mệnh đem lại lợi ích, niềm tin và 
sự hài lòng của mọi khách hàng.

Với chúng tôi, làm kinh doanh không phải mục đích cuối cùng. Lựa chọn phát triển bền vững, 
chúng tôi xác định kinh doanh là một trong những con đường để tạo giá trị cho xã hội.

Chúng tôi trân trọng từng bước trong hành trình kiến tạo giá trị thông qua sự ủng hộ, hợp 
tác tốt đẹp từ Quý khách hàng & đối tác.

Trân quý cảm ơn và chào đón Quý khách hàng, đối tác đến với Công ty Thùy Anh!

GIÁM ĐỐC

Lâm Văn Thùy
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Giấy đăng ký kinh doanh
ĐĂ NG KÝ KINH  DOA NH

06





Định vị thương hiệu

Coi kinh doanh là con 
đường để tạo giá trị cho 

xã hội  

TẦM NHÌN
Đem đến cho khách hàng 
những sản phẩm, dịch vụ  

hoàn hảo nhất  

SỨ MỆNH

Hướng tới phát triển các 
dòng sản phẩm độc quyền

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Triết lý kinh doanh
"Kinh doanh là một trong những con đường để 

tạo giá trị cho xã hội".
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Lĩnh vực hoạt động
Cung cấp, phân phối các sản phẩm, thiết bị trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
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Phân phối

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hóa chất

Thiết bị

Vật tư
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Sản phẩm thế mạnh

1. THẾT BỊ PHÂN TÍCH,
HÓA HỌC

Hệ thống quang phổ, sắc ký, 
thiết bị phân tích nguyên tố...

2. THIẾT BỊ Y TẾ

3. THIẾT BỊ SINH HỌC4. THIẾT BỊ CƠ BẢN

5. VẬT TƯ, HÓA CHẤT

Tủ bảo quản dược phẩm, tủ lạnh 
trữ máu, tủ lạnh âm, tủ lạnh âm 

sâu, tủ ấm CO2, tủ an toàn sinh học, 
máy ly tâm, nồi hấp tiệt trùng, kính 

hiển vi,….

Kính hiển vi, tủ an toàn sinh học, 
tủ cấy vi sinh, tủ ấm, tủ ấm CO2, 
tủ lạnh, buồng thao tác, các thiết 

bị điện di, máy ly tâm…

Tủ sấy, máy cất quay, đông khô, 
bể ổn nhiệt, lò nung, máy khuấy, 

máy lắc, cân kỹ thuật...

Dùng trong các lĩnh vực: y tế, 
sinh học, hóa học, nông nghiệp, 
lâm nghiệp, môi trường, luyện 

kim, khai thác khoáng sản…
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Phân phối sản phẩm
các thương hiệu
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Kế hoạch tương lai

Mở rộng hệ thống chi nhánh

Tăng cường nhân sự

Phát triển dòng sản phẩm độc quyền
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Nhân sự chủ chốt

Lâm Văn Thùy
Giám đốc

Bùi Trọng Tấn
Phó Giám đốc

Bùi Hoài Thu
Phó Giám đốc

Kỹ sư Hóa học Công ty TNHH 
Vonfram Á Châu Việt Nam

Kỹ sư Hóa học Công ty CP Xà 
phòng Hà Nội

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường 
ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nghiên cứu viên Viện Khoa 
học địa chất và khoáng sản Bộ 
Tài nguyên & Môi trường

Phó Giám đốc Marketing Quỹ đầu tư 
Fibo Capital Việt Nam

Trưởng phòng Truyền thông Trợ lý 
Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn 
TMS - TMS Group

Trưởng nhóm Truyền thông Công ty 
TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf 
FLC Biscom - FLC Group

Biên tập viên 24h.com.vn / danviet.vn

Lâ m V ă n T hùy

Kỹ sư H óa  học
Công ty T NH H  V onfra m Á  Châ u V iệt Na m

 
Kỹ sư H óa  học

Công ty CP  Xà  phòng H à  Nội

Giá m đốc
B ùi T rọng T ấ n

Thạ c s ĩ Kỹ thuậ t Môi trường 
ĐH  B á ch Khoa  H à  Nội

 
Nghiên cứu viên 

V iện Khoa  học địa  chấ t và  khoá ng sả n
B ộ Tà i nguyên & Môi trường

 
 

P hó Giá m đốc
B ùi H oà i T hu

P hó Giá m đốc Ma rketing
 Quỹ đầ u tư Fibo Ca pita l V iệt Na m

 
Trưởng phòng Truyền thông

 Trợ lý Tổng giá m đốc
Công ty CP  Tậ p đoà n TMS  -  TMS  Gr

 
Trưởng nhóm Truyền thông 

Công ty TNH H  Đầ u tư Du thuyền -  S â n
FLC B iscom -  FLC Group

 
B iên tậ p viên

24h.com.vn / da nviet.vn

P hó Giá m đốc

Nhâ n sự chủ chốt
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 Trợ lý Tổng giá m đốc
Công ty CP  Tậ p đoà n TMS  -  TMS  Group

 
Trưởng nhóm Truyền thông 

Công ty TNH H  Đầ u tư Du thuyền -  S â n golf
FLC B iscom -  FLC Group

 
B iên tậ p viên

24h.com.vn / da nviet.vn

P hó Giá m đốc

Nhâ n sự chủ chốt

Lâ m V ă n T hùy

Kỹ sư H óa  học
 ty TNH H  V onfra m Á  Châ u V iệt Na m

 
Kỹ sư H óa  học
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Công ty CP  Tậ p đoà n TMS  -  TMS  Group

 
Trưởng nhóm Truyền thông 

Công ty TNH H  Đầ u tư Du thuyền -  S â n golf
FLC B iscom -  FLC Group

 
B iên tậ p viên

24h.com.vn / da nviet.vn

P hó Giá m đốc

Nhâ n sự chủ chốt
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up

golf

Nhân sự chủ chốt

Cử nhân Kế toán
ĐH Dân Lập Hải Phòng

Kỹ sư vật liệu
ĐH Bách Khoa Hà Nội

Cử nhân Quản trị kinh doanh
 Đại học Thương Mại

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
 Đại học Ngoại Thương

Phạm Thị Nga
Kế toán trưởng

Phạm Huy Hùng
Kinh doanh

Bùi Văn Thắng
Marketing

Trần Thị Thanh Huyền
Xuất Nhập Khẩu
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Đối tác - Khách hàng
Công ty Thùy Anh trân trọng cảm ơn sự đồng hành,

hợp tác tốt đẹp của Quý Khách hàng, đối tác!
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Đối tác - Khách hàng
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Đối tác - Khách hàng

Cảm ơn vì đã lựa chọn!
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết:

Địa chỉ: N02F - Khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Email: thietbithuyanh@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/ ThietbivattuPTN

Website:

    www.thietbikhoahochanoi.vn

    www.thietbiyduoc.vn

    www.thuyanhlab.com

Điện thoại: 0972 098 096
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