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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH Công nghệ cao Quang Trung được thành lập và chính thức hoạt động
từ năm 2014 tại địa chỉ trụ sở tại 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh. Chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp: hệ thống tự động
hóa SCADA, tủ điện điều khiển PLC, thi công lắp đặt hệ thống điện.

Từ năm 2014 đến năm 2018, tham gia thi công nhiều dự án điện điều khiển tự động 
hóa cho lò hơi, nhà máy, dây chuyền sản xuất trên nhiều nước trên thế giới như 
Algeria, Bờ Biển Nga, Malaysia, Indonesia, Lào…

Từ năm 2019 đến năm 2022, triển khai nhiều dự án trong nước trong các lĩnh vực sản
xuất xi măng, nhà máy dược phẩm, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi…

Tháng 3/2022, hoàn công xưởng lắp ráp, chế tạo tủ điện điều khiển tại địa chỉ Đường 
số 4, KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai 
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Phương hướng phát triển

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tự động

hóa, Quang Trung luôn nỗ lực hết mình để trở

thành đối tác tin cậy của Quý khách hàng là nhà

máy và những công ty cơ khí, công nghệ.

Luôn học hỏi, đổi mới, sáng tạo để tạo ra sản

phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy
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SẢN PHẨM VÀ 
DỊCH VỤ

Tủ điện điều
khiển, tủ điện khởi

động

Hệ thống
SCADA, PLC 

trọn gói

Lắp đặt hệ thống
điện, hệ thống ME

Tư vấn, cung cấp
thiết bị đo cảm

biến

Dịch vụ nâng cấp, 
cải tiến tự động
hóa dây chuyền

sản xuất, nhà máy.
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MỘT SỐ NGÀNH CÓ KINH NGHIỆM

❖Lò hơi tầng sôi – Nồi hơi công nghiệp

❖Nhà máy nước – Hệ thống xử lý nước

❖Nhà máy hóa chất – bơm định lượng

❖Hệ thống tiệt trùng – nồi hấp công nghiệp

❖Xử lý môi trường – Khí thải công nghiệp

❖Nhà máy xi măng – Cần cẩu, trạm nghiền

❖Nhà máy bia, sữa, thực phẩm, thức ăn
chăn nuôi

❖Nhà máy luyện kim, nhôm, thép, sơn

❖Nhà máy điện

❖Nhà máy giấy – băng tải
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Dự án tiêu biểu:

01. Lập trình tự động hóa, thi công cơ điện nhà máy máy bột cám lông vũ công suất 64 tấn/ngày.

Tập đoàn CP THAILAND 

2019 - 2022

02. Lập trình tự động hóa, thi công cơ điện nhà máy bột thịt, xương thịt phế phẩm giết mổ gà công suất 43 

tấn/ngày.

Tập đoàn CP THAILAND 

2019 – 2022

03. Lập trình tự động hóa dây chuyền bột lông vũ công suất 30 MT/h ở Philippines

tập đoàn San Minguel Philippines

2022

04. Cung cấp tủ điện, lập trình tự động hóa hệ thống bơm hóa chất. 

Nhà máy nước Nhị Thành – DNP Long An

2021

05. Lập trình SCADA, cung cấp tủ điện điều khiển hệ thống nhà máy nước. 

Công ty điện lạnh Mayekawa – Nhật

Năm 2020

06. Tự động hóa nồi hơi tầng sôi 30 MT/h ở Công Gô - Châu Phi

Tập đoàn Feronia - Anh

2019

07. Tự động hóa hệ thống xử lý nước biển trên tàu – Nigeria. 

VME GROUP - Indonesia

2017

08. Lắp đặt hệ thống chất trợ nghiền tự động

Nhà máy xi măng INSEE Vietnam

2017

09. Tự động hóa hệ thống xử lý nước biển công suất 200,000m3/ngày

Tập đoàn Asahi - Algeria - Châu Phi

2015-2016

10. Hệ thống cân băng tải Siemens Nhà máy khai thác vàng

Tập đoàn Phonesack - Lào. 

2014



01. Lập trình tự động hóa, thi công cơ điện nhà máy máy bột cám
lông vũ công suất 64 tấn/ngày.
Tập đoàn CP THAILAND
2019-2022 



02. Lập trình tự động hóa, thi công cơ điện nhà máy bột thịt, xương, phế phẩm giết mổ gà
công suất 43 tấn/ngày.
Tập đoàn CP THAILAND 
2019 - 2022



03. Lập trình tự động hóa dây chuyền bột lông vũ công suất 30 MT/h ở Philippines
Tập đoàn San Minguel Philippines
2022



04. Cung cấp tủ điện, lập trình tự động hóa hệ thống bơm hóa chất. 
Nhà máy nước Nhị Thành – DNP Long An
2021



05. Lập trình
SCADA, cung cấp
tủ điện điều khiển
hệ thống nhà máy

nước. 
Công ty điện lạnh
Mayekawa – Nhật

Năm 2020



06. Lập trình tự động hóa cho Nồi hơi tầng sôi 30 MT/h ở Công Gô - Châu Phi
Tập đoàn Feronia - Anh

2019



07. Tự động hóa
hệ thống xử lý
nước biển trên
tàu – Nigeria. 

VME GROUP -
Indonesia

2017



08. Lắp đặt hệ thống chất
trợ nghiền tự động
Nhà máy xi măng INSEE 
Vietnam
2017



09. Tự động hóa hệ thống xử lý nước biển
công suất 200,000m3/ngày

Tập đoàn Asahi - Algeria - Châu Phi
2015-2016



10. Hệ thống cân băng tải Siemens Nhà máy khai thác vàng
Tập đoàn Phonesack - Lào. 

2014


