
HALU GROUP được thành lập năm 2002 trên diện tích 25 ha tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
Phúc. Với lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất ống thép và thép xây dựng cán nóng với công
suất 1.300.000 tấn/năm
Năm 2008, Cổ phiếu của Halu Group chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà
Nội với mã giao dịch là VGS đánh dấu bước trưởng thành của một doanh nghiệp ngoài quốc
doanh trong ngành công nghiệp Thép tại Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay
4/9, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của
Tập đoàn DOJI giao dịch ở mức ...

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 4/9,
giá vàng SJC tại Hà Nội

Chỉ cần có nồng độ cồn trong máu, người đi xe
máy có thể phải nộp phạt 2-3 triệu đồng theo
đề xuất trong dự thảo.Bộ Gia...

Cụ thể, nếu nồng độ cồn đo được từ 50 mg đến 80
mg/100 ml máu thì mức phạt

Giá thép xây dựng hôm nayGiá thép thanh giao
tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng
32 nhân dân tệ lên 3.743 nhân ...

Các nhà đầu tư toàn cầu đang đứng trước lo ngại
đồng nhân dân tệ giảm mạnh xuống mức thấp
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THƯ VIỆN ẢNH

SẢN PHẨM

Vật liệu xây dựng Hòa Trần

3,000,000đ 3,600,000đ
    

Sắt xây dựng

1,800,000đ 

    

Ống tôn mạ kẽm

6,800,000đ 

    

Ống thép cỡ lớn

6,800,000đ 

    

Tôn cán nguội mặt đen

3,800,000đ 4,250,000đ
    

Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng

3,500,000đ 3,950,000đ
    

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng

3,000,000đ 

    

Ống thép hàn đen

4,000,000đ 5,500,000đ
    

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Ghi nhận những thành quả cũng như nhưng đóng góp tích cực mà Thép Việt Đức

đã đạt được trong những năm qua. Nhà nước, Cộng đồng các doanh nghiệp và xã

hội đã dành cho Thép Việt Đức nhiều phần thưởng xứng đáng như: Huân chương

Lao động Hạng Nhì; Huân chương lao động hạng Ba; Cờ thi đua Chính Phủ; Bằng

khen của Thủ tướng Chính Phủ; Bằng khen của Bộ Tài Chính; Bằng khen của Bộ

trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Giải vàng

chất lượng Quốc Gia; Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt nam; Cúp Top 10 Danh

hiệu 100 thương hiệu việt bền vững; Cúp Vàng ISO…..Và nhiều giải thưởng cao quý

khác.

DỰ ÁN

220 Xuân Thủy, Hà Nội

Điện thoại: 1234567890

Email: hoatranblog@gmail.com

THÔNG TIN CÔNG TY

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Thép

Tôn cán nguội - kẽm

Bất động sản

Ứng dụng sản phẩm

Mỗi tháng chúng tôi đều có những đợt giảm giá dịch vụ và sản phẩm
nhằm chi ân khách hàng. Để có thể cập nhật kịp thời những đợt giảm
giá này, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
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