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Công ty TNHH Hải Nam được thành lập ngày 23 tháng 07 năm 1999.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty TNHH Hải Nam đã  gặt hái được 

nhiều thành công nhờ sự tin tuởng, ủng hộ và tình cảm yêu mến của đối tác, 
khách hàng trong và ngoài nuớc. Hai mươi năm qua, một tập thể luôn gắn kết đã 
nỗ lực không ngừng để mang tới sự phục vụ hoàn hảo, thoả mãn cho khách hàng 
khi đã cùng hợp tác với chúng tôi.
 Với trang thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến, tất cả các sản phẩm của 

Hải Nam luôn luôn được hoàn thiện về hình thức, chất lượng, cung cách phục vụ 
khách hàng, thị truờng ngày càng phát triển không ngừng.
Chúng tôi tin tuởng rằng với sự chuyên tâm cùng những nỗ lực không ngừng của 

mình, chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách hàng niềm tin tuyệt đối khi hợp tác. 
Từ niềm tin đó tạo nên một mối quan hệ bền chặt, tri kỉ, cùng đi tới thành công 
hơn nữa.
Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Quý khách để tiếp tục chinh phục 

những khó khăn, thách thức từ những dự án trong tương lai.

Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng

Thư Ngỏ
Qúy khách thân mến

GIÁM ĐỐC



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Hải Nam là một thương hiệu lớn và uy tín chuyên sản xuất bao bì nhựa cao cấp đáp ứng 
được các yêu cầu khắt khe của khách hàng và thị trường khó tính như Nhật Bản , Hàn Quốc, Châu Âu hay 
Mỹ. Trong lĩnh vực chuyên biệt, Hải Nam và các sản phẩm bao bì cao cấp xuất khẩu đã nhận được sự tín 
nhiệm của các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Công ty TNHH Hải Nam 

Gi
ới

 th
iệ

u

TÊN CÔNG TY

Lô A25 - A26 CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

TRỤ SỞ

Ông Lê Thanh Hải

GIÁM ĐỐC

Chi nhánh Công ty TNHH Hải Nam ( TP.HCM )
Địa chỉ:466 Lê Văn Khương, Phường Thới An, 
Quận 12, TP HCM
Điện thoại: 02862 810 787/ Fax: 02862 810 744
Chi nhánh Công ty TNHH Hải Nam ( Cần Thơ )
Địa chỉ: K35, Đường số 3, Khu ĐTM Hưng Phú, 
P.Hưng Thạnh,Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ 
Điện thoại:0292 373 3399/ Fax: 0292 375 3399
Chi nhánh Công ty TNHH Hải Nam ( Hà Nội: )
Địa chỉ: Lô 185  LK2 Tứ Hiệp - Thanh Trì  - Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2955/ Fax: 0243 202 2956

CHI NHÁNH

www.baobihainam.com

WEBSITE

hainamadv@gmail.com
info@baobihainam.com

EMAIL

0258.351.6779 - 315.2289

ĐIỆN THOẠI

4200376656

MÃ SỐ THUẾ
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SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Không ngừng vươn lên để trở thành thương hiệu hàng đầu trong 
lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa cao cấp không chỉ ở trong nước mà 
còn vươn ra toàn thế giới.

Tầm nhìn

Với tâm niệm đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, lấy sáng tạo là 
đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng 
trong mỗi sản phẩm - dịch vụ.
Hải Nam quyết tâm trở thành một doanh nghiệp với năng lực phát 
triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, nhanh chóng hội nhập 
vào công cuộc toàn cầu hoá của Việt Nam vươn xa ra tầm thế giới.

Sứ mệnh
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Tập trung củng cố, không ngừng đổi mới, quyết tâm 

xây dựng Hải Nam trở thành công ty sản xuất bao bì 

nhựa cao cấp trong tốp đầu Việt Nam. Đạt được tốc 

độ phát triển bền vững với phương châm "Sự hài 

lòng của Quý khách hàng là mục tiêu của chúng tôi".

Trên cơ sở đó chúng tôi đã, đang và sẽ hoàn thiện, 

mở rộng hơn nữa hệ thống sản xuất cũng như trong 

mọi lĩnh vực hoạt động, với mong muốn phục rộng 

hơn nữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của 

Quý khách hàng.

Chúng tôi không ngừng cải tiến, áp dụng những 

thành tựu khoa học- kỹ thuật, công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất và quản lý đồng thời nâng cao hơn nữa 

trình độ về mọi mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên 

của công ty nhằm gia tăng giá trị mới cho sản phẩm 

đảm bảo cho khách hàng có được sự hài lòng nhất 

khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Đây cũng chính là mục tiêu hướng tới, xuyên suốt 

trong quá trình hoạt động của Hải Nam. 

Mục tiêu phát triển
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LỊCH SỬ 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1999
Công ty TNHH Hải Nam

Thành lập 23 – 7 - 1999

2010
Công ty đầu tư dây chuyền SX bao bì nhựa 

cao cấp

2015
Công ty được công nhận đạt hệ thống QL 

ATTP HACCP Code 2003

2018
Công ty được công nhận đạt hệ thống 

QLCL ISO QUACERT

2009
Công ty xây dựng Nhà máy SX tại Cụm CN 

Diên Phú – Diên Khánh

2019
Công ty được công nhận đạt hệ thống QLCL 

ATTP BRC

2014
Công ty được công nhận đạt hệ thống QLCL 

ISO 9001:2008

Công ty được công nhận đạt hệ thống 
QLCL ISO 22000

2017

Công ty THNN Hải Nam được thành lập, mục tiêu ban đầu là thiết kế, in ấn các sản phẩm từ giấy. Giai đoạn này,
từ trang thiết bị, kỹ thuật, nhân lực còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, chính giai đoạn này, công ty đã hoà nhập vào 
thị trường đa dạng, phong phú và càng hiểu rõ chân lý khách hàng sẽ quyết định con đường phát triển đi lên.

Từ những ngày đầu, Công ty TNHH Hải Nam đã liên tục 
phát triển dây truyền sản xuất, đầu tư công nghệ mới 
như các thiết bị máy móc hiện đại từ các cường quốc 
công nghiệp:  Đức, Ý, Nhật … để đảm bảo năng suất và 
hiệu quả.
Công ty Hải Nam thực sự không ngừng phấn đấu để 

đạt được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng sản 
phẩm bao bì nhựa cao cấp. 
Vì vậy, Công ty Hải Nam ngày càng nhận được nhiều 

hợp đồng có giá trị lớn với các công ty xuất khẩu mặt 
hàng thực phẩm – thuỷ hải sản, nhập khẩu trực tiếp 
máy móc thiết bị, nguyên liệu đến từ nhiều quốc gia…

Sản phẩm của các đơn vị sử dụng bao bì cao cấp của 
Công ty Hải Nam rộng khắp trên toàn quốc. Phân phối 
tới nhiều nơi nhờ hệ thống bán lẻ hàng đầu thế giới 
WALMART, đặc biệt các mặt hàng xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu và Nhật Bản…
Không dừng lại với thành quả đã đạt được, công ty 

Hải Nam liên tục đầu tư phát triển với phương châm: 
hiện đại về công nghệ – hợp lý khoa học trong tổ 
chức sản xuất, nên không ngừng mở rộng thị trường 
và đối tượng khách hàng.

2.Từ 2010 tới nay

1.Từ 1999 đến 2009
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NĂNG LỰC
DOANH NGHIỆP

Sản phẩm và dịch vụ

Năng lực tài chính

Năng lực sản xuất
( máy móc, thiết bị )

01.
02.

Bộ máy tổ chức

03.

04.

09
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BỘ MÁY TỔ CHỨC
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Màng metallize là màng được mạ một lớp kim loại cực 
mỏng. Thông thường lớp kim loại được mạ là nhôm , 
chiều dày kim loại lớp mạ phụ thuộc vào từng mục 

đích sử dụng khác nhau nhưng tính chất cần phải có là 
tính chống thấm khí, hơi ẩm và nước.

Màng metallize

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Hải Nam cung cấp sản phẩm bao bì phức hợp 
được ghép từ nhiều loại màng có cấu trúc khác 
nhau. Các màng này sẽ được ghép với nhau, tạo 
ra sản phẩm bao bì tốt nhất.

1. Sản xuất bao bì và nhựa cao cấp

Hải Nam cung cấp sản phẩm bao bì  phức 
hợp được ghép từ nhiều loại màng có cấu 

trúc khác nhau. Các màng này sẽ được ghép 
với nhau, tạo ra sản phẩm bao bì tốt nhất. 

Màng nhà kính Polyamide(PA) 
 Với lực bền cơ lý tốt và tính chịu nhiệt cao. 
PA/PE được dùng trong cấu trúc màng ghép 
và nhất là các thiết bị định hình nhiệt bằng 
chân không để đóng gói sản phẩm . PA/PE 

cũng được làm rộng rãi làm bao bì tiệt trùng.

Đây là loại bao bì hai mặt màu khác nhau 
chuyên dùng để phủ mặt liếp trồng rau. Hiện 
nay màng đã được sử dụng rộng rãi để trồng 

rau ở nhiều nước trên thế giới.

Màng phủ công nghiệp
Hải Nam cung cấp màng PE có độ đàn hồi, độ 

căng tốt bám dính cao, nhiều quy cách và 
chủng loại có sản phẩm phục vụ tốt nhất nhu 
cầu của khách hàng trong các ngành nghề từ 

công nghiệp điện tử, tái chế biến thực phẩm...

Màng PE

 Sự kết hợp này nhằm loại bỏ đi các khuyết 
điểm và hỗ trợ các ưu điểm giúp bao bì có 
khả năng chống thấm tốt hơn mà vẫn mềm 
dẻo và dai. v.v....
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2. Sản phẩm PE

Bao bì dạng túi thành phẩm:
- Dùng để đóng gói cho các loại sản phẩm thuỷ hản sản;
- Thực phẩm tươi, ăn liền, hàng rau củ quả;
- Bán thành phẩm đưa vào chế biến tiếp: nông sản các loại;
- Đặc biệt túi đóng tôm giống ( Tôm Bottle ), cá trong nuôi trồng thuỷ sản
Bao bì dạng cuộn:
- Ống bao bì in chuyên ngành nhôm, kim loại…
- Màng quấn sản phẩm và đóng gói tự động.
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3. Sản phẩm PA; PA/PE & PP

Bao bì dạng túi thành phẩm các loại:
- Hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến: thịt, cá, tôm, cua, mực…
- Chuyên dùng để đóng gói cho các loại sản phẩm thuỷ hản sản xuất khẩu ( T úi PA 3 biên In và 
Trắng hút chân không);
- Đóng gói Bán thành phẩm đưa vào chế biến tiếp: nông sản các loại;
Bao bì dạng cuộn:
- Màng quấn sản phẩm và đóng gói tự động.
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4. Sản phẩm PA chuyên biệt

- Túi Hạt điều chất lượng cao chuyên xuất khẩu,
- Màng phủ nông nghiệp: màng nhà kính lợp mái khu nuôi trồng chuyên canh nông nghiệp,
thuỷ sản.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Trước yêu cầu đòi hỏi chất lượng, hình thức bao bì ngày càng cao của 
các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Công ty TNHH Hải Nam đã tiên 
phong trong việc đầu tư công nghệ hiện đại MÁY THỔI ĐA LỚP. Với 
thiết bị này chúng tôi có thể cung cấp các loại bao bì cao cấp nhiều 
lớp với nhiều cấu trúc khác nhau chỉ qua một lần thổi.
Tính năng bao bì được đảm bảo về khả năng chống thẩm thấu ôxy,
hơi nước cao, đó là 2 tác nhân chính gây hư hỏng các loại thực phẩm
mà chúng ta đang dùng và đồng thời cũng cho phép lưu giữ hương
vị của sản phẩm được bền lâu như cà phê, trà......

1. Công nghệ sản xuất

Mặt khác, màng thổi nhiều lớp rất phù hợp với các loại bao bì như bao 
bì định hình - hút chân không, vừa bảo quản sản phẩm được bền lâu, 
vừa đẹp hấp dẫn người tiêu dùng. Đây là loại bao bì sử dụng khá phổ
biến trong siêu thị ở các nước phát triển trên thế giới.
Loại bao bì này rất phù hợp cho các sản phẩm như thịt tươi, thịt chế 
biến, các loại thuỷ hải sản tôm, cá, mực, nông sản các loại như hạt điều, 
gạo, ngô, khoai, sắn, màng phủ nuôi trồng chuyên canh, màng nhà kính v...v…
Do màng nhiều lớp nhưng không dùng dung môi [solvent] nên không gây độc hại như các công nghệ 
ghép keo khác và có thể cho phép giảm độ dày [down gauging], như vậy góp phần tiết kiệm chi phí 
cho khách hàng và đổng thời bao bì cũng sẽ thân thiện với môi trường hơn.
Năm 2019, công ty Hải Nam đã đầu tư và đưa vào vận hành máy in  9 màu 2 mặt Windmoller.
Đây là thế hệ máy hiện đại hàng đầu của Liên bang Đức với công nghệ in ống đồng tốc độ cao, chất 
lượng thoả mãn những yêu cầu khắt khe của khách hàng trên toàn thế giới.

15



2.Quy trình sản xuất

Thiết kế Xác nhận mẫu In group mẫu Đặt làm 
trục riêng

Khách hàng

Kiểm tra 
toàn diện

Kho
nguyên liệu

Thổi màng Phòng
thí nghiệm

Kiểm tra 
CLSP

Kho
thành phẩm Làm túi Chia cuộn

In

Quấn cuộn

Ghép màng

Sấy màng
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3. Công suất thiết bị, máy móc

MÁY MÓC – THIẾT BỊ BỘ CÔNG SUẤT
Máy in ống đồng ( từ 1 đến 9 màu ) 5 450.000.000 m2/năm

Máy ghép không dung môi 2 150.000.000 m2/năm

Máy ghép có dung môi 01 20.000.000 m2/năm

Máy ghép hai chức năng 01 200.000.000 m2/ năm

Máy chia 04 200.000.000 m2/năm

Máy làm túi PA
Máy làm túi PE

14
11

1.000.000.000 túi/ năm
2.000 tấn/năm

Máy thổi đơn lớp
Máy thổi đa lớp

13
02

2.500 Tấn/ năm       
> 6,000 tấn/năm



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
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2. Dịch vụ in ấn

Là phương pháp mà hình ảnh hay chữ viết được khắc lõm vào bề mặt kim loại. In ống đồng được ứng dụng
trong ngành in bao bì mảng nhựa , đơn cử như bao OMO, bánh kẹo bibika, hay cà phê Trung Nguyên.

IN ỐNG ĐỒNG

Hải Nam cung cấp dịch vụ in ấn kỹ thuật số - công nghệ in ấn mới nhất và đang dần thay thế các quá trình in khác. 
Công nghệ in này cung cấp các khả năng mới như in ấn dữ liệu tùy biến với mỗi bản in là khác nhau hoàn toàn.

IN TRỰC TIẾP

Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể in trên decal tất cả những hình ảnh hoa văn, họa tiết mà chúng 
ta muốn với độ bền cao và màu sắc trung thực. Hải Nam cung cấp đa dạng các loại decal ứng dụng cho nhiều 
ngành, nhiều yêu cầu khác nhau của sản phẩm. Từ đó tăng hiệu quả kinh doanh và marketing.

IN DECAL

Đây là kỹ thuật in nổi được sử dụng để in các sản phẩm như: in thùng carton, in các loại decal nhãn hàng hóa , in 
các loại màng...

IN FLEXO

In lụa là một trong những kỹ thuật in cơ bản. Kỹ thuật này có thể áp dụng cho nhiều vật liệu cần in như nilon, vải, 
thủy tinh, mặt đồng hồ, mạch điện tử một số sản phẩm kim loại, gỗ, giấy... hoặc sử dụng thay cho phương pháp 
vẽ dưới men trong sản xuất gạch men.

IN LỤA

Hải Nam cung cấp mô hình in khép kín từ thiết kế đến giao nhận một cách chuyên nghiệp với máy móc ngành in 
hiện đại. Với công nghệ in tiên tiến, chúng tôi mang đến dịch vụ in đạt chất lượng cao nhất với giá hợp lý, in nhanh 
trong ngày với giá không thay đổi.

IN HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ



GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP

Đối tác và khách hàng
tiêu biểu

01. Hệ thống quản lý và
giải thưởng

02.

20



HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Hệ thống quản lý được chứng nhận

21

IMS

QLCL ISO 
9001:2008

QLCL
TC ĐLCL

QUACERTQLCL
ISO

22000

QLCL ATTP
HACCP 

Code 2003

QLCL
BRC SITE 

CODE 1140289



2. Giải thưởng
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 ĐỐI TÁC VÀ
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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CÔNG TY TNHH HẢI NAM

HAINAM
High Quality Plastic Packages

Lô A25-A26 CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 
huyện Diên Khánh , tỉnh Khánh Hòa

hainamadv@gmail.com
info@baobihainam.com
www.baobihainam.com




