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Mã số thuế: 3101031592 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nghĩa Ninh, Xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 

Giám đốc: Nguyễn Nam Quang 

Điện thoại: 0935936776 

STT Tên ngành kinh doanh Mã ngành 

1 
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác 

chưa được phân vào đâu 

C23990 

(Chính) 

2 Sản xuất các cấu kiện kim loại C25110 

3 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại C25920 

4 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân 

vào đâu 

C2599 

5 Xây dựng nhà các loại F41000 

6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác F42900 

7 Chuẩn bị mặt bằng F43120 

8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng G4663 

9 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu G4669 

10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ H4933 

11 
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

G4752 

 

http://www.thongtincongty.com/company/f1f90fe8-cong-ty-tnhh-dich-vu-tong-hop-quang-hung-phat/
http://www.thongtincongty.com/company/f1f90fe8-cong-ty-tnhh-dich-vu-tong-hop-quang-hung-phat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề nhôm kính, ông Nguyễn Nam Quang 

cùng ông Hà Xuân Hùng đã quyết định chung vốn mở công ty Công ty TNHH dịch 

vụ tổng hợp Quang Hùng Phát, đầu tư xây dựng nhà máy kính cường lực với tổng 

kinh phí khoảng 37 tỷ đồng. Nhà máy có tổng diện tích gần 3.000 m2, tọa lạc tại 

Cụm công nghiệp Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới. 

Những ngày đầu mới thành lập, nhà máy gặp nhiều trở ngại về mặt bằng, vốn 

đầu tư, máy móc… Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các ban ngành chức năng, chính 

quyền địa phương và sự nỗ lực của doanh nghiệp, những khó khăn dần được tháo 

gỡ. Từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại (Sở Công thương) đã hỗ trợ nhà máy 500 triệu đồng. 

Nhờ đó, nhà máy đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn 

Châu Âu để sản xuất kính cường lực. Tất cả quy trình cắt định hình, gia công mài, 

khoan lỗ theo thiết kế, rửa sấy khô gia nhiệt và thành phẩm đều được thực hiện bằng 

hệ thống máy hiện đại. Quy cách và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 7455: 2013. 

Nhờ việc sản xuất sản phẩm có chất lượng, giá cả phải chăng, năm 2018, 

Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Quang Hùng Phát đã sản xuất trung bình mỗi 

tháng 15.000m2 kính cường lực, mang lại doanh thu khoảng 25 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tạo việc làm cho khoảng 28 lao động với mức 

lương bình quân từ 6-7 triệu đồng/tháng. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, 

ngoài các chế độ chính sách, Công ty đã xây thêm khu vực nhà ở, nhà ăn, nhà xe cho 

cán bộ công nhân. 

Để sản phẩm kính cường lực của Công ty ngày càng phát triển, xây dựng niềm 

tin cho khách hàng, ông Nguyễn Nam Quang, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ 

tổng hợp Quang Hùng Phát cho biết: “Vấn đề quan trọng là sản phẩm của Công ty 

phải đẹp, chất lượng, cung ứng nhanh, phục vụ tốt. 

 


