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VỀ HECICO
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải 
Phòng–HECICO được hình thành từ ngày 
24/8/1968. Với tiền thân là một doanh 
nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành 
phố và ngày 31/7 trở thành ngày truyền 
thống của công ty. Tới nay, HECICO đã 
trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung 
cấp giải pháp tư vấn, thi công xây lắp các 
công trình điện.

Trong hơn 45 năm qua, HECICO là đối tác 
tin cậy của rất nhiều khách hàng trong và 
ngoài nước. Công ty đã hoàn thiện hàng 
nghìn dự án lớn nhỏ, bao gồm: Công trình 
điện dân dụng, nhà máy, công trình công 
cộng cấp quốc gia…

HECICO sở hữu nguồn nhân sự chất lượng, 
hệ thống cơ sở máy móc, thiết bị hiện đại. 
Song song với đó, HECICO không chỉ là nhà 
phân phối mà còn làm sản xuất, OEM các 
thiết bị điện dân dụng, điện công nghiệp tới 
từ các thương hiệu nổi tiếng với mức giá ưu 
đãi, mang tới dịch vụ toàn diện, đáp ứng 
nguồn lực tối đa thực hiện mọi dự án cơ 
điện theo tiến độ và yêu cầu được giao. 

Trong thời gian tới đây, HECICO sẽ tiếp tục 
đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề kỹ 
thuật, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đảm 
bảo cung ứng giải pháp ưu Việt nhất cho 
mọi công trình.

Trong hơn 45 năm qua, 
HECICO đã hoàn thiện hàng 
nghìn dự án lớn nhỏ và là 
đối tác tin cậy của rất nhiều 
công ty trong và ngoài 
nước.

Thành lập Đội 
công trình Đường 
điện trực thuộc Ty 
Nông Cụ Cơ Điện 
Hải Phòng

Đổi tên Công ty Điện 
lực Hải Phòng thành 
Công ty Xây lắp Điện 
Hải Phòng trực thuộc 
Sở GTCC.

Phát triển 
TMĐT
thiết bị điện
HECICO

Thành lập DNNN 
Công ty Điện lực 
Hải Phòng trực 
thuộc UBND 
Thành phố

Đại hội Cổ đông 
thành lập Công ty 
Cổ phần Đầu tư 
Xây lắp Điện
Hải Phòng

24/8
1968

31/7
1976

20/1
1993

12-15/11
2004 2020
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HECICO đang nỗ lực 
từng ngày trở thành 
tổng thầu cơ điện và 

nhà phân phối thiết bị 
điện tầm cỡ quốc tế.

Cam kết mang tới cho 
khách hàng tập sản 
phẩm cùng các giải 

pháp tư vấn, xây lắp cơ 
điện chất lượng, vượt 
lên trên sự mong đợi 

của khách hàng.

Uy tín
Chất lượng

Chuyên nghiệp

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI



SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
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HECICO là đơn vị vững 
mạnh với cơ cấu tổ 
chức rộng mở, tính 

liên kết chặt chẽ 
trong toàn hệ 

thống:5 xí nghiệp, 
công ty, 2 chi 
nhánh, 12 đại 
diện liên kết 

hoặc trực 
thuộc

19
Hơn 45 
năm kinh 

nghiệm xây 
lắp

Là thành viên
hiệp hội Jica

Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản.

Hơn 15 năm 
kinh nghiệm 
phân phối, 
thương mại 

trang thiết bị 
điện, dân 

dụng, công 
nghiệp

Hoàn thành 
hàng nghìn 

dự án



TẠI SAO CHỌN HECICO?

CHÍNH HÃNG,
AN TOÀN,
BỀN BỈ
HECICO luôn ưu tiên sự an 
toàn và bền bỉ của sản 
phẩm do công ty phân phối. 
Vì thế HECICO ưu tiên 
nguồn hàng chính hãng, 
đảm bảo chất lượng, có thời 
hạn bảo hành cho sự yên 
tâm tuyệt đối của khách 
hàng.

HECICO luôn có 
nguồn tài chính 

vững mạnh, cam kết 
hoàn thiện tất cả 

các dự án theo đúng 
hợp đồng đã ký kết. 

Để phục vụ quá trình thi công các dự án cơ điện, 
HECICO đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị máy móc hiện đại. Toàn bộ thiết bị chúng 
tôi sử dụng đều được nhập khẩu và kiểm định kỹ 
càng. Đảm bảo quá trình thi công an toàn, nhanh 

chóng và thuận lợi nhất.

NHÂN SỰ
GIÀU KINH NGHIỆM,
NHIỆT HUYẾT

TÀI CHÍNH
VỮNG MẠNH

CƠ SỞ VẬT CHẤT,
TRANG THIẾT BỊ

MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

Trên chặng đường tiến bước phát triển, HECICO đã 
xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều đơn vị 

tên tuổi trong ngành. Với sự mở rộng hợp tác, 
HECICO đảm bảo cung ứng tới quý khách hàng 

những sản phẩm, dịch vụ ưu Việt nhất.

ĐIỂM KHÁC BIỆT
CỦA HECICO

HECICO sở hữu những kỹ sư tài năng, giàu 
kinh nghiệm, được tuyển chọn từ các trường 
đại học kỹ thuật danh tiếng trong và ngoài 
nước. Cùng đội ngũ công nhân tay nghề cao, 
nhiệt huyết. HECICO có khả năng đáp ứng mọi 
tiến độ, yêu cầu xây lắp công trình điện. 
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Các dòng thiết bị điện dân dụng và công 
nghiệp HECICO cung cấp bao gồm:

► Tủ điện hạ thế
► Tủ điện trung thế
► Tủ điện cao thế
► Cầu dao điện
► Công tắc

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG
          VÀ CÔNG NGHIỆP

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ HECICO CUNG CẤP
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HECICO chuyên phân phối cho đại lý, bán 
lẻ trực tuyến các thiết bị điện dân dụng và 
công nghiệp tới từ các thương hiệu uy tín 
trong và ngoài nước. Toàn bộ sản phẩm 
của HECICO đều được kiểm định chất 
lượng nghiêm ngặt, hỗ trợ báo giá tốt nhất 
thị trường. Đặc biệt, HECICO sẽ tư vấn sản 
phẩm chi tiết, rõ ràng, chế độ bảo hành, 
đổi trả uy tín. Mang tới sự hài lòng, tạo 
niềm tin cho mọi khách hàng.

► Ổ cắm điện
► Dây điện
► Đèn điện
► Quạt điện
► Phụ kiện điện



TƯ VẤN GIẢI PHÁP, THIẾT KẾ,
          THI CÔNG CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ HECICO CUNG CẤP

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Thi công, xây lắp các 
công trình đường 

dây và trạm biến áp 
đến 220kV và đường 

dây 500kV.

Tư vấn đầu tư, 
khảo sát thiết kế 
các công trình 

điện đến điện áp 
110kV.

Thi công, lắp đặt hệ 
thống điện động lực, 
điện chiếu sáng công 
cộng, điện tự động 
hoá, tín hiệu, điều 
khiển, báo cháy, 

phòng chống cháy nổ.

Sản xuất các loại cột 
điện bằng thép và bê 

tông cốt thép, các cấu 
kiện phục vụ đường 

dây và trạm.

Cung cấp giải pháp, 
dịch vụ "chăm sóc 
ngôi nhà bạn" cho 

khách hàng cá nhân.

Bán thiết bị điện, sản 
phẩm thông minh 

online.

Dự án đường dây
500kV Dốc Sỏi - Pleiku 201Hạng mục triển khai: Xây lắp 

đường dây

Chủ đầu tư: Tổng công ty 
truyền tải điện Quốc Gia

Năm thực hiện: 2018

►

►

►

Dự án đường dây
110kV Buôn Đôn - Ea Súp02 Hạng mục triển khai: Cung 

cấp vật tư, thi công xây dựng

Chủ đầu tư: Tổng công ty 
Điện lực Miền Trung

Năm thực hiện: 2019

►

►

►
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Dự án đường dây 110kV
nhà máy thuỷ điện A Lin B1
Thừa Thiên Huế03 Hạng mục triển khai: Thiết kế 

BVTC và thi công xây lắp đường 
dây truyền tải điện 110KV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV 
XD Bê tông Gia Lai

Năm thực hiện: 2015

►

►

►

Dự án trạm 110kV
Bảo Lâm - Lâm Đồng05 Hạng mục triển khai: Xây dựng và 

lắp đặt VTTB công trình trạm 
110KV

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực 
miền nam TNHH MTV SPC.EVN

Năm thực hiện: 2016

►

►

►

Dự án TTTM Aeon Mall
Lê Chân - Hải Phòng04 Hạng mục triển khai: Thi công 

cơ điện

Chủ đầu tư: KCN NOMURA

Năm thực hiện: 2019

►

►

►

Dự án đường dây 220kV
nhà máy điện mặt trời
Nhị Hà - Ninh Thuận06 Hạng mục triển khai: Xây dựng 

đường dây đấu nối 220kV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV 
Solar Ninh Thuận

Năm thực hiện: 2019

►

►

►



HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
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Đại dịch Covid-19 bùng phát năm 
2020 tác động trực tiếp tới cuộc 
sống, kinh tế và an ninh toàn cầu. 
Việt Nam ta được đông đảo bạn 
bè quốc tế đánh giá là quốc gia 
chống dịch hiệu quả. Để đạt được 
kỳ tích này, không thể không nhắc 
tới sự đoàn kết, đồng lòng của 
đồng bào. HECICO tự hào là một 
trong những doanh nghiệp góp 
phần chung tay cùng cộng đồng 
đẩy lùi dịch bệnh bằng những 
hành động thiết thực.
Tập thể cán bộ, công nhân viên 
tại HECICO đã tổ chức phát khẩu 
trang, nước rửa tay miễn phí. 
Cung ứng lương thực, thực phẩm 
cho người nghèo khi cả nước thực 
hiện chính sách giãn cách xã hội.

HECICO CHUNG TAY
CÙNG CỘNG ĐỒNG
ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Đại dịch chưa dứt, khúc ruột miền 
Trung nước ta tiếp tục phải hứng 
chịu hậu quả đổ bộ của những trận 
bão siêu cường. Nhà cửa, ruộng 
vườn, các công trình công cộng 
đều bị phá hủy, giao thông phân 
cách bởi nước lũ. Cùng đồng bào 
cả nước hướng về miền Trung, ban 
lãnh đạo HECICO đã nhanh chóng 
triển khai hoạt động cứu trợ người 
dân, cấp phát lương thực, nhu yếu 
phẩm cần thiết như nước lọc, mì 
tôm, bánh mì, quần áo.

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO
VÙNG LŨ KHU VỰC
MIỀN TRUNG

Phát huy truyền thống tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá rách của 
dân tộc, hàng năm, HECICO đều 
tổ chức phát động phong trào 
quyên góp từ thiện cho trẻ em 
vùng núi phía Bắc. HECICO kêu 
gọi ban lãnh đạo, cán bộ công 
nhân viên trích một phần bữa ăn 
sáng của mình, đồng thời ủng hộ 
hiện vật như quần áo cũ, sách vở, 
bút viết, chăn màn, …gửi lên vùng 
cao cho các em học sinh.

QUYÊN GÓP TỪ THIỆN
CHO TRẺ EM
VÙNG CAO

Biến đổi khí hậu ngày 
càng rõ nét, những trận 
rét đậm rét hại diện rộng 
liên tiếp xảy ra trong 
mùa đông năm 2020. 
Cùng cộng đồng “sưởi 
ấm” những mảnh đời vô 
gia cư, HECICO đã tổ 
chức phát cơm, cháo, 
quần áo cũ mùa đông 
miễn phí. Đây là hành 
động ý nghĩa, thể hiện 
tinh thần nhân văn cao 
cả của tập thể HECICO.

“SƯỞI ẤM” NHỮNG
MẢNH ĐỜI
VÔ GIA CƯ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG
Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn,
P. Phù Liễn, Q. Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3876.424
Fax: 0225.3876.525
Website: http://hecico.vn/ 
Email: hecico@hecico.vn 

VP Hà Nội: Block 8 - TM3.4,
The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02.466.745.468
Hotline: 0766299989
Website: https://hecico.com.vn
Email: cskh@hecico.com.vn


