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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Việt Nam là một nước có nền kinh tế và khoa học đang phát triển trong

quá trình hội nhập với kinh tế toàn cầu, do vậy nhu cầu nâng cao năng lực của

các ngành khoa học để phục vụ phát triển kinh tế là một yêu cầu vô cùng cấp

thiết.

Để thích nghi với quá trình đó Cty Cổ phần KHCN và TM Anh Linh đã

được thành lập Ngày 24 tháng 12 năm 2008 với định hướng kinh doanh là tư

vấn, cung cấp, Sản xuất lắp đặt, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kĩ thuật đáp

ứng cho dự báo thời tiết , cảnh báo thiên tai, cảnh báo cháy rừng , cảnh báo sét ,

thiết bị vật tư phục vụ môi trường …Cho thuê thiết bị , Thu thập số liệu cho

công tác điều tra cơ bản . Hợp tác với viện nghiên cứu, những nhà khoa học tạo

ra sản phẩm từng bước đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế .

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EHM VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: Vietnam EHM Joint Stock Company

Tên Giao dịch: EHM VN 

Thông tin liên hệ

Trụ sở: số 812, Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84.4 – 37755369               Fax: +84.4-37759122

Website: www.ehm.com.vn E-mail: info@anhlinhjsc.com

Mã số doanh nghiệp 0102708560

Vốn sở hữu 4.800.000 .000đ

Người đại diện . Ông Vũ Anh Tuấn         Chủ tịch HĐQT - Giám đốc cty



CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ và Thương mại Anh Linh được

đặt dưới sự lãnh đạo cao nhất của Hội đồng quản trị với người đứng đầu là Chủ

tịch hội đồng quản trị cùng với sự tham gia của các cổ đông. Hội đồng quản trị

toàn quyền bổ nhiệm và/hoặc bãi nhiệm Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng.

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh và nhân

sự của công ty dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị.

Hội đồng cổ đông

Chủ tích 

hội đồng quản trị

Giám đốc

Ban cố vấn

Marketing Kinh Doanh Hành Chính Kế Toán Kĩ thuật Dịch vụ

Sau bán hàng

Bộ máy công ty:

Nguồn nhân lực:

Anh Linh., Corp bao gồm 30 nhân viên, 80 % trong đó có trình độ đại học và

cao học, phần lớn đều có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong các đơn vị,

tổ chức trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Anh Linh ST., Corp còn có đội ngũ kinh doanh & kỹ thuật được đào

tạo trực tiếp bởi các chuyên gia nước ngoài, được trang bị đầy đủ kiến thức

chuyên ngành và kỹ năng tư vấn lựa chọn thiết bị, quản lý dự án, lắp đặt trang

thiết bị, vận hành, khắc phục sự cố, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho

người sử dụng cuối cùng. Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật và các chuyên gia này

chính là nền tảng tạo ra cho Anh Linh ST.,Corp có được niềm tin đối với khách

hàng và các đối tác trong và ngoài nước.

Anh Linh st .,Corp được sự ủng hộ của đội ngũ cộng tác viên ( Thị trường , kỹ

thuật…) trong và ngoài nước. Đây là những cố vấn có trình độ và kinh nghiệm

về các giải pháp trong các dự án ở cả hai cấp Quốc gia và Quốc tế.



LĨNH VỰC CHÍNH

Lĩnh vực kinh doanh chính:

•Thiết bị vật tư Khí tượng

•Thiết bị vật tư Thủy văn – Hải văn

•Thiết bị vật tư môi trường

•Thiết bị, vật tư điện dân dụng và công

nghiệp

•Thiết bị, vật tư phòng chống sét, cảnh báo

cháy nổ

•Xây dựng dân dụng và công nghiệp

• Sản xuất, kinh doanh dược liệu (Quế, hoa

hồi …)

• Dịch vụ - khảo sát, lập dự toán, cho thuê

thiết bị, phần mềm ứng dụng, dịch vụ hỗ trợ

khác …)

Hoạt động sản xuất:

* Bên cạnh hoạt động nhập khẩu thiết bị và công nghệ từ các nước phát

triển phục vụ ngành công nghiệp nghiên cứu thí nghiệm...để giảm thiểu chi phí

cho khách hàng tốt nhất có thể Anh Linh.,Corp trực tiếp sản xuất một số sản

phẩm công nghệ như: các loại Sensor, data loggers thu thập và truyền số liệu và

lưu trữ số liệu…đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

* Tổ chức thu mua , chế biến kinh doanh hàng dược liệu

SỨ MỆNH

Anh Linh ST.,Corp hướng tới?

• Mang tới khách hàng giải pháp hoàn thiện và trang thiết bị với công nghệ hiện

đại nhất, phù hợp với từng nhu cầu công việc cụ thể ở mọi cấp độ;

• Cung cấp các dịch vụ trước và sau bán hàng hoàn hảo nhất, xây dựng uy tín

lâu dài trên thị trường trong và ngoài nước;

• Trở thành đối tác tin cậy của khách hàng và nhà sản xuất hàng đầu trong mọi

lĩnh vực hoạt động của công ty;

• Đi đầu về công nghệ, kết nối khách hàng với những tiến bộ trên thế giới.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp

Dịch vụ hàng đầu 



Thiết bị Khí tượng

• Tốc độ , hướng gió

• Nhiệt độ , độ ẩm , áp xuất

• Lượng mưa

• Cường độ, bức xạ mặt trời

• Nhiệt độ, độ bốc hơi đất .

• Cơ sở dữ liệu & phần mềm tích hợp , truyền số liệu

Thiết bị Thủy, Hải văn

• Mặt cắt, độ sâu … dòng chảy

• Tốc độ dòng chảy

• Lưu lượng nước

• Độ cao, tốc độ, biên độ sóng

• Tích hợp, đường truyền , phần mềm ứng dụng

• Dịch vụ trước và sau bán hàng .

Thiết bị , vật tư môi trường

• Thiết bị lấy mẫu hiện trường

• Thiết bị đo nhanh các thông số ô nhiễm

• Trạm quan trắc môi trường tự động

• Xe chuyên dùng ( lấy mẫu , phân tích tại chỗ )

• Hệ thống thiết bị sử lý rác thải

• vật tư cho phân tích mẫu môi trường

• Đánh giá tác động môi trường

• Tư vấn dự án , cho thuê thiết bị ,dịch vụ sau bán

hàng

Thiết bị điện, phòng chống sét , phòng chống

cháy nổ

• Thiết bị chống sét trực tiếp, Lan truyền

• Hệ thống cảnh báo sét

• Hệ thống tiếp địa (Hóa chất , cọc đồng , mối

hàn…)

• Thiết bị đóng cắt, tủ PP, điều khiển

• Hệ thống báo cháy

• Vật tư phòng chống cháy.

Dịch vụ

•Khảo sát lấy mẫu thực địa

•Đào tạo & chuyển giao công nghệ

•Bảo trì & sửa chữa hệ thống thiết bị

•Tư vấn – Giám sát

Kinh doanh XNK dược liệu

• Quế và các sản phẩm từ quế

• Tinh dầu quế

• Dược liệu

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

.

.

.

Thiết bi khí tượng bề mặt

Hệ thống thời tiết hàng không

Thiết bị khí tượng thanh tra

Radar thời tiết

. Thiết bị khí tượng

Sensor , data loggers tích hợp các 

yếu tố, phần mềm ứng dụng…

.

.

Thiết bị khí tượng 

Thiết bị thủy văn hải văn

.

.

.

Thiết bị khí tượng

Sensor , data loggers tích hợp các 

yếu tố, phần mềm , đường truyền 

tương thích…

. Thiết bị khí tượng (Gió, mưa, nhiệt, 

ẩm, áp…)

. Thiết bị , vật tư khí tượng

.

.

.

.

Thiết bị đo tốc độ dòng chảy

Thiết bị đo mưc nước

Thiết bị đo Lưu lượng

Phần mềm , dường truyền thích ứng

.

.

.

Máy đo môi trường nước đa năng

Thiết bị đo môi trường cầm tay

Thiết bị phân tích mẫu nước

. Thiết bị khảo sát thủy hải văn

- ADCP

- H-ADCP



ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

.

.

.

Thiết bị hải văn

Thiết bị thủy văn

Thiết bị khí tượng

.

.

.

.

.

H-ADCP

Cảm biến khí tượng – nước

Bộ ghi dữ liệu

Phần mềm

Giải pháp hệ thống

.

.

.

Thiết bị môi trường

Phân tích mẫu thí nghiệm

Vật tư Môi trường

.

.

.

.

Thiêt bị biển

Đo sóng (Tốc độ , độ cao)

Tổng hợp các yếu tố

Data loggers

.

.

Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy

Thiết bị đo tốc độ dòng chảy

.

.

.

.

Xử lý nước thải

Thiết bị môi trường

Thiết bị môi trường phục vụ nông 

nghiệp

.

.

.

Máy phân tích nước

Máy đo độ đục

Thiết bị môi trường cầm tay

. Thiết bị hệ thống quan trắc tổng 

hợp các yếu tố: Hải văn, khí hậu, 

biển (Nauy)



ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

.

.

Thiết bị đo đạc, khảo sát thủy hải văn

ADCP

Flow Quest

.

.

Đo độ bụi

Giám sát bụi

. Hệ thống phân tích khí

.

.

Đo đa thông số nước

Đo các thông số asen, dư lượng clo, 

kim loại, brom, sắt, vi sinh vật,…

. Thiết bị đo cầm tay: Đo tốc độ dòng 

chảy, đo lưu lượng nước

. Cảm biến nhiệt độ

. Hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt 

,Hữu cơ, y tế…(Công nghệ Nhật Bản 

sản xuất tại Thái Lan)

. Hệ thống xử lý rác thải rắn, rác thải y 

tế và công nghiệp…



ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

.

.

.

.

.

Thiết bị chống sét trực tiếp

Thiết bị chống sét lan truyền

Hệ thống cảnh báo sét

Hệ thống tiếp địa

Hóa chất

.

.

.

.

.

Thiết bị chống sét trực tiếp

Thiết bị chống sét lan truyền

Hệ thống cảnh báo sét

Hệ thống tiếp địa

Hóa chất

.

.

.

.

Thiết bị chống sét trực tiếp

Thiết bị chống sét lan truyền

Hệ thống cảnh báo sét

Hệ thống tiếp địa

.

.

.

.

.

Thiết bị đóng cắt

- MCB

- MCCB

- ACB

- Relay

- Contactor

- Thiết bị nguồn điện, Tủ PP, biến

tần…

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiết bị đóng cắt

- MCB

- MCCB

- ACB

- Relay

-Contactor

Thiết bị nguồn điện, Tủ PP, biến

tần…

Dây, cáp điện hạ thế, cáp điều

khiển…

.

.

.

.

Hóa chất làm giảm điện trở đất

Hóa chất chống ăn mòn âm cực

Hỗn hợp backfill triệt dòng

Anode sâu thay thế



ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

.

.

.

.

Cọc tiếp địa

Vật tư, phụ kiện tiếp địa

Băng đồng tiếp địa

Kẹp tiếp địa chuyên dụng…

.

.

.

.

Vật tư chống sét

Thanh dẫn điện

Hệ thống tiếp địa

Thuốc hàn hóa nhiệt

.

.

Giải pháp tiếp địa toàn diện

Thuốc hàn hóa nhiệt

Hóa chất

.

.

.

Công nghiệp hóa chất

Hệ thống tiếp địa bền vững

Thuốc hàn hóa nhiệt

.

.

.

-Thiết bị đóng cắt

- Thiết bị điện công nghiệp, 

dân dụng

- Thiết bị điều khiển tự động

.

.

.

.

-Thiết bị điện công nghiệp

- Thiết bị đóng cắt

- Máy biến áp, biến tần

- Thiết bị tự động hóa

.

.

.

.

Dây cáp điện trung, hạ thế

Dây cáp điều khiển, cáp tín

hiệu

Cáp tiếp địa, băng đồng

.

.

.

.

Tinh dầu quế

Quế bột

Quế thanh và các sản phẩm

từ quế



KHÁCH HÀNG

Đối tượng khách hàng Anh Linh., Corp tập trung

• Tổng cục thủy lơi

• Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương

• Tổng cục lâm nghiệp

• Trung tâm Khí tượng thủy văn và các đơn vị trưc thuộc

• Tổng cục môi trường

• Tổng cục biển và hải đảo

• Các viện nghiên cứu, Viện Khoa học Việt Nam

• Trường Đại học thuộc lĩnh vực nghiên cứu

• Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Nông nghiệp

• Sở nông, lâm các tỉnh

• Sở tài nguyên môi trường các tỉnh

• Khu công nghiệp…

KINH NGHIỆM

Khách hàng Thiết bị cung cấp Thời gian

Trung tâm KTTVQG Khí tượng 2013

Đài KTTV các khu vực Môi trường & CNTT 2013

Trung tâm MLTTV&MT Khí tượng & Thủy

văn

2013

Trung tâm Quan trắc và phân tích

MT Tỉnh Quảng Ninh

Thí nghiệm 2013

Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa Thí nghiệm 2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Thái Nguyên

Môi trường 2013

Đài Cao Không Khí tượng 2013

Công ty CP Thủy điện Bắc Hà Thủy văn 2013

Công ty CP AIC Môi trường 2013

Khu công nghiệp Đình Vũ Môi trường 2013



Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ trên thế

giới, những yêu cầu của khách hàng và người sử dụng cũng tăng cao. Không chỉ

các trang thiết bị nhỏ, sử dụng đơn lẻ, ngày nay khách hàng đòi hỏi các giải pháp

hệ thống thiết bị hoàn chỉnh và đồng bộ. Để đáp ứng điều đó, các nhà cung cấp

phải có được kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, ngành

nghề khách nhau; phải thường xuyên cập nhật những tiến bộ khoa học và công

nghệ trên thế giới; và phải biết làm thế nào để áp dụng những tiến bộ đó vào các

nhu cầu thực tiễn của người sử dụng.

Với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao và các chuyên gia được đào tạo tại các 

trường đại học uy tín trong và ngoài nước và tại các nhà máy của các nhà sản 

xuất,  Anh Linh.,Corp cam kết mang đến khách hàng các giải pháp đầy đủ và tốt 

nhất cho từng nhu cầu ứng dụng. Hãy liên hệ với Anh Linh.,Corp bất cứ khi nào 

bạn bắt gặp những câu hỏi khó như:

1. Làm thế nào để xây dựng hệ thống trạm khí tượng theo tiểu chuẩn quốc gia?

2. Làm thế nào để có được những tín hiệu cảnh báo lũ quét và sạt lở đất sớm để 

sơ tán người dân khỏi nguy hiểm kịp thời?

3. Làm thế nào để xây dựng khoa điều trị tim mạch đạt tiêu chuẩn Quốc tế?

4. Làm thế nào để thu nhận và xử lý thông tin nhằm cảnh báo cháy rừng và 

truyền thông tin qua hệ thống vệ tinh?

5. Làm thế nào để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả, đảm bảo an ninh 

mạng và an toàn cơ sở dữ liệu hiệu quả nhất?

Hãy liên hệ với Anh Linh.,Corp để chúng tôi có thể tư vấn và

cung cấp các giải pháp và thiết bị đáp ứng tốt nhất đến nhu cầu 

của Quý khách!

CHÚNG TÔI LÀ ĐIỀU BẠN ĐANG TÌM KIẾM?



Contact us:

ANH LINH., CORP
Add: No.812, Lang road,

Lang Thuong ward,

Dong Da district,Hanoi, Vietnam.

Tel: (84)-4-37755369

Fax:(84)-4-37759122

E-mail: info@anhlinhjsc.com

Website: www.anhlinhjsc.com


