
 
   

   

   

   

GIỚI THIỆU CÔNG TY  

   

HÀ NỘI, 2016  

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY  
 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 

và mua bán ô tô với thế mạnh là các dòng sản phẩm xe khách, xe giường nằm cao cấp, 

xe tải cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế. Từ một công ty non trẻ về lĩnh 

vực ô tô, sau 6 năm triển khai một số các dự án trong và ngoài nước, công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu Miền Bắc đạt được rất nhiều thành tưu lớn trong mảng phân phối xe 

cho cá nhân, doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Một số các thông tin 

vắn tắt khác về công ty như sau:  
   

Tên công ty  

 

Tên tiếng Anh  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MIỀN BẮC 

 

NORTHERN EXPORT JOINT STOCK COMPANY   

 

Vốn điều lệ  

 

5.000.000.000đ (Năm tỉ đồng).  



Văn Phòng 
  

Tầng 4, tòa nhà C’Land, số 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

   

Điện thoại   
  

Tel: (84-4) 6262 0403 

 

  
Địa chỉ Email  
 

Ceo@otomienbac.com.vn  

 

Trang web  
 

http://otomienbac.com.vn  

  

Kinh doanh  
 

Kinh doanh ô tô khách, ô tô tải và đại lý chính hãng hyundai Miền 

Bắc.  
 

Số nhân viên  

 

33 người  
 

   

MÔ HÌNH TỔ CHỨC  
Mô hình tổ chức của công ty gồm 3 thành phần chính:  

 

Bộ phận KINH DOANH  

Đây là bộ phần quan trọng nhất, là cầu nối để đưa sản phẩm của công ty tới với khách 

hàng. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua xe tại công ty. 
 

Bộ phận KỸ THUẬT.  

Thực hiện việc xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm, website dựa trên các 

nền tảng công nghệ mới. Đây là bộ phận quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm 

chất lượng và hữu ích góp phần nâng cao uy tín của công ty với các khách hàng và xã 

hội, là cầu nối giữa bộ phận khách hàng và khách hàng. 
 

Bộ phận VĂN PHÒNG:  

Thực hiện chức năng quản trị văn phòng, các thủ tục hành chính và kế toán của công 

ty. Ngoài ra, bộ phận này thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng 

đội ngũ và văn hóa tinh thần trong toàn công ty.  
 

 

 

 

 

 

 

http://otomienbac.com/
http://fanxipan.vn/


 

 

   

   


