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Kính gửi Quý Nhà cung cấp, 

Công ty Thuốc lá Thăng Long (đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc 

lá Việt Nam) là một đơn vị có thế mạnh về sản xuất thuốc lá điếu với lịch sử 

66 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng tôi có nhu cầu về mua sắm nguyên 

phụ liệu định kỳ hàng năm và mong muốn tạo lập mối quan hệ hợp tác thương 

mại, hợp tác sản xuất với rộng rãi nhà cung cấp có kinh nghiệm tại Việt Nam 

và trên thế giới.  

Nguyên liệu thuốc lá làm từ lá thuốc lá và các chế phẩm từ cây thuốc lá 

là nguyên liệu đầu vào chính của sản xuất tại Thuốc lá Thăng Long. Chúng 

tôi có quan tâm tới các chủng loại chất lượng tốt thu mua từ các vùng nguyên 

liệu khác nhau từ Brazil, Mỹ, Zimbabwe, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Malawi, 

Ấn độ, Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam… 

Các loại vật tư thuốc lá điếu chúng tôi có nhu cầu mua và sử dụng gồm: 

giấy cuốn điếu, sáp, đầu lọc, nhãn bao, nhãn tút, giấy yếm, giấy nhôm, giấy 

lót trong, bóng kính, chỉ xé, thùng carton, túi nilon, hương liệu, keo dán, và 

một số loại hóa chất phục vụ công nghiệp thực phẩm khác. 

Chúng tôi ưu tiên và muốn đặt quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất trực 

tiếp, đầu tư sản xuất trực tiếp, hoặc các đối tác là nhà phân phối (độc quyền 

hoặc được uỷ quyền phần phối) tại Việt Nam, trong khu vực, là đại diện cho 

các hãng nguyên phụ liệu lớn trên thế giới. Trong trường hợp Quý Nhà cung 

cấp có quan tâm, xin mời tới làm việc trực tiếp theo địa chỉ: 

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 

Lô CN01, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội. 
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Dear Suppliers, 

Thang Long Tobacco Company (Member of Vietnam Tobacco 

Corporation VINATABA) is a pioneer in cigarette manufacture with a 66-

year history of building and development. We have a high demand for 

cigarette ingredients yearly and we desire to form commercial cooperation 

and manufactural cooperation with a vast network of experienced and reliable 

suppliers in Vietnam and worldwide. 

Tobacco leaves and reconstituted tobacco- the main ingredients in 

manufacturing cigarettes, are crucial input ingredients at Thang Long 

Tobacco Company. We care about the best quality of these, which are 

purchased from various areas in Brazil, the US, Zimbabwe, Turkey, 

Bangladesh, Malawi, India, China, Cambodia, Vietnam, etc. 

Other cigarette materials we have high demand for purchasing and using 

include: Cigarette paper, tipping paper, filter rod, pack and outer pack, inner 

frame, aluminum foil, inner liner, BOPP, tear tape, carton, PE, casing and 

flavor, glue and other chemicals additives in food processing.  

We prioritize and would gladly form cooperative relationships with direct 

manufacturers, investors in direct manufacturers, or partner with suppliers 

(exclusive agency or authorized reseller) in Vietnam or in the region, 

representatives for reliable brands around the world. If you are interested, 

please contact us at our address: 

Thang Long Tobacco Company 

CN01, Thach That - Quoc Oai Industrial Area, Quoc Oai district, 

Hanoi, Vietnam. 
 


