
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG 
Năm 2012 

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang được thành lập từ năm 2001 với mô hình là Công ty 

TNHH và được chuyển đổi thành công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang năm 2007. Sau 10 năm 

thành lập, bằng những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Thiên Quang, cùng với những 

chiến lược bài bản và những bước đi chậm, chắc, những sự thay đổi để vượt lên và những trải 

nghiệm của 10 năm qua là những mốc son lịch sử, đã tạo lên một Công ty cổ phần Tập Đoàn 

Thiên Quang có tên tuổi trong ngành thép không gỉ Việt Nam. Hiện nay, Công ty Tập Đoàn 

Thiên Quang đang là đối tác tin cậy của nhiều đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước, và đã 

tạo được mạng lưới tiêu thụ trải dài từ Bắc đến Nam và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. 

Trong chiến lược phát triển kinh doanh và sản xuất hàng năm, Công ty đã đặt mục tiêu 

tăng trưởng 20 – 30% so với năm trước và chiến lược quản lý:  

Quản lý theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 vào doanh nghiệp với biểu ngữ: “Uy tín- chất lượng - cải 

tiến liên tục - phát triển bền vững” nhằm nâng cao và đáp ứng sự thoả mãn của khách hàng. 

Tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ cao để mở rộng xưởng và tăng sản lượng sản xuất 

 

CỘT MỐC PHÁT TRIỂN CHÍNH 

- 28/06/2001: Công ty TNHH – TM Thiên Quang thành lập 

- 02/12/2004: Công ty TNHH – TM Thiên Quang chuyển đổi thành Công ty TNHH – SX Thiên 

Quang Hưng Yên 

- 16/05/2007: Công ty TNHH – SX Thiên Quang Hưng Yên chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 

Tập Đoàn Thiên Quang. 

- 01/10/2012: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã niêm yết 10.000.000 cổ phiếu tại Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là ITQ  

 



 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 

 

Nâng cấp dây chuyền dây kéo hiện đại hoàn toàn mới đã đưa công suất từ 100 tấn/ tháng lên 200 

tấn/ tháng tăng 100% 

 



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ hai số 0503000223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên 

cấp ngày 27 tháng 05 năm 2008, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:  

 Sản xuất sắt, thép, gang;  

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý;  

Đúc sắt, thép;  

Đúc kim loại màu;  

Sản xuất các cấu kiện kim loại;  

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;  

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);  

Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại;  

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

Tái chế phế liệu (trừ tái chế chì và ác quy);  

Xây dựng nhà các loại;  

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;  

Xây dựng công trình công ích;  

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 

Phá dỡ;  

Chuẩn bị mặt bằng;  

Hoàn thiện công trình xây dựng;  

Hoạt động xây dựng chuyên dụng;  

Đại lý, môi giới, đấu giá;  

Buôn bán kim loại và quặng kim loại;  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;  

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 

doanh;  

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;  

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;  

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;  

Bốc xếp hàng hóa;  



Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải;  

Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu;  

Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi.  

Các sự kiện trong năm tài chính 



 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY  
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Trở thành tập đoàn sản xuất cây đặc, dây thép không gỉ, que hàn thép và kinh doanh thép không 

gỉ tấm cuộn hàng đầu Việt Nam. Liên tục nghiên cứu, đầu tư và đưa vào áp dụng các công nghệ 

sản xuất tiên tiến nhằm tăng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng của sản phẩm. Tăng 

năng suất lao động từ 10-15%/ năm, tăng sản lượng sản xuất từ 25- 30%/ năm. Liên tục đào tạo, 

nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên cấp quản lý, nâng cao ý thức làm việc cũng như tay 

nghề của anh chị em cán bộ công nhân viên của nhà máy. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 
 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG  

CẢI TIẾN LIÊN TỤC – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

 

 



KHU VỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

 

 

 
 

Tổng diện tích nhà máy 18.000m2 bao gồm 8.000m2 là nhà xưởng sản xuất và văn phòng 

còn lại là kho bãi và khuôn viên. 

 



SẢN PHẨM HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY  
 

INOX TẤM QUẬN 
+ SUS 304/304L (dân dụng, công nghiệp),  

+ SUS 316/316L (chịu axit),  

+ SUS 310S (chịu nhiệt),  

+ Temper rolled SUS 301(hàng cứng),  

+ SUS 430 (thép trắng),  

+ Duplex (LDX 2101, SAF 2304, 2205… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bề mặt: Mirror/BA/2B/2D/No4 (Hàng cán 

nguội), No1/1D (cán nóng) 

  

độ dầy từ 0.2 đến 6mm (cán nguội), từ 3mm đến 

50mm (cán nóng)  

+ Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 

1524mm, 2000mm  

+ Chiều dài: 2438mm, 3000mm, 4000mm, 

6000mm 

Xuất xứ: Posco, Nippon, Thainox, Yusco, Tae - 

eng, Yuan - long, Lisco, ThyssenKrupp, 

Arcelor, Acerinox Spain…  



 
 

 

 

ỐNG CÔNG NGHIỆP 
Ống hàn và ống đúc INOX 

- Đường kính ngoài: 6.0mm~530mm (ống đúc); 

16.0mm~108mm (ống hàn) 

- Dày thành ống: 0.5mm ~ 36mm (ống đúc); 

1.0mm~3mm (ống hàn)  

- Chiều dài: 6000mm 

- Chủng loại: Series 300 (304/304L/304H, 

316/316L, 321/H, 347H, 317/317L, 310S,...) và 

Duplex . 

- Tiêu chuẩn: GB, ASTM/ASME, JIS, DIN, ... 

 

 

 

 

                   

 

  

 

 



 

ỐNG INOX TRANG TRÍ 
 

- Đường kính: 16mm ~ 108mm 

- Độ dày: 1mm ~ 3mm 

- Bề mặt: BA,2B,... 

- Chủng loại: Series 200, 300, 400  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BĂNG INOX 

Băng INOX lò xo 

- Độ dày: 0.05mm ~ 3.2mm  

- Chiều rộng: đến 914mm tùy thuộc vào từng độ 

dày cụ thể.  

- Độ cứng: Soft, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH  

- Độ bóng bề mặt: Bright Annealed, Bright 

polished, Tempered  

- Mép xẻ: Slit Edges, Deburrged Edges, Round 

Smooth Edges, Square Adges, Smooth Edges 

with Round Corners 

- Chủng loại và thành phần hóa học: AISI 301; 

302, 304, 316, 410, 420, 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÂY ĐẶC /LÁP INOX 

 

 

Cây đặc/láp INOX Series 200:  

- Kích cỡ: Ф1.6mm - 80mm (các kích cỡ khác 

được cung cấp theo yêu cầu). 

- Dung sai: ISO h9, h11  

- Chủng loại: AISI 201, 202,... 

 

Cây đặc/Láp INOX Series 300 

- Kích cỡ: Ф1.6mm - 120mm (các kích cỡ khác 

được cung cấp theo yêu cầu). 

- Dung sai: ISO h7, h8, h9, h10, h11/ 

DIN671/ASTM A484. 

- Chủng loại: AISI 301, 303, 304(L), 309S, 

310S, 316(L), 321,... 

Cây đặc/Láp INOX Series 400 

- Kích cỡ: Ф1.6mm - 120mm (các kích cỡ khác 

được cung cấp theo yêu cầu). 

- Dung sai: ISOh9, h11/ DIN671/ASTM A484. 

- Chủng loại: AISI 410, 420, 420J1, 420J2, 430, 

416. 

Cây đặc/Láp INOX tròn- vuông- lục giác- Oval  

- Kích cỡ: được cung cấp theo yêu cầu. 

- Dung sai: ISOh9, h11/ DIN671/ASTM A484 

- Chủng loại: Series 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CÂY HÌNH (VUÔNG – CHỮ NHẬT – 

LỤC GIÁC) 

Quy cách: Cung cấp đầy đủ các loại vuông - chữ 

nhật - lục giác dùng trong các ngành trang trí, 

công nghiệp chế tạo .  

Chiều dài : 6.000 mm  

Chất lượng bề mặt: Cold drawn & polished, 

Smooth turned & polished, Ground & polished 

Dung sai: ISOh9, H11/ DIN671/ASTM A484 

Chủng loại : 304/304L, 316/316L,303 , 301 , 

430, 201,..  

Tiêu chuẩn : SUS , ASTM , JIS …  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

CÂY ĐẶC DẠNG TRÒN 

Đường kính : 2mm ~ 300mm  

Chiều dài : 6000mm ~ 7000mm  

Chủng loại : 304/304L, 316/316L, 303 , 301, 

430, 201,..  

Tiêu chuẩn : SUS , ASTM , JIS …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DÂY INOX 

Dây INOX Series 200:  

- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm  

- Dung sai: ISO h9, h11  

Dây INOX Series 300 

- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm  

- Dung sai: ISO h7, h8, h9, h10, h11/ 

DIN671/ASTM A484 

Dây INOX Series 400 

- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm). 

- Dung sai: ISOh9, h11/ DIN671/ASTM A484 

 

 
 



QUE HÀN THÉP 

- Đường kính: Ф2.5mm – Ф5.0mm 

- Chiều dài: 300mm – 400mm 

- Chủng loại:  

+ TQ-T420: Hàn các chi tiết có kết cấu thép 

bình thường. 

+ TQ-T421: Hàn các thiết bị máy móc, xe máy 

và các loại thép có kết cấu bình thường, phủ bề 

mặt tạo độ bóng đẹp cho các kết cấu mối hàn 

chịu cường lực cao. 

+ TQ-T411: Hàn các chi tiết có kết cấu thép 

bình thường. 

+ TQ-T422: Hàn ở các bộ phận có độ tin cậy 

cao, chịu độ dai va đập, ăn mòn như: thân tàu, 

dầm thép….. 

đầu búa, gầu súc, bánh lăn, gầu băng tải. 

+ TQ-T46: Dùng cho hàn có kết cấu chịu lực, 

đường ống, nồi hơi, chịu áp lực, thân tàu thủy, 

dầm trong xây dựng. 

 

 

 

+ TQ-T52: Dùng để hàn các kết cấu thép có độ 

bền cao như: cầu cống, dầm trong xây dựng, tàu 

thủy, giàn khoan, bình chịu áp lực, trục cán. Hàn 

các tấm lớn rất đảm bảo. 

+ TQ-T308/308L: Hàn các thiết bị trong công 

nghiệp hóa chất, thực phẩm với các loại thép 

không gỉ có hàm lượng Cr, Ni cao 

(18%Cr,9%Ni). 

+ TQ-T45: Dùng hàn và đắp trục, 

QUE HÀN INOX 
Chi tiết tính năng sản phẩm: 

Quy cách: Que Hàn Inox TQ-T308/308L 

Đường kính: 2.6mm; 3.2mm; 4.0mm 

Chiều dài: 300mm-350mm 

Que hàn Inox TQ-T308/308L 

Đường kính: 2.6mm-3.2mm-4.0mm-5.0mm 

Chiều dài: 300mm-350mm 

                 

   

  

  



 

GÓC VÀ LA INOX 

♦ Góc Inox: 

Góc INOX(thép không gỉ) đúc/ dập 

- Độ dày: 2mm ~ 12mm 

- Chiều rộng: 20mm ~ 200mm 

- Bề mặt: 2B,2D,No.1,... 

- Chủng loại: Series 200, 300, 400.  

♦ La Inox: 

La INOX (thép không gỉ) dập/đúc:  

- Độ dày: 4mm ~ 20mm 

- Chiều rộng: 20mm ~ 150mm 

- Bề mặt: 2B,2D,HL,No.1,... 

- Chủng loại: Series 200, 300, 400.  

 

 

 

 

 

 



 

NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012  
 

1. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2012 

Các chỉ tiêu chính 
Đơn 

vị 
Kế hoạch 
năm 2012 

Thực hiện 
năm 2012 

Tỷ lệ % thực 
hiện so với kế 

hoạch 

% tăng trưởng so 
với năm 2011 

Tổng doanh thu Tỷ 630 471 74.76% 24% 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tỷ 16.5 1.4 8.5% -78% 

Tỷ lệ cổ tức % 10%    
 

2. Các hoạt động khác 
- - Ngày 01/10/2012 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã chính thức niêm yết 

10.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết tại Sở giao 
dịch chứng khoán Hà nội ngoài việc nâng cao vị thế của công ty trên thị trường thép 
không gỉ còn nâng cao tính minh bạch của công ty đối với các cổ đông cũng như các 
nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
 
3. Đánh giá chung 

 Kết quả đạt được 
- Về mặt doanh thu năm 2012 đạt 471 tỷ tăng so với năm 2011 là 91 tỷ tương đương 

tăng 24% 
- Về mặt lợi nhuận trước thuế đạt 1.4 tỷ giảm so với năm 2011 là 4,4 tỷ đông tương 

đương giảm -78%  
 Nguyên nhân 

- Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là do nền kinh tế khó khăn, sự trầm lắng đóng băng 
của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của ngành inox nói riêng 
cũng như toàn ngành thép nói chung 

- Sự biến động thất thường của thị trường phôi trên thế giới 
- Phải giảm giá hàng bán để đẩy nhanh vòng quay hàng tồn kho cũng như đảm bảo nhu 

cầu lao động của cán bộ sản xuất 
 Khó khăn 

- Áp lực về vốn lớn để đầu tư dây truyền sản xuất hiện đại, cũng như nhu cầu lấy hàng 
của nhà cung cấp, dẫn đến chi phí tài chính lớn 

 Thuận lợi 
- Có được những kết quả trên điều đầu tiên phải nói đến tinh thần đoàn kết của tất các 

các cán bộ công nhân viên trong công ty luôn một lòng chung sức xây dựng Công ty 
Thiên Quang ngày một phát triển vững mạnh 

- Sự quan tâm sâu sắc của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty  
- Sự tin tưởng, gắn bó của các đối tác, bạn hàng  



- Sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức tài chính, Vietcombank Hưng yên, MB, VIB 
bank, Techcombank. 

Các chỉ số tài chính 

THỜI ĐIỂM Năm 2011 Năm 2012 
   
ROE (Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu) 4.3% 1.0% 
ROS (Tỷ lệ sinh lời trên doanh thu) 1.2% 0.2% 
ROA (Tỷ lệ sinh lời trên tài sản) 1.6% 0.3% 
ATO (Tỷ lệ doanh thu trên T tài sản) 1.4  1.4  
ALEV (Chỉ số đòn bẩy=TTS/TVCSH) 2.7  3.2  
   
KHẢ NĂNG SINH LỜI   
   
Doanh thu 379,162,122,824  466,608,245,298  
% thay đổi 0.0% 23.1% 
Giá Vốn hàng bán  353,030,401,690  445,988,439,628  
Giá vốn hàng bán/doanh thu 93.1% 95.6% 
Lợi nhuận gộp cận biên (giá vốn) 7.4% 4.6% 
CP bán hàng và quản lý DN/doanh thu 1.7% 1.4% 
Lợi nhuận hoạt động cận biên 
(TNHD/DTT) 5.2% 3.1% 
Biên lợi nhuận ròng 1.2% 0.2% 
   
HIỆU QUẢ TÀI SẢN   
   
Đầu tư luân chuyển 158,143,745,620  159,173,080,184  
% thay đổi 0.0% 0.7% 
Vòng quay các khoản phải thu (ngày) 34  66  
Vòng quay hàng tồn kho (ngày) 207  162  
Vòng quay các khoản phải trả (ngày) 80  100  
Tỷ lệ doanh thu /TS cố định bình quân 153.6  0.0  
Tỷ lệ doanh thu /TSCĐ thuần bình quân 195.1  0.0  
Vòng quay vốn lưu động (ngày) 241 230 
   
CHỈ SỐ THANH KHOẢN    
   
Chỉ số thanh toán hiện hành 1.44  1.35  
Vốn lưu động ròng 76,617,053,102  75,853,658,690  
Chỉ số thanh toán nhanh 0.22  0.40  
Chỉ số tiền mặt  0.02  0.01  
Chỉ số thanh toán tổng quát 1.44  1.32  
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh  5,862,363,025  1,401,654,940  



Chỉ số dòng tiền hoạt động 0.03  0.01  
Đòn bẩy hữu hình 1.70  2.15  
Nợ dài hạn / Nợ dài hạn đến hạn trả     
   
   
Doanh thu/tổng tài sản 1.37 1.43 
Tốc độ tăng trưởng doanh thu     
   
Nhóm chỉ tiêu theo định hạng tín dụng nội bộ  
     

Tổng nợ phải trả/TTS 0.68 0.73   

Nợ dài hạn/VCSH 0.04 0.02   

Hệ số nợ 1.70 2.15   

 

KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2013 

 
Năm 2013 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị (đồng)/Tỷ lệ 

Tỷ trọng 
% thay đổi so với 2012 

1 Vốn chủ sở hữu 115.000.000.000 110,% 
2 Tổng doanh thu 612.000.000.000 130% 
3 Lợi nhuận sau thuế 12.000.000.000 1140% 
4 LN sau thuế/Doanh thu 

thuần 
1,96% 890% 

5 LN sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

10,43% 1022% 

6 Tỷ lệ cổ tức 10%  
 



 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 

  TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CÔNG TY   
  Số lượng người lao động trong Công ty (31/12/2012) 

 Tổng số lao động Số CBCNV 
1 Phân theo trình độ lao động  
 Đại học, trên Đại học 15 
 Cao đẳng 12 
 Trung cấp 24 
 Phổ thông 58 
2 Phân theo hợp đồng lao động  
 Hợp đồng có xác định thời hạn 63 
 Hợp đồng không xác định thời hạn 25 
 Hợp đồng theo thời vụ 21 
3 Mức lương bình quân/1 người/1 tháng 4.680.000 
 

* CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với 

người lao động theo định hướng sau: 

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý, cán bộ Kỹ thuật, xây 

dựng và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và đáp ứng 

nhiệm vụ lâu dài của Công ty. 

- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất. 

- Thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ cho tất cả cán bộ quản lý để 

phù hợp với sự phát triển của Công ty. 

- Đáp ứng đầy đủ lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giám sát cho quá trình sản xuất của 

nhà máy và các dự án của Công ty. 

- Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp học nâng cao cho cán bộ quản lý, cán bộ 

làm công tác tư vấn, giám sát. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới. 

- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân kỹ  thuật, lành nghề, có kỹ thuật tay nghề cao theo 

chuyên ngành của Công ty. 



- Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề tạo điều kiện để đội ngũ công nhân học tập, 

rèn luyện, gắn bó xây dựng Công ty. 

- Hàng năm phòng tổ chức Công ty kết hợp với các Giám đốc nhà máy Đội trưởng nhà máy tìm 

kiếm, rà soát và trình lên Ban lãnh đạo Công ty những cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, có 

khả năng làm nhóm trưởng trở lên, những cán bộ kỹ thuật có năng lực năng động nhiệt tình trong 

công việc có khả năng quản lý, để Công ty có hướng đào tạo và bổ nhiệm nhiệm vụ mới theo yêu 

cầu của sản xuất kinh doanh. 

 

* CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

+ Thời gian  làm việc: Công  ty tổ chức  làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi  tuần, nghỉ trưa 1 

giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty có trách 

nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động theo quy định của Nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng. 

+ Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, 

những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày 

mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được 

nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại 

Công ty nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép. 

+ Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần 

BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ 

bảo hiểm  theo đúng quy định, còn được hưởng  thêm 05  tháng  lương cơ bản do Bảo hiểm xã 

hội chi trả. 

+ Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ 

công nhân viên.  

 

- CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 

+ Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình 

độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động 

của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song tất cả 

các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp 

với lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động 

sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu 



cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập,trình độ về ngoại ngữ và 

tin học. 

+ Chính sách  thu hút nhân  tài: Công  ty dành chính sách lương, thưởng và những chế độ đãi ngộ 

cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên 

và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty. 

+ Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và 

đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ 

cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ 

công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. 

 

- CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI 

+ Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt 

động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà 

nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Cán bộ công 

nhân viên trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được 

hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. 

+ Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia 

tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng 

đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung. 

+ Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định 

của pháp luật. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để Công đoàn và Đoàn Thanh  niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng  năm cán bộ công nhân 

viên Công ty đều được hưởng chế độ vào các dịp lễ, tết. 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền như: quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của 

Công ty; quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược 

do ĐHĐCĐ thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám 

đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài 



chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch 

phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; và các quyền khác được 

quy định tại Điều lệ. 

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: 

 Ông Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT 

 Ông Phan Thế Nam Phó Chủ tịch HĐQT 

 Bà Nguyễn Văn Kha Ủy viên HĐQT      

 Bà Nguyễn Thị Hằng Ủy viên HĐQT      

 Ông Hoàng Anh Sơn Ủy viên HĐQT      

  

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN 

- Đại hội đồng cổ đông 

- HĐQT, BKS 

- Website công ty  

- Lưu 

Hưng Yên, ngày 08  tháng 04 năm 2013 

TM. Hội Đồng Quản Trị 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 NGUYỄN VĂN QUẢNG 

 

 






















































