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          THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
  “ Mỗi khách hàng là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết”

    Có một câu châm ngôn, mà theo tôi tất cả các doanh nghiệp đều nói đến: 
“Khách hàng là thượng đế”. Thế nhưng, với Hữu Liên, tôi lại có một quan 
niệm khác. Tôi quan niệm rằng mỗi khách hàng là một người bạn. Đó chính 
là lý do tôi đã chọn tên Hữu Liên cho thương hiệu của mình.
    “Hữu” là tình bạn hữu. “Liên”  là sự liên kết. Đó là sự liên kết của tình bằng 
hữu, một mối quan hệ mà ở đó niềm tin và chữ Tín phải được đặt lên hàng 
đầu.
    Vì niềm tin, chúng tôi đặt mình vào vị trí của bằng hữu để tìm đến sự hài 
lòng cho những sản phẩm chất lượng và một thương hiệu uy tín. Vì chữ 
“Tín” của thương hiệu, trong từng sản phẩm, dù nhỏ nhất, chúng tôi đều gửi 
vào đó một lời cam kết về những sản phẩm “chất lượng thép, uy tín vàng”
    Gần 30 năm xây dựng và phát triển, niềm tin và chữ tín của thương hiệu 
Hữu Liên đã vươn tầm ra thế giới. Thành công ấy đã phần nào khẳng định 
quan niệm của chúng tôi trong kinh doanh: “mỗi khách hàng là một bằng 
hữu, và mỗi sản phẩm là một lời cam kết”.
    Với thế và lực hiện có, tôi tin rằng Hữu Liên sẽ trở thành một trong những 
thương hiệu thép hàng đầu tại Việt Nam và tiến tới phát triển thành một tập 
đoàn đa nghành mang tầm vóc khu vực và quốc tế với thương hiệu Việt.
                                                                      Trân trọng cảm ơn
                                                                Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
                                                                 
                                                                           Trần Xảo Cơ



II.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     1. Quá trình phát triển và những sự kiện quan trọng

      Năm 1978, Thương hiệu Hữu Liên chính thức có mặt trên thị trường với mô hình 
hoạt động của một cơ sở sản xuất các loại phụ tùng xe đạp, xe máy như: xích, líp, 
căm xe. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi thuở đó sản xuất 
những sản phẩm phụ tùng cho xe máy, xe đạp. Chỉ trong vòng hai năm, cơ sở sản 
xuất được mở rộng với hơn 100 nhân viên. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
Việt Nam, tổ sản xuất Hữu Liên phát triển mạnh về cả sản lượng lẫn quy mô sản 
xuất và trở thành Xí Nghiệp Tư Doanh Hữu Liên.

    Đến ngày 4/4/1992, Xí Nghiệp Tư Doanh Hữu Liên lấy tên doanh nghiệp Tư Nhân 
Hữu Liên, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực sản xuất sản 
phẩm cơ khí tiêu dùng, cán kéo kim loại đen, sản xuất nhựa, sản xuất ống thép các 
loại, kinh doanh thương mại mua bán phục vụ sản xuất, đại lý ký gửi hàng hóa. 
Bảy năm sau đó, khi những cơ sở ống thép bắt đầu có mặt ở Việt Nam thì Hữu Liên 
Á Châu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên có thể sản xuất ống thép với quy mô 
công nghiệp.

    Ngày 20/4/2001 mang một dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển của Hữu 
Liên Á Châu khi công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với 
trụ sở chính đặt tại KE A2/7 Tân Kiên Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
Tp. HCM( theo giấy CNĐKKD số 4103000385 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí 
Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng với 9 cổ đông sáng lập). Cho đến thời điểm hiện 
nay, ống thép là sản phẩm chủ lực của công ty Hữu Liên Á Châu với doanh thu và 
sản lượng hàng năm của ngành hàng ống chiếm trên 2/3 tổng doanh thu của nhà 
máy. Sản phẩm ống thép của công ty phong phú với các sản phẩm như ống thép 
tròn, oval, ống chữ D, ống vuông. Độ dày ống hiện nay của công ty sản xuất cũng 
đa dạng, từ 0.7 mm đến 3.5mm với nhiều quy cách khác nhau tương ứng với nhu 
cầu của khách hàng.
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     Năm 2002, Công ty tăng vốn điều lệ lên 30 
tỷ đồng. Năm 2003 Công ty nâng mức vốn lên 
60 tỷ đồng. Đến năm 2004, vốn điều lệ Công ty 
đã đạt mức 100 tỷ đồng và năm 2006, để đáp 
ứng nhu cầu thị trường và mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ Công ty được 
nâng lên đến 140 tỷ đồng . 

Hình thành & phát triển

      Năm 2007 là năm Công ty có nhiều sự kiện quan trọng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho Công ty tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh. Công ty 
đã ký kết hợp tác chiến lược với 6 nhà đầu tư chiến lược là các ngân hàng 
và Công ty tài chính để tăng vốn điều lệ lên 190 tỷ đồng đầu tư cho Dự án 
dây chuyền cán ủ mới nhằm chủ động hơn trong vấn đề nguyên vật liệu. 
Công ty cũng đã mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh sang một số lĩnh 
vực mới như: Kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính. Ngoài ra, để sản 
xuất thêm các sản phẩm ứng dụng từ thép và inox, Công ty đã góp vốn 
thành lập Công ty CP Minh Hữu Liên với vốn góp chiếm 61,54% tổng vốn 
điều lệ. 

     Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 9001 : 2000 với Giấy chứng nhận số HT 508.03.17 do Trung tâm 
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACER cấp . Về hoạt động kinh doanh 
và phân phối sản phẩm, Công ty có hệ thống đại lý rộng khắp cả nước, sản 
phẩm của Hữu Liên Á Châu đã được tín nhiệm tại thị trường trong nước, 
đồng thời đã xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á. 

 2. Định hướng phát triển

 Tiếp tục khẳng định Hữu Liên Á Châu là một trong những nhà sản xuất  
ống thép hàng đầu về quy mô, chất lượng và thị phần tại Việt Nam. 

Cam kết từng bước nâng cấp quy trình quản trị doanh nghiệp, hướng tới 
tiêu chuẩn quốc tế.

Tập trung đầu tư chiều sâu cho việc phát triển công nghệ, liên tục đào tạo 
để nâng cao trình độ công nhân, có chính sách thu hút nhân tài nhằm tạo 
dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển 
bền vững cho toàn công ty.
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       3.Triết lý kinh doanh

     * Gia tăng sản lượng
    Sản lượng tăng liên tục qua các năm là biểu hiện cho sự phát triển không ngừng 
của công ty. Công ty luôn xem trọng việc tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách 
hàng cũ đồng thời mở rộng các kênh phân phối, các đối tượng khách hàng với mục 
tiêu trở thành doanh nghiệp có sản lượng ống thép đứng đầu cả nước.
     
     * Cải tiến chất lượng
     Đi đôi với sản lượng là chất lượng. Với nhiều năm phát triển, Hữu Liên được biết 
đến với một thương hiệu thép uy tín, một sản phẩm thép chất lượng. Công ty luôn tự 
ý thức rằng chất lượng chính là sự sống còn và là ưu thế cạnh tranh của công ty trên 
thị trường thép hiện nay.
     
     * Dịch vụ gia tăng
    Những dịch vụ gia tăng hợp lý, linh hoạt của Hữu Liên Á Châu là thế mạnh cạnh 
tranh của công ty trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Các dịch vụ có thể kể 
đến như hỗ trợ chuyên chở, hỗ trợ công nợ, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ bảo hành… Công 
ty hiện đang xây dựng bộ phận chuyên chăm sóc và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng 
về một sản phẩm thép chất luợng.
     
      4. Sứ mệnh và tầm nhìn

     * Sứ mệnh
     - Trở thành một thương hiệu thép dẫn đầu cả nước, với sản lượng và thị phần 
không ngừng tăng qua các năm.
       - Mở rộng xuất khẩu sản phẩm và xuất khẩu thương hiệu ra tầm khu vực và vươn 
mình ra thế giới.

     * Giá trị cốt lõi
    Giá trị cốt lõi của Hữu Liên Á Châu được đan xen và thể hiện rõ ràng thông qua 4 
yếu tố sau:
     - Ban lãnh đạo: là sự giao thao giữa kinh nghiệm thế hệ người đi trước cùng kiến 
thức và sức bật của thế hệ trẻ đi sau. Ban Lãnh Đạo vẫn đang được mở rộng thông 
qua việc mời gọi các người tài góp sức để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển ngày 
càng cao của công ty.



      - Lời hứa: “Chất lượng thép, uy tin vàng”, lời hứa đó được Hữu Liên Á Châu thực 
hiện triệt để từ khi mới thành lập. Trong ngành hàng thép hiện nay, chất lượng sản 
phẩm của Hữu Liên Á Châu được khách hàng đánh giá cao và lấy làm tiêu chuẩn để 
so sánh khi mua sản phẩm.
     - Khách hàng: Là công ty đầu tiên của Việt Nam sản xuất ống thép với quy mô 
công nghiệp, sau nhiều năm phát triển không ngừng, Hữu Liên Á Châu đã có một đội 
ngũ khách hàng đông đảo, trung thành và rộng khắp đất nước.
      - Nhân Sự: Với hơn 600 nhân viên chuyên nghiệp, trung thành, Hữu Liên Á Châu 
như có một điểm tựa vững chắc cho sự phát triển không ngừng của mình.
     
      5.Các mục tiêu của giai đoạn 2011-2013:

      Theo nhận định của Hiệp hội thép Việt Nam ( VSA ) nếu các chính sách điều chỉnh 
kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện kích cầu đầu tư và xây dựng phát huy tác dụng, ngành thép 
sẽ tăng trưởng từ 2% đến 5% cho những năm tiếp theo.

     Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam vẫn xác định định hướng phát triển của ngành 
thép Việt Nam căn cứ vào quyết định số : 145/2007/QĐ_TTg qui hoạch ngành thép 
giai đoạn 2007-2015, có xem xét tới năm 2025 với mục tiêu và sản lượng cụ thể như 
sau :

(Trong đó ngành thép chiếm khoảng 8%, ngành thép cuộn, tấm cán nóng, cán 
nguội chiếm khoảng 44%) 

Năm 2010 2015 2025

Nhu cầu thép 
  ( triệu tấn ) 

12 16 25

Hình thành & phát triển



Hình thành & phát triển

     Căn cứ vào những nhận định như  trên. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh 
doanh của công ty tới năm 2013 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

I. Tổng doanh thu

II. Lợi nhuận sau thuế

2.900 tỷ 3.200 tỷ 3.500 tỷ

     140 tỷ 160 tỷ 180 tỷ

III. Chia cổ tức

*  Tiền mặt

*  Cổ phiếu

  15% 15% 15%
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 III.TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
     1. Cơ cấu tổ chức 
    
      * Đại hội đồng cổ đông
     Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 
định cao nhất của công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được 
luật pháp và điều lệ công ty quy định.

      * Hội đồng quản trị
      Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông.
      Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm.

      * Ban kiểm soát
      Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành công 
ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo 
cáo tài chính. 
     Ban kiểm soát có 3 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội 
đồng quản trị.

      * Ban Tổng Giám đốc
     Ban tổng giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh 
doanh và Giám đốc sản xuất – kỹ thuật.
     Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc 
Tài chính, Giám đốc Sản xuất - Kỹ thuật.

      * Phòng kinh doanh
      Nhận đơn hàng; Bán hàng; Nhận thông tin phản hồi từ khách hàng; Giải quyết các 
khiếu nại, đàm phán với khách hàng.

      * Phòng hành chính
      Giải quyết các vấn đề về nhân sự; phụ trách lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
cho công nhân viên Công ty.

      * Phòng quản lý chất lượng
     Theo dõi và quản lý chất lượng của nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm; kiểm tra 
chất lượng sản phẩm từ khâu mua vật tư đến khâu nhập kho thành phẩm; đảm bảo 
hàng hoá, sản phẩm, nguyên vật liệu đáp ứng đủ chất lượng; trên cơ sở đó cấp giấy 
chứng nhận chất lượng cho sản phẩm khi xuất xưởng.

      * Kho thành phẩm
      Lưu giữ và bảo quản thành phẩm.

      * Kho vật tư
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     Lưu giữ và bảo quản nguyên vật liệu.

     * Phân xưởng sản xuất
     Thực hiện sản xuất theo kế hoạch các loại sản phẩm.

     * Phòng kế toán
     Các công việc liên quan đến kế toán; thực hiện các chức năng quản lý tài chính kế 
toán theo qui định; thiết lập và lưu giữ hồ sơ; cung cấp số liệu cho các bộ phận và các 
cơ quan chức năng

     * Phòng thống kê
     Thống kê số liệu để cung cấp dữ liệu cho Phòng kế hoạch lập kế hoạch.

     * Phòng kế hoạch
     Lập kế hoạch sản xuất và bổ sung những đơn hàng mới; theo dõi tình hình nguyên 
liệu để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo tình hình thực tế; theo dõi và xúc 
tiến công tác bảo trì, sửa chữa tại đơn vị phụ trách; giải quyết các sự cố trong đơn vị; 
hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất để đảm bảo chế độ an toàn lao động, phòng 
chống cháy nổ; hướng dẫn công việc, thủ tục và kế hoạch kiểm soát chất lượng.

     * Hội đồng kỹ thuật
    Giám sát tình hình thực hiện công tác bảo trì tại các phân xưởng sản xuất, tổ sửa 
chữa; Điều phối và giám sát công tác sửa chữa; tổng hợp kế hoạch sửa chữa lớn, lắp 
đặt và nghiệm thu thiết bị trước khi đưa vào sản xuất; quản lý công tác bảo trì sửa 
chữa do bên ngoài thực hiện; lập kế hoạch bảo trì máy móc đúng định kỳ; lưu trữ các 
tài liệu kỹ thuật của Công ty; bảo quản các dụng cụ, thiết bị được giao.

Tổ chức và nhân sự
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2. Tóm tắt lý lịch của Ban Giám Đốc

               

               

               

Ông Trần Tuấn Nghiệp : Tổng Giám Đốc 

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1979
Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
CMND: 023097413, ngày cấp: 07/10/2003, nơi cấp: CA TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Hoa
Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc
Địa chỉ thường trú: 5-7 Trần Điền, P.10, Q.5, TP.HCM
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3877 00 62 
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA – Mỹ)
Quá trình công tác
    + Từ 2002 - 2007:   Giám đốc Điều hành Công ty CP Hữu Liên Á Châu
                                    Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu
    + Từ 2007 đến nay:Tổng Giám đốc Công ty CP Hữu Liên Á Châu
                                    Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu
                                    Chủ tịch HĐQT Công ty CP Minh Hữu Liên

Tổ chức và nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ

Trần Tuấn Nghiệp                   Tổng Giám Đốc

Trần Tuấn Minh                            Giám Đốc Kỹ Thuật

Bùi Quang Hiệp                            Giám Đốc Kinh Doanh

Phan Văn Dũng                            Giám Đốc Tài Chính

1

2

3

4



Ngày tháng năm sinh: 24/06/1983

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh 

CMND: 023543525, ngày cấp: 15/06/1998, CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3877 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác

+ Từ 2003 đến 2007: Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 2007 đến nay  : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu

                                   Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên

Tổ chức và nhân sự

14

Ông Trần Tuấn Minh : Giám Đốc Kỹ Thuật
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Tổ chức và nhân sự

Ông Bùi Quang Hiệp : Giám Đốc Kinh Doanh

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1966

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

CMND: 022020288, cấp ngày 5/10/1999, nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3788 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

+ Từ 1990 đến 1991: Kế toán tổng hợp Hợp Tác Xã Tín Dụng Bà Quẹo

+ Từ 1992 đến 2001: Kế toán Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên

+ Từ 2001 đến 2/2007: Phó giám đốc kinh doanh Công ty CP Hữu Liên Á

Châu

+ Từ 2/2007 đến nay :Giám đốc kinh doanh Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 4/2007 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu



Ngày tháng năm sinh: 03/02/1965

Nơi sinh: Bến Tre

CMND: 021630403, cấp ngày 25/12/2003,nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 442/300B Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3877 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

+ Từ 1988 – 1992:   Kế toán trưởng Xí Nghiệp Vận Tải Quận 10

+ Từ 1993 - 2001:    Kế toán trưởng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên (sản

xuất xích xe gắn máy và xích băng tải, phụ tùng xe đạp, xe honda)

+ Từ 2001 - 2002:    Kế toán trưởng Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 2003 - 2006:   Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu

                                 Phó Giám đốc tài chính Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 2006 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu

                                 Giám đốc tài chính Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Tổ chức và nhân sự
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Ông Phan Văn Dũng : Giám Đốc Tài Chính
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Tổ chức và nhân sự
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Phân theo giới tính

Nam

Nữ

Phân theo trình độ
   chuyên môn

Đại học

Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp và CN K.thuật

Phân theo giới tính

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

64

365

64

406

67

442

25

69

335

30

77

363

28

57

424

31/12/2009

31/12/2009

72

577

28

74

547

     3. Số lượng nhân viên và chính sách với người lao động

     * Số người lao động

    -Tính đến 31/12/2009, số lượng người lao động trong công ty là: 649 người. Cơ cấu 
lao động của công ty phân theo giới tính, trình độ chuyên môn được thể hiện trong bản 
sau:

   

 

       
   * Chính sách với người lao động

     • Chính sách đào tạo
     - Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng,kiến thức cho người 
lao động vì công ty luôn ý thức được rằng nguồn nhân lực là vô cùng quý giá, quyết định 
sự thành công và phát triển của Công ty.

     - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên có thể được tiến hành theo các hình thức 
sau: Đào tạo nội bộ; Mời chuyên gia bên ngoài đến đào tạo tại Công ty hoặc gửi nhân 
viên Công ty dự học các khoá đào tạo tại bên ngoài.

     - Thường xuyên mở các lớp về an toàn lao động, tay nghề, các cán bộ kỹ thuật, quản 
lý điều hành được cử tham gia các buổi hội thảo, học tập nhằm nắm bắt, triển khai và 
ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới.

     - Công ty xây dựng chính sách tiền lương đồng bộ thống nhất, tiền lương được trả 
đúng căn cứ trên mức độ lao động và tính chất công việc, mức đóng góp của người lao 
động. Chính sách tiền lương của Công ty như sau:

     • Lương tháng của cán bộ nhân viên được trả căn cứ theo bảng lương của Công ty 
và các chế độ khác theo qui định của Luật Lao động.
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• Cán bộ nhân viên có thể được điều động làm thêm giờ. Cách tính lương thêm giờ 
và tổng giờ làm thêm trong tháng được thực hiện đúng theo Luật lao động Việt Nam.

• Chế độ nâng bậc lương: Công ty xét duyệt, điều chỉnh lương và tiền công được 
tiến hành vào tháng 7 hàng năm dựa trên các yếu tố và điều kiện xét duyệt nâng lương. 
Ngoài ra, Công ty có chế độ phụ cấp: phụ cấp chức vụ; phụ cấp độc hại đối với công nhân 
làm ở bộ phận sản xuất có tính độc hại; trợ cấp tiền cơm, ...

• Thưởng: Công ty có chính sách thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái 
tham gia sản xuất, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển của 
Công ty. Các hình thức thưởng của Công ty bao gồm: lương tháng 13, thưởng vượt mức 
sản lượng, thưởng cải tiến kỹ thuật….

* Chế độ nghỉ phép, lễ, tết

Công ty thực hiện theo luật định.

* Bảo hiểm và phúc lợi

Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi 
khác của nhân viên theo luật định.

* Tổ chức công đoàn

Công đoàn Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn và các luật liên 
quan khác.

IV. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
   1.Thông tin về hội đồng quản trị và ban kiểm soát

a. Hội Đồng Quản Trị

        Hội đồng quản trị của Hữu Liên Á Châu hiện nay có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 
năm bao gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 uỷ viên.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1 Trần Xảo Cơ Chủ Tịch HĐQT

2 Trần Tuấn Nghiệp Phó Chủ Tịch HĐQT

  3 Đoàn Minh Tiến Thành Viên HĐQT

Thành Viên HĐQT

Thành Viên HĐQT

4 Bùi Quang Hiệp

5 Phan Văn Dũng
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Ông Trần Xảo Cơ – Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Ngày tháng năm sinh: 14/11/1948

 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

CMND: 021616925, ngày cấp 7/10/2003, nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3788 00 62 

Trình độ văn hóa: 9/12

Trình độ chuyên môn: Có trên 20 năm kinh nghiệm năm trong ngành sản xuất sản phẩm 
sắt thép

Quá trình công tác :

+ Từ 1978 – 1981: Tổ trưởng Tổ sản xuất Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe 
đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu)

+ Từ 1981 – 1989: Tổ trưởng Hợp tác xã Cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, 
xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu)

+ Từ 1989 – 1991: Giám đốc xí nghiệp tư doanh cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe 
máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu)

+ Từ 1991 – 1996: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, 
xích băng tải và kinh doanh sắt thép)

+ Từ 1996 – 2001: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên, thực hiện dự án liên 
doanh với Công ty Shiuh Cherng (Đài Loan) sản xuất ống thép tại Việt Nam

+ Từ 2001 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty C-P Hữu Liên Á Châu.

 Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: 
              Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hữu Liên Á Châu

              Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên

             
       Số CP nắm giữ (thời điểm 16/03/2010): 6.000.000 cổ phần, chiếm 18.29 % vốn điều lệ 
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                         ***
Ông Bùi Quang Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1966

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

CMND: 022020288, cấp ngày 5/10/1999, nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3788 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

+ Từ 1990 đến 1991: Kế toán tổng hợp Hợp Tác Xã Tín Dụng Bà Quẹo

+ Từ 1992 đến 2001: Kế toán Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên

+ Từ 2001 đến 2/2007: Phó giám đốc kinh doanh Công ty CP Hữu Liên Á

Châu

+ Từ 2/2007 đến nay : Giám đốc kinh doanh Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 4/2007 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Giám đốc kinh doanh Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Số CP nắm giữ (thời điểm 16/03/2010): 120.000 cổ phần, chiếm 0.37% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 120.000 cổ phần, chiếm 0,37% vốn điều lệ
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Ông Phan Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1965

Nơi sinh: Bến Tre

CMND: 021630403, cấp ngày 25/12/2003,nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 442/300B Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3788 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

  + Từ 1988 – 1992: Kế toán trưởng Xí Nghiệp Vận Tải Quận 10

  + Từ 1993 - 2001:  Kế toán trưởng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên (sản xuất xích   
xe gắn máy và xích băng tải, phụ tùng xe đạp, xe Honda)

  + Từ 2001 - 2002: Kế toán trưởng Công ty CP Hữu Liên Á Châu

  + Từ 2003 - 2006: Thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu

                               Phó Giám đốc tài chính Công ty CP Hữu Liên 

TT cổ đông & quản trị CT
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b. Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát của Hữu Liên Á Châu hiện có 3 thành viên, gồm 1 trưởng ban và 2 thành 
viên.

  STT       HỌ TÊN                                           CHỨC VỤ

     1      Khưu Kim Hòa                               Trưởng ban kiểm soát

     2      Lê Anh Hải                               Thành viên BKS

     3      Phạm Trần Ái Trung                    Thành viên BKS

 
                      Khưu Kim Hòa - Trưởng Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1948

Nơi sinh: TP.HCM

CMND: 020869759, cấp ngày 26/04/1997, nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 243 Đường số 7, phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3788 00 62 

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Có kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán và cơ khí.

Quá trình công tác:

+ Từ 1980 – 1985 : Kế toán Tổ Hợp Vĩnh Hợp (sản xuất nam hoa (căm) xe đạp)

+ Từ 1985 – 1992 : Tổ trưởng Tổ Hợp Nhật Tảo (sản xuất gia công hộp thiết cho 
xí nghiệp Dược Phẩm Quận 11)

          + Từ 1992 – 1995 : Kế toán công ty TNHH Tam Hòa (kinh doanh thương mại sắt 

           thép)                           

+ Từ 1995 – 1997 : Quản đốc xưởng ống thép Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên
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+ Từ 1997 – 2003 : Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên

+ Từ 2003 – 2005 : Phó giám đốc Công ty CP Hữu Liên Á Châu

+ Từ 2005 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

              Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 16/03/2010): 118.600 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 118.600 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ

-                                                                   

                                  ***
                  Ông Lê Anh Hải – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 16/03/1973

Nơi sinh: Hà Sơn Bình

CMND : 361434136, cấp ngày 03/03/2006, nơi cấp: CA TP.Cần Thơ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Sơn Bình

Địa chỉ thường trú: 963 Hậu Giang, Chung cư Bình Phú, Lầu 6, Nhà Bè, F.11, Q.6 TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 3977 0755

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 1995 – 2000: Điều hành thương mại Cty Liên doanh Sơn Cao Cấp APC

TT cổ đông & quản trị CT
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+ Từ 2000 - 2004: Giám đốc bán hàng khu vực Cty SC. Johnson & Son Việt Nam.

+ Từ 2004 - 2006: Giám đốc bán hàng vùng Cty Colgate Palmolive Việt Nam

+ Từ 2006 – 05/2007: Giám đốc bán hàng TP.HCM Cty GlaxoSmithKline.

+ Từ 6/2007 – 9/2007: Trưởng Phòng nghiên cứu phát triển thị trường Cty CP

   Hữu Liên Á Châu

+ Từ 9/2007 đến nay: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Hữu Liên Á

   Châu

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

   Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Hữu Liên Á Châu

Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 16/03/2010): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

                           ***
      Ông Phạm Trần Ái Trung – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 15/05/1978

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

CMND: 023274620, cấp ngày 09/09/1995, nơi cấp: Công an TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 106 Lô A, chung cư Ân Quang, Phường 09, Quận 10, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0903 880 440

Trình độ văn hóa: 12/12

TT cổ đông & quản trị CT
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V. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2009 & 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2010.

       * KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2009

Năm 2009 đã có nhiều tác động tích cực  đối với nền kinh tế thế giới nói 
chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Kinh tế nhiều nước đã phục hồi và đã 
có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tuy nhiên tình trạng suy giảm ở nhiều ngành công 
nghiệp sử dụng thép lớn như ô tô, đóng tàu, công nghệ điện tử, gia dụng…vẫn 
còn chưa được khắc phục nên các nước xuất khẩu thép lớn như Nhật, Hàn Quốc 
và đặc biệt là Trung Quốc lượng thép tồn kho rất lớn, tiêu thu chậm buộc chính 
phủ Trung Quốc phải áp dụng nhiều biện pháp để giảm giá và tăng cường xuất 
khẩu. Vì vậy thị trường thép thế giới vẫn chưa có nhiều chuyển biến chưa tích 
cực.

Ngành thép của Việt Nam năm 2009, là ngành được hưởng lợi trực tiếp 
từ gói kích cầu của chính phủ. Do đó mức tăng trưởng của ngành thép năm 2009 
đã tăng 10% so với năm 2008 và ước tính tổng nhu cầu sản lượng thép năm nay 
sẽ vào khoảng 12 triệu tấn.

Trong xu thế đó, Công Ty cổ phần Hữu Liên Á Châu đã vươn lên, đẩy 
mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra một kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2009 
với nhiều thành công.

 

* CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG 2009

      1. Dự án nhà xưởng thép Hữu Liên

STT

1

2

3

4

Doanh thu thuần 1.823,00 2.555,41 140%

95,67 94,60 99%

23,63 27,34  116%

70,90 66,03 93%

Lợi nhuận trước thuế

Nộp ngân sách nhà nước

Lợi nhuận sau thuế

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
 NĂM 2009
  

THỰC HIỆN
  NĂM 2009
      

TH 2009/
KH 2009

ĐVT: TỶ ĐỒNG
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STT

1

2

3

4

Doanh thu thuần 2.600.00

160,00

40,00

120,00

Lợi nhuận trước thuế

Nộp ngân sách nhà nước

Lợi nhuận sau thuế

CHỈ TIÊU  KẾ HOẠCH
  NĂM 2009
    

       - Nhà máy sản xuất ống mạ kẽm sẽ sản xuất thử vào quý IV năm 2010 và 
chính thức đưa sản phẩm ra thị trường vào quý I năm 2011.
       - Di dời nhà máy cũ về khu công nghiệp Phú An Thạnh, Long An vào đầu 
quý I năm 2011.
       - Tiến hành khởi công khu phức hợp Hữu Liên trong quý I năm 2011.

ĐVT: TỶ ĐỒNG
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VI. BÁO CÁO CỦA HĐQT & BGĐ

     PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 THỰC 

HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 15/05/2009

     Năm 2009 vừa qua đã khép lại cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới và mở 
ra bước tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói 
riêng .Các chính sách vĩ mô của chính phủ như thực hiện các gói kích cầu cho nền kinh 
tế, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, cũng như các 
chính sách tiết kiệm chi tiêu của chính phủ ….đã tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho nền 
kinh tế Việt Nam và cũng là điều kiện cần và đủ để góp phần làm hồi phục hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp . 

    Trong xu thế đó, Công Ty cổ phần Hữu Liên Á Châu đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 
tạo ra một kết quả sản xuất kinh doanh với kết quả sau : 

Chỉ TiêuSTT Kế Hoạch
Năm 2009

Thực Hiện
Năm 2009
 

Doanh thu thuần1 1.823,00 2.555,41 140%

TH 2009/
KH 2009

Lợi nhuận trước thuế2 95,67 94,60 99%

Nộp ngân sách nhà nước3 23,63 27,34 116%

Lợi nhuận sau thuế4 70,90 66,03

2,83 2,64 93%

93%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận5

Quỹ khen thưởng

  + Chi cổ tức bằng tiền mặt

* Bù đắp chi phí lỗ và các khoản
đã chi tồn đọng năm 2009

28,50 15,20

  + Chi bổ sung 7% cổ tức-
     đợt 2

- 22,96

1,41 1,32

23,919

94%Quỹ phúc lợi

1,41 -Thưởng đạt và vượt kế hoạch 2009

3,3 triệu 1,41 1,41Thu nhập bình quân người/ tháng6

ĐVT: TỶ ĐỒNG
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      Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009, HĐQT và BGĐ 
đã triển khai và thực hiện theo nghị quyết của đại hội như sau :

1. Về kế hoạch di dời nhà máy : 

      - Công ty đã tiến hành nhận mặt bằng 11 ha tại Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh , 
huyện Bến Lức , tỉnh Long An .
 - Tháng 3-3-2010, Công ty đã động thổ xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ .
 - Tháng  9 – 2010, sẽ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất sản phẩm đầu 
tiên. 

2. Về kế hoạch xây dựng khu phức hợp Hữu Liên Á Châu :

      Công ty đã được UBND Quận Bình Tân duyệt qui hoạch tổng thể  1/500 của Trung 
Tâm Thương Mại và Căn Hộ thuộc phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân theo thông 
báo số 229/TB-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2010

3. Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát thị trường với COLLIER 
INTERNATIONAL để khảo sát chi tiết thị trường bất động sản và phân khúc thị 
trường khu vực. Sau khi thực hiện tư vấn khảo sát thị trường, Công ty sẽ tiến hành 
ký hợp đồng thiết kế chi tiết khu phức hợp với công ty TNHH CPG (Singapore).

4. Hoàn thành nâng cấp 6 dây chuyền sản xuất ống Inox, nâng sản lượng lên 700 
tấn/tháng.

5. Hoàn thành công tác lắp đặt và nghiệm thu  2 dây chuyền cán nguội, chính thức đưa 
vào vận hành .

6. Tháng 08-2009, thành lập Công ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên, với tỷ lệ 
sở hữu của Công ty CP Hữu Liên Á Châu là 100%, số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ 
đồng .

7. Tháng  12 năm 2009, Công ty cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 190 tỷ lên 
328 tỷ đồng bao gồm : 

a. Phát hành 3.800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/ cổ phần, để thưởng cho cổ 
đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1

b. Phát hành 10.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/ cổ phần, giá phát hành là 
20.000 đ, thu về 200 tỷ đồng.

    Số tiền thu về của đợt phát hành này sẽ được sử dụng vào mục đích phát triển

sản xuất sản phẩm ống thép mạ kẽm.

Báo cáo của HĐQT 
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PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH 
DOANH NĂM 2010

        Năm 2010, nền kinh tế nước ta đã bước vào ổn định. Tuy nhiên trong năm nay, cũng 
có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN :

1. Ưu đãi thuế VAT 5% hết hiệu lực, làm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm

2. Các chương trình kích cầu của nhà nước cho các DN SX kinh doanh hết hạn

3. Các yếu tố đầu vào của giá thành đều tăng : giá nguyên liệu thép – giá điện – giá 
nước – giá xăng dầu – chi phí tiền lương làm ảnh hưỏng đến giá thành sản xuất của 
Công ty .

       Các yếu tố khác như : tỷ lệ lạm phát, tỷ giá ngoại tệ tăng cũng là yếu tố làm hạn chế 
sức tiêu thụ của thị trường.

       Bên cạnh những yếu tố trên là những nhân tố khác hỗ trợ tích cực lĩnh vực tiêu thụ sản 
phẩm của DN : lĩnh vực xây dựng và bất động sản sôi động trở lại với hàng loạt dự

án được khởi công, các ngành sản xuất sản phẩm thép xuất khẩu phục hồi. 

     Trên cơ sở đánh giá tình hình như trên, HĐQT và BGĐ đã đề ra phương hướng và 
nhiệm vụ họat động sản xuất kinh doanh cho năm 2010 như sau :

      1. Tiếp tục kế hoạch di dời nhà máy từ Quận Bình Tân TPHCM về Khu Công Nghiệp 
Phú An Thạnh, tỉnh Long An :

           a. Hoàn  thành giai đoạn 1 xây dựng nhà máy Thép Hữu Liên tại khu công nghiệp 
Phú An Thạnh, tỉnh Long An, chính thức đưa sản phẩm ống thép mạ kẽm ra thị 
trường vào quí I năm 2011 .

         b. Tiếp nhận, lắp đặt và triển khai dây chuyền sản xuất sản phẩm ống thép mạ   
kẽm vào quí 3 năm 2010 .

           c. Chuẩn bị kế hoạch xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2 để di dời nhà máy bắt đầu          
từ quí I- năm 2011

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng khu phức hợp Hữu Liên Á Châu với các hạng 
mục như sau :

          a. Tiến hành công tác định giá khu đất 7 ha tại Quận Bình Tân làm cơ sở triển 
khai dự án

           b. Hoàn thành công tác khảo sát thị trường và  công tác thiết kế chi tiết khu phức    
hợp Hữu Liên Á Châu 

               c. Hoàn chỉnh hồ sơ kêu gọi đầu tư cho khu phức hợp. 

Báo cáo của HĐQT 
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3. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên Thép Hữu Liên đặt tại khu Công Nghiệp 
Phú An Thạnh – Long An từ 10 tỷ lên 100 tỷ đồng để phục vụ triển khai dự án sản 
xuất ống mạ kẽm .

4.Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng nhằm tạo nguồn vốn : 

           a. 200 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng giai đoạn 1 khu phức hợp Hữu Liên Á

 Châu

           b. Phần còn lại bổ sung vốn lưu động để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn

 vốn hoạt động của công ty, giảm bớt chi phí hoạt động tài chính.

5. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2010:

Báo cáo của HĐQT 

CHỈ TIÊUSTT

Doanh thu thuần1 2.600,00

KẾ HOẠCH
NĂM 2010

Lợi nhuận trước thuế2 160,00

Nộp ngân sách nhà nước3 40,00

Lợi nhuận sau thuế4

6,00

66,40

120,00

Kế hoạch phân phối lợi nhuận5

Quỹ khen thưởng

  + Chi cổ tức bằng tiền mặt

3,00

2,40

Quỹ phúc lợi

Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị nếu đạt 
và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010

42,20Bổ sung quỹ phát triển sản xuất

4 triệuThu nhập bình quân người/ tháng6

ĐVT: TỶ ĐỒNG
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       Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất 
kinh doanh của công ty CP HLAC năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 cũng như 
định hướng kế hoạch kinh doanh tới năm 2013. Xin báo cáo đại hội được rõ và xin các đại 
biểu cho ý kiến đóng góp thêm để công ty ngày càng hoàn thiện hơn trong quá trình xây 
dựng và phát triển.

     Trân trọng kính chào ! 

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                Trần Tuấn Nghiệp

                                                               -                      

Báo cáo của HĐQT 

PHẦN 3 : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA   
CÔNG TY HLAC TỚI NĂM 2013
     
    Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội Đồng Quản Trị hướng kế hoạch 
của công ty tới năm 2013 cụ thể như sau:



huu lien asia corporation
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Báo cáo tài chính

Công ty trách nhiệm hữu hạn Emst & Young Việt Nam
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