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I.  THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Thiên Long, tôi xin được gửi tới toàn thể cán bộ công 

nhân viên, quý khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước và các cổ đông lời chúc sức khỏe 

và lòng biết ơn sâu sắc vì sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ chân thành của Quý Vị đã dành cho 

Thiên Long trong nhiều năm qua. 

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn và thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và  

Việt Nam nói riêng. Tỷ lệ lạm phát hai con số, lãi suất cho vay tăng cao cùng với sự biến động 

không ngừng của tỷ giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ đã làm cho không ít doanh nghiệp Việt 

Nam phải đình đốn sản xuất hoặc đi đến phá sản. 

Tập Đoàn Thiên Long chúng ta đã trải qua 30 năm phát triển. Đây là cơ sở vững chắc để  

chứng minh cho sự phát triển ổn định của Thiên Long trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 

bút viết và văn phòng phẩm. Chính vì vậy, tuy có nhiều khó khăn nêu trên song dưới sự lãnh 

đạo và phối hợp nhịp nhàng của Ban Điều Hành, sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể cán bộ 

công nhân viên, Tập Đoàn Thiên Long đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau: 

1. Doanh thu và lợi nhuận năm 2011 tăng cao so với năm 2010. Đặc biệt, thị phần trong và 

ngoài nước đều được mở rộng nhanh chóng; 

2. Tập Đoàn Thiên Long đã có thêm một công ty do Tập Đoàn sở hữu 100% vốn chuyên 

hoạt động sản xuất và thương mại. Đó là Công ty Thiên Long Long Thành; 

3. Năng lực sản xuất của Tập Đoàn đã được nâng cao thông qua việc đầu tư mở rộng hai 

nhà xưởng tại Tập đoàn và tại công ty Thiên Long Long Thành; 

4. Thiên Long đạt “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành hàng văn phòng phẩm tại Vi ệt Nam 

năm 2010” do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam cấp và giải vàng giải 

thưởng Chất Lượng Quốc Gia năm 2011 do Thủ Tướng Chính phủ trao tặng; 

5. Công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên đã được duy trì ổn định trong bối 

cảnh khó khăn của nền kinh tế. 

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2012 được dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn và phức tạp, nhưng 

với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2011, tôi tin rằng Tập Đoàn Thiên Long có đủ 

cơ sở để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ổn định trong năm 2012, tạo tiền đề để chúng ta thực 

hiện thành công mục tiêu chiến lược 5 năm (2010-2014) của Thiên Long: Trở thành tập đoàn 

văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á! 
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II.  TÓM L ƯỢC VỀ CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHI ẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN 

2.1 Hình thành và phát triển 

Năm 1981, Thiên Long ra đời với các sản phẩm bút bi đầu tiên. Mười năm sau, Thiên Long mở 

rộng thị trường bút viết trong cả nước. Năm 2001, sản phẩm Mỹ Thuật, Học Cụ và Dụng Cụ 

Văn Phòng do Thiên Long sản xuất đã chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng.  

Tháng 03 năm 2005, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính thức chuyển đổi thành Công ty 

Cổ phần SX-TM Thiên Long với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong năm 2006, Công ty tăng 

vốn điều lệ lên thành 120 tỷ đồng và vào năm 2008, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 

155 tỷ đồng với tên gọi mới là Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long.  

Ngày 26 tháng 03 năm 2010, cổ phiếu của TLG đã chính thức được niêm yết tại sàn giao dịch 

chứng khoán Tp.HCM. 

30 năm kể từ ngày thành lập 20/11/1981, Thiên Long đã trở thành tập đoàn văn phòng phẩm số 

1 tại Vi ệt Nam và hàng đầu khu vực với 6 công ty hùng mạnh: (1) Công ty Tập Đoàn Thiên 

Long, (2) Công ty Thiên Long Long Thành, (3) Công ty Thiên Long Hoàn Cầu, (4) Công ty 

Tân Lực Miền Nam, (5) Công ty Tân Lực Miền Bắc, (6) Công ty Tân Lực Miền Tây và các văn 

phòng đại diện tại Trung Quốc, Thái Lan và Đông Dương. 

Đầu tư công nghệ sản xuất  

Với phương châm cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, Tập Đoàn Thiên Long luôn chú trọng 

việc đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng và hiện đang sở hữu máy ép nhựa, máy ráp bút,... được 

nhập từ các nước có nền công nghệ cao như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…  

Tập Đoàn Thiên Long đã và đang đầu tư rất mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển 

(R&D) của mình nhằm tạo ra những sản phẩm luôn có mẫu mã mới, chất lượng tốt với nhiều 

tiện ích đặc biệt.   

Bên cạnh đó, Thiên Long còn triển khai ứng dụng hệ thống ERP - SAP nhằm nâng cao hiệu 

quả làm việc toàn Tập Đoàn, tiết kiệm chi phí hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh và mang 

lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp để bảo đảm người tiêu dùng tại Vi ệt Nam cũng 

như trên toàn thế giới luôn có trong tay một sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, an 

toàn cho sức khỏe. Hệ thống sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn Thiên Long đang được vận 

hành theo hệ thống quản lý tích hợp với 5 tiêu chí quản lý quốc tế ISO 9001 (quản lý chất 

lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), OHSAS 18001 (quản lý sức khỏe và an toàn nghề 

nghiệp), SA 8000 (trách nhiệm xã hội) và ISO 17025 (kiểm soát phòng thí nghiệm). Song song 

với 5 tiêu chí này, Tập Đoàn còn áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật tạo môi trường làm việc an 
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toàn và thoải mái cho CBCNV trong nhiều năm qua. Đó là hệ thống xử lý khí tươi được trang 

bị tại 2 nhà máy trực thuộc Tập Đoàn và Công ty Thiên Long Long Thành, không gây ô nhiễm 

môi trường, hệ thống xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn quy định,...  

Phát triển nguồn nhân lực 

Tập Đoàn Thiên Long đã  không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý hiện hữu đồng thời 

áp dụng các chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút nguồn lực cấp cao bên ngoài, kiện toàn đội 

ngũ quản lý, điều hành, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai của Tập Đoàn. 

Hiện tại, Ban Quản lý cấp cao của công ty được đào tạo bài bản trong và ngoài nước và có kinh 

nghiệm phù hợp với vị trí công tác. Song song đó, công ty cũng có được đội ngũ cán bộ cấp 

trung đã qua đào tạo và đội ngũ công nhân viên lành nghề, tận tụy trong công việc…  

Phát triển thương hiệu 

Thiên Long tự hào là thương hiệu số 1 văn phòng phẩm tại Vi ệt Nam và hàng đầu khu vực, 

được người tiêu dùng bình chọn là vị trí số 1 trong ngành văn phòng phẩm trong 16 năm liền từ 

năm 1997 đến 2012; Đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt liên tục từ năm 2003 đến 2011; giải 

vàng giải thưởng Chất lượng Quốc Gia vào năm 2011; Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh năm 

2006, 2008 và 2010; đạt giải Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành hàng Văn phòng phẩm tại Vi ệt 

Nam năm 2010, …   

Phát triển thị trường 

Sản phẩm Thiên Long có mặt mọi nơi phục vụ cho học tập và làm việc thông qua hệ thống 

phân phối và điểm bán phủ khắp 63/63 tỉnh thành của hơn 135 nhà phân phối và 45.000 điểm 

bán, 2 tổng kho tại Mi ền Nam và Miền Bắc; người tiêu dùng có thể tìm thấy sản phẩm Thiên 

Long ở bất kì nơi nào tại Vi ệt Nam. Ngoài kênh phân phối truyền thống, Tập Đoàn cũng đã 

thiết lập và triển khai bán hàng trên kênh thương mại hiện đại như Metro, BigC, Lotte Mart, 

Maximark, chuỗi nhà sách …, kênh bán hàng cho các doanh nghiệp và bán hàng qua mạng. 

Ngoài ra, Tập Đoàn Thiên Long còn có chuỗi cửa hàng mang thương hiệu FlexOffice chuyên 

bán lẻ văn phòng phẩm và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật văn phòng đến tận tay người tiêu dùng 

trên toàn quốc Việt Nam. Tập đoàn thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho nhân viên 

bán hàng quy mô toàn Tập Đoàn và cho từng khu vực nhằm đảm bảo kỹ năng bán hàng chuyên 

nghiệp nhất, truyền đạt thông tin đến khách hàng một cách chính xác nhất. Do đó, Thiên Long 

luôn có mức tăng trưởng doanh thu gần 30% mỗi năm. Năm 2011 doanh thu Tập Đoàn ước 

tính khoảng 50 triệu USD. 

Cùng lúc, hoạt động kinh doanh xuất khẩu cũng được đầu tư mạnh mẽ, từ đội ngũ nhân sự đến 

những sản phẩm thiết kế riêng dành cho từng thị trường khác nhau trên thế giới cũng như việc 
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thường xuyên tham dự các hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại hàng năm.Thiên Long đã xuất 

khẩu sang hơn 30 nước của 5 châu lục: Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đan Mạch, Thụy Sĩ, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, ...), Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mexico), Châu Đại Dương (Úc), Châu Phi 

(Algerie, Ai Cập), Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, các nước ASEAN,...). Bên cạnh đó, Tập 

Đoàn Thiên Long đã thiết lập văn phòng đại diện tại Trung Quốc, Thái Lan và Đông Dương 

nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế. Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong doanh thu 

toàn Tập Đoàn không ngừng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng doanh số xuất khẩu bình quân gần 

50% mỗi năm. 

Phục vụ cộng đồng 

Tập Đoàn thực hiện Chương trình Tư Vấn Mùa Thi và Tiếp Sức Mùa Thi từ năm 2002 đến năm 

2011 nhằm hỗ trợ và tư vấn cho các thí sinh tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng hàng năm; xây 

trường cho các em học sinh ở các khu vực có điều kiện khó khăn; thực hiện chương trình “Góp 

Bút Thiên Long Cùng Bạn Đến Trường” để xây dựng quỹ học bổng cho các em học sinh 

nghèo; thực hiện chương trình “Ngày Hội Thư Ký” nhằm mang lại niềm vui và cung cấp thông 

tin hỗ trợ công việc cho giới văn phòng… Ngoài ra, Tập Đoàn Thiên Long còn thực hiện các 

chương trình xã hội khác như gây quỹ mổ tim, tặng trống trường, các chương trình học đường 

khác,... 

2.2 Sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Sứ mệnh của Tập Đoàn Thiên Long 

 “Cung cấp văn phòng phẩm, bút viết phục vụ cho việc học và chinh phục đỉnh cao tri thức”. 

Giá trị cốt lõi của Tập Đoàn Thiên Long 

“Tiên phong trong công nghệ và sáng tạo để tạo ra những sản phẩm đột phá phục vụ người 

tiêu dùng, cùng nhau xây dựng cộng đồng Thiên Long phát triển vững mạnh, mang tính 

nhân đạo nhân văn”. 

2.3 Những thành quả giải thưởng, chứng nhận tiêu biểu 

• Đoạt giải vàng giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia năm 2011 do Thủ Tướng Chính 

phủ trao tặng 

• Được người tiêu dùng bình chọn 16 năm liền (từ năm 1997 đến 2012) là “Doanh 

Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” 

• Đoạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Vi ệt”  từ năm 2003 đến 2011 do Hội Các Nhà 

Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam chứng nhận  
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• Nằm trong Top 10 “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Về Trách Nhiệm Xã Hội”  trong 

chương trình Sao Vàng Đất Việt năm 2011 

• Đoạt giải “Th ương hiệu nổi ti ếng nhất ngành hàng Văn phòng phẩm tại Vi ệt 

Nam năm 2010” của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam 

• Được giải thưởng “Doanh Nghiệp Xanh”  do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp năm 2006, 2008, 2010 

• Đoạt giải nhì giải thưởng “Th ực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong l ĩnh vực lao 

động”  năm 2009 do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam cấp 

• Được Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác 

kinh tế quốc tế trao giấy chứng nhận đạt “Doanh nghiệp tổ chức và phát triển hệ 

thống phân phối tốt nhất năm 2008” 

• Chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi” đoạt giải thưởng “Khi T ổ Quốc Cần”  tổ chức lần 

đầu tiên năm 2011 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bình chọn 

2.4 Hoạt động cộng đồng 

Với thông điệp “Sức Mạnh Tri Thức”, các hoạt động xã hội và cộng đồng của Tập Đoàn Thiên 

Long không tách rời môi trường giáo dục và đào tạo, tất cả vì sự nghiệp trăm năm trồng người. 

Thiên Long không chỉ tạo ra những sản phẩm giá trị là công cụ giúp cho mọi người học hỏi tri 

thức, mà còn tạo ra môi trường tri thức, giúp con người có nhiều cơ hội khám phá tri thức dễ 

dàng hơn. 

Các hoạt động cộng đồng nổi bật của Thiên Long trong năm 2011: 

Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 

• Từ năm 2002, Thiên Long phối hợp cùng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Trung Ương Hội Sinh 

Viên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi”. 

Mục đích chương trình nhằm hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh bớt đi được những gánh nặng, 

nỗi lo về phương tiện, cách thức đi lại, nơi ăn ở... trong lần đầu tiên lên các thành phố để dự 

thi. Năm 2011 là năm thứ 10 Thiên Long thực hiện chương trình với quy mô ngày càng mở 

rộng và chuyên nghiệp. “Tiếp Sức Mùa Thi” đã trở thành một chương trình xã hội có sức 

lan tỏa sâu rộng trong cả nước, được đông đảo các thành phần trong xã hội tham gia và hỗ 

trợ tích cực bởi tính thiết thực và tính nhân văn của chương trình. Chương trình đã đoạt giải 

thưởng “Khi Tổ Quốc Cần” tổ chức lần đầu tiên năm 2011 do Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam bình chọn. Hứa hẹn trong năm 2012, năm thứ 11 của chương trình, 
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Thiên Long sẽ cố gắng hết sức để chương trình lớn mạnh hơn cả về chiều rộng lẫn  

chiều sâu 

Học bổng Lê Văn Tám 

Từ năm 1997 đến nay, Thiên Long phối hợp với báo Thiếu Niên Tiền Phong trao học bổng Lê 

Văn Tám cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên cả nước. Tính đến năm 2011,  

Tập đoàn Thiên Long đã trao được hơn 7.000 suất học bổng. 

Chương trình “Vui H ọc Cùng Thiên Long” 

Chương trình “Vui H ọc Cùng Thiên Long” là một chương trình lớn dành cho học đường, 

trong đó bao gồm các chương trình:  

- Chương trình “Vui Cùng Thiên Long”: chương trình dành cho các em học sinh mẫu giáo 

với các hoạt động thi vẽ tranh,… giúp các em thông minh, nhanh nhẹn hơn, ươm mầm cho 

các ước mơ hồng của các em. 

- Chương trình “Góp Bút Thiên Long, Cùng Bạn Đến Trường”:  được thực hiện năm 2008 

tại các thành phố lớn. Qua đó, các bạn học sinh sẽ đóng góp những cây bút Thiên Long đã 

qua sử dụng của mình để xây dựng quỹ học bổng cho các bạn học sinh nghèo hiếu học 

trong trường. Mỗi cây bút quyên góp được Thiên Long ủng hộ 200 đồng vào quỹ học bổng 

của mỗi trường. Thông qua chương trình, các em học sinh còn có thể học được rất nhiều bài 

học bổ ích về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tinh thần 

sáng tạo, tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường. 

- Chương trình “Tri Ân Th ầy Cô”: là thông điệp tri ân từ những người học trò đến thầy cô 

giáo trên cả nước. Chương trình bao gồm các hoạt động thiết thực như làm báo tường, thi 

văn nghệ…giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo và uống nước nhờ 

nguồn của dân tộc.  

Ngoài ra, Tập Đoàn Thiên Long còn thực hiện các chương trình xã hội khác như “Nối Nhịp 

Trái Tim”, cùng Hội Chữ Thập Đỏ tài trợ mổ tim cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tài trợ 

Giải Vô Địch Bóng Bàn Trẻ, Thiếu Niên và Nhi Đồng Toàn Quốc giúp các em rèn luyện  

thân thể… 

Với khẩu hiệu ”Sức Mạnh Tri Thức”, Thiên Long bắt đầu từ những hoạt động tri thức  

thiết thực và mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. 
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2.5 Định hướng chiến lược phát triển 

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập Đoàn Thiên Long sẽ:  

• Phát triển để trở thành tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á nói riêng và 

Châu Á nói chung 

• Tập trung vào kinh doanh quốc tế để thâm nhập vào thị trường thế giới (phát triển hàng hợp 

tác sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu) 

• Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thông qua hàng hợp tác sản xuất, củng cố và đẩy mạnh 

việc mở rộng thị phần thị trường trong nước 

• Tập trung tự động hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất và công suất của các nhà máy 

trong Tập Đoàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm 

• Cải tiến kỹ thuật sản xuất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Tập Đoàn cam kết thực hiện 4 mục tiêu dưới đây thuộc chiến lược 5 năm (2010 – 2014) của 

Tập Đoàn: 

1. Trở thành tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á 

2. Chuyên môn hóa và tự động hóa sản xuất 

3. Phát triển tất cả các kênh thương mại nội địa và kinh doanh quốc tế 

4. Trở thành một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho người lao 

động, đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, lợi nhuận cao nhất cho Tập Đoàn và 

cổ đông. 

Riêng vào năm 2012, trong mọi hoàn cảnh có thể xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam, Tập 

Đoàn phải đảm bảo định hướng phát triển phù hợp các hoạt động nhân sự, kinh doanh sản xuất 

và tài chính. 

Để đạt được các mục tiêu chiến lược trên, Tập Đoàn Thiên Long sẽ tập trung vào: 

a. Phát tri ển thị trường 

Tận dụng lợi thế hiện có về kinh nghiệm sản xuất, công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm 

cao, đặc biệt với thương hiệu Thiên Long được người tiêu dùng tin dùng, Tập Đoàn sẽ gia 

tăng thị phần thông qua đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước.  

Mục tiêu đến năm 2020 : 

- Đứng thứ 1 hoặc 2 tại khu vực Đông Nam Á 
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- Đứng thứ 7 khu vực Châu Á  

b. Tiếp thị 

Đầu tư phát triển thương hiệu, tăng cường hoạt động marketing và doanh số bán hàng ở thị 

trường nước ngoài. 

Củng cố và phát triển hệ thống phân phối trong nước. 

c. Đầu tư  

Xem xét đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực 

cạnh tranh. 

d. Quản lý, kiểm soát 

Phát triển hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) SAP. 

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 

8000, CTPAT (2007). 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các chương trình cải tiến để giảm giá thành trong 

sản xuất và quản lý. 

e. Công nghệ 

Tăng cường tự động hóa trong sản xuất. 

Nâng cấp chất lượng sản phẩm tiêu thụ trong nước theo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ,  

Châu Âu. 

f. Phát tri ển nguồn nhân lực 

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tập Đoàn sẽ tập trung vào: 

- Định biên, đào tạo đội ngũ kế thừa và nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ công nhân, 

nhân viên.  

- Xây dựng sự phối hợp tốt trong tác nghiệp giữa các bộ phận, thúc đẩy sáng tạo, tăng năng 

suất lao động. 

- Tăng cường phúc lợi tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên. 

- Tạo điều kiện cho mọi người lao động trong Tập Đoàn đều có cơ hội sở hữu cổ phần của 

Tập Đoàn nhằm phát huy tinh thần làm chủ và sự gắn bó.  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG                                                              BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 

- 11 - 

III.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Tập Đoàn Thiên Long kết thúc năm 2011 với nhiều kết quả đáng khích lệ!  

Lợi nhuận ròng năm 2011 của Tập Đoàn Thiên Long đạt mức 80,5 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 

năm 2010 và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2010. 

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2011 đạt mức 949,9 tỷ đồng, tăng 26,3% so với năm 2010. Tổng 

nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày kết thúc niên độ 2011 tăng 22% so với thời điểm kết thúc năm 

2010, đạt 477,9 tỷ đồng. 

Bên cạnh những con số ấn tượng nêu trên, năm 2011 còn là năm có nhiều sự kiện đáng nhớ của 

Tập Đoàn Thiên Long. Công ty Thiên Long Long Thành chính thức trở thành công ty 100% 

vốn do Tập Đoàn Thiên Long làm chủ sở hữu. Việc này giúp hoạt động sản xuất của toàn Tập 

đoàn  sẽ hiệu quả hơn về công suất cũng như linh động hơn trong chiến lược sản phẩm. Ngoài 

ra, sự ra đời của kênh phân phối sản phẩm văn phòng tổng hợp cùng với hệ thống bán lẻ và bán 

hàng qua mạng của các công ty Tân Lực hiện nay đang tạo thế đứng vững chắc cho Tập Đoàn 

Thiên Long ở thị trường trong nước trong tương lai. Đặc biệt sự phát triển đầy bất ngờ của các 

thị trường xuất khẩu đang tạo cơ sở tin cậy cho Thiên Long trong việc đầu tư cho hoạt động 

kinh doanh quốc tế trong thời gian tới. 

Một lần nữa, năng lực của Ban Điều Hành Tập Đoàn ngày càng được chứng minh và phát huy. 

Điều này thể hiện trong việc lèo lái thành công con thuyền Thiên Long vượt qua khủng hoảng 

kinh tế trong suốt 4 năm 2008- 2011 một cách ngoạn mục.  

Với các kết quả đạt được trong năm 2011, Hội Đồng Quản Trị tin rằng Tập Đoàn Thiên Long 

sẽ vững bước tiến vào năm 2012 và hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho  

năm 2012.   
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IV.  BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ban Tổng Giám đốc Tập Đoàn Thiên Long trình bày các báo cáo của mình tập trung chủ yếu 

vào phân tích các hoạt động và các kết quả đạt được trong năm 2011. Đồng thời, báo cáo cũng 

trình bày và phân tích các thuận lợi và khó khăn mà Tập Đoàn đã vượt qua cũng như những 

thách thức trong thời gian tới. 

4.1 Phân tích các hoạt động 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Đvt: Ngàn đồng     

Doanh thu thuần 625.360.362 813.367.594 1.043.592.421  

Tỉ lệ lãi gộp/doanh thu thuần 37,59% 35,90% 39,45% 

Chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp) 
166.660.644 210.472.506 311.880.142 

Tỉ lệ chi phí /doanh thu thuần 26,65% 25,88% 29,88% 

Lợi nhuận trước thuế 79.023.621 93.464.441 108.251.078 

Lợi nhuận sau thuế 58.620.833 71.108.484 80.531.359 

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 9,37% 8,74% 7,72% 

Tổng tài sản 602.778.186 752.115.343 949.886.322 

Nguồn vốn chủ sở hữu 358.818.672 391.561.705 477.886.022 

Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản 59,53% 52,06% 50,31% 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (VNĐ) 3.790 4.590 4.750 
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TĂNG TRƯỞNG  

SO VỚI NĂM TRƯỚC 
2009 2010 2011 

Bình 

quân 

Doanh thu thuần 29,07% 30,06% 28,31% 29,15% 

Lợi nhuận trước thuế 25,84% 18,27% 15,82% 19,98% 

Lợi nhuận sau thuế 24,86% 21,30% 13,25% 19,80% 

Tăng trưởng tổng tài sản 11,85% 24,77% 26,29% 20,97% 

Tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu 11,00% 9,13% 22,05% 14,06% 

Tăng trưởng doanh thu 

Trong 3 năm 2009 - 2011, Tập Đoàn đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm là 

29,15%. Năm 2011, doanh thu thuần Tập Đoàn đạt 1.043,5 tỷ đồng, tăng 230,2 tỷ đồng hay 

28,31% so với năm 2010. Trong tổng doanh thu thuần năm 2011, nhóm sản phẩm Bút Viết 

chiếm tỷ trọng cao nhất là 58,04%, kế đến là nhóm Dụng Cụ Văn Phòng với tỷ trọng 26,32%, 

nhóm Dụng Cụ Học Sinh và nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật chiếm lần lượt là 10,44% và 5,20% 

(Xem bảng bên dưới). 
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Tỷ trọng của từng nhóm sản phẩm trong tổng doanh thu:  

 2009 2010 2011 

Bút Viết 65,11% 63,52% 58,04% 

Dụng Cụ Văn Phòng 22,49% 23,07% 26,32% 

Dụng Cụ Học Sinh 8,12% 8,49% 10,44% 

Dụng Cụ Mỹ Thuật 4,28% 4,92% 5,20% 

Tổng 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tăng trưởng so với năm trước: 

 2009 2010 2011 

Bút Viết 20,34% 26.46% 16,09% 

Dụng Cụ Văn Phòng 55,45% 33,00% 45,95% 

Dụng Cụ Học Sinh 26,43% 35,51% 56,26% 

Dụng Cụ Mỹ Thuật 12,06% 48,99% 34,44% 
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Nhóm Bút Viết 

Nhóm Bút Viết là nhóm sản phẩm truyền thống của Tập Đoàn. Trong những năm qua, nhóm 

Bút Viết luôn thể hiện vai trò là nhóm sản phẩm chủ lực, tạo nền tảng trong quá trình phát triển 

của Tập Đoàn. Năm 2011, doanh thu nhóm sản phẩm này mang lại là 605,7 tỷ đồng, chiếm 

58,04% tổng doanh thu. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập Đoàn tiếp tục chú trọng vào 

việc phát triển, hoàn thiện kỹ thuật sản xuất và thiết kế kiểu dáng các sản phẩm trong nhóm Bút 

viết nhằm mang lại sự tiện lợi, thoải mái cao nhất cho người sử dụng. Song song đó, để đáp 

ứng chiến lược vươn ra tầm khu vực và thế giới trong giai đoạn 2010-2014, Tập Đoàn cũng sẽ 

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá bán tốt nhất nhằm cạnh tranh với các sản 

phẩm nổi tiếng trên thế giới.  

Nhóm Dụng Cụ Văn Phòng 

Với chiến lược giữ vững vị trí số 1 tại Vi ệt Nam về văn phòng phẩm, Tập Đoàn Thiên Long 

từng bước đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm ngoài Bút Viết. Trong giai đoạn 2009-

2011, doanh thu của nhóm Dụng Cụ Văn Phòng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng 

doanh thu. Năm 2011, nhóm sản phẩm này có doanh thu tăng hơn 45% so với năm 2010, mang 

về cho Tập Đoàn 274,7 tỷ đồng, chiếm 26,32% tổng doanh thu.  

Tỷ trọng doanh thu của nhóm Dụng Cụ Văn Phòng dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian tới, 

chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của Tập Đoàn kể từ năm 2012.   

Nhóm Dụng Cụ Học Sinh 

Mức tăng trưởng cao và đều đặn của nhóm Dụng Cụ Học Sinh trong 3 năm qua cho thấy sự 

phát triển ổn định và tiềm năng lớn của các loại sản phẩm này. Năm 2011, doanh thu của Nhóm 

Dụng Cụ Học Sinh tăng trưởng 56,26%, mang về cho Tập Đoàn 108,9 tỷ đồng. 

Tiềm năng thị trường của nhóm Dụng Cụ Học Sinh còn rất lớn vì Việt Nam là nước có dân số 

trẻ, tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên cao, nhà nước đẩy mạnh việc phổ cập tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông làm cho số lượng học sinh đến trường ngày một tăng. Trong 

chiến lược phát triển dài hạn của mình, Tập Đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc chiếm lĩnh thị 

trường.    

Nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật 

Nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật bao gồm bút sáp, màu nước, bút chì màu, bút lông tô màu và sáp 

dầu. Trong các năm qua, nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật phát triển theo xu hướng phát triển chung 

của Tập Đoàn.  
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Năm 2011, doanh thu của nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật tăng 34,44% so với 2010 và mang về cho 

Tập Đoàn số tiền 54,3 tỷ đồng.  

Lãi gộp 

Mức lãi gộp của Tập Đoàn trong giai đoạn 2009-2011 tương đối ổn định. Trong đó, tỷ lệ lãi 

gộp/doanh thu thuần năm 2009 là 37,59%, năm 2010 là 35,90% và năm 2011 là 39,45%. Trong 

các năm qua, ban lãnh đạo Tập Đoàn tiến hành đa dạng hóa và mở rộng mạng lưới cung cấp, 

thương lượng để giữ giá đầu vào ổn định, đồng thời kiểm soát tốt chi phí sản xuất, giảm sản 

phẩm hỏng, tối ưu hóa năng lực sản xuất, v.v... nhằm có được tỉ lệ lãi gộp cao và ổn định như 

đã nêu trên.  

Lợi nhuận 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần của Tập Đoàn xoay quanh mức 8% trong các năm 

qua. Đây là một tỷ lệ đáng khích lệ trong ngành sản xuất nói chung, bút viết văn phòng phẩm 

nói riêng. Để đạt được mức lợi nhuận trên, Tập Đoàn thực hiện nhiều biện pháp ổn định giá 

thành, kiểm soát tốt chi phí. Chi phí hoạt động hàng năm có tăng nhưng tỷ trọng của chi phí 

hoạt động trên tổng doanh thu luôn nằm trong tỷ lệ an toàn mà ban lãnh đạo đã thiết lập.    

 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng trưởng đều đặn trong 3 năm qua. Năm 2009, EPS ở 

mức 3.790 đồng/cổ phiếu, năm 2010 EPS tăng lên 4.590 đồng/cổ phiếu. Năm 2011, EPS của 

công ty đạt mức 4.750 đồng/ cổ phiếu, tăng 3,49% so với năm trước.  
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Tăng trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu  

Tổng tài sản của Tập Đoàn trong 3 năm 2009-2011 đạt mức tăng trưởng bình quân 20,97% . 

Vốn chủ sở hữu năm 2009 tăng 11%, năm 2010 tăng 9,13% và năm 2011 tăng 22,05%.  

Nguyên nhân chủ yếu cho mức tăng trưởng cao của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu là do lợi 

nhuận tăng đều đặn và ở mức cao, bình quân đạt gần 20% trong 3 năm 2009-2011. Tổng lợi 

nhuận chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn cổ đông vào 31/12/2011 là 155 tỷ đồng.  

 

4.2 Hệ thống phân phối trong và ngoài nước  

Hệ thống phân phối trong nước 

Hệ thống phân phối của Tập Đoàn Thiên Long phủ khắp 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Tính 

đến nay, Thiên Long có 135 nhà phân phối, đảm nhận việc tiếp nhận và phân phối sản phẩm tới 

các nhà bán sỉ hoặc lẻ; và có hơn 45.000 điểm bán văn phòng phẩm mang thương hiệu Thiên 

Long trên toàn quốc. 
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Ngoài kênh phân phối truyền thống nói trên, Thiên Long cũng thiết lập và trực tiếp quản lý 4 

(bốn) kênh phân phối: (1): hệ thống siêu thị, nhà sách; (2): bán trực tiếp cơ quan, trường học 

(B2B); (3) bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng; (4) bán hàng qua mạng. 

Thị trường xuất khẩu 

Đối với thị trường nước ngoài, Tập Đoàn Thiên Long đã có văn phòng đại diện tại Đông 

Dương, Thái Lan và Trung Quốc. Thị trường xuất khẩu của Tập Đoàn ngày càng được mở 

rộng. Hiện tại, ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống là các nước ASEAN, Tập Đoàn cũng đã 

xuất khẩu sang các nước phát triển khác như thị trường xuất khẩu Châu Âu (Pháp, Tây Ban 

Nha, Ý, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, ...), Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mexico), Châu Đại 

Dương (Úc), Châu Phi (Algeria, Ai Cập), Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản,...). 

 
 

Những yếu tố thuận lợi và khó khăn 

Những yếu tố thuận lợi 

• Kinh tế Việt Nam trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu rất 

khả quan. Thêm vào đó, Việt Nam gia nhập WTO là cơ hội tốt để Tập Đoàn phát triển hoạt 

động kinh doanh xuất khẩu. 

• Thiên Long có bề dày kinh nghiệm 30 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành bút 

viết, văn phòng phẩm. Với bề dày kinh nghiệm này, Thiên Long chủ động tạo cơ hội kinh 

doanh mới trong ngành, đồng thời giúp Thiên Long ứng phó tốt với các rủi ro kinh doanh 

có thể xảy ra trong ngành văn phòng phẩm.  

• Thiên Long sở hữu thương hiệu số 1 tại Vi ệt Nam về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng 

bút viết và văn phòng phẩm. Đây là lợi thế vượt trội về mặt thương hiệu giúp sản phẩm của 

Tập Đoàn được người tiêu dùng tín nhiệm ngày càng cao.  
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• Thiên Long có thị trường tiêu thụ lớn, ổn định và tăng trưởng đều đặn với tốc độ cao.  

Tập Đoàn Thiên Long có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. 

• Sản phẩm của Thiên Long có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp với người tiêu dùng. 

Điều này tạo ra ưu thế cạnh tranh cao trên thị trường. 

• Sản phẩm Thiên Long được đón nhận tại nhiều nước trên thế giới. Doanh thu xuất khẩu 

tăng trưởng ngày càng cao. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng. 

• Thiên Long đã triển khai và ứng dụng một cách hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng 

nhằm đảm bảo sản phẩm của Tập Đoàn sản xuất ra luôn đạt chất lượng tốt nhất. 

• Công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất của Thiên Long thường xuyên được đầu tư, bảo 

dưỡng thuộc loại tiên tiến hàng đầu thế giới.  

• Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao và kinh nghiệm phù hợp với vị trí công tác; công 

nhân sản xuất có kinh nghiệm, thường xuyên được đào tạo, và có độ ổn định cao. 

Những yếu tố khó khăn 

• Kinh tế vĩ mô được dự báo vẫn còn bất ổn trong năm 2012 

• Lạm phát cao có thể tiếp tục ở 2 con số như năm 2011 

• Tỉ giá USD cao gây ảnh hưởng giá nhập nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 

• Giá nguyên vật liệu, đặc biệt giá nhựa, đang ngày một tăng  

• Lãi suất đi vay cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh sản xuất 

• Sức mua thị trường nội địa giảm đáng kể  

• Thị phần giảm, giá bán cạnh tranh gay gắt, doanh thu và lợi nhuận có khả năng giảm  

• Tồn kho cao và vốn bị đọng 

• Nguồn nhân tài mới cho Tập Đoàn bị phát triển hạn chế 

• Tập Đoàn vừa đối phó khó khăn hiện tại để tồn tại vừa phải chuẩn bị sẵn nguồn lực cho 

phát triển trong tương lai khi nền kinh tế khởi sắc trở lại. 
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V. BỘ MÁY T Ổ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 

5.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long có bộ máy quản lý theo mô hình công ty cổ phần,  

bao gồm: 

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty, tất cả các cổ 

đông có quyền biểu quyết đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị 

và Ban Kiểm soát của công ty. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ 

Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua: 

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo 

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 

- Mức cổ tức trên mỗi cổ phần của từng loại 

Hội đồng Quản tr ị: là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

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

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty có từ 05 đến 11 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc bãi 

miễn. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của 

Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. HĐQT hiện nay có 07 thành viên, Chủ tịch HĐQT 

là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

Ban Kiểm soát có 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc bãi miễn. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ 

kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép báo cáo 

tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc.   

Tổng Giám đốc: do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả thực 

hiện hoài bão, sứ mạng, văn hóa, chiến lược, mục tiêu, tiêu chí tài chính và các chỉ tiêu hoạt 

động đã được duyệt của Công ty.  

Phó Tổng Giám đốc: giúp việc cho Tổng Giám đốc có 6 Phó Tổng Giám đốc (Tài chính, Phát 

triển Kinh doanh Quốc tế, Phát triển Kinh doanh Nội địa, Hành chính - Nhân sự kiêm Quản lý 

Chất lượng toàn diện, Sản xuất, Mua hàng), chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 
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Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Tập đoàn Thiên Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng Cổ đông 

Hội đồng Quản trị 

Tổng Giám đốc Điều hành 

Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm toán nội bộ 

Nhóm Phó TGĐ Tập đoàn 

Phó TGĐ Sản xuất 

Phó TGĐ Mua hàng 

Phó TGĐ  
Hành chính –Nhân sự kiêm 

Quản lý chất lượng toàn diện 

TGĐ Công ty TNHH MTV  
TM-DV Thiên Long Hoàn Cầu 

TGĐ Công ty TNHH SXTM  
Thiên Long Long Thành 

TGĐ Công ty TNHH MTV  
TM-DV Tân Lực Miền Nam 

TGĐ Công ty TNHH MTV  
TM-DV Tân Lực Miền Tây 

TGĐ Công ty TNHH MTV 
TM-DV Tân Lực Miền Bắc 

Phó TGĐ Tài chính 

Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh 
Quốc tế 

Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh 
Nội địa 
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Hội đồng Quản tr ị 

� Ông Cô Gia Thọ  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

� Ông Trần Kim Thành - Phó Chủ tịch HĐQT  

� Ông Trần Lệ Nguyên - Thành viên HĐQT  

� Ông Huỳnh Văn Thiện - Thành viên HĐQT  

� Bà Trần Thái Như - Thành viên HĐQT  

� Bà Cô Ngân Bình  - Thành viên HĐQT  

� Bà Cô Cẩm Nguyệt - Thành viên HĐQT  

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn 

� Ông Võ Văn Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài 

chính và Phát triển Kinh doanh Quốc Tế 

� Ông Nguyễn Đình Tâm - Phó Tổng Giám đốc Sản xuất 

� Ông Phan Nhựt Phương - Phó Tổng Giám đốc Mua hàng 

� Ông Bùi Văn Huống - Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự kiêm Quản lý Chất 

lượng Toàn diện 

� Ông Hồ Ngọc Cảnh – Kế Toán Trưởng 

� Ông Nguyễn Thượng Việt – Phó Tổng Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh Nội Địa  

� Ông Trương Anh Hào - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Thiên Long Hoàn Cầu 

� Ông Tạ Quang Thiên - TGĐ công ty TNHH SXTM Thiên Long Long Thành 

� Ông Nguyễn Thượng Việt - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Tân Lực Miền Nam 

� Ông Huỳnh Đức Nghĩa - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Tân Lực Miền Tây 

� Ông Đặng Thanh Cảnh - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Tân Lực Miền Bắc 

Thành viên Ban Kiểm soát 

� Bà Nguyễn Thị Bích Ngà - Trưởng Ban Kiểm soát 

� Ông Tạ Hoàng Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát  

� Ông Lý Văn Dũ - Thành viên Ban Kiểm soát 
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5.2 Nguồn nhân lực 

Số lượng cán bộ công nhân viên 

Tổng số lao động của Tập Đoàn tại thời điểm 31/03/2012 là 2.772 lao động, trong đó : 

- Đại học, trên đại học: 345 

- Cao đẳng: 132 

- Trung cấp, công nhân kỹ thuật: 218 

- PTTH : 2.077 

 

Chế độ, chính sách đối với người lao động 

Chính sách lương và phụ cấp  

Tập Đoàn xây dựng chính sách lương riêng 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 của từng người, tạo được sự khuyến khích cán bộ công 

nhân viên của Tập Đoàn làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 

của Tập Đoàn . 

Đối với công nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, ngoài mức lương cố định, 

Tập Đoàn còn thực hiện chính sách trả lương hiệu quả theo năng suất lao động và sự tuân thủ 

nội quy lao động. 

Hàng năm, Tập Đoàn thực hiện soát xét mức lương chung toàn Tập Đoàn một lần vào tháng 4, 

qua đó đánh giá năng lực từng CBCNV để có quyết định điều chỉnh lương phù hợp. 

Chính sách khen thưởng 

Nhằm khuyến khích  động viên CBCNV trong Tập Đoàn gia tăng hiệu quả đóng góp, Tập 

Đoàn có chính sách thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng 
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căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể khi thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, 

có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. 

Chế độ bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe 

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tập Đoàn trích 

nộp đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao cho người lao động trong việc 

thụ hưởng các chế độ của Bảo hiểm xã hội. Ngoài chế độ bảo hiểm bắt buộc, Tập đoàn còn 

mua thêm cho toàn thể CBCNV loại hình Bảo hiểm 24/24 nhằm hỗ trợ phần nào các chi phí 

điều trị cũng như việc suy giảm khả năng lao động của CBCNV khi có bất kỳ rủi ro nào xảy ra, 

Hàng năm, Tập Đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV 

nhằm phát hiện bệnh lý để kịp thời chăm sóc và điều trị. 

Ngoài ra, Tập Đoàn cũng tạo điều kiện cho CBCNV đi nghỉ mát hàng năm, tổ chức các hội thi 

văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể và rèn luyện sức khỏe. 

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Tập Đoàn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bao gồm đào tạo nhân viên mới (đào 

tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng 

thực hiện công việc, ISO 9001) và đào tạo thường xuyên (đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm bồi 

dưỡng kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội thăng tiến 

trong công việc).  

Tập Đoàn luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ bằng cách ưu tiên tuyển dụng trong 

nguồn nhân sự nội bộ mỗi khi có vị trí nào cần tuyển dụng thêm. Tập Đoàn luôn tạo điều kiện 

phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 
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VI.  THÔNG TIN C Ổ PHẦN 

Các thông tin về cổ phiếu (tính đến ngày 12/04/2012) 

Vốn điều lệ : 176,5 tỷ đồng  

Mã chứng khoán : TLG 

Sàn niêm yết : HOSE 

Ngày bắt đầu niêm yết : 26/03/2010 

Số lượng cổ phiếu niêm yết : 17.650.000 

Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 

Số lượng cổ phiếu lưu hành : 17.650.000 
 

Thông tin về cổ tức 

-  Cổ tức năm 2009: 1.800 đồng/cổ phần   

-  Cổ tức năm 2010: 2.000 đồng/cổ phần  

- Cổ tức năm 2011: 1.000 đồng/cổ phần (dự kiến) 

                              10% bằng cổ phiếu (dự kiến) 

 

Cơ cấu cổ đông của Công ty 

Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 12/04/2012, cơ cấu cổ đông của Tập Đoàn như sau: 

STT Thành phần cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

01 Cổ đông trong nước 491 16.770.441 95,01% 

 Cá nhân 475 4.524.379 25,63% 

 Tổ chức 16 12.246.062 69,38% 

02 Cổ đông nước ngoài 19 879.559 4.99% 

 Cá nhân 12 32.992 0,19% 

 Tổ chức 07 846.567 4,80% 

03 Cổ phiếu quỹ  - - - 

 Tổng cộng 510 17.650.000 100% 
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Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tập Đoàn   

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần 

 sở hữu 

Giá tr ị  

(ngàn đồng) 

Tỷ lệ (%) 

01 Công ty cổ 

phần Đầu tư 

Thiên Long 

An Thịnh 

Đại diện sở 

hữu:  

Ông Cô Gia 

Thọ 

Lầu 15,  

2 Bis-4-6 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM  

9.255.813 92.558.130 52,44% 

02 Công ty Cổ 

phần  Chứng 

khoán Bảo 

Việt 

94 Bà Triệu, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

1.244.876 12.448.760 7,05% 

03 Cô Gia Thọ Số 07  Đường số 10, 

Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

1.138.576 11.385.760 6,45% 

 Tổng cộng  11.639.265 116.392.650 65,94% 
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Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Hội đồng Quản tr ị  

 

STT Chức danh Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ  

01 Chủ tịch Cô Gia Thọ Số 07  Đường số 10, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

1.138.576 6,45% 

02 Phó Chủ tịch Trần Kim Thành Đại diện Công ty TNHH 

Đầu tư Kinh Đô 

220.000 1,25% 

03 Thành viên Trần Lệ Nguyên Đại diện Công ty Cổ 

phần Kinh Đô 

379.401 2,15% 

04 Thành viên Huỳnh Văn Thiện 38/6 C Nguyễn Văn Trỗi, 

P. 15, Quận Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh 

426.250 2,42% 

05 Thành viên Trần Thái Như Số 07  Đường số 10, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

233.908 1,33% 

06 Thành viên Cô Ngân Bình 743/31P/5 Hồng Bàng, 

Phường 6, Quận 6, 

Tp.HCM 

200.000 1,13% 

07 Thành viên Cô Cẩm Nguyệt Số 7, Đường 32B, P.Bình 

Trị Đông B, Q.Bình Tân, 

Tp.HCM 

100.000 0,57% 

 Tổng cộng   2.698.135 15,30% 
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Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng  

 

STT Chức danh Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ  

01 Tổng Giám 

đốc 

Võ Văn Thành 

Nghĩa 

46J Trần Quốc Tuấn, 

Phường 01, Quận Gò 

Vấp, Tp.HCM 

408.981 2,32% 

02 Phó Tổng 

Giám đốc  

Nguyễn Đình 

Tâm 

189, Đường 29, P Bình 

Trị Đông B, Q Bình Tân, 

Tp.HCM 

50.660 0,29% 

03 Phó Tổng 

Giám đốc 

Phan Nhựt 

Phương 

Số 7, Đường 32B, P. 

Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân, Tp.HCM 

127.000 0,72% 

04 Phó Tổng 

Giám đốc 

Bùi Văn Huống 38/6C Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 15, Q Phú 

Nhuận, Tp. HCM 

7.200 0,04% 

05 Kế toán 

trưởng 

Hồ Ngọc Cảnh 77 Long Đức 1, xã Tam 

Phước, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

6.760 0,04% 

 Tổng cộng   600.601 3,41% 
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Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Ban Kiểm soát  

STT Chức danh Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ  

01 Trưởng Ban Nguyễn Thị Bích 

Ngà 

53/24 Nguyễn Hồng Đào, 

P. 14, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM 

12.800 0,073% 

02 Thành viên Tạ Hoàng Sơn 361/39/6 Nguyễn  Đình 

Chiểu, Q. 3, Tp. HCM 

2.000 0,011% 

03 Thành viên Lý Văn Dũ 345 lầu 3, lô D, Chung 

cư Lạc Long Quân, P.5, 

Q.11, Tp.HCM 

2.000 0,011% 

 Tổng cộng   16.800 0,095% 
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VII.  CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

7.1 Các công ty con 

STT Tên 
Ngành nghề  

kinh doanh chính 
Vốn điều lệ 

% Tập đoàn 

Thiên Long  

sở hữu 

01 Công ty TNHH SX-TM 

Thiên Long Long Thành 

Sản xuất và mua bán 

văn phòng phẩm 

80 tỷ đồng 100% 

02 Công ty TNHH Một 

Thành Viên Dịch vụ và 

Thương mại Thiên Long 

Hoàn Cầu 

Kinh doanh văn phòng 

phẩm, mực in. 

20 tỷ đồng 100% 

03 Công ty TNHH  

Một Thành Viên  

Thương mại Dịch vụ  

Tân Lực Miền Nam 

Bán buôn, bán lẻ văn 

phòng phẩm 

20 tỷ đồng 100% 

04 Công ty TNHH  

Một Thành Viên  

Thương mại Dịch vụ  

Tân Lực Miền Bắc 

Bán buôn, bán lẻ văn 

phòng phẩm 

5 tỷ đồng 100% 

05 Công ty TNHH  

Một Thành Viên  

Thương mại Dịch vụ  

Tân Lực Miền Tây 

Bán buôn, bán lẻ văn 

phòng phẩm 

5 tỷ đồng 100% 
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7.2 Các công ty liên quan 

STT Tên Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều lệ Mối quan hệ 

01 Công ty CP Đầu tư Thiên 

Long An Thịnh 

Văn hóa phẩm, lương 

thực - thực phẩm, đồ 

gia dụng, giáo dục, tư 

vấn quản lý, kinh 

doanh nhà hàng, bất 

động sản  

400 tỷ đồng Công ty chiếm 

52,44% vốn cổ 

phần của công ty 

CP Tập Đoàn 

Thiên Long 

7.3 Các văn phòng đại diện 

Stt Tên VPĐD Địa chỉ  Điện thoại 

1 VPĐD Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Thiên Long 

tại Trung Quốc 

Phòng 5116, Tòa nhà B, 

China International Center, 

đường Zhongshan 3, số 33, 

Quận Yuexiu, Quảng Châu, 

Trung Quốc. 

ĐT: + 86 2083841225 

2 VPĐD Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Thiên Long 

tại Thái Lan 

432/2 đường 

Mahaphruttharam, phường 

Mahaphruttharam, quận 

Bangrak, thủ đô Bangkok, 

Thái Lan 

ĐT: +66 2639 4694 

3 VPĐD Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Thiên Long 

tại Campuchia 

21E1-23E1 đường 199, 

phường Toul Svay Prey II, 

quận Chamca Morn,  

Tp. Phnom Penh, Campuchia. 

ĐT:  + 855 23 22 08 05 

Email: 

thienlong@camnet.com.kh 

4 VPĐD Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Thiên Long 

tại Lào 

231 DongPaLane, quận 

SiXaTaNat, Thủ đô 

VienTiane, Lào. 

ĐT:  + 856 21243555 

Email: tlongpen@laotel.com 
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VIII.  BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

Hoạt động của Hội đồng Quản tr ị 

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành và 06 

thành viên độc lập.  

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã thể hiện rõ các chức năng, nhiệm vụ của mình trong 

công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, cụ thể : 

họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề quan trọng khác. Hội đồng Quản trị tổ chức họp định kỳ 

hàng quý nhằm đánh giá  kết quả hoạt động từng quý và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng Quản trị. Các cuộc họp bất thường sẽ được tổ chức trong các 

trường hợp cần thiết. 

Hội đồng Quản trị được cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh 

trước các cuộc họp, những thông tin này được chuẩn bị bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với 

nhiệm kỳ không quá 5 năm 

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản tr ị độc lập, không điều hành 

Thành viên Hội đồng Quản trị nghiên cứu, đánh giá tình hình kết quả hoạt động và đóng góp 

vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 

từng thời kỳ. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Ban Kiểm soát do Đại 

hội đồng cổ đông bầu ra, với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Là tổ chức thay mặt Cổ đông thực 

hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty 

theo quy định Pháp luật và điều lệ Công ty. 

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản tr ị Công ty 

- Ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên  Hội đồng Quản trị và 

Ban Kiểm soát; 

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, xây dựng kênh thông tin thường xuyên 

giữa các thành viên Hội đồng Quản trị; 
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- Xây dựng cơ chế và triển khai họp liên thông giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 

Ban điều hành Công ty; 

- Duy trì chế độ báo cáo của Ban điều hành đối với Hội đồng Quản trị, tiếp tục triển khai 

minh bạch hóa hoạt động của Công ty. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ  

chủ chốt… 
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IX.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 

















































































 


