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PHẦN I: KHÁI QUÁT CÔNG TY
1. Tên pháp lý và chủ sở hữu.
Tên pháp lý: Công ty TNH Bảo Hộ Lao Động T&T Việt Nam
VPGG:

Số 32 TT4A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 246 3285 369
Hotline:

0914794046 – 0982794046

Email:

baoholaodongtt@gmail.com

Website:
http://www.baoholaodongtt.co
m Thành lập: 20/03/2015
Đại diện:

Ông Trần Tiến Tùng – Giám Đốc.

2.Lĩnh Vực hoạt động
 Cung cấp quần áo bảo hộ lao động : quần áo có sẵn, đặt may, quần áo phòng sạch,
quần áo chống hóa chất
 Cung cấp quần áo đồng phục : trường học, bệnh viện, sự kiện
 Cung cấp dụng cụ bảo hộ lao động : mũ, giầy, kính, khẩu trang, mặt nạ phòng độc,
giây đai an toàn, …….
 Cung cấp thiết bị cảnh báo giao thông : biển bảng, dây cảnh báo, cọc tiêu phản quang,
đèn cảnh báo ….
 Cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy : bình chữa cháy, dây, vòi cứu hỏa,
quần áo phòng cháy, mặt nạ chống khói ….
 Cung cấp đồ cách điện : thảm cách điện, sào cách điện, ủng, gang tay, mũ
 Cung cấp lưới xây dựng : lưới an toàn, lưới chống bụi
3. Thông tin tài chính
Tình hình tài chính:
 Vốn điều lệ công ty: 5,000,000,000 VN
Thông tin Ngân hàng:
Tên TK: Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động T&T Việt Nam
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Phòng giao dịch: Thanh Xuân
Số TK: 0711000239498
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PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
1. Cơ cấu tổ chức – nhân sự Công ty.
Kể từ khi thành lập tháng 03 năm 2015 đến này, đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty TNHH
Bảo Hộ Lao Động T&T Việt Nam có sự phát triển theo cả triều sâu về chuyên môn, năng lực và
phát triển về số lượng .
Nhân sự hiện tại(tính đến 10/01/2018)
Tổng số nhân viên: 60 người
+ Nhân sự làm tại văn phòng công ty : 10 người ( có trình độ cao đẳng và đại học trở lên)
+ Nhân sự tại nhà máy : 50 người ( quản lý xưởng, kỹ thuật và công nhân)
Sơ đồ phòng ban Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động T&T Việt Nam

2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1 Ban lãnh đạo.
 Định hướng sự phát triển của Công ty, chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành và
quản lý Công ty
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 Chịu trách nhiệm chung về sản phẩm và chất lượng sản phẩm của Công ty, điều hành các
hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty
2.2 Phòng Kinh Doanh.
 Nhiệm vụ: Tìm hiểu thông tin dự án, gói thầu, kiến thức sản phẩm, khai thác kênh bán
hàng mới, thuyết trình sản phẩm
 Chăm sóc khách hàng
2.3 Phòng Sản Xuất.
 Thực hiện các dự án mà công ty đang tham gia
 Quản lý về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm công ty kinh doanh
 Trao đổi và thống nhất với khách hàng, đối tác về kỹ thuật
 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 Triển khai các dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị
 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ
 Thiết lập, kiểm soát cải tiến quy trình công nghệ sản xuất
 Tổ chức đào tạo về kỹ thuật cho các cán bộ công nhân viên
 Hỗ trợ kỹ thuật cho làm thầu
2.5 Phòng kế toán
Phòng có nhiệm vụ thực hiện hạch toán kinh doanh, kiểm tra chứng từ, hoá đơn phản
ánh, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời; thu thập, phân loại và xử lý tổng hợp số liệu
nhằm xác định, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý kiểm tra tình hình
thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch tài chính; theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng
kinh tế về mặt tài chính, chịu trách nhiệm đòi nợ thu hồi nợ
Tổ chức công tác kiểm toán và quyết toán Thuế hàng năm
Cùng Giám đốc công ty giải trình những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tài
chính, kế toán thống kê trước sự kiểm tra của cơ quan Thuế, thanh tra và điều tra của Pháp luật
Tham mưu cho Giám đốc những phương án huy động vốn
PHẦN III: ĐIỂM MẠNH CỦA CÔNG TY
Giá cạnh tranh
 Quần áo : T&T có chu trình sản xuất khép kín từ dệt đến may nên giá thành sản
phẩm luôn có giá cạnh tranh
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 Trang thiết bị bảo hộ : T&T là nhà phân phối cấp 1 của tất cả các trang thiết bị
đang cung cấp nên giá thành đến tay khách hàng luôn luôn cạnh tranh
Dịch vụ sau bán hàng
Công ty luôn có sự đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có dịch vụ bảo hành,
bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm đã bán hàng và đồng thời thu thập các thông tin khả thi tiếp theo
thông qua phiếu tra đổi với khách hàng. Tất cả thông tin phản hồi của khách hàng thu thập được
ghi sổ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, tháng. Chương trình dịch vụ 24h sẽ
giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng về vấn đề liên quan tới chất lượng
Chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo.
Các sản phẩm của T&T luôn được kiểm tra và đóng gói và bảo quản để đảm bảo sản
phẩm luôn đạt yêu cầu của khách hàng
Văn hóa công ty
Văn hóa kinh doanh mang lại sự tin cậy, ổn định và hài lòng cho khách hàng
PHẦN IV: CƠ SỞ VẬT CHÂT
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PHẦN V: CÁC SẢN PHẨM CHÍNH
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CÁC DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

STT
1

2

Dự án điển hình
Công ty TNHH Changxin
KCN Khánh Phú – Ninh
Bình
Công ty Vinecom – thuộc
tập đoàn Vingroup

3

Công ty cổ phần đầu tư
ứng dụng bao bì Việt

4

Công ty tnhh Intex Việt
Nam – Phú Bình – Thái
Nguyên
Công ty TNHH Inersack
Hà Nam
Công ty TNHH Synopex
KCN Quang Minh

5
6

7

Công ty TNHH Ashahi
KCN Nam Thăng Long

8

Công ty Hanyang Vina

9

Công ty GIZA

10

Công ty ALPHANAM

11

Công ty GIZA

Hạng mục
Năm thực hiên
03/2015
Cung cấp toàn bộ trang
thiết bị bảo hộ cho 1000
công nhân của nhà máy
03/2015
Cung cấp toàn bộ quần
áo, giầy cho nhân viên
giao hàng, kho, bán hàng
của
hệ
thống:
adayroi.com
04/2015
Cung cấp quần áo và
giầy cho 500 công nhân
của 2 nhà máy tại Hưng
Yên
05/2015
Cung cấp toàn bộ trang
thiết bị bảo hộ trong 2
năm 2015 - 2016
Cung cấp trang thiết bị
05/2015
và quần áo
06/2015
Quần áo, trang thiết bị
phòng sạch, vật tư tiêu
hao
08/2015
Cung cấp toàn bộ trang
thiết bị phòng sạch và
quần áo trong 1 năm
Cung cấp trang thiết bị
6/2016
an toàn
Cung cấp trang thiết bị
10/2016
an toàn
Cung cấp áo bảo hộ và
4/2017
trang thiết bị
Cung cấp trang thiết bị
2017
an toàn
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Giá trị hợp đồng
1.123.500.000

886.546.000

466.078.000

856.046.000

666.456.000
997.556.255

356.078.000

1.388.500.000
1.123.666.000
1.568.000.000
3.368.000.000

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

T&T VIỆT NAM
--- Trân trọng ---
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