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Giíi thiÖu chung 
 

Kính gửi Quý khách hàng! 

 

C«ng Ty TNHH Sao ViÖt Tuyên Quang (tríc ®©y lµ c«ng ty TNHH Thuý Hµ nay 

®æi tªn lµ C«ng ty TNHH Sao ViÖt Tuyên Quang) Thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tõ n¨m 2005. Sau 

12 n¨m ho¹t ®éng víi ph¬ng ch©m ph¸t triÓn tõng bíc v÷ng ch¾c, Sao ViÖt  ®· ®¹t ®îc 

kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®¸ng ghi nhËn trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi tØnh. §ång thêi víi viÖc t¹o 

viÖc lµm vµ thu nhËp cho hµng tr¨m ngêi lao ®«ng, t¹o lîi nhuËn cho c«ng ty vµ ®ãng gãp 

víi ng©n s¸ch nhµ níc. 

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang với nghành nghề chính là muɑ bán và chế 

biến các loại hàng nông, lâm sản như : Lúɑ, Gạo, Ɲgô, sắn miếng, Sắn bột, Ƭinh bột sắn, 

Lạc củ, Lạc hạt, Đỗ tương. Thu mua, sơ chế củi, cành cây, gỗ có nguồn gốc hợp pháp làm 

nguyên liệu cho các nhà máy giấy, xuất khẩu và là nhà cung cấp chính cho nhà máy giấy An 

Hòa tại Tuyên Quang. Ƥhân phối các loại vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, thức ăn giɑ 

súc, vận tải hàng hóɑ...Ϲhúng tôi hoạt động kinh doɑnh rộng khắp trên các vùng miền trên 

cả nước và các nước bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín. Với hệ thống nhà xưởng, 

dây chuyền, máy móc thiết bị đồng bộ và hiện đại. Được xây dựng lắp đặt trên nhiều vị trí 

thuận tiện từ miền bắc vào đến miền Ƭrung. Với hệ thống xe tải đɑ dạng về kích cỡ, trọng 

tải. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình năng động. Ϲhắc chắn 

chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng, nếu được hợp tác. Ϲhúng tôi cɑm kết sẽ thực 

hiện tốt tất cả các hợp đồng, các số lượng, các mặt hàng, các lĩnh vực mà chúng tôi đɑng 

hoạt động.  

Phƣơng châm của chúng tôi : 

 ” HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG KHÁCH HÀNG ” 

Mục tiêu của chúng tôi : 

 “ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ PHỒN VINH CỦA NHÀ NƢỚC, DOANH NGHIỆP 

VÀ NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN “ 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 
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GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

 1. Sự ra đời và phát triển của Công ty: 

Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAO VIỆT TUYÊN 

QUANG 

+ Tên viết tắt: Sao Việt Tuyên Quang 

+ Trụ sở chính: Thôn Ao Xanh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

 + VPGD: SN 203, Đường Trần Phú, Tổ 35 Phường Tân Quang,Thành phố Tuyên 

Quang. 

+ Đăng ký kinh doanh lần đầu: Ngày 28 tháng 10 năm 2005. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 số: 5000243636 do Sở kế 

hoạch và đầu tư  tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014. 

 Ngành nghề kinh doanh chính : 

+ Sơ chế các loại hàng nông sản : Thóc, ngô, khoai, sắn, đỗ tương  

+ Bán buôn thóc, gạo, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác  

+ Bán buôn sắt, thép, xi măng, gạch, gói, đá, cát sỏi, tấm lợp 

+ Xây dựng nhà các loại; Chuẩn bị mặt bằng 

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 

+ Sản xuất đồ gỗ xây dựng; gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác từ gỗ  có 

nguồn gốc hợp pháp 

+ Chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi trâu bò… 

+ Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 

+ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống ( Chi tiết : Bán buôn thức ăn 

gia súc. )  

+  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải bằng ô tô tải) 

+ Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 

+ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

+ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác  
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- Vốn điều lệ :15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) 

- Chiến lƣợc hoạt động : 

+ Không ngừng cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và thiết bị hiện đại. 

+ Tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng thị trường truyền thống và khai thác mạnh thị 

trường mới. 

+ Tập trung ưu tiên địa bàn các xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. 

+ Động viên, khuyến khích các hộ nông dân nghèo tham gia các hoạt động kinh tế. 

+ Lãnh đạo và nhân viên luôn đồng lòng chung sức vì sự phát triển chung. 

- Phƣơng châm  hoạt động : 

+ Sao Việt Tuyên Quang luôn đồng hành với bà con nông dân, hoạt động  kinh doanh 

giúp bà con xóa đói giảm nghèo  

 2. Một số hình ảnh khái quát về công ty chúng tôi: 
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Trụ sở chính Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang 
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Dây truyền sấy Nông sản tự động 

 

 
 

Kho bảo quản gạo 

 

Công Ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn, với nghành nghề chính là mua bán và chế biến các loại hàng nông sản, lâm sản, phân 

phối vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, Vận chuyển hàng hóa …Trong 

hơn 10 hoạt động Công ty đã đồng hành cùng bà con nông dân, với mục tiêu rõ ràng : Hợp 

tác và hỗ trợ để cùng nhau phát triển.  

Với chiến lược kinh doanh đúng đắn, luôn coi trọng uy tín, chất lượng, Công ty đã 

đạt được một số kết quả đáng kể và phát triển từng bước vững chắc. Bên cạnh đó Ban lãnh 

đạo Công ty luôn tìm hiểu, khai thác và nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường, 

của thời vụ cùng với đội ngũ công nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với công việc đã 

đưa Công Ty trở thành một trong những Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nông sản, lâm 

sản, vận tải,… 

Công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động thường xuyên 

tại  doanh nghiệp và hàng ngàn lao động gián tiếp thông qua các hợp đồng liên kết sản xuất, 

đầu tư, cung ứng và bao tiêu sản phẩm với bà con nông dân. Đóng  góp vào ngân sách địa 

phương và góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 
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II. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ  BÁN HÀNG: 

 1. Năng lực vận tải: 

 

Dàn  xe  ô tô tải Sao Việt 

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang có đội ngũ vận tải lớn mạnh, có khả năng vận 

chuyển giao hàng nhanh chóng, kịp thời. Vì thế Công ty chúng tôi luôn được khách hàng tin 

tưởng tuyệt đối, cùng với hệ thống  xe tải đủ mạnh( với các mức trọng tải trọng từ nhỏ đến 

lớn ) để chủ động vận chuyển hàng hoá kịp thời cho khách hàng, giúp cho quá trình kinh 

doanh thuận lợi. Trong kinh doanh công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã không ngừng 

nắm bắt, khai thác tại các thị trường truyền thống mà còn mở rộng ra các thị trường tiềm 

năng tại các tỉnh Miền Nam, các tỉnh vùng Tây Nguyên, Tây Bắc và cả các nước lân cận.  

 2. Các kho hàng, chi nhánh Công ty 

Hiện nay công ty Sao Việt Tuyên Quang đã đầu tư toàn bộ hệ thống kho chứa hàng, 

xưởng sản xuất, máy móc thiết bị, tại các địa bàn trong và ngoại tỉnh 
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Kho chứa hàng tại Km 19- Hàm Yên- Tuyên Quang 

 

 

Kho hàng tại Chiêm Hóa- Tuyên Quang 
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Toàn bộ dây chuyền sấy hiện đại, nhà xưởng, kho bãi được thiết kế xây dựng khoa 

học hiện đại ,có mái che để đảm bảo bốc hàng không bị ướt khi trời mưa. Có bãi để xe chờ 

bốc hàng. Tại các kho có lắp đặt hệ thống cân điện tử  

 

Hệ thống dàn sấy 

 

Hệ thống băng tải 
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Chúng tôi có đội ngũ Công nhân bốc xếp,và băng tải bốc hàng, trực 24/24 đảm bảo có thể 

bốc hàng lên xuống xe nhanh chóng, thuận tiện. 

 Một số các đối tác chính :  

 

STT Tên Khách hàng Địa chỉ 

1 Công ty CP tập đoàn DABACO Việt 

Nam 

Số 35, đường Lý Thái Tổ- TP Bắc 

Ninh- Bắc Ninh 

2 Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam- chi 

nhánh Hải Dương 

Khu Công nghiệp Tân Trường- Cẩm 

Giàng- Hải Dương 

3 Công Ty VINA Hải Dương  

 

Khu công nghiệp Nam Sách – TP 

Hải Dương – Tỉnh Hải Dương 

4 Công Ty TNHH MIWON Việt Nam  Sông Thao, Phường Thọ Sơn, TP 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

 

5 Công ty Cổ phần Woodsland  Lô số 49K - KCN Quang Minh - TT 

Chi Đông - Mê Linh - HN 

6 Công ty CP lương thực Cao Lạng Số 3, Minh Khai, P Hoàng văn Thụ- 

TP Lạng Sơn- Lạng Sơn 

7 Công ty TNHH CJ VINA AGRI- chi 

nhánh Hưng Yên 

Khu Công nghiệp phố nối A- Lạc 

Hồng- Văn Lâm- Hưng Yên 

8 Công ty TNHH SXTM&ĐT Anh Dũng Số 42- Ngõ Tân Đô- Nghĩa Tân- 

Cầu Giấy- Hà Nội 

9 Công ty TNHH ANT Tân Trường- Cẩm giàng- Hải 

Dương 

10 Cục dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên 

Sơn 

Phường Hưng Thành- TP Tuyên 

Quang- Tuyên Quang 

11 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi & 

Nông nghiệp EH Việt Nam 

Khu CN Tiên Sơn- TP Bắc ninh- 

Bắc Ninh 

12 Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Yên Bái Thôn Thái Bình, xã Phú Thịnh- Yên 

Bình- Yên Bái 

13 Công ty TNHH H&C Cụm Công nghiệp Thi Sơn- Kim 

Bảng- Hà Nam 

14 Công ty CP lương thực Hà Sơn Bình Đường Vạn Phúc- P Vạn Phúc- Q. 

Hà Đông- TP Hà Nội 

15 Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang P Minh Xuân- TP tuyên Quang- 

Tuyên Quang 

16 Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà Lô C Khu công nghiệp Đồng Văn- 

Duy Tiên- Hà Nam 

17 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc Lô C khu CN Quang Châu- Việt 
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khu Hope Việt Nam Yên- Bắc giang 

18 Công ty CP Dịch vụ và TM nông sản 

Khắc Niệm 

Thôn Sơn, xã Khắc Niệm- TP Bắc 

Ninh- tỉnh Bắc ninh 

19 Trạm khuyến nông huyện Đồng Văn Tổ 7- TT Đồng Văn- Đồng Văn- Hà 

Giang 

20 Trung tâm Khuyến nông Hà Giang Toor 5- P Minh Khai- TP Hà Giang- 

Hà Giang 

21 Công ty CP lương thực Tuyên Quang Tổ 3, P Hưng Thành- TP Tuyên 

Quang- Tuyên Quang 

22 Công ty CP lương thực Hà Giang Tổ 5, P Nguyễn trãi- TP Hà Giang- 

Hà Giang 

23 Công ty TNHH TM Minh Tâm Uy Nỗ- Đông Anh- Hà Nội 

24 Công ty CPPTCN Nông thôn Khu CN phố nối A, xã Lạc hồng- 

Văn Lâm- Hưng Yên 

25 Công ty CP RTD Viễn Đông Km50, QL 1A, xã Tiên Tân-TP Phủ 

Lý- Hà Nam 

26 Công ty TNHH Tân Phương Đông Cụm CN Liên Phương- đường 71A- 

Liên Phương- Thường Tín- Hà Nội 

27 Chi cục thủy sản Tuyên Quang P Minh Xuân- TP Tuyên Quang- 

Tuyên Quang 

28 Trại giam Quyết Tiến Xã Thượng Ấm- Sơn Dương- 

Tuyên Quang 

29 

 

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Vina Khu CN Nam Sách- TP Hải Dương- 

Hải Dương 

30 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi 

XINAN Hải Dương 

Km64+50, QL 5A, xã Cộng Hòa- 

Kim Thành- Hải Dương 

31 Sư Đoàn 316. Bộ đội  

32 Công ty Cổ phần bia rượu Sài Gòn Đồng 

Xuân 

Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện 

Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ 

33 Công ty CP Thương Mại Minh Khai Số 23 Minh Khai, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

Và rất nhiều các đối tác khác cùng với hàng ngàn các HĐ liên doanh sản xuất 

với các tổ nhóm sản xuất thuộc các xã. 
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CƠ C U T  CHỨC  

I. CƠ C U T  CHỨC 

Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của công ty. Cơ cấu gồm có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc tài chính, 01 phó giám 

đốc kinh doanh và 01 kế toán trưởng. Ban giám đốc có trách nhiệm trước hội đồng thành 

viên của Công ty về tiến trình triển khai dự án các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dưới 

quyền quản lý và giúp việc của Ban Giám đốc gồm có các bộ phận chức năng  

- Phòng kinh doanh: Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị 

trường, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ 

chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng. Cung cấp 

thông tin cho ban lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban, phân 

xưởng đảm bảo sản xuất sản phẩm đúng thời hạn hợp đồng với khách hàng và kịp thời đề 

xuất những phương án sản xuất hiệu quả nhất. Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất. Lập lệnh sản 

xuất cho các phân xưởng, duy trì và nâng cao nguồn hàng cho Công ty. Đề xuất các biện 

pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing trong từng thời điểm. 

- Bộ phận hành chính nhân sự: Lập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động nhân 

sự. Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo 

nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn 

thảo và lưu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của Công ty và những thông tin có 

liên quan đến Công ty. Tiếp nhận và theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định,….Tổ chức, 

triển khai, thực hiện nội quy lao động của Công ty, theo dõi quản lý lao động, đề xuất khen 

thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao 

động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi,….Phối hợp với phòng kế toán thực hiện về công 

tác thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các mặt chế độ, chính sách cho người lao động, và 

đóng bảo hiểm xã hội thành phố theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty. 

- Bộ phận kế toán: Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của Công ty, đảm bảo đầy đủ 

chi phí cho các hoạt động lương, thưởng, mua máy móc, vật liệu,… và lập phiếu thu chi cho 

tất cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo 

quy định của Công ty.Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình 



CÔNG   TY   TNHH   Sao Việt  Tuyên Quang 
C: Thôn Ao Xanh, xã Đức Ninh- Hàm Yên- Tuyên Quang 

 

 

hình hiện có, lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong Công ty, thực hiện các 

chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng 

quý, hàng năm để trình Ban Giám đốc. Phối hợp với phòng hành chánh – nhân sự thực hiện 

trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ, đúng thời hạn. Theo dõi quá 

trình chuyển tiền thanh toán của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm 

quyết toán công nợ với khách hàng. Mở sổ sách, lưu trữ các chứng từ có liên quan đến việc 

giao nhận.. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 

                                                         

               

 

 

 

    

  

 

 

 

 

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY 

Dựa trên các đặc điểm hoạt động, chế độ làm việc của Công ty TNHH Sao Việt 

Tuyên Quang là 8 giờ/ngày và 350 ngày/năm.  

Các quy định và chế độ làm việc cụ thể sẽ được Giám đốc thông qua một cách chi tiết trên 

cơ sở Điều lệ Công ty và phù hợp với Bộ luật lao động của nhà nước. 

Quan hệ giữa Công ty và người lao động sẽ được quy định bằng các hợp đồng lao 

Gi¸m ®èc  

    P. Gi¸m ®èc KD 
 

 
 
P. Gi¸m ®èc TC 

Phòng kinh doanh 
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động và quyết định tuyển dụng. 

III. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 

Việc đào tạo nhân viên luôn luôn được Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang coi 

trọng. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm: 

+ Kiến thức quản lý hiện đại 

+ Tay nghề kỹ thuật cao. 

+ Công nghệ thông tin 
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

 
I. VỐN ĐIỀU LỆ: 

-   Vốn điều lệ: 7.200.000.000 vnđ 

II. TÓM TẮT CÁC SỐ LIỆU VỀ TÀI CHÍNH  

1. Kết quả SXKD năm 2014 - 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tổng doanh thu  160.064.183.223 408.570.168.825 561.465.616.272 

Doanh thu bình 

quân hàng năm từ 

hoạt động sản xuất 

kịnh doanh 

166.287.478.302  250.530.325.152  376.699.989.440  

Lợi nhuận trước thuế  482.873.481 610.133.664 824.289.784 

Lợi nhuận sau thuế  376.641.315 474.724.858 645.524.307 

 

 

 2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Năm 2016 
06 tháng đầu năm 

2017 

1 Vốn điều lệ 7.200.000.000 7.200.000.000 

2 Doanh thu 561.465.616.272 243.600.117.858 

3 Lợi nhuận sau thuế 645.524.307 450.897.665 

4 
Số thuế thu nhập doanh nghiệp 

đã nộp NSNN 
170.426.560 144.492.438 
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KẾT LUẬN 

Với sự nhiệt tình và nhanh nhạy của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, được đào tạo cơ 

bản và đã được trải qua thực tế. Với khả năng tự chủ về tài chính, kỹ thuật và các quan hệ 

bạn hàng cùng các đối tác trong và ngoài tỉnh. Công ty chúng tôi khẳng định có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn để thực hiện tốt việc cung cấp các mặt hàng Nông, lâm sản cho các chương 

trình dự án lớn, vừa và nhỏ cho tất cả các đối tác trong nước cũng như nước ngoài. 

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác lâu dài với các quý khách 

hàng. 

 

 Tuyên Quang, ngày 08 tháng 09 năm 2017 

 Đại diện Công ty                                                                                     

Giám đốc 

 

 

 

 

Bùi Thị Thúy 

 

 

 

      

 


