CÔNG TY CP SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG YẾN
Địa chỉ : Số 40, tổ 2 khu Công Nông – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh
Nhà máy : Số 1 khu Vĩnh Tuy 1 – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh
Tel : 0333.871.009* Fax : 0333.585.438 * Hotline : 0912.404.630
Website : cuatruongyen.com * Email : truongyenmk@gmail.com

Quảng Ninh, Ngày 01 tháng 01 năm 2016

Phần I : Giới thiệu sơ lược thông tin doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản xuất cơ khí và thương mại Trường Yến
Tên Giao dịch:
Công ty Cổ phần sản xuất cơ khí và thương mại Trường Yến
Tên tiếng Anh :
Truong Yen Mechanical Manufacturing and Commercial join
stock company.
Tên Viết tắt:
Chủ tịch Hội đồng cổ đông: Ông Vũ Trọng Trường
Tổng giám đốc:
Bà: Nguyễn Thị Yến
Trụ sở : Tổ 2 Khu Công Nông - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.
Nhà máy : Số 1, Khu Vĩnh Tuy 1 – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh.
Điện thoại/fax
0333.871009 Fax: 0333.585438 Mobile: 0912404630
Mã số thuế:
5701239525
Vốn điều lệ:
10.000.000.000 VNĐ ( Mười tỷ đồng chẵn)
Tài khoản giao dịch:
1/.Số TK: 8012201001484 tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam- CN Mạo KhêQuảng Ninh.
2/.Số TK: 44210000095007 tại Ngân hàng ĐTPT Tây Nam Quảng Ninh-CN Đông
Triều.
Giới thiệu chung:
Là một doanh nghiệp nằm trên địa bàn Phường Mạo Khê, Thị xã Đông
Triều,Tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần sản xuất cơ khí và Thương mại Trường Yến
có tiền thân là một xưởng chuyên sản xuất cơ khí. Qua 15 năm với sự phát triển của một
cơ sở nhỏ với chức năng kinh doanh ngành nghề chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí
từ các loại: sắt thép, nhôm kính, nhựa, nhà phân phối cửa cuốn ... Trải qua nhiều năm nỗ
lực hoạt động, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật, xưởng sản xuất chính thức thành
lập Công ty Cổ phần SX cơ khí và thương mại Trường Yến.
Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 5701239525 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
Quảng Ninh cấp ngày 01/ 06/2009, cho phép Công ty kinh doanh những ngành nghề
sau:
 Gia công cơ khí
 Xử lý và tráng phủ kim loại.
 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa
hàng chuyên doanh.
 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
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Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Bán lẻ dầu ga, than nhiên liệu cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
Sản xuất máy khai thác và xây dựng.
Xây dựng nhà các loại
Vận tải hành khách bằng xe khác nội tỉnh, liên tỉnh.
Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương.
Xuất nhập khẩu
Ngay từ thời gian đầu chính thức đi vào hoạt động độc lập, Công ty Cổ phần cơ khí
và Thương mại Trường Yến đã tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín của mình, góp
phần xây dựng kiến thiết các cơ sở hạ tầng, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và chính trị
cho đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Sau một thời gian củng cố, khẳng định uy tín và kết hợp nghiên cứu đặc thù của địa
bàn khu vực, doanh nghiệp đã nhanh chóng tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của ngành cơ khí.
Theo định hướng này, Công ty đã mạnh dạn đầu tư một dàn các máy móc, thiết bị hiện
đại chuyên dụng cho ngành cơ khí của các nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển để
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bằng sự nỗ lực, học hỏi kinh nghiệm song song với quá trình thực tế hoạt động, kết
hợp với dàn máy móc thiết bị hiện đại chuyên dùng, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành
nghề, giàu kinh nghiệm, Công ty cổ phần SX cơ khí và thương mại Trường Yến đã ngày
càng khẳng định được năng lực của mình trong lĩnh vực hoạt động phục vụ ngành cơ
khí; công suất hoạt động tăng, đảm bảo tiến độ thi công đạt tiêu chuẩn kỹ và mỹ thuật
theo đúng quy định của đối tác đề ra, đem lại sự tin cậy ngày một cao cho đối tác. Trong
những thời gian gần đây, đặc biệt là trong năm 2010, Công ty CPSX cơ khí và Thương
mại Trường Yến đã thi công hoàn thành khối lượng lớn các công trình cơ sở hạ tầng.
Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng góp với NSNN và đem lại
thu nhập ổn định cho người lao động.
Năm 2010, tổng doanh thu tiêu thụ mặt hàng cơ khí của công ty đã đạt 28,863 tỷ
đồng.
Năm 2012 tổng doanh thu của Công ty đạt 41,940 tỷ đồng tăng 145,3% so với
năm 2011, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất: 31,24 tỷ đồng
Đến năm 2013 công ty cổ phần sản xuất cơ khí và thương mại Trường Yến chú
trọng mở rộng hoạt thương mại- cung cấp các sản phẩm: Nhôm thanh hệ Việt Pháp, Việt
- Ý, Xingfa, Thanh nhựa Profile UPVC , Tấm nhôm nhựa, phụ kiện cửa nhôm, cửa nhựa,
cửa thủy lực….. nhằm khai thác tối đa nhu cầu của thị trường, Tổng doanh thu của công
ty là 52,526 tỷ đồng tăng 125.24% so với năm 2012. Trong đó doanh thu hoạt động
thương mại đạt 20,3 tỷ đồng chiếm 38.64 %, doanh thu hoạt động sản xuất là 32.256 tỷ
đồng
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Trong năm 2014 song song với mở rộng phát triển hoạt động thương mại, nghiên
cứu, nắm bắt được nhu cầu về sản phẩm mới của người tiêu dùng trên thị trường, Ban
lãnh đạo công ty CP sản xuất cơ khí và thương mại Trường Yến đó mạnh dạn đầu tư 02
giàn máy sản xuất cửa nhôm cao cấp, gửi cán bộ, công nhân kỹ thuật đi đào tạo để phục
vụ cho việc sản xuất cửa nh ôm cao cấp hệ Việt Pháp và Xingfa. Với quyết định đúng đắn
trên, năm 2014 Công ty CP sản xuất cơ khí và thương mại Trường Yến đó đạt được mức
tăng trưởng lớn và là một trong 05 nhà phân phối cửa cuốn lớn nhất của C ông ty CP tập
đoàn Austdoor ( doanh nghiệp sản xuất cửa cuốn lớn nhất v à uy tín nhất Việt Nam ).
Tổng doanh thu năm 2014 đạt 71,40 tỷ đồng trong đó doanh thu hoạt động thương mại
là 22,78 tỷ đồng tăng 112,21 % so với năm 2013, doanh thu hoạt động sản xuất: 48,62 tỷ
đồng tăng 150.73% so với năm 2013.Với mức tăng trưởng như vậy Công ty CP SX cơ
khí và thương mại Trường Yến càng khẳng định được mình trên thị trường Quảng Ninh
và trong nước.
Một lĩnh vực hoạt động chủ chốt và cũng là thế mạnh của Doanh nghiệp là nhóm
ngành cơ khí xây dựng cơ bản. Ngay từ những bước đi đầu tiên, công ty đã khẳng định
mình bằng chất lượng, sự đảm bảo tính kỹ và mỹ thuật của những công trình giao thông,
các công trình thuỷ lợi. Đây là phương hướng phát triển bền vững cả về chiều sâu và
chiều rộng của Công ty, là nền tảng cơ bản để hoà nhập với tiến trình hội nhập kinh tế
chung của toàn khu vực.
Với phương châm hoạt đông: Uy tín – Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả,
đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng để phát triển, Công ty Cổ phần SX Cơ khí và
Thương mại Trường Yến luôn nỗ lực khẳng định vị trí, uy tín của mình trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh đặc biệt là duy trì sự đánh giá cao của các đối tác, các khách hàng
và các cơ quan chủ quản có liên quan trong địa bàn khu vực.
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Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

STT

Tên chức năng

Số lượng

Đơn vị tính

1

Ban giám đốc

01

Ban

2

Phònng kế hoạch - kỹ thuật

01

Phòng

3

Phòng kế toán- nghiệp vụ

01

Phòng

01

Phòng

Phòng bảo hành và chăm sóc khách
4
hàng
5

Đội xây dựng cơ bản

01

Đội

6

Đội cơ giới

01

Tổ

7

Tổ thi công

02

Tổ

05

Tổ

Đội thi công sắt, inox, nhôm kính,
8
nhựa, tiện, lắp đặt cửa cuốn
9

Tổ thi công điện nước

02

Tổ

10

Tổ sơn hàn

01

Tổ

11

Tổ trang trí nội thất

02

Tổ
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Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động
Công ty Cổ phần sản xuất cơ khí và Thương mại Trường Yến
Hội đồng Cổ đông

Vũ Trọng Trường
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Yến

Chủ tịch Hội đồng cổ đông: Vũ Trọng Trường

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Yến

Phó Giám đốc
Kỹ thuật
Đặng Đình Quang

Phó Giám đốc
sản xuất
Nguyễn Tất Thành

Phòng kế toán Nghiệp
vụ

Phó Giám đốc
XDCB
Lê Trung Thành

Phòng kế hoạch kỹ
thuật

Đội thi
công sắt, inox

Đội thi công nhôm

kính

Đội XDCB, thi
công lề

tổ sơn, hàn, cửa
cuốn

Đội thi công cửa
nhựa

CBKT
NVKT

CBKT
NVKT

CBKT
NVKT

CBKT
NVKT

CBKT
NVKT
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Báo cáo năng lực lao động của nhà thầu

STT

Bộ phận

I

Sản xuất trực tiếp

1

Đội xây dựng CB

2

Đội cơ giới

3

Tổ thi công nề

Số người

Ghi chú

152
20
10
21

Đội cơ khí thi công sắt, inox, nhôm kính,

44

4
kẽm, tiện
25

5

Tổ thi công điện nước, trang trí nội thất

6

Tổ sơn hàn, cửa cuốn

II

Bộ phận quản lý CT, Dn

23

1

Cử nhân kinh tế

7

2

Kỹ sư xây dựng

3

3

Kỹ sư cơ khí

8

4

Kỹ sư điện

5

32
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Báo cáo về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính
1. Tên nhà thầu: Công ty cổ phần sản xuất cơ khí và TM Trường Yến
Địa chỉ: Tổ 2 - Khu Công Nông - Mạo Khê- Đông Triều - Quảng Ninh
2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
a. Sản xuất
- Chuyên cung cấp lắp đặt cửa cuốn AUSTDOOR, BOOSDOOR với công nghệ và chất
lượng đỉnh cao.
- Chuyên sản xuất lắp đặt:
+ Cửa nhôm hệ: Việt Pháp, Việt Ý, Xingfa.
+ Cửa nhựa lõi thép Windows.
+ Cửa thủy lực, vách kính, cửa kính tự động, cổng tự động, cabin tắm.
+ Các mặt hàng sắt, sản xuất lắp đặt cửa sắt, mái tôn, khung nhà cứng.
+Mặt hàng Inox: sản xuất lắp đặt hàng dân dụng công nghiệp.
b. Kinh doanh:
- Là nhà phân phối cấp I cửa cuốn AUSTDOOR, BOOSDOOR.
- Chuyên cung cấp:
+ Nhôm thanh hệ: Việt Pháp, Việt- Ý, Xingfa.
+ Thanh nhựa Profile ( lõi thép).
+ Tấm nhôm nhựa Alcorest.
+Phụ kiện: cửa nhôm, cửa nhựa, cửa thủy lực.
+ Keo Apolo, keo Dowcorning.
+Kính cường lực.
- Cung cấp các dịch vụ khác.
3. Tổng số lao động hiện có:
175 người (Biểu chi tiết năng lực lao động)
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Bảng kê chi tiết năng lực máy móc thiết bị

STT

Tên chủng loại
thiết bị

Số
lượng
( Bộ)

Nước sản xuất

1

Máy hàn sắt, Inox tự động

21

Việt nam

2

Máy cắt sắt, nhôm, Inox, máy uốn kim loại

25

Nhật bản

3

Máy khoan, mài, phay

35

Nhật bản

4

Giàn máy chế tạo cửa nhựa lõi thép gia cường- Công
suất 10.000m 2/ năm

02

Nhật bản

5

Giàn máy chế tạo cửa nhôm cao cấp- công suất
12.000.m2/ năm

2

Đức

6

Giàn nâng thuỷ lực

4

Nhật bản

7

Các loại máy công cụ cầm tay phục cụ cho gia công
lắp đặt

120

Nhật bản

8

Ôtô vận tải chuyên chở hàng

4

Hàn Quốc

9

Ô tô phục vụ văn phòng

3

Nhật Bản

10

Cửa hàng phục vụ bán hàng 1000m2

1

11

Nhà xưởng phục vụ gia công cơ khí rộng 3500m2

1

12

Văn phòng điều hành rộng 200m2

1
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Hồ sơ kinh nghiệm
ST
T

Đối tác

Nội dung thực hiện

Năm thực
hiện

Tổng doanh
thu

Các công trình Tiêu biểu

1

Công ty TNHH Tuấn
Tiến

Cung cấp lắp đặt, vách nhôm cao cấp, cửa
kính tự động, ca bin tắm, cấu thang k ính,
cửa nhôm cao cấp tại khách sạn Thanh
Tuấn - Bãi Cháy.

Năm 2012

4.852.236.500

2

Công ty xây dựng
18.1

Công trình kho vận Đá Bạc – Uông Bí

Năm 2012

3.731.000.000

3

Công ty CP Minh
Anh

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, vách nhôm
cao cấp cho Dự án chợ Hồng Hà- Hạ
Long- Quảng Ninh

Năm 2012

5.848.000.000

4

Công ty TNHH Sơn
Hải

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, mái tôn, cổng
tự động cho Dự án chợ Suối Khoáng Quang Hanh- Cẩm Phả- Quảng Ninh.

Năm 2012

3.812.266.700

5

Công ty CP TM và
DV Tiến Dũng

Cung cấp lắp đặt, vách nhôm cao cấp, cửa
kính tự động, ca bin tắm, cấu thang k ính,
cổng tự động tại khu văn phòng và nhà
điều hành.

Năm 2013

4.852.236.500

6

Công ty TNHH
Alumax Việt Nam

Cung cấp, lắp đặt cửa sổ, vách nhôm kính
hệ mặt dựng cho dự án xây dựng nhà máy
Lioa - cụm công nghiệp Thanh Khương Thuận Thành - Bắc Ninh

Năm 2013

4.822.692.736

7

Công ty TNHH Châu
Á Thái Bình Dương

Cung cấp lắp đặt vách nhôm hệ mặt dựng,
cửa thủy lực, cabin tắm tại c ông trình
Khách sạn Paradise- Bói Cháy

Năm 2013

2.154.668.000
.

8

Công ty CP Tập
Đoàn Austdoor

Cung cấp lắp đặt hộp kỹ thuật cửa cuốn
cho khu vui chơi giải trí Villacera- Hà Nội

Năm 2013

1.230.708.820

9

Công ty CPĐTXD
và khai thác mỏ Tân
Việt Bắc

Cung cấp lắp đặt vách kính cường lực,
vách nhôm cao cấp cho khu nhà điều
hành công ty và khu vui chơi giải trí Tân

Năm 2013

4.550.526.033

9
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Việt Bắc
10

Công ty phát triển đô
thị Quảng Ninh

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, mái tôn, cửa
nhựa lõi thép, hàng rào

Năm 2013

1.250.000.000

11

Công ty TNHH XD
Thanh Tuyền

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép, hoa thoáng sắt cho Trường mầm non
xã Tràng Lương, huyện Đông Triều- QN

Năm 2014

735.239.133

12

Công ty TNHH
Trung Dũng

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép, hoa thoáng sắt cho Trường mầm non
xã Bình Dương, huyện Đông Triều- QN

Năm 2014

525.144.200

13

Công ty TNHH Tuấn
Nhi

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép, hoa thoáng sắt cho Trường mầm non
xã Việt Dân, huyện Đông Triều- QN

Năm 2014

828.332.156

14

Công ty TNHH TM
Anh Thư

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép, hoa thoáng sắt cho Trường mầm non
Hoa Mai- Thị Trấn Đông Triều, huyện
Đông Triều- QN

Năm 2014

1.346.864.400

15

Công ty TNHH XD
Thái Hà

Cung cấp lắp đặt vách kính cao cấp, cửa
kính tự động, cửa cuốn cho dự án xây
dựng Trung tâm thương mại Kinh Môn Hải Dương

Năm 2014

5.175.090.000

16

Công ty CP Hải
Vinh

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép cho dự án xây dựng khu tổ hợp sản
xuất của công ty Hải Vinh.

Năm 2014

3.280.000.000

17

Công ty CP ĐT XD
Hoằng Đạt

Cung cấp lắp đặt, khung nhà thộp mái tôn
, Cửa nhựa lõi thộp, cửa sắt nhà đa năng
xã Tràng An, xã Nguyễn Huệ

Năm 2014

3.610.630.400

Công ty CP Minh
Anh

Cung cấp lắp đặt nhà khung thép mái tôn
Blucope, cửa nhôm, vách nhôm cao cấp,
cầu thang thoát hiểm công trình nhà hàng
đa năng T.P Hạ Long

Năm 2014

6.320.778.132

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, khung th ép
mái tôn xưởng sản xuất X1, cổng tự động
, trần Aluminnium khu trưng bày

Năm 2014

1.816.421.320

18

19

Công ty CP tập đoàn
Hoàng Hà
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20

Ban quản lý chợ
Hùng Thắng

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, khung ki ốt
chợ tại chợ Hùng Thắng- Cái DămQuảng Ninh.

Năm 2014

1.352.886.315

21

Ban quả lý chợ Đông
Triều

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn tai chợ cột Đông Triều- Quảng Ninh

Năm 2014

762.842.345

22

Công ty CP gạch,
gốm , gói Kim Sen

Cung cấp lắp đặt nhà khung thép mái tôn
,cửa nhựa lõi thép ,cửa sắt.

Năm 2014

1.241.358.600
.

23

Công ty TNHH
Nghĩa Phong

Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn cửa k ính , cửa
kính tự động tại cảng Cái Lân- Hạ Long

Năm 2014

528.773.820

24

Công ty TNHH xuất
nhập khẩu Minh
Phong

Cung cấp cửa cuốn, cửa nhựa lõi thép,
vách kính cường lực tại nhà hàng Hoàng
Gia

Năm 2014

988.776.390

25

Công ty TNHH Công
nghệ Thiên Tân

Cung cấp lắp đặt cửa kính, vách kính, cửa
nhựa lõi thép, cầu thang

Năm 2014

320.776.470

26

Xí Nghiệp Xăng Dầu
Kim Sen

Cung cấp lắp đặt cửa cuốn, cửa nh ôm
kính,vách nhôm kính cao cấp, trần
Aluminium

Năm 2014

235.789.340

27

Nhà máy gạch Cotto
Quảng Ninh

Cung cấp lắp đặt mái tôn, cửa nhựa lõi
thép

Năm 2014

345.829.121

28

Công ty THNH giầy
dép Bách Năng

Cung cấp, lắp đặt nhà khung thộp mái tôn
,cửa nhôm kính hệ Việt Pháp, cửa cuốn

Năm 2015

6.130.520.600
.

29

Hợp tác xã ĐTXD
quản lý và khai thác
chợ Hải An

Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn ,cửa k ính, biển
quảng cáo, khung ki ốt tại chợ Gia Bình
Bắc Ninh và Trung Tâm Đăng Kiểm Quế
Võ

Năm 2015

5.258.446.520

30

Công ty CP tư vấn và
thiết kế Nam Hải

Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn, cửa nhựa lõi
thép, vách kính cường lực tại Trường
trung học phổ thụng Giáp Hải

Năm 2015

1.188.923.800

31

Công ty TNHH
Thành An

Cung cấp, lắp đặt cửa kính, vách kính,
cửa nhựa nhôm kính tại Trung tâm dạy
nghề Hội Nông Dân Tỉnh Bắc Giang

Năm 2015

980.323.400
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32

Công ty CP Long Hải
Quảng Ninh

Cung cấp, lắp đặt cửa kính tự động, vách
kính, sàn thao tác , biển quảng cáo Trung
tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Năm 2015

3.870.763.200

33

Công ty CP gốm
Quang

Cung cấp lắp đặt khung nhà thép mái tôn,
cửa cuốn, cửa nhôm hệ Việt pháp

Năm 2015

4.545.829.121

Công ty CP sản xuất cơ khí và thương mại
Trường Yến
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