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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

5 NĂM LIÊN TIẾP NẰM TRONG TOP 10 
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG, TNG ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC 
HƯỚNG ĐI ĐÚNG ĐẮN, PHÙ HỢP VỚI 
XU THẾ PHÁT TRIỂN MỘT NỀN KINH 
TẾ BỀN VỮNG, KHI LUÔN HƯỚNG ĐẾN 
TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM, DỊCH 
VỤ VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG VÀ THÂN 
THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN!

Năm 2020 - một năm nhiều gian nan, thử thách do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch 
Covid-19. Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, từ trong khó khăn, TNG càng trở 
nên mạnh mẽ và chứng tỏ được sự thích ứng linh hoạt. Không chỉ vững vàng bước 
qua đại dịch, TNG còn ghi thêm dấu ấn trên chặng đường phát triển bền vững với 
những thành công mới. 

Trong khi nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm nhân 
sự, TNG với sự linh hoạt của mình “biến thách thức thành cơ hội” đã một lần nữa 
khẳng định hướng đi đúng đắn. Bằng việc cho ra những sản phẩm, dịch vụ mới 
hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc. Điều này không chỉ giúp TNG 
đảm bảo thu nhập và việc làm của hơn 15.000 NLĐ, góp phần cùng Chính phủ, địa 
phương phòng chống dịch bệnh, mà quan trọng hơn cả đã tạo thêm niềm tin của 
khách hàng, đối tác và cộng đồng dành cho TNG.

Một năm nhiều bất ổn và thử thách đã khép lại, chào đón năm 2021 hứa hẹn những 
thành công mới. Kiên trì với định hướng cốt lõi phát triển bền vững và sẵn sàng đổi 
mới, TNG tiếp tục theo đuổi “tư duy kinh tế tuần hoàn”, giảm thiểu rác thải nhựa, 
ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất, hướng đến một doanh nghiệp số và 
nền kinh tế số, mang lại lợi ích cao nhất và lâu dài cho cổ đông, nhà đầu tư, khách 
hàng, CBCNV và cộng đồng.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể Quý 
vị trong suốt thời gian qua. Với sự ủng hộ của Quý vị, cùng chiến lược phát triển 
đúng đắn và quyết tâm cao của đội ngũ CBCNV, TNG sẽ vững vàng bước tiếp trên 
con đường phát triển kinh tế bền vững, đưa thương hiệu TNG và dệt may Việt Nam 
ngày một vươn xa.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
LỜI CAM KẾT CỦA TNG

SỨ MỆNH
 ~ Chịu trách nhiệm tuyệt đối cho tất cả các sản phẩm cung cấp đến tay người tiêu dùng.

 ~ Mang lại hạnh phúc cho người lao động, khách hàng và cộng đồng dân cư. 

TẦM NHÌN
 ~ Là Công ty đại chúng trong Top đầu 

minh bạch nhất, quản trị tốt nhất,  
phát triển bền vững nhất.

 ~ Là Công ty sản xuất và bán lẻ từ thị 
trường trong nước đến thị trường toàn 
cầu có doanh thu tiêu thụ tỷ đô la Mỹ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 ~ Trách nhiệm: Thực hiện đạo đức 
kinh doanh trong công việc, đảm 
bảo mọi chế độ, quyền lợi của người 
lao động theo đúng quy định của 
pháp luật.

 ~ Môi trường làm việc: Nơi xứng đáng 
để cống hiến và làm việc.

LỜI CAM KẾT

Khách hàng
 ~ Cung cấp cho khách hàng những sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn.

 ~ Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh 
tranh và giao hàng đúng thời hạn.  

 ~ Bảo vệ quyền lợi khách hàng về 
thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa. 

 ~ Đảm bảo uy tín, tôn trọng khách hàng. 
 ~ Cam kết thời gian sản xuất, năng lực 
với khách hàng. 

 ~ Cam kết thời gian giao hàng. 
 ~ Cam kết chống tiêu cực, hối lộ trong 
sản xuất kinh doanh.

Người lao động

 ~ Người lao động làm việc tại TNG không bị vi phạm 
quyền lợi theo quy định của pháp luật.

 ~ Mọi quyền lợi của người lao động làm việc tại TNG 
theo Bộ Luật Lao động đều được đảm bảo.

Cổ đông
 ~ Công khai, minh bạch, công bằng mọi 
thông tin liên quan đến hoạt động 
kinh doanh.

 ~ Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho cổ đông.
 ~ Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu 
quả và uy tín trên thị trường.

 ~ Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Cộng đồng

 ~ Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội.

 ~ Tham gia các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

 ~ Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường.

 ~ Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

 ~ Phát triển tương lai xanh: Vì một màu xanh TNG, 
chúng tôi chú trọng mọi hoạt động liên quan đến 
đời sống người lao động, cộng đồng địa phương. 
Thực hiện phương châm hành động: “Phát triển 
kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường”.

 ~ Phát triển bền vững: Chúng tôi cam kết đảm bảo 
lợi ích dài hạn đa chiều trong hoạt động với khách 
hàng và các bên có liên quan.
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 THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Mã niêm yết : TNG

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên tiếng Anh : TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ : 739.960.050.000 đồng
Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp 

: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần 
đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 30/09/2020

Trụ sở chính : Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên

Điện thoại : 02083.858.508

Email : info@tng.vn

Website : htttp://tng.vn, http://tngfashion.vn, http://www.tngvillage.vn

THÔNG TIN TỔNG QUAN
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Ngày 22/11/1979: Xí nghiệp May 
Bắc Thái, được thành lập theo 
Quyết định số 488/QĐ-UB của 
UBND tỉnh Bắc Thái với 02 chuyền 
sản xuất nhận viện trợ của Cộng 
hòa Dân chủ Đức.

Ngày 04/11/1997: Xí nghiệp được đổi tên thành 
Công ty May Thái Nguyên theo Quyết định số 
676/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Liên doanh với Công ty May Đức Giang của 
Tổng Công ty Dệt may Việt Nam thành lập 
Công ty May Liên doanh Việt Thái.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khởi công xây 
dựng nhà máy 
TNG Sông Công.

Giai đoạn 2021 đến 2025: Nâng cao công 
tác quản trị doanh nghiệp và phát triển 
doanh nghiệp bền vững  theo hướng số hóa.

Khánh thành 
đưa vào hoạt 
động Trung 
tâm thiết kế 
thời trang TNG 
và văn phòng 
làm việc của 
Công ty.

Khởi công xây dựng tòa nhà thương mại TNG Village.

Mua lại Nhà máy may DG, đổi tên thành Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ và đầu 
tư nâng công suất nhà máy lên 35 chuyền may.

Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi 200 tỷ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ may không chỉ trên sản phẩm áo sơ mi” và được Cục bản quyền tác giả 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả, số 2773/2008/QTG ngày 4/6/2018.

Đổi tên thành Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương 
mại TNG.

Cổ phiếu TNG được niêm 
yết trên Sàn Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội, mã 
chứng khoán là TNG.

Giai đoạn 1979 đến 2003: 
Thời kỳ doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty đổi tên thành 
Công ty Cổ phần May 
Xuất khẩu Thái Nguyên.

Đây là giai đoạn đổi mới, đầu tư công nghệ tự động hóa một cách 
mạnh mẽ, là thời kỳ phát triển và khẳng định thương hiệu, tập trung 
phát triển, ứng dụng ERP trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, 
đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy TNG theo mô hình nhà máy xanh. 

Giai đoạn 2003 đến 2007: Giai đoạn sau cổ phần hóa, 
chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

TNG chính thức mở rộng sang lĩnh 
vực bất động sản, với việc ra mắt 
Dự án chung cư thương mại TNG 
village trong tháng 10/2019. TNG 
village được xây dựng trên mục 
tiêu “ vì hạnh phúc của người lao 
động. Dự án nằm trong chuỗi dự 
án tiện ích và TNG phát triển với 
mong muốn nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người lao động.

Đưa vào hoạt động Nhà máy TNG Võ Nhai giai đoạn 
1 (16 chuyền may) - có quy mô tổng dự án 10ha, được 
xây dựng tại xóm Cây Bòng, xã La Hiên, có tổng mức 
đầu tư 290 tỷ đồng. Bao gồm 2 nhà xưởng may rộng 
27.000m2, nhà ăn ca, văn phòng, nhà phụ trợ, nhà để 
xe. Quy mô thiết kế Dự án 32 chuyền may công nghiệp, 
tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương.

Giai đoạn 2008 đến 2018: Đầu 
tư công nghệ, khẳng định và 
phát triển thương hiệu. 

Khởi công xây 
dựng nhà máy 
TNG Phú Bình.

Khởi công xây 
dựng nhà máy 
TNG Đại Từ.

1979 2003

2008

2020

1997 2006

2007201020132016

2018 2019
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LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

 ~ TNG là đơn vị may công nghiệp xuất khẩu. Chuyên các sản phẩm 
chủ lực như  áo Jacket bông, lông vũ, quần áo dán seam, quần sooc 
các loại, váy, hàng trẻ em, quần áo nỉ, hàng dệt kim; sản xuất bông 
tấm, trần bông, thêu công nghiệp, thùng carton, túi PE các loại, giặt 
công nghiệp.

 ~ Sản xuất hàng nội địa mang thương hiệu TNG: TNG đang trong quá 
trình xâm nhập thị trường nội địa. Hàng năm, TNG đều ra những bộ 
sưu tập độc đáo, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, bắt kịp với xu 
hướng thời trang thế giới.

VỚI SLOGAN “TNG – SỰ LỰA CHỌN CỦA TÔI”, TNG HƯỚNG 
ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM MAY MẶC ĐẸP MẮT VÀ KHÔNG 
NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NHÀ MÁY MAY VIỆT ĐỨC
 ~ Thành lập năm 1979
 ~ Địa chỉ: Số 160 đường Minh Cầu, Tp. Thái 
Nguyên, Thái Nguyên

NHÀ MÁY MAY VIỆT THÁI
 ~ Thành lập năm 1979
 ~ Địa chỉ: Số 221 đường Thống Nhất, Tp. Thái 
Nguyên, Thái Nguyên

NHÀ MÁY MAY SÔNG CÔNG 1, 2, 3
 ~ Thành lập năm 2006
 ~ Địa chỉ: KCN Sông Công, Tp. Sông Công,  
Thái Nguyên

NHÀ MÁY MAY PHÚ BÌNH 1, 2, 3, 4
 ~ Thành lập năm 2010
 ~ Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình,  
tỉnh Thái Nguyên

NHÀ MÁY MAY ĐẠI TỪ
 ~ Thành lập năm 2015
 ~ Địa chỉ: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ,  
tỉnh Thái Nguyên

NHÀ MÁY MAY ĐỒNG HỶ
 ~ Thành lập năm 2018
 ~ Địa chỉ: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện 
Đồng Hỷ, Thái Nguyên

NHÀ MÁY PHỤ TRỢ 
(Nhà máy bao bì, nhà máy bông)

 ~ Thành lập năm 2006
 ~ Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công, Tp. Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM THIẾT KẾ THỜI TRANG
 ~ Thành lập: 2016
 ~ Địa chỉ: 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng 
Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên

 ~ Trung tâm thiết kế thời trang là trụ sở chính của 
chi nhánh thời trang, nơi có hàng chục cửa hàng 
thời trang công sở trải dài các tỉnh thành phố 
trên cả nước. 

Công ty liên kết
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC THÁI
Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên

Địa bàn sản xuất và kinh doanh

Mỹ Hàn Quốc

Pháp Ấn Độ
Canada Nhật Bản

Đức Tây Ban Nha

Nga Cộng hòa Séc

Hà Lan Malaysia

Trung Quốc Khác

Thổ Nhĩ Kỳ

42,18%

23,01%

7,38%

6,25%

5,93%

3,67%
2,08%
1,58%
1,07%
0,86%
0,66%
0,64%
0,54%

3,64%

0,50%

CÁC ĐỊA BÀN XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA TNG
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT 

CÔNG TY ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH TẠI SỐ 434/1, ĐƯỜNG BẮC KẠN, TP. THÁI NGUYÊN; 
CÓ 11 CHI NHÁNH MAY XUẤT KHẨU NẰM TẠI ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH 
THÁI NGUYÊN, 01 CHI NHÁNH MAY PHỤC VỤ SẢN XUẤT BÁN HÀNG TRONG 
NƯỚC, 02 CHI NHÁNH PHỤ TRỢ, 01 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NEW YORK – HOA 
KỲ VÀ 32 CỬA HÀNG THỜI TRANG HOẠT ĐỘNG TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC. 

NHÀ MÁY MAY VIỆT ĐỨC
Thành lập năm 1979
Địa chỉ: Số 160 đường Minh Cầu, Tp. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 9.847 m2

Chuyền may: 25 chuyền
Lao động: 1.350 người
Năng lực sản xuất: 2,2 triệu áo jacket/1 năm

NHÀ MÁY MAY VIỆT THÁI
Thành lập năm 1979
Địa chỉ: Số 221 đường Thống Nhất, Tp. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 12.691 m2

Chuyền may: 20 chuyền
Lao động: 1.080 người
Năng lực sản xuất: 1,8 triệu áo jacket/01 năm

CÁC NHÀ MÁY HẠCH TOÁN TRỰC THUỘC CỦA TNG 

NHÀ MÁY MAY PHÚ BÌNH 1, 2, 3, 4
Thành lập năm 2010
Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 93.131 m2

Chuyền may: 52 chuyền
Lao động: 3.780 người
Năng lực sản xuất: 4,5 triệu áo jacket/01 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, 
bottom, denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress 

NHÀ MÁY MAY ĐẠI TỪ
Thành lập năm 2015
Địa chỉ: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 13.388 m2

Chuyền may: 35 chuyền
Lao động: 1.890 người 
Năng lực sản xuất: 3 triệu áo jacket /01 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, 
bottom, denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY SÔNG CÔNG 1, 2, 3
Thành lập năm 2006
Địa chỉ: KCN Sông Công, Tp. Sông Công,  
tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 14.000 m2

Chuyền may: 88 chuyền
Lao động: 4.288 người
Năng lực sản xuất: 7,7 triệu áo jacket/01 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, seam sealing 
jacket, cargo pants, bottom, leather jacket, kid items

NHÀ MÁY MAY ĐỒNG HỶ
Thành lập năm 2018
Địa chỉ: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 12.760 m2

Chuyền may: 9 chuyền may 
Lao động: 486 người
Năng lực sản xuất: 783 nghìn áo jacket/01 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, 
bottom, denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

CHI NHÁNH MAY VÕ NHAI
Thành lập năm 2020
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cây Bòng, Xã La Hiên, 
Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Diện tích nhà xưởng: 27.000 m2

Chuyền may: 14 chuyền may 
Lao động: 752 người
Năng lực sản xuất: 1,5 triệu áo jacket/01 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, 
bottom, denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress
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NHÀ MÁY PHỤ TRỢ
Thành lập năm 2006
Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công, Tp. Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên
Nhà máy bao bì
Hoạt động chính: Sản xuất bao bì từ giấy và nilon, 
giặt là, in, thêu
Công suất: 16.000 m2 carton/1 ngày, 
600 kg túi PE/1 ngày
Nhà máy bông
Hoạt động chính: Sản xuất bông
Công suất: 20.000 yds bông/1 ngày

CÔNG TY TNHH MTV TNG ECO GREEN
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 
50.000.000.000 đồng
Giá trị khoản cam kết góp vốn:  
50.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100%
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất 
động sản

CÔNG TY TNHH TNG FASHION
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 
50.000.000.000 đồng
Giá trị khoản cam kết góp vốn:  
50.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100%
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh thời trang

CHI NHÁNH THỜI TRANG TNGF
Thành lập: 2016
Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn,  
phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên

Địa chỉ: 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn 
Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Giá trị vốn góp: 771.150.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: TNG góp 49% vốn điều lệ
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công 
trình về lưới điện
TNG hiện đang tham gia vào quá trình tái cơ cấu, 
hoàn thiện bộ máy và chiến lược kinh doanh

CÔNG TY TNHH GOLF YÊN BÌNH TNG
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 
300.000.000.000 đồng
Giá trị khoản cam kết góp vốn:  
147.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 49%
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sân Golf

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT

CÁC NHÀ MÁY HẠCH TOÁN TRỰC THUỘC CỦA TNG 
CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC THÁI
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May công nghiệp xuất khẩu: Áo jacket bông, 
lông vũ, quần áo dán seam, quần sooc, các loại 
váy, hàng trẻ em, hàng dệt kim,...

Bông tấm, trần bông, thêu công nghiệp, 
 in công nghiệp,...

SAU  HƠN 40 NĂM PHÁT TRIỂN, TNG ĐÃ CUNG ỨNG RA THỊ TRƯỜNG RẤT 
NHIỀU LOẠI SẢN PHẨM THỜI TRANG VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, ĐA DẠNG 
VỀ CHỦNG LOẠI, ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐÓN 
NHẬN MỘT CÁCH TÍCH CỰC. CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÔNG 
NGHIỆP CỦA TNG CŨNG ĐÃ GÓP MỘT PHẦN LỚN VÀO CƠ CẤU DOANH THU 
CỦA DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
TỈNH THÁI NGUYÊN NÓI RIÊNG VÀ CẢ NƯỚC NÓI CHUNG. 

DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Thùng Carton, túi PE các loại,  
giặt công nghiệp,...

Sản xuất hàng thời trang công sở nội địa 
mang thương hiệu TNG,...
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
DỰ ÁN NHÀ MÁY TNG VÕ NHAI TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP CÂY BÒNG, XÃ LA HIÊN, 
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Nhà máy được xây dựng hướng tới đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh)

Tên dự án : Đầu tư xây dựng Nhà máy may TNG Võ Nhai.

Nhà đầu tư : Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Hình thức : 100% vốn đầu tư của doanh nghiêp trong nước.

Mục tiêu : Tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường và phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như huyện Võ Nhai

Quy mô dự án : 32 dây chuyền may, công suất 6 triệu sản phẩm/năm.

Địa điểm thực hiện dự án : Tại lô đất CN1 thuộc Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 
Thái Nguyên

Diện tích : 10 ha.

Tổng mức đầu tư dự án : 290 tỷ VND.

Thời gian và tiến độ thực 
hiện dự án :

 ~ Từ quý II/2019: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

 ~ Từ quý III/2019 đến quý I/2020: Thi công các hạng mục đầu tư xây dựng 
công trình của dự án và đưa vào hoạt động giai đoạn 1.

 ~ Năm 2021: Xây dựng giai đoạn 2 nhà máy Võ Nhai.

DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP SƠN CẨM 1, XÃ SƠN CẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, 
TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên dự án : Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhà đầu tư : Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Địa điểm : Xã Sơn Cẩm, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giáp đường tránh Quốc lộ 3.

Diện tích : 70,53 ha

Tính chất ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh 
trong Cụm công nghiệp

:
Thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất các ngành công nghiệp hỗ trợ (sản 
xuất cơ – kim khí, đúc, linh kiện điện tử….), sản xuất bao bì, dệt may, dược 
phẩm, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng…

Tổng mức đầu tư của dự 
án dự kiến : 500 tỷ VNĐ.

Tiến độ thực hiện dự án :

 ~ Từ quý II/2017 đến quý II/2020 thực hiện chuẩn bị đầu tư;

 ~ Từ quý III/2020 đến quý II/2021 thực hiện đầu tư giai đoạn 1 với diện tích: 
17,99 ha.

 ~ Từ quý III/2021 đến quý I/2025 thực hiện đầu tư các hạng mục còn lại của 
dự án.

18 19Báo cáo thường niên 2020



TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)

DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TNG VILLAGE

KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TNG VILLAGE

Diện tích :

2841 m2, trong đó đầu tư xây 
dựng tòa nhà bao gồm 1 tầng 
hầm, 17 tầng nổi, 1 tầng tum 
mái phần trên phần diện tích 
xây dựng khoảng 1.117 m2.

KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THẤP TẦNG

Diện tích : 848 m2.

Tổng mức 
đầu tư

: 170 tỷ VNĐ.

Dự án được điều chỉnh từ Dự án nhà ở xã hội 
TNG do thay đổi mục tiêu đầu tư.

Tiến độ dự án : Hoàn thành và bắt đầu mở bán 
từ tháng 10/2019.

DỰ ÁN NHÀ MÁY PHỤ TRỢ TNG SÔNG CÔNG

Tên dự án : Nhà máy Phụ Trợ TNG Sông Công

Nhà đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Hình thức : 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước

Mục tiêu :

 ~ Sản xuất Bông và các loại sản phẩm liên quan 
đến Bông

 ~ Sản xuất bao bì và các mặt hàng liên quan về 
bao bì

 ~ Xưởng giặt và các hoạt động liên quan đến giặt

 ~ Xưởng in và các hoạt động liên quan

Quy mô dự án :

 ~ 02 dây chuyền sản xuất bông với công suất 
15 triệu yard/năm (1 yard = 0,9144 m)

 ~ In ấn: 64 dây chuyền với công suất 70.000 sản 
phẩm/ngày

 ~ Sản xuất bao bì: Sản xuất thùng carton 2,5 triệu 
m2/năm, 2 tấn túi PE/tháng

 ~ Giặt: Công suất 7.000 sản phẩm jacket/ngày 
hoặc 30.000 sản phẩm quần/ngày

Địa điểm thực 
hiện dự án :  ~ Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I, TP. Sông 

Công

Diện tích đất 
sử dụng : 26.400 m2

Tổng mức đầu 
tư dự án : 274 tỷ VNĐ

Thời gian và 
tiến độ thực 
hiện dự án

:

Giai đoạn 1: Hoàn thành đầu tư xây dựng hạng 
mục nhà xưởng Bông đưa vào sản xuất quý IV 
năm 2019

Giai đoạn 2: Hoàn thành đầu tư xây dựng hạng 
mục nhà xưởng Bao Bì, xưởng giặt, xưởng in và 
phụ trợ liên quan vào quý IV năm 2020.

Hoàn thành đầu tư xây dựng hạng mục còn lại 
vào quý IV năm 2021
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM

 ~ Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 
thị trường và chung tay cùng cộng đồng trong 
cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. TNG đã 
nghiên cứu và phát triển thành công bông kháng 
khuẩn, để phục vụ nguồn nguyên liệu cho may 
khẩu trang, và các sản phẩm kháng khuẩn.

 ~ Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, TNG đã linh 
hoạt sản xuất khẩu trang kháng khuẩn phục vụ 
chống dịch nên doanh thu tiêu thụ nội địa quý 
I/2020 đạt 63,3 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng 
kỳ. Khẩu trang nano kháng khuẩn sản xuất tại 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với 
mục đích sử dụng để bảo vệ tránh nhiễm khuẩn 
được Viện trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y 
tế) phân loại trang thiết bị y tế loại A.

 ~ TNG đã nghiên cứu, sản xuất thành công “Bộ 
quần áo bảo hộ y tế phòng dịch” để chung tay 
với các cấp, ngành trong cuộc chiến phòng chống 
dịch bệnh. Năng lực sản xuất của TNG đáp ứng 
được 100.000 bộ/ngày. Mặt hàng này còn mở ra 
hướng xuất khẩu tốt.

 ~ Áp dụng các tiêu chuẩn theo thẻ điểm quản trị 
công ty khu vực Asean (ACMF) để đánh giá tình 
hình quản trị công ty 2020. 

 ~ Sử dụng tiêu chuẩn GRI trong việc lập và trình 
bày nội dung phát triển bền vững trong Báo cáo 
thường niên 2020.

Sản xuất thành công 
“BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ Y TẾ 
PHÒNG DỊCH”
Đáp ứng được

100.000 bộ/ngày

TNG VÕ NHAI xây dựng theo tiêu chuẩn 
LEED và LOTUS tạo việc làm cho hơn 

2.000 lao động địa phương

 ~ Phát hành thành công 150 tỷ VNĐ trái phiếu trơn 
có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không 
chứng quyền.

 ~ TNG đã sáng chế ra sản phẩm Bông Dowlike được 
Cục Bản quyền tác giả Bộ văn hóa thể thao và du 
lịch cấp chứng nhận quyền tác giả.

 ~ Đạt chứng nhận FDA và CE cho sản phẩm thiết bị 
y tế do TNG sản xuất.

 ~ Đưa vào hoạt động Nhà máy TNG Võ Nhai giai 
đoạn 1 (16 chuyền may) - có quy mô tổng dự án 
10ha, được xây dựng tại xóm Cây Bòng, xã La 
Hiên, có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng. Bao gồm 
2 nhà xưởng may rộng 27.000m2, nhà ăn ca, văn 
phòng, nhà phụ trợ, nhà để xe. Quy mô Dự án 32 
chuyền may công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 
2.000 lao động địa phương - Nhà máy Xanh định 
hướng đạt tiêu chuẩn Leed đối với khu vực văn 
phòng, tiêu chuẩn Lotus đối với khu vực sản xuất. 
Định hướng tất cả các nhà máy xây dựng bởi 
TNG kể từ năm 2020 đều sẽ đạt tiêu chuẩn nhà 
máy xanh, đảm bảo là một mắt xích trong toàn 
bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, đảm bảo không chỉ 
thu hút nhiều đơn hàng lớn từ những thương hiệu 
tên tuổi như Nike, Adidas,… mà còn cân bằng giữa 
bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội giúp 
Công ty phát triển bền vững trong dài hạn.

Chú thích

LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) là một giấy chứng nhận cho các công trình 
xây dựng xanh được cấp bởi Hội đồng Xây dựng 
Xanh Mỹ ra đời năm 1995 tại Mỹ. Đây là tiêu chuẩn 
quốc tế tiên phong về vấn đề xây dựng các công 
trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường 
sống của con người.

LOTUS là hệ thống chứng nhận công trình xanh 
được phát triển bởi Hội đồng Công trình xanh Việt 
Nam (VGBC) – tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, thành 
viên Hội đồng Công trình xanh Thế giới (WorldGBC).

 ~ TNG đã chính thức mở rộng sang lĩnh vực bất 
động sản, với việc ra mắt Dự án chung cư thương 
mại TNG Village trong tháng 10/2019.

TNG Village được xây dựng trên mục tiêu “vì hạnh 
phúc của người lao động” nhằm mang đến cho 
CBCNV TNG cuộc sống trọn vẹn nhất. Dự án nằm 
trong chuỗi dự án tiện ích mà TNG phát triển với 
mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người lao động.
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DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
TỐT NHẤT

TOP 
10

BẰNG KHEN đã có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình 
"Tuần cao điểm Tết vì người nghèo"

năm 2020 theo QĐ số 3087/QĐ-TU ngày 06/01/2020 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

BẰNG KHEN đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
"Thu, nộp và quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

 năm 2019 theo QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ NĂM 2019
(Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua) theo QĐ số 1428/QĐ-TTg

ngày 18/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 
thực hiện CBTT minh bạch và QTCT năm 2019-2020 theo 

QĐ số /QĐ- ngày 30/10/2020 của Sở GD chứng khoán Hà Nội

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT 
(Nhóm vốn hóa vừa) theo QĐ số /QĐ- ngày 04/12/2020 của 

Sở GD chứng khoán HCM và Báo Đầu tư

DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2020
- Lĩnh vực sản xuất theo QĐ số 2232/QĐ-PTM-TĐKT

p VNngày 27/11/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệ

BẰNG KHEN đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
"Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020" 

theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ theo
 QĐ số 2942/QĐ-UBND ngày 24/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

BẰNG KHEN i đuađã có thành tích xuất sắc trong phong trào th
"Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" 

giai đoạn 2016-2020 theo QĐ số 3108/QĐ-UBND 
ênngày 27/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguy

GIẤY KHEN 
đã có thành tích trong phong trào thi đua 

a sau”“Thái Nguyên chung tay Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phí
20giai đoạn 2016 – 2020 theo QĐ số 12227/QĐ-UBND ngày 18/12/20 của 

Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên
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