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GIỚI THIỆU CHUNG 

 
 

Kính gửi Quý khách hàng! 

 

Thưa Quý Khách Hàng, Công ty TNHH thưng mại và bảo hộ lao động linh anh  được ra đời 

từ 24/04/2013.là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và nhập khẩu 

,Cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động trong nước và nhập ngoại như : Mũ nhựa bảo hộ, 

mũ cách điện, mũ vải, mũ phòng sạch.., Kính bảo hộ: chống bụi, chống hóa chất, chống các 

tia, mạng che mặt… Khẩu trang: Khẩu trang vải, khẩu trang giấy, KT5, khẩu trang N95, 

khẩu trang lọc bụi, khẩu trang lọc độc, khẩu trang có than hoạt tính, chống vi khuẩn…. Mặt 

nạ phòng độc, phòng sơn hóa chất, mặt nạ lọc bụi, phin lọc độc…Quần áo BHLĐ, quần áo 

chống cháy, quần áo chịu nhiệt, quần áo chống hóa chất, quần áo phòng sạch…Găng tay 

chống cháy, găng tay sợi, găng tay bạt , găng tay vải, găng tay cao su, găng tay hàn, găng 

tay các điện, găng tay chống hóa chất, găng tay chống axit, găng ngón tay… Găng tay cách 

điện Dây an toàn, dây an toàn toàn thân, dây cẩu, dây thừng, dây cáp…ủng bảo hộ, ủng 

chống hóa chất, ủng chống axit, ủng cách điện… Giầy Bảo hộ : Giầy vải, giầy phòng sạch, 

giầy đi mưa, Giầy da chống đinh chống dầu, chống hóa chất,chống cháy…Phao bơi: phao 

tròn, áo phao, phao thuyền…Thiết bị và dụng cụ an toàn lao động, đo lường, máy làm 

sạch, găng tay cách điện….Hóa chất thí nghiệm và công nghiệp,   

Bồn rửa mắt khẩn cấp, hóa chất tẩy rửa và bảo trì công nghiệp, trang thiết bị y tế, trang 

thiết bị thí nghiệm, thiết bị văn phòng, vật tư thiết bị công nghiệp, giấy nhám, đĩa mài, bột 

mài, sơn xịt bề mặt và đánh bóng dùng cho ôtô, băng keo, băng dính chịu nhiệt, băng dính 

hai mặt…Keo dính, keo xịt phục vụ cho các ngành công nghiệp như : Xử lý hóa chất, dược 

phẩm, dầu khí, sản xuất lắp ráp xe, cơ khí và đóng tầu…Thiết bị phòng cháy chữa cháy: 

Bình chữa cháy CO2, bình bột MFZ, vòi chữa cháy bằng bạt, trụ, van, chăn cứu hỏa, đồng 

hồ đo áp lực, thang dây chống cháy sợi Amiăng, đầu báo khói, vòi cứu hỏa, bộ nội tiêu 

lệnh…May đo quần áo BHLĐ, đồng phục cơ quan,găng tay cách điện…Phục vụ các doanh 

nghiệp tại thị trường Việt Nam. 

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt các hệ thống : Phòng cháy chữa cháy, xử lý môi trường, 

Bảo đảm an toàn lao động: Chống sét, thông gió, an toàn điện, an toàn cơ khí, chống rung, 

chống ồn, chiếu sáng, Thiết kế hệ thống chấm côngthẻ từ, camêra quan sát, chống trộm, 

chống đột nhập tự động,…Cung ứng tuyển chọn lao động dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. 

Đào tạo huấn luyện người lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, an toàn vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ. 

” Với phương châm hoạt động : ” UY TÍN ,CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,PHỤC VỤ TẬN 

TÌNH GIÁ CẢ CẠNH TRANH là mục tiêu hoạt động của toàn thể cán bộ nhân viên 

 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 

 

 

http://baoholinhanh.com/
http://baoholinhanh.com/
http://baoholinhanh.com/danh-muc/do-cach-dien/
http://baoholinhanh.com/danh-muc/do-cach-dien/
http://baoholinhanh.com/
http://baoholinhanh.com/danh-muc/dung-cu-rua-mat-khan-cap/
http://baoholinhanh.com/
http://baoholinhanh.com/
http://baoholinhanh.com/
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SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

 
1. GIỚI THIỆU VỀ LINH ANH: 

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh 

Ra được ra đời với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, 

đáp ứng càng ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu 

quả ngày càng nâng cao. 

Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh tiến tới mục tiêu triển khai 

toàn diện các các sản phẩm bảo hộ lao động nói chung và nghàng  may mặcnói giêng và các sản 

phẩm nhập khẩu quốc tế. để cung cấp ra thị trường Xây dựng,nhà máy sản xuất ,y tế…. 

Linh anh với định hướng trở thành một Doanh nghiệp sản xuất ,nhập khẩu ở một tầm cao 

mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một 

phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng CNTT, Linh Anh đang ngày càng khẳng định vị trí 

và vị thế trong lĩnh vực Sản xuất ,Nhập khẩu cung ứng bảo  hộ lao đông. 

Với phương châm hoạt động : ” UY TÍN ,CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,PHỤC VỤ 

TẬN TÌNH GIÁ CẢ CẠNH TRANH” là mục tiêu hoạt động của toàn thể cán bộ nhân 

viên : 

Đối với Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh uy tín sản phẩm chất 

lượng sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể 

hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp: chất lượng cao của sản phẩm, 

dịch vụ; và điều quan trọng nhất là mạng lại hiệu quả cho khách hàng. 

Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh đã xây dựng những nguyên 

tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau: 

- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng. 

- Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp. 

- Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã. 

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao. 
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- Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao. 

 

2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN: 

Công ty TNHH thương mại và bảo hộ lao động Linh Anh 

Trụ sở:258B8 ngõ 218 Phố Tân Mai- P.Tân Mai- Q.Hoàng Mai- Hà Nội 

MST : 0106161688 

Văn phòng GD: Số 7 a Ngõ 42/263 Thinh Liệt – Quận Hoàng Mai – Hà Nội 

Điện thoại:043 6611 460  (Mrs.Linh) 

Hotline:  0947 04 8890(Mr.Kiên) 

Website: Baoholinhanh.com  

Email:bhldlinhanh@gmail.com 

 

3. SẢN PHẨM DỊCH VỤ: 

Nhập khẩu các sản phẩm mang thương hiệu quốc tế như: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baoholinhanh.com/
mailto:Email%3Abhldlinhanh@gmail.com
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Xưởng sản xuất đồng phục :  

 
 

      

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: 

Các sản phẩm dịch vụ của Linh anh  đều được đều được thiết kế với các nhà thiết kế có 

chuyên môn khả năng sáng tạo của người Việt Nam.Với các sản phẩm nhập khẩu linh anh luôn 

nghiên cứu và nhập khẩu các sản phẩm mẫu mã hiện đại đi kèm với chất lượng ngày càng cao 

Cácđơn hàng đều được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn, đảm bảo chất 

lượng, và tiến độ của khách hàng. 

   HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:  

Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh  là một trong những công 

ty cung cấp các dịch vụ về Bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp với 

trình độ chuyên môn cao. 

Cán bộ, nhân viên của Linh Anh luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng” là mục tiêu 

kinh doanh của doanh nghiệp. “Chất lượng” của Linh Anh  được thể hiện trong từng khâu, 

từng giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng đối 

với Linh Anh. 
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

SAM SUNG Thái Nguyên 

SAM SUNG  Băc Ninh 

Canon Tiên sơn – Bắc ninh 

Canon  Quế Võ – Bắc Ninh 

Panasonic KCN –Thăng Long- Hn 

Tập đoàn xây dựng địa ốc hòa bình HCM 

Tập đoàn Vingroup Hà Nội 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ  ĐỊNH HƯỚNG  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 
DTC là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều 

thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt 

động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành cỗ 

máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty. 
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1. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 
 

 
 

 

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề 

ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Linh Anh  chú trọng vào chuyên môn hóa và sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.  

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình 

thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường 

ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng 

người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín 

đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Linh Anh trong việc cung cấp các sản 

phẩm tối ưu đến các Quý khách hàng. 

Bằng các hệ thống quản trị , chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu để đảm bảo 

mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn 

 

BAN GIÁM 

ĐỐC 

 

Hệ thống Kỹ thuật 

 

Hệ thống Kinh 

doanh 

 

Hệ thống chức năng 

khác 

 

Phòng thiết kế 

 

 

Xưởng sản xuất 

 

Phòng Xuất Nhập 

Khẩu 

 

 

Phòng Marketing 

 

Phòng Kinh doanh 

 

Bộ phận Chăm sóc 

KH 

 

Phòng Kế toán – 

Tổng hợp 

 

Phòng Hành chính 

– Nhân sự 
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giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này đã và đang giúp 

chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn mạnh. 

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. 

Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ 

năng đã tạo cho Công ty TNHH Thương Mại Và Bảo Hộ Lao Động Linh Anh một nguồn nhân 

lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

 
1. VỐN: 

-   Vốn cố định: 1.900.000. vnđ 
 

-   Vốn lưu động: 10.250.000.000 vnđ 

 

2. NGUỒN VỐN: 

-   Vốn chủ sở hữu: 2.000.000.000 vnđ 
 

-   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương tổng nguồn 

vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư ngay khi DTC 

ký được HĐ với các đối tác. 

 

-   Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để tăng vốn 

điều lệ lên đến 2.000 triệu đồng. 

 

3. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 – 2016 VÀ KHKD NĂM 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT CHỈ TIÊU 2015 2016 Kế hoạch 

2018 

1 Doanh thu 15.050.000.000 16.255.700.000 17.000.000.000 

2 Chi phí sản xuất 12,300.000.000 13.680.000.000 13.000.000.000 

3 Lợi nhuận 2.750.000.000 2.575.700.000 4.000.000.000 

4 Nộp thuế và các nghĩa vụ nhà nước    
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU 
 

 

1. MỤC TIÊU: 

-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 15% năm 

-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 19% năm 

-  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

 

2. GIÁ TRỊ LINH ANH  ĐANG XÂY DỰNG: 

     Giá trị cốt lõi mà Linh Anh tiến tới cung cấp các sản phẩm bảo hộ lao động ngày càng chất 

lương,sản phẩm đẹp ,thời gian cung cấp nhanh ,mang đến sự an toàn ,hài lòng cho người sử dụng  và 

giá thành sản phẩm tốt nhất . 

” Với phương châm hoạt động : ” UY TÍN ,CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,PHỤC VỤ TẬN 

TÌNH GIÁ CẢ CẠNH TRANH là mục tiêu hoạt động của toàn thể cán bộ nhân viên công 

ty 

 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 

 

 

 


