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S Ứ M Ệ N H V À T Ầ M N H Ì N Mision and Vision
1.SỨ MỆNH CỦA CÔNG T Y
Cung cấp các sản phẩm ốp lát granite thương hiệu Viglacera có chất lượng
tốt nhất Việt Nam, mang lại giá trị bền vững cho k hách hàng, cổ đông và
CBCNV của Công t y

TẦM NHÌN CỦA CÔNG T Y CỔ PHẦN VIGL ACER A TIÊN SƠN
Trở thành doanh nghiệp sản xuất k inh doanh gạch ốp lát granite hiệu quả
hàng đầu Việt Nam, phấn đấu tăng trưởng quy mô hoạt động SXKD tăng gấp
3 lần trong vòng 10 năm tới.

SỨ MỆNH
VÀ
TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG T Y
1. Luôn coi Chất lượng trên các giá trị k hác
2. Trách nhiệm cao đối với: K hách hàng, Sản phẩm, Đồng nghiệp, Dây truyền
thiết bị, hàng hóa nghiệm thu, gia đình vã xã hội.
3. Tôn trọng lắng nghe và chia sẻ với đồng nghiệp
4. Nghiêm túc và liên tục cải thiện môi trường làm việc ý tưởng sáng tạo và
cải tiến tổ chức.
5. Liên tục hoàn thiện hệ thống đào tạo, tự đào tạo
6. Liên tục cập nhật và hiện đại hóa hệ thống thông tin tổ chức.
7. Xây dựng và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng K aizen, ISO, 5S

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG T Y
Cải thiện chất lượng và sự hài lòng của k hách hàng là việc hàng ngày của mỗi chúng ta

SLOGAN Công t y
M ang lại giá trị bền vững

s

ố

Việt Nam
Granite cao cấp

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
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CÔNG T Y CỔ PHẦN VIGLACER A TIÊN SƠN
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Viglacera Tiên Sơn là một công ty đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Sản xuất và kinh doanh gạch Granite cao cấp. Kể từ
khi thành lập vào năm 2001, công ty đã phát triển và mở rộng mạnh mẽ với 3 nhà máy tại: Bắc Ninh, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu,
trở thành một mô hình công ty lớn trong ngành công nghiệp sản xuất gạch Granite cao cấp, với công nghệ hiện đại và đội ngũ
CBCNV có trình độ cao và dày rạn kinh nghiệm nhiệt tình, yêu nghề và được đào tạo chuyên nghiệp, hiểu rõ văn hóa doanh
nghiệp và đó cũng là tài sản lớn của Công ty.
Với năng lực lớn của công ty và tầm nhìn xa kết hợp những lợi thế trong lĩnh vực sản xuất và làm chủ được công nghệ hiện đại.
Công ty có khả năng đáp ứng được nhưng yêu cầu khắt khe của thị trường đảm bảo các đối tác và khách hàng của công ty có thể yên
tâm về chất lượng sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm được công ty đặc biệt coi trọng là độ bền về các tính chất
cơ lý như: độ cứng, độ hút nước, độ mài mòn, cong vênh...

THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC
“Để công ty có thể phát triển bền vững và đúng hướng chúng ta phải cùng
nhau xây dựng một tổ chức tốt toàn diện về mọi mặt trong đó cán bộ công nhân
viên có tinh thần học hỏi và đoàn kết cao cùng bồi đắp và tôn vinh văn hóa và giá
trị cốt lõi của công ty…”
For company develop sustainable and in the right direction we must work
together to build a well organization in all aspects, in which that officials and staff
with morale learning and union spirit together reinforce and honor culture and core
values of the company

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

ORGANIZATION CHART OF THE COMPANY
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HĐQT
Ông Quách Hữu Thuận
Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc

BGĐ NM T.Sơn
Ông Trương Ngọc Minh
Phó Giám đốc Công ty
Chủ tịch Công đoàn Công ty

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Duy Trúc
Phó Giám đốc Công ty,
Giám đốc NM Thái Bình

TCKT

KHDT

TCHC

Trực tiếp
Gián tiếp
Phối hợp
Ông Đặng Văn Thoại
Giám đốc NM Tiên Sơn

BGĐ NM Mỹ Đức

Ban TCHC

Ban Kinh tế

Ban Kinh tế

Ban KT KCS

Ban KT KCS

PX Sản xuất

PXSX

PXSX

PX Cơ điện

PXCĐ

PXCĐ

PX Mài

PX Mài

PX Mài

Ban KCS

Ghi chuù

BGĐ NM T.Bình

Ban TCHC

Ban K. Thuật

Ông Vũ Đình Khánh
Giám đốc NM Mỹ Đức

B kiểm soát

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY

THE MAIN PRODUCT LINE OF THE COMPANY

NÓI VỀ SẢN PHẨM
VIGLACERA TIÊN SƠN
Sản phẩm gạch Viglacera Tiên Sơn có chất lượng tốt
đảm bảo các thông số kỹ thuật cao. có độ bền mãi mãi theo
thời gian, từ công trình dân dụng đến các công trình thương
mại hay công nghiệp, với đội ngũ nghiên cữu phát triển mẫu
mã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sản
phẩm kết hợp với nguồn nguyên liệu ổn định chúng tôi đã tạo
ra được các kiệt tác vệ gạch granite như dòng Eurotile, Singnature, Eco...
Về công nghệ thiết bị của Viglacera Tiên Sơn được đầu
tư đồng bộ với các hãng lớn như Sacmi của Italia. Với đội ngũ
CBCNV quản lý giỏi, kinh nghiệm và tay nghề công nhân bậc
cao làm việc tận tụy chúng tôi luôn hướng đến những sản phẩm
chất lượng

EURO TILE

SIGNATURE

ECO

TRUYỀN THỐNG TS

MỘT SỐ DẤU ẤN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

SOME MARKS IN THE DEVELOPMENT PROCESS

NĂM 2001

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiền thân là nhà máy Gạch Granite Tiên
Sơn - DNNN trực thuộc TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng đưuợc thành lập to
năm 2001 theo QĐ số 1866/QĐ-BXD ngày 02/11/2001của bộ trưởng BXD.
Started up with 3 millions m2/year, and the first name is Tien Son Granite factory.

NĂM 2010

Mua lại Nhà máy granite Long Hầu, sau khi sửa chữa và đầu tưu bổ sung,
ngày 06/08/2010 Nhà máy Viglacera Thái Bình chính thức khánh thành
và đi vào hoạt động với công suất 1,5 triệu m2/năm.
Tháng 10/2010: Công ty tăng vốn to 45 tỷ lên 99 tỷ.
Invested Viglacera Thai Binh factory with capacity 1,5 millions m2/year In
October/2010: Company finish the listing of additional share, and the
increase the charter capital from 45 Billion VND to 99 Billion VND.

Ông Đinh Quang Huy Nguyên Tổng Giám đốc TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
phát biểu trong “ Lễ phát lửa lò nung “ ngày 15/11/2001

Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất số 02 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
nâng công suất từ 1,5 triệu m2/năm lên 3,5 triệu m2/năm.
Viglacera Tien Son have invested new production line in Viglacera Thai Binh,
increase this factory’s capacity from 1,5 to 3,5 million sqm per year.

Ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng bộ xây dựng đến dự lễ khánh
thành và ký lưu niệm vào viên gạch đầu tiên sau đầu tư.

NĂM 2008
Đầu tư dây chuyền số 2 tại nhà máy Viglacera Tiên Sơn Sản xuất các sản phẩm
granite kích thước lớn 80x80 (cm). Tăng vốn điều lệ to 15 lên 45 tỷ.
Extanding the capacity up to 4,5 millions m2/year with
the biggest sized of tiles in Vietnam (800x800mm and 600x900mm)

NĂM 2014

NĂM 2016
Ông Luyện Công Minh chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Anh Tuấn TGĐ TCT Viglacera - CTCP
cùng các vị lãnh đạo TCT cắt băng khánh thành đưa nhà máy Viglacera Thái Bình Vào hoạt động

Năm 2016 công ty kỷ niệm 15 năm thành lập và đón
nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ.

NĂM 2011
Năm 2011 Công ty kỷ niệm 10 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương
lao động hạng Ba do chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng.
Dây chuyền công nghệ hiện đại do hãng SACMI ( Italia ) cung cấp cho phép nhà m áy
sản xuất các dòng sản phẩm granite cao cấp kích thước lớn 80x80 cm .

NĂM 2009

Ngày 03/11/2009 ông Nguyễn Văn Sinh - Nguyên giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
dự lễ khai trương giao dịch cổ phiếu của Công ty. Đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh.

Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Ông Nguyễn Anh Tuấn - TGĐ TCT Viglacera - CTCP đọc phát biểu trong lễ khai trương giao dịch cổ phiếu

Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng bộ Xây dựng thay mặt chủ tịch nước tặng
Huân chương lao động hạng Ba cho Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
Văn nghệ chào mừng

Tổ chức giải bóng đá

Tổ chức cuộc thi Văn hóa doanh nghiệp

Tổ chức gặp mặt các cán bộ
đã từng làm việc tại Viglacera Tiên Sơn

MỘT SỐ DẤU ẤN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

SOME MARKS IN THE DEVELOPMENT PROCESS

NĂM 2017

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NM MỸ ĐỨC

NĂM 2018

+ Mua và cải tạo nhà máy gạch men Mỹ Đức tại Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A – H.Tân Thành – T.Bà Rịa Vũng Tàu
và đổi tên thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức Nhà máy có diện tích: 10 (ha) với công suất 2,4 triệu m2/năm.
+Tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 195 tỷ đồng.

Với việc mua lại một nhà máy100% vốn nước ngoài - được đầu tư cơ sở vật
chất khang trang, dây chuyền thiết bị công nghệ khá đồng bộ và được quản lý
vận hành chuyên nghiệp nên chất lượng thiết bị còn nguyên vẹn, được bảo quản
khá tốt. Với sự dày dạn kinh nghiệm sản xuất và không ngừng cải tạo công nghệ
hơn 15 năm qua, các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật của Viglacera không gặp trở ngại
lớn trong quá trình tiếp quản, cải tạo và vận hành lại Nhà máy.
Đây là bước đi quan trọng của Viglacera Tiên Sơn nhằm thực hiện chiến lược
đầu tư phát triển quy mô của công ty về sản lượng và chất lượng để đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của thị trường.
Các dòng sản phẩm chủ yếu là gạch Eurotile chất lượng cao.

Ngày 6/2/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đến thăm và làm việc
tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn. Cùng đi còn có Chủ tịch Công đoàn Xây dựng
Việt Nam Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Văn phòng Bộ Xây dựng. Tiếp đón đoàn có lãnh
đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc
TCT và ông Nguyễn Quý Tuấn – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT. Về phía công
ty có ông Quách Hữu Thuận và BLĐ Công ty.
Bộ trưởng đến tham quan nhà máy Viglacera Tiên Sơn, tại đây bộ trưởng đã
tằng quà cho công nhân sản xuất của nhà máy với tinh thần hăng say làm việc
tận tụy với công việc và đạt năng suất lao động cao.

VĂN HÓA CỦA CÔNG TY

T H E C U LT U R E O F T H E CO M PA NY

Văn hóa của Viglacera Tiên Sơn
là sự chắt lọc những gì đã vượt qua
Văn hóa của Công t y đã trải qua nhiều năm hoạt động và
là sức mạnh của Công t y để tạo ra thành quả trong công
để vượt qua k hó văn và tạo được những sản phẩm tốt nhất.
Và đó cũng là tài sản lớn của Công t y.
Ti ế p đ ó n k h á c h h à n g
s a n g t rọ n g và l ị c h s ự
The reception is luxurious and polite

Viglacera Tiên Sơn

luôn đi đầu
a l ways t a k e t h e l e a d

Chất lượng sản phẩm là số 1
Product quality is number 1

VĂN HÓA CỦA

H i ệ u q u ả t ro n g cô n g v i ệ c
j o b p e r fo r m a n ce

CÔNG TY
Trả o đ ổ i và g i ú p đ ỡ
đồng nghiệp
e xc h a n g e a n d h e l p co l l e a g u e s
Đ o à n kế t
u n i te

B à n b ạ c k ỹ t r ư ớ c k h i q u yế t đ ị n h
M e e t c a re f u l l y b e fo re d e c i d i n g

Lu ô n t ậ n t ụ y t ro n g cô n g v i ệ c
d e vo te d to wo r k

N ă n g s u ất
p ro d u c t i v i t y

MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA CÔNG TY

S O M E O F T H E CO M PA NY ' S P R O J E C TS

Khu công nghiệp Dung Quất, 39 Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi

TIÊN SƠN

Các sản phẩm của Viglacera Tiên Sơn được
bán tại các Đại lý trên toàn quốc đây là
một số dự án đã triển khai sử dụng gạch
ốp lát cao cấp Viglacera Tiên Sơn.

C h u n g c ư 6 7 1 H o à n g H o a Th á m , 6 7 1 H o à n g H o a Th á m , H à N ộ i

Golden Palace, Km1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hệ thống Ngân hàng Viettinbank

Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Khu đô thị Văn Khê, Phường La Kê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Nhà Quốc hội

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

UY TÍN QUA NHIỀU DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI

NHỮNG GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ

N O B L E AWA R D S
Ảnh 1-3
Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng bộ Xây dựng thay mặt chủ tịch nước tặng
Huân chương lao động hạng Ba cho Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Ảnh 4
Ông Nguyễn Văn Sinh - Nguyên Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đại
diện công ty nhận giải thưởng Thương mại dịch vụ

Ảnh 5-6
Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

1
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4

5
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T R Á C H N H I Ệ M V Ớ I X Ã H Ộ ISOCIAL RESPONSIBILITY
HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI CÔNG TY

activities outside the company

H O Ạ T Đ Ộ N G N Ộ I Binternal
Ộ activities
Môi trường
Environment

Tiết kiệm
năng lượng

Tiêu chuẩn
quốc tế
International
Standards

Enerrgy Saving

Tặng quà cho Hội viên Hội người mù
huyện Quế Võ - Bắc Ninh

People
Development

Give gifts to the blind in Bac Ninh
Ủng hộ đồng bào lũ lụt tại
Nghệ An, Hà Tĩnh
support the flood victims

TRÁCH NHIỆM

Dịch vụ
khách hàng
Customer
Service

VỚI XÃ HỘI

Hoạt động
xã hội

social responsibility

Social Activities

VIGLACERA
TIÊN SƠN

Safety

Trao tặng thuốc cho người tàn tật
tại Quận Hà Đông - Hà Nội
Offering medicines for the disabled in Hà Nội

Give gifts to the poor, the elderly

Trao tặng xe lăn cho người
khuyết tật huyện Tiên Du
Give wheelchairs for people with disabilities

Kiểm soát
chất lượng
Quality
Control

Môi trường
làm việc vui vẻ

An toàn

Tặng quà cho người nghèo, người già
không nơi lương tựa

Phát triển
con người

Công nghệ
hiện đại
Advance
Technology

Happy Workplace

Chỉ đạo nội dung:
Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty
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