
CÁC CÔNG TY CON
CÔNG TY LIÊN KẾT

GIỚI THIỆU
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
HOA SEN MIỀN NAM
ĐỊA ĐIỂM
183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10,
Quận Phú Nhuận, TP. HCM

ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
Quản lý khu vực miền Nam từ tỉnh Ninh Thuận trở vào,
bao gồm Khu vực Đông Nam Bộ và Khu vực Tây Nam Bộ.

NHÓM CÔNG TY CON VÀ NHÀ MÁY TRỰC THUỘC
• Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
• Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen
• Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen
• Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen
• Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
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 1.150.000

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ được thành lập vào ngày 19/7/2010 với 
diện tích 16,7 ha bao gồm: nhà xưởng, văn phòng làm việc, trạm biến thế 
110kV, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống tái sử dụng nước. Nhà máy 
Tôn Hoa Sen Phú Mỹ – với hệ thống sản xuất tôn khép kín, ứng dụng công 
nghệ hiện đại nhất trong ngành tại Việt Nam – đã được đầu tư với chi phí 
thấp nhất và thi công trong thời gian nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng công trình.
Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những nhà máy có quy mô 
sản xuất tôn lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại với tổng 
công suất thiết kế đạt 1.200.000 tấn/năm.
Trong NĐTC 2016 - 2017, sản lượng cung ứng của nhà máy đạt trên 1 
triệu tấn, tăng 17,1% so với NĐTC 2015 - 2016, trong đó sản lượng cung 
ứng cho thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh đạt 491.745 tấn (chiếm 
tỷ trọng 49% tổng sản lượng), tăng 82% so với cùng kỳ, hoàn toàn đáp 
ứng nhu cầu cung ứng cho những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng 
cao như Mỹ, Mêxico, Châu Âu,... Đồng thời, nhằm tối ưu hóa công suất 
sản xuất và chất lượng sản phẩm bảo đảm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, trong niên độ vừa qua nhà 
máy đã phối hợp với các đơn vị cung ứng hàng đầu thế giới triển khai và 
hoàn thành công tác cải tiến dây chuyền sản xuất tôn (công nghệ NOF) 
số 1, số 3 và số 4.  

GIỚI THIỆU

NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành,

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại (0254) 3 924 790 – Fax: (0254) 3 924 795

Số 3700381324-095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
cấp ngày 19/7/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/8/2016. 

Giấy chứng nhận ĐKKD

Giám đốc nhà máy

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ 
sơn và mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn, 
sản xuất thép cán nóng dạng cuộn.

Ông CAO QUẢNG SANG

TỔNG CÔNG SUẤT THIẾT KẾ ĐẠT

NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG NHÀ MÁY CÓ 
QUY MÔ SẢN XUẤT TÔN LỚN NHẤT 

ĐÔNG NAM Á

TẤN/NĂM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 99



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen được thành lập ngày 
09/11/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Tôn 
Hoa Sen, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm thép cán nguội. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen 
là công ty con đầu tiên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
Ngày 24/12/2007, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH 
MTV Tôn Hoa Sen.
Ngày 27/12/2012, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen 
thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – 
Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ. 
Việc đưa dây chuyền cán nguội vào hoạt động tại Công ty 
TNHH MTV Tôn Hoa Sen đã tạo nên mắt xích quan trọng 
trong chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn, cung cấp phần 
lớn nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyển sản xuất tôn và 
dây chuyền sản xuất ống thép của Tập đoàn Hoa Sen.

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, Bình Dương.

Điện thoại (0274) 3 737 200 - Fax: (0274) 3 737 904

Số 3700763651 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng 
ký lần đầu ngày 24/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 
30/8/2016.

Giấy chứng nhận ĐKKD

Vốn điều lệ 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo 
pháp luật Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty

Giám đốc Điều hành Ông HOÀNG ĐỨC HOÀNG

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Ngành nghề kinh doanh Sản xuất thép cán nguội, tấm lợp và các loại thép tấm mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm 
phủ sơn và mạ các loại kim loại và hợp kim khác
Sản xuất các sản phẩm từ sắt, sắt oxit, sắt cacbon, sắt hợp kim và các sản phẩm khác từ sắt.

280
VỐN ĐIỀU LỆ

VIỆC ĐƯA DÂY CHUYỀN CÁN NGUỘI VÀO 
HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÔN 
HOA SEN ĐÃ TẠO NÊN MẮT XÍCH QUAN 
TRỌNG TRONG CHUỖI LỢI THẾ CẠNH TRANH 

CỦA TẬP ĐOÀN

TỶ ĐỒNG
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen là đơn vị thành viên 
trực thuộc Tập Đoàn Hoa Sen, thành lập ngày 18/12/2007, với vốn 
điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng, trụ sở và các nhà máy chính tọa lạc trong 
khuôn viên 10,8 hecta tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công 
ty hiện đảm nhận vai trò quan trọng trong sản xuất – cung ứng các 
dòng sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn như: băng phôi thép; ống thép 
mạ kẽm; ống nhựa, phụ kiện, keo dán ống nhựa uPVC; ống HDPE, PPR 
và các phụ kiện thương hiệu Hoa Sen.
Đến nay, công ty đã có 2 nhà máy ống Thép, tổng số lượng 29 dây 
chuyền với tổng công suất trên 400.000 tấn/năm (trong đó có 23 dây 
chuyền tại nhà máy ống Thép Hoa Sen Phú Mỹ và 6 dây chuyền tại 
nhà máy ống Thép Hoa Sen Hải Dương); nhà máy Xẻ băng hiện đại 
với tổng công suất gần 600.000 tấn/năm và nhà máy Nhựa Hoa Sen 
(Phú Mỹ) với 25 dây chuyền ống nhựa uPVC, công suất trên 80.000 
tấn/năm và 33 dây chuyền ống nhựa phụ kiện, công suất 4.200 
tấn/năm vận hành tự động theo quy trình sản xuất khép kín và được 
quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV
VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại (0254) 3 923 231 - Fax: (0254) 3 923 230

Số 3500786179 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
cấp ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 
02/12/2015 

Giấy chứng nhận ĐKKD

Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo 
pháp luật Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty

Giám đốc Điều hành Ông PHẠM VĂN CHUNG  
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: băng phôi thép; ống 

thép mạ kẽm, ống thép đen; ống nhựa, phụ kiện ống nhựa, keo dán ống nhựa uPVC, ống 
HDPE và PPR Hoa Sen.

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
DẪN ĐẦU THỊ PHẦN TRONG NƯỚC VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN, CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
HOA SEN ĐÃ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪNG PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ TRONG SUỐT NHỮNG NĂM QUA.
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Bằng chính sách kinh doanh linh hoạt, các dòng sản phẩm của 
công ty từng bước được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng 
rộng rãi trong các lĩnh vực: y tế, thực phẩm, công nghiệp, viễn 
thông, xây dựng, cấp – thoát nước và dân dụng. Các sản 
phẩm của công ty được giới thiệu đến người tiêu dùng thông 
qua các kênh phân phối chủ lực của Tập đoàn như: hệ thống 
chi nhánh phân phối – bán lẻ, mạng lưới các Nhà phân phối, 
đại lý, các công trình xây dựng rộng khắp cả nước và xuất 
khẩu sang các nước lân cận.
Với những thành quả đã đạt được, công ty quyết tâm không 
ngừng nỗ lực hơn nữa để mang đến cho người tiêu dùng sự hài 
lòng về chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời 
các yêu cầu của khách hàng về sản lượng và dịch vụ, phấn 
đấu trở thành một trong những nhà sản xuất, cung ứng dẫn 
đầu thị phần vật liệu xây dựng trong nước và khu vực Châu Á 
– Thái Bình Dương trong thời gian sắp tới.



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ 
khí Hoa Sen hiện đang quản lý đội 
xe gồm 25 xe đầu kéo tải trọng 29 
tấn, 7 xe tải thùng 18 tấn và 6 xe 
tải thùng 8 tấn. Trong niên độ tài 
chính 2016 – 2017, công ty đã 
thực hiện vận chuyển 676.301 tấn 
góp phần đáp ứng nhu cầu kịp thời 
về vận chuyển hàng hóa tại các 
nhà máy, đơn vị kinh doanh trực 
thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV
VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ HOA SEN

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (0274) 3 737 999 - Fax: (0274) 3 737 999  

Số 3700785528 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 
24/12/2007

Giấy chứng nhận ĐKKD

Vốn điều lệ 16.276.000.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Người đại diện theo 
pháp luật Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch công ty

Giám đốc Điều hành Ông VÕ MINH TƯỜNG 
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ, đường thủy; Hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động kho bãi và lưu trữ hàng hóa; 
Cho thuê phương tiện vận tải, sửa chữa xe ô tô, mua bán vật tư, thiết bị phụ tùng ô tô

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

676.301

TRONG NIÊN ĐỘ TÀI 
CHÍNH 2016 – 2017, 

SẢN LƯỢNG VẬN 
CHUYỂN ĐẠT 

TẤN
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị thành viên trực thuộc 
Tập Đoàn Hoa Sen, thành lập ngày 08/8/2016, với vốn điều lệ 160 
tỷ đồng, trụ sở và các nhà máy chính tọa lạc trong khuôn viên 5,3 
hecta tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Công ty Hoa Sen Phú Mỹ  đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng dòng 
sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn là ống thép mạ kẽm nhúng nóng 
thương hiệu Hoa Sen với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 85.000 
tấn/năm. Dự kiến đầu năm 2018, nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng 
nóng Hoa Sen Phú Mỹ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm góp 
phần nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm có chất 
lượng đến tận tay người tiêu dùng.   

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ

Ngành nghề kinh doanh Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Đường số 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân 

Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại 0937.937.547

Số 3502313442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, đăng ký 
lần đầu ngày 08/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/10/2017

Giấy chứng nhận ĐKKD

Vốn điều lệ 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo 
pháp luật Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty

Giám đốc Điều hành Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ
GIAI ĐOẠN 1 ĐẠT 

85.000
TẤN/NĂM
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CÁC CÔNG TY CON
CÔNG TY LIÊN KẾT

GIỚI THIỆU
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
HOA SEN MIỀN TRUNG
ĐỊA ĐIỂM
Lô A1.1 và TT 6.2&7 Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, 
Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 
ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
Quản lý khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến 
Khánh Hòa, bao gồm Khu vực Duyên hải Miền Trung 
và Khu vực Tây Nguyên.

NHÓM CÔNG TY CON VÀ NHÀ MÁY TRỰC 
THUỘC
• Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định
• Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa 
Sen Bình Định là đơn vị thành viên trực 
thuộc Tập đoàn Hoa Sen thành lập 
ngày 14/5/2014, với vốn điều lệ 55 
tỷ đồng, hoạt động dưới sự chi phối 
của Tập đoàn Hoa Sen về vốn, thương 
hiệu, hệ thống phân phối và các lợi thế 
kinh doanh. 
Công ty được đầu tư xây dựng trên 
diện tích 8,3 hecta tại KCN Nhơn 
Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định 
với dây chuyền sản xuất và trang thiết 
bị hiện đại. Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Bình Định đóng vai trò như một 
mắt xích quan trọng trong việc nâng 
cao khả năng cung ứng các sản phẩm 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV
HOA SEN BÌNH ĐỊNH

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Khu A1.1 và TT 6.2 & 7, KCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã 

An Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại (0256) 3 738 991

Số 4101425750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp, đăng 
ký lần đầu ngày 14/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 
15/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất ống thép mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện ống nhựa

Ông HỒ THANH HIẾU – Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông LÊ XUÂN PHONG

ống thép, ống nhựa tại thị trường 
Miền Trung và xuất khẩu qua thị 
trường Lào, Thái Lan,…
Nhằm thực hiện kế hoạch mở 
rộng hệ thống cung ứng hàng 
hóa, đồng thời nâng cao năng 
lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ ngày càng tăng về 
sản phẩm ống thép của thị trường 
miền Trung, từ tháng 12/2014 
Công ty đã đưa vào hoạt động 
nhà máy ống thép gồm 09 dây 
chuyền cán ống với công nghệ 
tiên tiến nhất.
Tháng 01/2016, nhà máy sản 
xuất ống nhựa uPVC, công suất 

12.000 tấn/năm, đã chính thức 
đi vào hoạt động và cung cấp 
những sản phẩm nhựa chất lượng 
cao đáp ứng nhu cầu của thị 
trường miền Trung và Tây 
Nguyên.
Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ 
thuật cao, quy trình quản lý chất 
lượng  nghiêm ngặt cùng với tinh 
thần không ngừng học hỏi, cầu 
thị, Công ty TNHH MTV Hoa Sen 
Bình Định cam kết mang đến 
khách hàng những sản phẩm chất 
lượng cao, xứng tầm thương hiệu 
quốc gia.
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định do 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội 
Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng 
trên diện tích khu đất 21,3 ha với tổng vốn 
đầu tư dự kiến hơn 2.900 tỷ đồng.
Quá trình triển khai dự án được chia làm 
02 giai đoạn. Giai đoạn 01 gồm 03 dây 
chuyền chính: 01 dây chuyền mạ kẽm/hợp 
kim nhôm kẽm công suất 180.000 
tấn/năm đã vận hành từ tháng 09/2017, 
01 dây chuyền mạ màu công suất 45.000 
tấn/năm đã vận hành từ tháng 06/2017, 
01 dây chuyền xẻ băng công suất 
100.000 tấn/năm đã vận hành từ tháng 
05/2017.
Giai đoạn 2 của nhà máy dự kiến đầu tư 
05 dây chuyền: 01 dây chuyền tẩy rỉ công 
suất 800.000 tấn/năm, 01 dây chuyền 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN
NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (0256) 3 579 567

Số 4101453370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, đăng ký 
lần đầu ngày 26/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 14/11/2017

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất tôn thép mạ kẽm, mạ màu, thép cán nguội, thép xả băng.

Ông HỒ THANH HIẾU – Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng )

Giám đốc điều hành Ông TRẦN ĐÌNH CƯƠNG

cán nguội công suất 350.000 
tấn/năm, 01 dây chuyền mạ 
kẽm/hợp kim nhôm kẽm công suất 
250.000 tấn/năm, 01 dây chuyền 
mạ màu công suất 150.000 tấn/năm, 
01 dây chuyền tái sinh acid công suất 
5.000 lít/giờ.
Với việc đầu tư dây chuyền, trang thiết 
bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu 
của nhà cung cấp Danieli – Italia cùng 
quy trình sản xuất khép kín, kiểm tra 
nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào 
cho đến thành phẩm đầu ra, Nhà máy 
đã cho ra những sản phẩm tôn thép 
chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe 
của thị trường trong và ngoài nước. Dự 
kiến nhà máy sẽ hoàn thành cả hai 

giai đoạn vào cuối năm 2018, 
đóng góp đáng kể vào ngân sách 
địa phương, giải quyết việc làm cho 
khoảng 700 lao động. Khi nhà máy 
đi vào hoạt động tổng thể, sẽ đáp 
ứng nhanh nhất nhu cầu thị trường 
các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, 
đồng thời xuất khẩu sang thị trường 
Lào, Campuchia, Thái Lan, châu Âu, 
châu Mỹ.
Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ 
thuật cao, quy trình quản lý chất 
lượng  nghiêm ngặt, Công ty TNHH 
MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định 
cam kết mang đến khách hàng 
những sản phẩm chất lượng cao, 
xứng tầm thương hiệu quốc gia.
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CÁC CÔNG TY CON
CÔNG TY LIÊN KẾT

GIỚI THIỆU
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
HOA SEN MIỀN BẮC
ĐỊA ĐIỂM
Cụm Công nghiệp Kiện Khê l, Thị trấn Kiện Khê, Huyện 
Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
 
ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
Quản lý khu vực miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, bao gồm Khu 
vực Bắc Trung Bộ, Khu vực Đông Bắc Bộ, Khu vực Tây Bắc Bộ

NHÓM CÔNG TY CON VÀ NHÀ MÁY TRỰC THUỘC
• Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
• Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
• Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen 
Nghệ An là một trong những Công ty con 
của Tập đoàn Hoa Sen, được thành lập 
ngày 12/6/2015. Trụ sở công ty và nhà 
máy đặt tại Khu công nghiệp Đông Hồi, 
tỉnh Nghệ An. 
Nhà máy Hoa Sen Nghệ An được Tập 
đoàn Hoa Sen khởi công từ tháng 6/2015, 
được triển khai trên diện tích 45 ha, tổng 
công suất thiết kế 1 triệu tấn sản phẩm tôn, 
thép/năm. Hiện tại, Nhà máy Hoa Sen 
Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 và cơ 
bản hoàn thành giai đoạn 2 với hàng loạt 
các dây chuyền được đưa vào hoạt động 
gồm: 01 dây chuyền tẩy rỉ công suất 
800.000 tấn/năm, 02 dây chuyền cán 
nguội với tổng công suất 700.000 
tấn/năm, 02 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim 
nhôm kẽm tổng công suất 800.000 
tấn/năm, 02 dây chuyền mạ màu tổng 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV
HOA SEN NGHỆ AN

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Lô CN 1-8, KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại (0238) 3 668 112

Mã số doanh nghiệp 2901788319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng 
ký lần đầu ngày 12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18/8/2017.

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ 
các loại hợp kim khác, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.

Ông VŨ VĂN THANH - Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông NGUYỄN MINH PHÚC

công suất 240.000 tấn năm, 02 dây 
chuyền xẻ băng tổng công suất 
200.000 tấn/năm, 01 dây chuyền 
cắt biên công suất 400.000 tấn/năm. 
Sản phẩm của Nhà máy đã có mặt tại 
thị trường Mỹ và Châu Âu. Đây đều là 
những thị trường khó tính đòi hỏi 
những yêu cầu khắt khe về chất lượng 
sản phẩm và thời gian giao hàng. 
Việc xuất khẩu những lô hàng lớn đến 
các thị trường này là minh chứng rõ 
ràng nhất cho năng lực cạnh tranh của 
Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường 
quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, 
nhà máy đã cơ bản hoàn thành đầu tư 
các công đoạn của quy trình sản xuất 
khép kín, từ nguyên liệu đầu vào là 
thép cán nóng đến sản phẩm đầu ra 
là các sản phẩm tôn, thép và đã tiêu 
thụ hết công suất của Nhà máy.

Để hướng tới mục tiêu phát triển 
nhanh, mạnh và bền vững, Hoa Sen 
Nghệ An tiếp tục đầu tư mới và dự 
kiến đưa vào hoạt động thêm 1 dây 
chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm 
công suất 200.000 tấn/năm vào 
tháng 3/2018. Song song với việc 
mở rộng quy mô sản xuất với công 
nghệ hiện đại nhằm mang đến 
những sản phẩm chất lượng tốt nhất, 
hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm, môi trường và sức khỏe cũng 
được Công ty Hoa Sen Nghệ An tích 
cực triển khai áp dụng góp phần 
giúp các sản phẩm mang thương 
hiệu Hoa Sen khẳng định vị thế 
vững chắc trên thị trường quốc tế.

108  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
        Niên độ tài chính 2016 - 2017



1.000.000 
CÔNG SUẤT THIẾT KẾ ĐAT

TẤN / NĂM

82.800 

TỔNG CÔNG SUẤT 
THIẾT KẾ ĐẠT

TẤN / NĂM

GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 
Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cấm (tiền 
thân là Công ty TNHH MTV Hoa Sen 
Nam Cấm – Nghệ An) đã chính thức đưa 
vào hoạt động 6 dây chuyền sản xuất 
ống thép từ tháng 4/2015 với tổng công 
suất thiết kế đạt 82.800 tấn/năm góp 
phần nâng cao tổng năng lực sản xuất 
của hệ thống sản xuất và cung ứng của 
toàn hệ thống nhà máy Hoa Sen Nghệ 
An nói riêng và toàn khu vực Miền Bắc, 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA 
SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẤM

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại (0238) 3 798 555

Mã Số 2901788319-001 do Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/10/2017 
thay đổi lần thứ 1

Giấy chứng nhận ĐK 
hoạt động chi nhánh

Ngành nghề kinh doanh Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản 
xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm.

Giám đốc điều hành Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC

Miền Trung nói chung.
Với quy trình máy móc cũng như dây 
chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra 
nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản 
phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt 
khe về mặt chất lượng như: ASTM500 
(tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2010 (tiêu 
chuẩn Nhật Bản) nhằm đưa mặt hàng 
ống thép tạo được năng lực cạnh tranh 
tốt nhất trên thị trường trong nước cũng 
như quốc tế.
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam 
được thành lập ngày 15/9/2015, với 
vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, trụ sở 
và các nhà máy chính tọa lạc trong 
khuôn viên 20,4 hecta tại Cụm công 
nghiệp Kiện Khê I, tỉnh Hà Nam. 
Nhà máy Hoa Sen Hà Nam là dự án 
trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng 
sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen nhằm 
khẳng định vị thế ở thị trường nội địa 
bao gồm việc củng cố vững chắc thị 
trường ở các tỉnh phía Nam và tiến 
nhanh ra thị trường phía Bắc.
Việc phát triển nhà máy Hoa Sen ở Hà 
Nam sẽ góp phần nâng cao năng lực 
sản xuất, tối ưu hóa khả năng cung ứng 
các mặt hàng ống thép và ống nhựa 
của Tập đoàn Hoa Sen, nhất là đáp ứng 
nhu cầu của thị trường ở miền Bắc. Bên 
cạnh đó, việc mở rộng hệ thống sản 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Cụm công nghiệp Kiện Khê I, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại (0226) 3 777 555

Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/09/2015Giấy chứng nhận ĐKKD
Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng, công 
nghiệp và dân dụng bao gồm: ống thép, ống nhựa, xẻ băng.

Ông VŨ VĂN THANH - Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 200.000.000.000  đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông NGUYỄN TRẦN ĐẠI

xuất kết hợp với chiến lược phát triển 
nhanh hệ thống chi nhánh phân phối 
- bán lẻ trên cả nước sẽ tạo điều kiện 
đưa các sản phẩm của Tập đoàn 
Hoa Sen đến tay người tiêu dùng.
Công ty hiện đang đảm nhận vai trò 
sản xuất – cung ứng các dòng sản 
phẩm chủ yếu của Tập đoàn như: 
ống thép mạ kẽm; ống nhựa, keo 
dán ống nhựa uPVC; ống HDPE, PPR 
và các phụ kiện thương hiệu Hoa 
Sen. Sản phẩm cuối cùng đến tay 
người tiêu dùng đảm bảo 4 yếu tố 
"chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
giá cả hợp lý, thời gian giao hàng 
nhanh và chế độ hậu mãi tốt"; và 
đảm bảo 4 cam kết "bán đúng giá, 
đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, 
được bảo hành".
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng 
Hoa Sen Yên Bái là chủ đầu tư dự án 
nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái, được 
khởi công từ ngày 01/3/2017 tại thôn 
Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái (cạnh nút giao IC12, 
đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai). Đây 
là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn Hoa 
Sen tại khu vực Tây Bắc Bộ. 
Nhà máy được đầu tư hệ thống máy 
móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, 
chuyên sản xuất các dòng sản phẩm 
ống thép mạ kẽm thương hiệu Hoa Sen, 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
HOA SEN YÊN BÁI

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Tổ 48, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại (0216) 3 711 799

Mã số doanh nghiệp 5200870602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký 
lần đầu ngày 06/01/2017. 

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất các sản phẩm thép như: Ống thép đen; ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm 
kẽm; ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm nhúng nóng; ống kim loại màu, ống 
thép inox. 

Ông VŨ VĂN THANH - Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông NGUYỄN VĂN HẢI

ứng dụng trong các lĩnh vực xây 
dựng, dân dụng,…
Dự kiến tháng 01/2018, nhà máy 
hoàn thành Giai đoạn 1 và chính 
thức đưa vào hoạt động 06 dây 
chuyền sản xuất ống thép với tổng 
công suất 82.800 tấn/năm, góp 
phần nâng cao năng lực sản xuất 
của Tập đoàn Hoa Sen và đáp ứng 
nhu cầu thị trường các tỉnh khu vực 
Tây Bắc theo định hướng phát triển 
ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn 
Hoa Sen.
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NHÓM CÔNG TY CON THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN TẠI TỈNH NINH THUẬN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP 
HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN 
HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

Địa chỉ Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, 
Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại (08) 3 999 0111

Số 4500607953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 08/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất sắt, thép, gang. Chi tiết: 
- Chế tạo, gia công, sản xuất, các sản phẩm có liên quan đến ngành 
luyện kim, ngành đúc chế tạo gang thép, ngành cán thép thép hình và 
thép dây, ngành thép gia công lần thứ 2, thép chế tạo;
- Chế tạo, gia công, sản xuất các loại sản phẩm thép khác.

Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ 
HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

Địa chỉ Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 08.39990111

Số 4500607985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 08/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật).
Chi tiết: Đầu tư cảng sông, cảng biển

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Địa chỉ Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, 
Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại (08) 3 999 0111

Số 4500607978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 08/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê.

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
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CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

Địa chỉ Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, 
Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại (08) 3 999 0111

Số 4500607960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 08/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, vận hành và kinh doanh nhà máy nhiệt điện nhà máy 
điện mặt trời, nhà máy điện gió; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, 
phân phối và phân bổ điện năng; Đầu tư và quản lý các dự án điện; Quản lý, vận 
hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều 
khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công 
trình điện; thí nghiệm điện.

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG 
HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

Địa chỉ Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, 
Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại (08) 3 999 0111

Số 4500607946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 08/8/2016, thay đổi lần 1 ngày 21/9/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.
Chi tiết: Chế tạo, gia công, sản xuất, xi măng lò cao và các loại xi măng

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU 
CÔNG NGHIỆP HOA SEN DU LONG

Địa chỉ Số 04 Phan Đình Giót, Phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại (0259) 3 833 969

Số 4500272658 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký 
thay đổi lần thứ 3 ngày 17/10/2017

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc thuê.
Chi tiết: 
- Kinh doanh nhà ở (trừ nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy 
hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất)
- Cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi trong khu công nghiệp
- Kinh doanh bến phao, neo tàu
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, kinh doanh bất động sản.

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Vốn điều lệ 37.080.240.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ tám mươi triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
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CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN YÊN BÁI

Địa chỉ Tổ 48, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Số 5200861319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký lần đầu ngày 
05/5/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22/12/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 70%

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà.

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông TRẦN QUỐC PHẨM

NHÓM CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH 
VỰC KHÁCH SẠN – BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN HỘI VÂN
Địa chỉ Số 01 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại 0905.117.106

Số 4101464333 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, đăng ký lần đầu 
ngày 05/5/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 01/6/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 45%

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà, đầu tư 
kinh doanh khu du lịch, cảng sông, cảng biển.
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; khu du lịch sinh thái 
và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái.

Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch HĐQT

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Giám đốc điều hành Ông LÊ XUÂN PHONG
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Ngành nghề kinh doanh Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN VÂN HỘI

Địa chỉ Tổ 48, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Số 5200861301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký lần đầu ngày 
05/5/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 70%

Giám đốc điều hành Ông TRẦN QUỐC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN QUY NHƠN

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 45%

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê. Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà, đầu tư kinh doanh khu 
du lịch, cảng sông, cảng biển.
Kinh doanh cho thuê văn phòng. Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh 
nhà, đầu tư kinh doanh khu du lịch, cảng sông, cảng biển, sinh thái.

Giám đốc điều hành Ông LÊ XUÂN PHONG

Địa chỉ Số 01 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại 0905.117.106

Số 4101464326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, đăng ký lần đầu 
ngày 05/5/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 01/6/2016

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty

Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
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NHÓM CÔNG TY
LIÊN KẾT KHÁC

CÔNG TY TNHH HOA SEN ECO-HOMES

Địa chỉ Lô C2 – C3, Đường số 19, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

Số 3702604209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu 
ngày 27/09/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/10/2017 

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật Bà PHẠM NGỌC HÀ – Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ 22.260.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng)

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 10%

- Sản xuất cấu kiện kim loại;
- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: dịch vụ định hình và giải phóng mặt bằng; dịch 
vụ đào bới và di dời đất;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: dịch vụ dựng dàn giáo, dịch vụ dựng 
và uốn thép, dịch vụ đào móng;
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng, 
dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn;
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ 
thống xây dựng khác; 
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: buôn bán các sản 
phẩm vật liệu xây dựng bán buôn khung nhà, vì kèo, giàn không gian và các cấu kiện 
thép cho xây dựng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ CẢNG QUỐC TẾ
HOA SEN GEMADEPT

Địa chỉ Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số 3500751828 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, đăng ký 
thay đổi lần thứ 7 ngày 28/11/2017

Giấy chứng nhận ĐKKD

Người đại diện theo pháp luật Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT

Vốn điều lệ 23.795.800.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu tám 
trăm nghìn đồng)

Ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 45%

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Kinh doanh khai tác cầu 
cảng, cung ứng tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; môi 
giới hàng hải; kiểm đếm hàng hóa; lai dắt tàu biển; vệ sinh tàu biển;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải, trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác. Chi tiết: Sửa chữa tàu biển tại cảng;
- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Cho thuê kho, bãi.


