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introduction

Tầm nhìn:

Vision

Trở thành doanh nghiệp kinh tế hùng mạnh hàng
đầu Việt Nam và trong khu vực, Phong Phú chuyên
đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dệt may
và đầu tư tài chính.

Become strong Company have economy
leading in Vietnam and the region, Phong Phu
specialized production and investment business
in the textiles field and financial investment.

Tổng Giám đốc:		

Ông Phạm Xuân Trình

Tên doanh nghiệp:

Tổng Công ty CP Phong Phú

Khẩu hiệu:		 Cho cuộc sống thêm phong phú
Nhãn hiệu:		
Khăn: Mollis, Hai Van, Hai Cau, Macio
			Sản phẩm may mặc và gia dụng: Style, Tyracop, IZ, Pelife, Open, Venti, Tepido

Sứ mệnh:

Mission

Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống
cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm,
dịch vụ có chất lượng vượt trội nhằm đáp ứng tốt
nhất nhu cầu của khách hàng.

Improving economic potential and living standard of society by providing high value
products and services that meet demand and
satify customer’s needs.

Mã số thuế:		

0301 446 006

Năm thành lập:		

1964

Ngành nghề sxkd chính: Dệt may và Đầu tư tài chính

General Director:		

Mr. Pham Xuan Trinh

Name of business:		

Phong Phu Corporation

Slogan:			

To enrich your life

Brand name: 		
Towel: Mollis, Hai Van, Hai Cau, Macio
			Apparel & Home textile: Style, Tyracop, IZ, Pelife, Open, Venti, Tepido
Tax code:			

0301 446 006

Founded year:		 1964
Main business
manufacturing industry:
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Textile and financial investment

Phong phu corporation

To enrich your life
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H

ơn 51 năm hình thành và phát triển, Phong Phú trở
thành một doanh nghiệp hàng đầu Tập đoàn Dệt
May Việt Nam, với quy mô lớn mạnh không ngừng,
đa dạng hóa sản phẩm thương hiệu. Lĩnh vực hoạt động
chính là dệt may, Phong Phú luôn tạo chỗ đứng vững
chắc và nâng cao vị thế của mình bằng những sản phẩm
độc đáo, chất lượng, thân thiện với môi trường, đạt được
những chứng nhận quốc tế, bắt nhịp với xu thế chung
của ngành dệt may thế giới.
Dệt may Phong Phú gồm có các sản phẩm chủ lực như
sợi chỉ may, khăn các loại và các sản phẩm dệt gia dụng,
vải denim, dệt kim và sản phẩm may mặc, dịch vụ giặt
ủi cao cấp. Với phương châm tất cả vì sự hài lòng của
khách hàng, đến nay hệ thống khách hàng của Phong
Phú không ngừng trải rộng khắp cả nước và vươn ra các
thị trường nước ngoài như châu Âu, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Trung Quốc...

Phong Phú là đơn vị có chuỗi sản xuất khép kín từ sợi
- dệt - nhuộm - hoàn tất - may đã mang đến cho khách
hàng sự đa dạng sản phẩm, mẫu mã, chất lượng.
Với khẩu hiệu hành động “Cho cuộc sống thêm phong
phú”, chúng tôi cam kết đóng góp vào sự phát triển của
cộng đồng, bảo vệ môi trường và góp phần tạo ra các
cơ hội việc làm cho xã hội. Không ngừng nâng cao chất
lượng sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa mẫu mã, mở rộng
sản phẩm với cam kết giá cả cạnh tranh, không phụ lòng
tin của khách hàng.
Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của mình, Phong
Phú tiếp tục giữ vững vị thế số 1 của ngành dệt may
Việt Nam, khu vực và vươn mạnh ra thị trường thế giới
thông qua các dự án mở rộng đầu tư, đầu tư mới, nâng
cao năng lực cạnh tranh, dịch vụ hậu mãi và một đội ngũ
nhân lực chất lượng cao.

M

ore than 51 years of development, Phong Phu
became a leading company of Vietnam National
Textile and Garment Group (Vinatex), Phong
Phu’s development has grown and strength in all the
field of activity, diversified brand products. The main areas
of activity are textile, Phong Phu always create a strong
foothold and enhance its position by unique products,
quality, environmental friendliness, achieved international
certification, pace with the general trend of the world
textile industry.

Textiles of Phong Phu with key products such as yarn,
garments, towels and all kinds of home textile products,
denim, knitwear and garments, luxury laundry service. With
the slogan of all service because of customer satisfaction,
market share of Phong Phu have been spread across the
country and reaching out to overseas markets such as
Europe, EU, USA, Japan, Korea, China...
Phong Phu have closed production from yarn-sewing
thread, fabric production systems, home textile products
and garment products which gave customers a variety of
products, designs and quality.
Action slogan “To enrich for your life” we are committed
to contributing to the development of communities,
protect the environment and contribute to the creation of
employment opportunities for the society. Continuously
improve service quality, diversified designs and product
extensions with competitive pricing commitments,
regardless of customer confidence.
In the next stage of its development, Phong Phu continues
to hold the No. 1 position of Vietnam’s garment industry,
region and the world market through the expansion
of investment projects, new investment, improve
competitiveness, good sales services and a team of high
quality manpower.
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Phong Phú với chuỗi sản xuất khép
kín từ sợi - dệt - nhuộm - may tạo nên
những sản phẩm chất lượng cao.
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Phong Phu with a closed production
system from yarn - weaving - dyeing garment make products with high quality.
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Các tiêu chuẩn và chứng chỉ quốc tế mà Phong Phú đạt được:
Certificate that Phong Phu have achieved:

ISO 9001:2000
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SA 8000

Oeko-Tex Standard 100

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Cho cuộc sống thêm phong phú

OHSAS 1800

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

Phong phu corporation

To enrich your life

9

GIỚI THIỆU chung

introduction

Với những sản phẩm chủ lực, Phong Phú không ngừng mở rộng và phát triển trên toàn
cầu thông qua hệ thống khách hàng và các đối tác.

With our main product, Phong Phu constantly expand into international
with our customer systems and partners.

EU
USA

TURKEY
CHINA

SOUTH
KOREA

JAPAN

EGYPT
BANGLADESH
THAILAND
CAMBODIA
COLOMBIA

CHILE
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SRI LANKA

VIETNAM

MALAYSIA

AUSTRALIA

Phong phu corporation

To enrich your life
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SẢN PHẨM SỢI - CHỈ MAY

YARN - SEWING THREAD

T

he yarn is produced on modern technological lines,
advanced with spinning line system is automatically
controlled by machinery and rotbot automatic
system. The output quality of the product being tested
tight.

S

ản phẩm sợi Phong Phú được sản xuất trên dây
chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến với hệ thống
dây chuyền kéo sợi tự động được điều khiển bởi
máy móc và hệ thống robot tự động. Chất lượng đầu
ra của sản phẩm được kiểm định chặt chẽ.
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Yarn is produced in 06 companies located in Ho Chi Minh
City, Nha Trang and Ninh Thuan, the total production
capacity reaches over 27,000 tons of yarns/year. Of these,
nearly 210,000 single spindles, 40,000 twist spindles. Main
fiber products such as:

Material: diversified composition of Cotton, CVC, TC, PE,
Viscose, T/R
Application: high quality knitting and weaving

yarn for MAKING Sewing thread:
Ne 20/9 - 82/3.
Production capacity: 6,000 tons / year

Ring frame yarn:
Ne 6/1 - 60/1, from 20/2 se yarn - 60/2
Production capacity: 21,000 tons / year

Application do sewing and sewing patterns on khaki
pants, jeans... according to European quality standards.
Polyester sewing thread is produced by technology and

With a diverse composition as 100% cotton, 100% PE,
CVC, T/C (carded and combed), T/R, Viscose... for weaving,
knitting with different features.

SỢI SE:
NE 20/2 - 60/2
Năng lực sản xuất 3,000 tấn/năm
Với các thành phần như cotton, CVC, T/C, PE, viscose,
T/R... Ứng dụng trong dệt vải dệt thoi và dệt kim cao cấp.

Sợi Dùng làm chỉ may:
Ne 20/9 - 82/3
Năng lực sản xuất: 6,000 tấn/năm

Sợi dệt:
Ne 6/1 - 60/1, sợi se từ 20/2 - 60/2
Năng lực sản xuất: 21,000 tấn/năm

Ứng dụng làm chỉ khâu và may họa tiết trên quần
khaki, jeans... theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Sợi
chỉ may polyester được sản xuất theo công nghệ và

Với thành phần đa dạng như 100% cotton, 100% PE,
CVC, T/C (chải thô và chải kỹ), T/R, Viscose… dùng cho
dệt thoi, dệt kim với những tính năng khác biệt.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Twist yarn:
Ne 20/2 - 60/2
Capacity: 3,000 tons/year.

tiêu chuẩn chất lượng khác biệt, cung cấp độc quyền
cho Tập đoàn Coats chuyên dùng sản xuất chỉ may cao
cấp. Đây là công ty sản xuất chỉ may số 1 Việt Nam và
châu Á.

Sợi Phong Phú được sản xuất tại 6 nhà máy tọa lạc tại
TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang và Ninh Thuận, tổng năng
lực sản xuất bình quân một năm hơn 30,000 tấn sợi các
loại. Trong đó, gần 210,000 cọc sợi đơn, 40,000 sợi se.
Một số sản phẩm sợi chủ lực như:

Cho cuộc sống thêm phong phú

quality standards, distinct, exclusive offers for Coats Group
specialized advanced sewing production. This is the
company manufacturing sewing No.1 Vietnam and Asia.

Thông tin liên hệ I Contact info
PHÒNG KINH DOANH SỢI I Yarn Sales Department
Nội địa l Domestic
848 3514 7336
0918 301 616 (Mrs. Mai Trâm)
ptmtram@phongphucorp.com

Quốc tế l International
+848 6674 1777
+848 903 322 767 (Mrs. Hoàng An)
nthan@phongphucorp.com

Phong phu corporation

To enrich your life
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SẢN PHẨM vải denim

denim fabric

Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, hiện nay sản
phẩm vải denim của Phong Phú đã xuất sang các thị trường
các nước như: Hàn Quốc, châu Âu, Trung Mỹ, Đông Nam Á.
Sản phẩm vải denim Phong Phú bao gồm:

V

ải denim Phong Phú được sản xuất trên dây
chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất của
Mỹ, châu Âu, hệ thống hoàn tất vải đa dạng từ đốt
lông, rũ hồ, làm bóng, định hình vải... Tất cả các công
đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng
và môi trường. Đồng thời, công nghệ nhuộm màu hiện
đại được ứng dụng trên nền vải có màu sắc phối hợp đa
dạng, độ bền màu cao và wash được nhiều cấp ánh màu
khác nhau.
Vải denim Phong Phú với nhiều kiểu dệt khác nhau như:
dobby, hearing bone, broken twill... trọng lượng từ 4 oz
đến 14 oz, khổ vải từ 45 inch đến 63 inch. Đạt tổng năng
lực sản xuất 22 triệu mét/năm.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Cho cuộc sống thêm phong phú

Phong Phu denim products include:

Vải denim không co giãn:

The denim inelastic:

• 100% cotton
• Cotton + PE

• 100% cotton
• Cotton + PE

Vải denim co giãn:

Stretch denim fabrics:

• Cotton + spandex
• Cotton + polyester + spandex
• Cotton + Tencel + spandex

• Cotton + spandex.
• Cotton + polyester + spandex
• Cotton + Tencel + spandex

P

hong Phu denim fabric produced on advanced
technology lines, the most modern from US and
EU, finishing systems varied from singeing, desizing,
polishing, the shaped fabric... All of the stages are strictly
controlled in terms of quality and the environment. At the
same time, modern technology is dyed based applications
with color coordinated fabric variety, high color fastness
and wash with many different shades level.
The denim of Phong Phu with many different weaves like
dobby, hearing bone, broken twill... weight from 4 oz to 14
oz, fabric width from 45 inches to 63 inches. Achieve total
production capacity of 22 million meters/year.

Thông tin liên hệ I Contact info
PHÒNG KINH DOANH VẢI I FABRIC Sales Department
848 2240 1232
0918 793 021 (Mrs. Huỳnh Thị Hè)
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In addition to providing local market, today’s denim
products have been exported to international markets
such as: Korea, Europe, Central America, Southeast Asia.

hthe@phongphucorp.com
salesfabric@phongphucorp.com

Phong phu corporation

To enrich your life
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SẢN PHẨM vải dệt kim

Knitted Fabrics

Knitted Fabrics

B

vẢI dệt kim

Các sản phẩm đa dạng thành phần:

The diverse product components:

• 100% cotton, CVC
• T/C, CVC, Pe...
• Sản phẩm vải có cài sợi spandex

• 100% cotton, CVC
• T / C, CVC, Pe...
• Products have set the spandex fabric

ên cạnh vải denim, vải dệt kim là
thế mạnh của Phong Phú với dây
chuyền sản xuất khép kín tại Nha
Trang và khẳng định được thương hiệu
riêng của mình thông qua các sản phẩm
độc đáo, đa dạng.

Vải dệt kim Phong Phú đa dạng về kiểu
dệt như: Single Jersey, Interlock, Pique,
French terry, Rib, Bee hive piquet...
Trọng lượng vải từ 100 - 300 g/m2, màu
sắc đa dạng, hoàn tất đạt các tiêu chuẩn
để xuất khẩu. Với quy mô sản xuất vải
được mở rộng hàng năm, đạt đến 6,000
tấn vải/năm.

B

esides denim industry, knitted
fabrics industry is the strength of
Phong Phu with closed production
system in Nha Trang and comfirmed their
own brand through unique products
and diverse.

Phong Phu knitted fabric weaves diverse
as: Single Jersey, Interlock, Pique, French
terry, rib, Bee hive Piquet... Weight fabric
from 100 - 300 g/m2, color variety,
complete meet the standards to export.
With fabric production scale is expanded
annually, reaching 6,000 tonnes of fabric/
year by 2015.

Một phần may mặc dệt kim trong Hệ thống may mặc của Phong
Phú là sản phẩm đầu cuối của ngành vải dệt kim với năng lực
hơn 6 triệu sản phẩm/năm. Trong đó, các mặt hàng Polo shirt
và T-shirt thời trang, chất lượng ổn định, đang được ưa chuộng,
đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Mỹ,
Nhật Bản, châu Âu...

Part of knitted garments in the garment of
Phong Phu is the final product of industry
capacity knits with more than 6 million
pieces/year with items T-shirt Polo shirt and
fashionable, stable quality, are popular and
are supplying to the domestic market and
exported to USA, Japan, Europe...

Thông tin liên hệ I Contact info
PHÒNG KINH DOANH VẢI DỆT KIM I Knitted fabrics sales Department
848 2245 1255 - 848 6675 1777
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sales.knit@phongphucorp.com

Phong phu corporation

To enrich your life

17

SẢN PHẨM gia dụng

home textile products

s

ản phẩm gia dụng của Phong Phú được sản xuất
trên dây chuyền khép kín từ khâu dệt, nhuộm và
may hoàn tất, đạt năng lực sản xuất trên 10,000 tấn
thành phẩm/năm.
Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất có nguồn gốc thiên
nhiên, thân thiện với môi trường như cotton, tơ tằm, gỗ,
sồi, tre, đậu nành, sữa… kết hợp việc áp dụng các quy
trình sản xuất hiện đại với các thiết bị tiên tiến của Nhật
Bản, Mỹ và châu Âu như dệt khí Tsudakoma, dệt Jacquard
điện tử Sulzer Ruti, dây chuyền nhuộm hoàn tất với thiết
bị tiền xử lý liên tục, máy nhuộm cao áp MCS và máy
Tumler khổ rộng 2,4 m cùng đội ngũ nhân lực dồi dào
hơn 25 năm kinh nghiệm.
Khăn bông với các nhãn hiệu nổi tiếng như Mollis, Macio,
Hải Vân, Hải Cẩu... với các kiểu dệt hoa văn, in, thêu,
nhuộm đặc sắc. Đây là sản phẩm số 1 Việt Nam, chiếm

lĩnh 40% thị trường nội địa và vươn ra nhiều thị trường uy
tín khác trên thế giới. Khăn bông cao cấp luôn đạt được
nhiều tính năng vượt trội:
•
•
•
•
•

Hút ẩm tốt, thấm nước cao.
Trong suốt thời gian dài sử dụng khăn không bị nhớt.
Không bị đổ lông.
Không ra màu hoặc phai màu.
Không có hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe,
an toàn cho người sử dụng.
• Không có bụi bông, không bị hôi hay bị khô cứng,
không gây mẫn cảm với da, khả năng kháng khuẩn,
chống nấm mốc cao.
Ngoài khăn bông và áo choàng tắm, Phong Phú sản xuất
các mặt hàng gia dụng khác như chăn ra áo gối - Pelife,
Venti, Tepido, rèm cửa, vớ - Open… mang đến sự đa dạng
nhiều dòng sản phẩm cho người tiêu dùng.

h

ome textile products of Phong Phu are produced
on a closed line from knitting, dyeing and
garment finishing, reaching production capacity
over 10,000 tons/month.

dye characteristics. Leading the number one in Vietnam,
accounting for 40% of the domestic market and expand
into international market. Premium towels always
obtain a lot of outstanding features:

Raw materials used for the production of natural origin,
environmental friendliness as cotton, silk, wood, oak,
bamboo, soy, milk... combined with the application
of modern production processes with advanced
equipment from Japan, America and Europe as textiles
gas Tsudakoma, Sulzer Ruti electronic Jacquard, dyeing
and finishing line equipment continuous pretreatment,
dyeing machines MCS high pressure and large-format
machine Tumler 2,4 m with many workforce over 25
years of experience.

•
•
•
•
•

Towels with famous brands like Mollis, MACIO, Hai Van,
Hai Cau... with the weave pattern, printing, embroidery,

18
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Well absorbent.
Not being slimy after a long-time use .
Not being hairy.
Long lasting and good color - keeping.
No toxic chemicals affecting the health and safety of
users.
• No cotton dust, soft, safe and insensitive to all types
of skins, high antibacterial and anti-mold.
Outside towels and bathrobes, Phong Phu manufacture
of home textile items such as blankets pillowcase - Pelife,
Venti, Tepido, curtains, socks - Open... bring diversity in
product lines for customer.

Phong phu corporation

To enrich your life
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SẢN PHẨM gia dụng

home textile products

Sản phẩm dệt gia dụng Phong Phú được phân phối trực
tiếp tới hơn 600 khách hàng gồm các đại lý, hệ thống
siêu thị trên toàn quốc như Co.opMart, BigC, Metro,
Aeon, Lotte Mart, E-Mart, Maxi Mart, Vin Mart, Saigon
Satra... Đặc biệt còn được nhiều tập đoàn kinh doanh
may mặc, siêu thị hàng đầu thế giới (Shigemitsu, Hayashi,
Hirose, Nojima, Aeon, Target, Harbor Linen, Anvil, K-mart,
Sinelco...) đặt hàng để cung cấp cho thị trường Nhật, Mỹ,
châu Âu, EU, Nga và các nước Đông Nam Á.

Home Textile products of Phong Phu also be distributed
directly to more than 600 customers including dealers,
supermarkets spread across the country as Co.opMart,
BigC, Metro, Aeon, Lotte Mart, E-Mart, Maxi Mart, Vin Mart,
Saigon Satra... Specially, we have many garment trading
companies and leading supermarkets (Shigemitsu, Hayashi,
Hirose, Nojima, Aeon, Target, Harbor Linen, Anvil, K-mart,
Sinelco...) order to provide to Japanese market, US, Europe,
EU, Russia and Southeast Asian countries.

Hệ thống Showroom:

Showroom network:

• 489 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM.

• 489 Le Van Sy Street, Ward 12, District 3, HCM City.

• 116 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

• 116 Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10, HCM City.

• 78A2 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

• 78A2 Tran Van Kheo, Cai Khe Ward,
Ninh Kieu District, Can Tho province.

• 215B Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy,
TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

• 215B Thu Khoa Huan Street, Phu Thuy Ward,
Phan Thiet City, Binh Thuan province.

• 294 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính,
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

• 294 Ong Ich Khiem, Tan Chinh Ward,
Thanh Khe District, Danang province.

• 184 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung,
Quận Đống Đa, Hà Nội.

• 184 Nguyen Luong Bang, Quang Trung Ward,
Dong Da District, Hanoi City.

Thông tin liên hệ I Contact info
PHÒNG KINH DOANH GIA DỤNG I Home Textile products Sales Department
Nội địa l Domestic
8848 3728 2066 - 848 3728 2408 - 848 6282 7510
sales.home@phongphucorp.com
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Quốc tế l International
848 3728 2409
export.home@phongphucorp.com
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SẢN PHẨM may mặc

Garment

M

G

May mặc Phong Phú với tổng số 51 chuyền may, chuyên sản xuất các loại quần, áo,
váy, vest, các sản phẩm dệt kim… tập trung sản xuất chính tại TP. Hồ Chí Minh và
Nha Trang.

Phong Phu Garment production with total of 51 lines, specializes
in manufacturing all kinds of pants, shirt, skirt, vest, knitted
products... main production concentrated in HCM City and
Nha Trang.

ay mặc là công đoạn cuối trong chuỗi sản xuất khép kín từ sợi - dệt - nhuộm may của Tổng công ty CP Phong Phú. May mặc của Phong Phú mang đến các
sản phẩm bền đẹp, hợp thời trang, tôn vinh giá trị khách hàng.

• Tại quận 9: 1 nhà máy may gồm 18 chuyền, tổng năng lực sản xuất đạt 3,650,000
sản phẩm/năm. Trong đó, có 5 chuyền chuyên sản xuất vest, áo khoác, áo kiểu với
840,000 sản phẩm/năm. 3 chuyền chuyên sản xuất váy với 460,000 sản phẩm/năm.
4 chuyền sản xuất đầm với 550,000 sản phẩm/năm và 6 chuyền chuyên sản xuất
quần các loại với 1,800,000 sản phẩm/năm.
• Tại Nha Trang: 4 nhà máy may gồm 33 chuyền, tổng năng lực sản xuất đạt 6,000,000
sản phẩm/năm. Sản phẩm sản xuất chính là hàng dệt kim gồm: T-shirt, Polo shirt, áo
thun, áo thun cao cổ, quần, đầm... dành cho nam, nữ và trẻ em. Các sản phẩm này
được xuất khẩu trực tiếp sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu...

arment is the final stage in the production chain from yarn closed
- weaving - dyeing – Garment of Phong Phu Corporation with
durable products, trendy, honor customer value.

• In District 9: in HCM City with a garment factory
including 18 lines, the total production capacity
reaches 3,650,000 products a year. Of these, 05
specialized production ball vest, jacket, blouse with
840,000 products a year. 3 specialized production
ball skirt with 460,000 products/year production
line dress with 550,000 products a year and
specializes in manufacturing ball pants 06
kinds of products a year with 1,800,000.
• At Nha Trang: we have with 04 garment
factories including 33 lines, the total
production capacity of 6,000,000 products a
year. Products produced include knitwear are:
T-shirt, Polo shirt, T-shirt, turtleneck shirt, pants,
and dresses... for men, women and children.
These products are exported directly to the
United States, Japan, Taiwan, and Europe...
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SẢN PHẨM may mặc

Garment

S

ản phẩm may mặc của Phong Phú được sản
xuất trên dây chuyền công nghệ thiết bị hiện
đại, tiên tiến với hệ thống máy vẽ sơ đồ, máy
cắt rập, máy lập trình, máy mổ túi tự động, máy
đột trụ, máy đính nút điện tử, máy làm khuy tự
động, máy rà kim… được sản xuất từ Nhật, châu
Âu và hệ thống kho bán tự động với sào treo 3
tầng hiện đại cùng với ứng dụng công nghệ LEAN
mới nhất của ngành may mặc thế giới. Đồng thời,
những thiết kế theo xu hướng thời trang thế giới
và sự chủ động nguồn nguyên liệu khép kín từ sợi
- dệt - nhuộm của Phong Phú đã tạo ra những sản
phẩm mang tính khác biệt cao. Vì vậy, sản phẩm
may mặc Phong Phú luôn được khách hàng trong
và ngoài nước tin dùng và đánh giá cao.
Với đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, nhiệt tình, năng
động; đội ngũ kỹ thuật có tay nghề, công nhân
được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp,
nắm bắt thông tin nhanh nhạy, biết lắng nghe và
thấu hiểu khách hàng.

G

arments of Phong Phu is produced on lines
with modern equipment, advanced with
mapping systems, cutters Arabic, computer
programming, automatic bag machine operation,
machine broke a pole, attach machine Electronic
buttons, automatic machine buttons, metal
detectors... are manufactured from Japan, Europe
and semiautomatic warehouse system with 3 floors
modern hanging pole with technology applications
the latest LEAN garment industry from the world. At
the same time, the design according to world fashion
trends and proactive self-contained materials from
fiber - Textile - dyeing of Phong Phu have created
different commodities are high. So garments Phong
Phu has always been domestic and foreign customers
trusted and appreciated.

May mặc Phong Phú tiếp tục mở rộng, phát triển không ngừng
trong bức tranh chung của Tổng công ty. Với tiềm lực vốn có,
may mặc Phong Phú đang tạo nên giá trị gia tăng cho Tổng
công ty, đối tác, khách hàng và người lao động, tạo nên muôn
màu phong phú cho cuộc sống.

Phong Phu Garment continues expanding and developing
constantly in the general picture of the Corporation.
With its inherent potentials, Phong Phu corporation is
creating added value for the Company, ours partners,
clients and employees, creating rich colorful for life.

With a management team of young, enthusiastic and
dynamic; technical team of skilled, trained workers
in professional environment, keep up information
quickly, ready to listen and understand our customers.

Thông tin liên hệ I Contact info
PHÒNG KINH DOANH TỔNG HỢP I Sales & Marketing Department
848 6675 1777
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DỊCH VỤ GIẶT ỦI CAO CẤP

N

goài sản xuất, Phong Phú đầu tư mở rộng sang
lĩnh vực giặt ủi và cho thuê các sản phẩm gia dụng
với hệ thống thiết bị hiện đại, khép kín theo tiêu
chuẩn quốc tế cho các khách sạn, căn hộ cao cấp, nhà
hàng, gym, spa... từ khâu cho thuê đến giặt ủi các sản
phẩm dệt may chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Đây là một hình thức kinh doanh dịch vụ mới đối với thị
trường Việt Nam.
Nhà máy giặt ủi tọa lạc tại Khu công nghiệp Giang Điền,
Đồng Nai với công suất hoạt động 30 tấn/ngày/3 ca và
10,000 tấn/năm.

Premium Laundry

I

n addition to manufacturing, Phong Phu investors
expanding into the field of laundry and rental of
home textile products with modern equipment
systems, closed according to international standards
for hotels, apartments, restaurants, gyms, spas...
from the stage to laundry leasing products leading
professional textile in Vietnam. This is a form of new
services for Vietnam market.
Laundry factory located at Giang Dien Industrial Zone,
Dong Nai province with operating capacity of 30
tons/day/3shifts and 10,000 tons/year.

(061) 896 6383
info@linensupply.vn
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(061) 896 6353
linensupply.vn

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

financial investment

P

hong Phu not only investing in activities for manufacturing but also Phong Phu invest in
finance capital as key business, Phong Phu has invested to expand and develop through
joint cooperation, capital contribution to the company has great potential in the the
same industry.
Based on ours strengths, Phong Phu invest capital in the field of capital contribution and
have great potential in the the same industry. Under management direction of the Board of
Directors whom decided to make the investmen the decision carefully, correctly and promptly.
Until now, Phong Phu was a shareholder, investor strategy much stronger business with
greater growth in the same industry.
Investments of Phong Phu carries long-term strategic vision, have been contributing to
increasing manufacturing capacity and supply chain market network, with the existing clients
of Phong Phu, Phong phu capture major opportunities from global market trends, Trans
Pacific Partnership agreements (TPP).

B

ên cạnh hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh ngành nghề dệt may cốt lõi, Tổng
công ty còn đầu tư mở rộng phát triển thông qua việc liên kết, góp vốn với các đơn
vị có tiềm năng lớn trong ngành.

Dựa trên thế mạnh của mình, Phong Phú tập trung tham gia vào lĩnh vực đầu tư góp vốn
và khai thác tiềm năng các doanh nghiệp cùng ngành. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội
đồng quản trị, Ban lãnh đạo đưa ra những quyết định đầu tư hoặc thoái vốn một cách thận
trọng, đúng đắn, kịp thời.
Đến nay, Phong Phú đã là cổ đông, nhà đầu tư chiến lược của nhiều doanh nghiệp mạnh
có tốc độ phát triển lớn trong ngành.
Các khoản đầu tư của Phong Phú đều mang tầm nhìn chiến lược dài hạn, đã và đang góp
phần gia tăng năng lực chuỗi sản xuất cung ứng và mạng lưới thị trường, khách hàng hiện
có của Phong Phú, giúp Phong Phú nắm bắt được các cơ hội lớn từ xu thế thị trường toàn
cầu, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
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DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG

ACHIEVEMENT AND AWARDS

T

ổng công ty CP Phong Phú khẳng định được vị trí
và giá trị thương hiệu của mình thông qua các sản
phẩm độc đáo, chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Điều đó được
thể hiện thông qua những danh hiệu giải thưởng mà
Phong Phú đã đạt được đến nay:

P

hong Phu Corporation confirmed the value of our
brand name through unique products, high quality
and meets the needs of customers in demestic and
international. That is shown by the Achievement and
Award that Phong Phu has got up to now:

1.

Danh hiệu Anh hùng Lao động

1.

Awards of Labour Hero from the government

2.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

2.

3.

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

Independence Medal, 1st class, 2nd class, 3rd class from the
government

4.

Huân chương Chiến công

3.

Labour Medal, 1st class, 2nd class, 3rd class from the government

5.

Doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu

4.

Victory Medal from the government

6.

Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ

5.

State Enterprises Typical from the government

7.

Cờ thi đua Bộ Công Thương

6.

Flags Competition of Prime Minister

8.

Thương hiệu Quốc gia

7.

Flags Competitive from Ministry of Industry and Trade

9.

Giải thưởng Sao vàng đất Việt

8.

National Brand Name

9.

Vietnam Gold Star Award

10. Hàng Việt Nam chất lượng cao
11. Doanh nghiệp hội nhập và phát triển
12. Topten Thương hiệu Việt Nam
13. Thương hiệu mạnh Việt Nam
14. Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
15. Top 200 doanh nghiệp có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam
16. Top 10 nhà cung cấp xuất sắc của Tập đoàn Target
17. Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng
18. Giải thưởng Nhân ái Việt Nam

10. Vietnam High Quality Goods
11. Enterprise Integration and Development
12. Top 10 Vietnam Brands Name
13. Vietnam Excellent Brand Name
14. Business reputation
15. Top 200 enterprises with the scale and the largest revenue in
Vietnam
16. Top 10 best suppliers of the Group Target
17. Gold Cup for the development community
18. Vietnam Compassion Award
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Văn Hóa phong Phú

CULTURAL OF PHONG PHU

Sổ tay văn hóa và Sổ tay nhân viên

Chung cư Nhân Phú dành cho CB.CNV

V

W

Tổng công ty luôn tạo mọi điều kiện để CB.CNV học
tập, trau dồi và phát huy hết khả năng sáng tạo của
mình bằng cách tin tưởng giao phó những trọng trách
cao hơn, phù hợp với khả năng chuyên môn. Đồng thời
không ngừng nâng cao cuộc sống người lao động thông
qua chế độ đãi ngộ.

Corporations always give good conditions for staff member
learning, cultivate and promote all their created abilities
by entrusting greater responsibilities, in accordance with
professional qualification. At the same time constantly
improving the lives of workers through incentive policy.

ới lịch sử 51 năm hình thành và phát triển, Tổng
công ty CP Phong Phú đã xây dựng nền tảng văn
hóa vững chắc, các thế hệ Phong Phú qua các thời
kỳ luôn ra sức xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó
là sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; là sự tuân
thủ, khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch
trong mọi hoạt động; là sự quyết liệt dám nghĩ, dám làm
theo phương châm “tốc độ - trí tuệ - hiệu quả”; là tinh
thần ý thức luôn luôn cầu tiến, học hỏi và hướng đến sự
hoàn thiện.

Phong Phú quan tâm đến đời sống tinh thần người lao
động thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn
nghệ thể dục thể thao, liên hoan mừng xuân, nghỉ mát,
dã ngoại, tặng quà vào các ngày lễ, tặng quà các cháu
thiếu nhi là con em CB.CNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
và Trung thu, thăm hỏi tặng quà cho CB.CNV nghỉ hưu,
mất sức, gia đình diện chính sách… Để hỗ trợ kịp thời và
chia sẻ nhiều hơn cùng anh chị em CB.CNV, Tổng công
ty thành lập quỹ tương thân tương ái, đầu tư xây dựng
và đưa vào hoạt động chung cư Nhân Phú với giá ưu
đãi kèm những tiện ích như trường mầm non, thư viện
sách… phục vụ nhu cầu an cư lạc nghiệp của anh chị em
CB.CNV. Để đảm bảo sức khỏe CB.CNV thông qua bữa ăn
giữa ca, các nhà ăn tự trồng giá sạch và rau sạch, tổ chức
phục vụ tận nơi nước uống cho công nhân làm ca đêm.
Phong Phú còn đầu tư xây dựng nhà nghỉ cho CB.CNV ở
TP. Đà Lạt và là một trong số ít đơn vị có hệ thống xe ca
đưa đón CB.CNV trong vòng bán kính 35km.

32

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Cho cuộc sống thêm phong phú

ith 51 years history of formation and
development, Phong Phu Corporation has built
a solid cultural base, Phong phu generations
with many ages always tried to build, maintain, inheritance
and development . It is the solidarity, love and help each
other; the compliance, objectivity, honesty, impartiality and
transparency in all activities; dare to think, dare to follow
the guideline of “speed - intellectual - efficiency”; is spiritual
consciousness always progressive, learn and work towards
to the perfection.

Phong Phu interest in build the spiritual life of workers
through the organization of cultural activities and sports
entertainment, the festival celebrates spring, organizing
holiday activities, excursions and gifts for holidays, give gifts
for the children of staff member, International Children’s
Day and Mid-Autumn, visit staff member give gifts for
retirement, disablement, difficulty family... To support the
timely and share more with staff member, the Corporation
established mutual fund, investment in the construction
and commissioning of Phu’s apartment at preferential rates
with utilities such as kindergartens, library... with serving
place for Phong Phu staff member’ living. To ensure the
health staff member through mid-shift meal, we self homegrown food naturally and fresh vegetable vegetables, have
the serving place of drinking water, coffee…to hand for
night shift workers. Phong Phu investors build hotel for staff
member in TP. Dalat and we have the carrying workers by
bus system within 35km radius.

Lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần hàng tháng.

M

ỗi CB.CNV Phong Phú là một đại sứ thương hiệu
đại diện cho giá trị văn hóa của Tổng công ty khi
tiếp xúc với đối tác, khách hàng. Do đó, Phong
Phú luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, tôn trọng
các cam kết và nghĩa vụ trong kinh doanh, đảm bảo tính
liêm chính trong giao dịch theo phương châm “vui lòng
khách đến, vừa lòng khách đi” và tất cả vì khách hàng
phục vụ. Sản phẩm Phong Phú không ngừng đổi mới
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt chúng tôi
hướng đến sản xuất xanh, sản phẩm xanh thân thiện và
bảo vệ môi trường.
Những thành tố ấy được kết tinh thành cuốn cẩm nang
Sổ tay văn hóa và Sổ tay nhân viên lưu giữ những giá trị
lịch sử của một Tổng công ty có truyền thống phát triển
lâu đời. Hai cuốn sổ tay này giúp mỗi CB.CNV thấy rõ
mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm,
tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng nghiệp với
nhau và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh,
phát triển.

Hoạt động văn nghệ và thể dục thể thao.

E

ach staff member of Phong Phu is a brand ambassador
representing the cultural values of the Corporation
upon contact with partners and customers. Therefore,
Phong phu always put customer interests above all else,
respect the commitments and obligations of the business,
ensuring the integrity of transactions under the motto
“happy welcome and say goodbye“ and all for customer
service. Products of Phong Phu constantly innovate to
meet the needs of customers, especially we aim to green,
friendly production and environmental protection.
Culture of Phong Phu by the issue of Cultural handbook
& employee handbook help to understand about policy
of company where hold the historical value of Phong Phu
have a long tradition of deveplopement.

Phong phu corporation

To enrich your life
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hướng về cộng đồng

DIRECTION OF THE COMMUNITY
Với khẩu hiệu hành động “Cho cuộc sống thêm
phong phú”, trong quá trình phát triển của mình,
Phong Phú luôn quan tâm đến các hoạt động cộng
đồng, phụng sự xã hội và xem đây là một trách nhiệm
cao cả của doanh nghiệp. Tất cả sản phẩm của Phong
Phú sản xuất hướng đến phục vụ tốt nhất nhu cầu
khách hàng và mang đậm tính nhân văn.

Action slogan “to enrich your life”, during its
development Phong Phu always interested in
community activities, serving society and sees this
as a great responsibility of enterprises. All products of
Phong Phu be the best direction to serve customer
needs and serving society.

Những hoạt động thiện nguyện mà Phong Phú tham
gia thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với sự
phát triển của cộng đồng, xã hội thông qua các hình
thức như tài trợ, hỗ trợ, tài trợ sản phẩm, bảo vệ môi
trường, thăm và tặng quà gia đình chính sách, tặng
nhà tình nghĩa tình thương, phụng dưỡng Bà mẹ Việt
Nam Anh hùng, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa
dân tộc, ủng hộ chương trình biển đảo quê hương,
chăm lo tết cho đồng bào khó khăn và trẻ em mồ
côi khuyết tật, hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận
động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…
với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

The volunteer activities that Phong Phu participants
demonstrate corporate responsibility one towards
the development of the community and society
through sponsor, assistance, give gilfs, environmental
protection, visited and presented gifts to family
policy, the charity donation of love, take care Mother
of Vietnam Hero, preserve and promote the nation’s
cultural heritage, supporting maritime homeland
program, give present during Tet’holliday for difficult
people and orphans with disabilities, respond to
and implement campaigns “Vietnamese The priority
use Vietnam goods... in the amount more than 10
billions/year.

Đồng hành cùng Tổng công ty là các hoạt động
hướng về cộng đồng của Công đoàn và Đoàn Thanh
niên Phong Phú thông qua những chương trình
thiện nguyện về nguồn, chương trình kết nghĩa, các
hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa tại các trung tâm
bảo trợ trẻ em, mái ấm tình thương…

Accompanying Corporation is the communityoriented activities of the Trade Union and Youth
Union of Phong Phu through the volunteer program
resources, twinning programs and activities
meaningful cultural with house for child protection
and disabled children centers.

Phong Phú với mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững,
chung tay vì cộng đồng, phụng sự xã hội.
Phong Phu with targets towards sustainable development,
to join hands for the community, serving society.

C

húng tôi, mỗi cán bộ công nhân viên Phong
Phú tình nguyện, xung kích đóng góp thời
gian, trí tuệ cho sự phát triển của xã hội, phục
vụ cộng đồng, mang đến sự hài lòng cho khách
hàng, khẳng định uy tín doanh nghiệp. Đây là niềm
tin, động lực để chúng tôi không ngừng sáng tạo,
đổi mới, phát triển, cống hiến và đóng góp.
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Cho cuộc sống thêm phong phú

W

e, every staff and volunteer staff of Phong
Phu, ready contributed their time and
intellectual to the development of society &
community service, brings satisfaction to customers,
affirmed prestigious business. This is the confidence,
motivation to our continuous innovation, innovation,
development, dedication and contributions.

Phong phu corporation

To enrich your life
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