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THƯ NGỎ 

Kính gửi:  Quý Khách hàng. 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý xin gửi lời 

chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất đến Quý Khách hàng, chúc Quý Khách 

hàng ngày càng phát triển và thành công! 

Công ty chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách 

hàng đã và đang cho phép chúng tôi trở thành người bạn đồng hành cũng như đã dành 

sự tín nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý (trước là Doanh nghiệp tư 

nhân Huyền Quý) được thành lập từ năm 2006 với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh đá ốp lát, đá bó vỉa, đá xây dựng, ... uy tín và chất lượng hàng 

đầu Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. 

Với thiện chí, hợp tác để cùng phát triển, cùng mang đến những giá trị tốt nhất 

cho các công trình xây dựng, chúng tôi luôn mong muốn hợp tác và là đối tác tin cậy, 

uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

do Huyền Quý phân phối và thi công. 

Trong những nỗ lực của mình, chúng tôi luôn cam kết dành cho đối tác: 

 Những sản phẩm thương hiệu, đảm bảo chất lượng, uy tín trên thị trường; 

 Chia sẻ, tư vấn các thông tin về thi công đá ốp lát, đá bó vỉa, lựa chọn 

màu sắc, phong thủy… 

 Chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu bán hàng hấp dẫn, phù hợp,... 

 Và nhiều ưu đãi khác… 

Trên hết tất cả, đó là sự đồng hành và chia sẻ! 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng với Doanh 

nghiệp chúng tôi! 

Chúng tôi tin tưởng rằng, Quý Khách hàng sẽ thật sự hài lòng! 

Chúc Quý Khách hàng gặp nhiều may mắn và thành công! 

Trân trọng cám ơn! 

          CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  HUYỀN QUÝ 
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GIỚI THIỆU CHUNG 
1. GIỚI THIỆU 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý (trước là Doanh nghiệp tư 

nhân Huyền Quý) được thành lập từ năm 2006 sau 12 năm xây dựng và phát triển. 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý được đánh giá là một trong 

những nhà cung cấp các sản phẩm đá ốp lát, đá mẻ, đá mài mịn, đá bó vỉa.... đá xây 

dựng uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. 

Là công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cung cấp đá ốp 

lát (Đá Spilit, Blue stone, Marble stone) từ năm 2006 đến nay. Sản phẩm đá ốp lát, đá 

xây dựng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý đã trở thành 

thương hiệu mạnh, uy tín với mọi khách hàng trong nước và nước ngoài. 

 

Với nguồn đá khối nguyên liệu được tuyển chọn từ các mỏ đá tự nhiên tốt nhất 

trong nước như mỏ Nhồi, Yên Lâm, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc lặc, Hà Trung… 

Các sản phẩm mang thương hiệu đá Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền 

Quý luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng có độ bóng và độ bền cao, mẫu mã, 

màu sắc phong phú đa dạng, được tín nhiệm trong nhiều công trình xây dựng trong 

nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Châu Á, Châu Úc … 

Thế mạnh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý là vật liệu đa 

dạng, phong phú về màu sắc cùng với các giải pháp gia tăng đồng bộ dành cho khách 

hàng như tư vấn thiết kế, thi công và đội ngũ nhân công được đào tạo có chuyên môn 
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Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý cam kết đem đến cho khách hàng 

sự yên tâm khi lựa chọn chúng tôi là đối tác. 

 

Với quan điểm sản phẩm đá do thiên nhiên ban tặng là quý giá, chúng tôi nhận 

thức rõ trách nhiệm khai thác, gìn giữ và sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên này một 

cách hợp lý. Chúng tôi ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đầu tư về con người, trang 

thiết bị, kỹ thuật và công nghệ nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên, đáp 

ứng nhu cầu của Quý khách hàng. 

Trong quá trình kinh doanh Công ty chúng tôi luôn phát triển lớn mạnh, không 

ngừng trau dồi kíên thức về sản xuất và thi công ốp lát đá nhằm hướng đến những giá 

trị hoàn hảo, đem lại lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Chất lượng tốt – giá thành 

rẻ. 

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG 

Đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý 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 sản phẩm, dịch vụ mà Công ty cung cấp: chất lượng cao của sản phẩm, giá 

cả cạnh tranh, giao nhận nhanh chóng chính xác và điều quan trọng nhất là mang lại 

hiệu quả cho khách hàng. 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý đã xây dựng những nguyên 

tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau: 

- Giá sản phẩm phải cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác; 

- Tư vấn, chọn lọc sản phẩm phù hợp với nhu cầu, chi phí của Quý khách hàng; 

- Chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn theo đúng yêu cầu của khách hàng; 

- Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi định kỳ và chính sách giảm giá, 

chiết khấu hấp dẫn; 

- Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu sản phẩm để đảm bảo không bị gián 

đoạn quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; 
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- Phương thức thanh toán đa dạng: tiền mặt, chuyển khoản hoặc công nợ nhiều 

ngày; 

- Chính sách đổi trả hàng linh hoạt; 

- Nhân viên nhiệt tình, chu đáo và thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã; 

2. THÔNG TIN CÔNG TY 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN QUÝ 

Giấy phép ĐKKD số: 2800104650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh hóa 

cấp ngày 15/11/2006. 

Trụ sở: xã Đông Hưng – TP.Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa. 

VPGD: xã Đông Hưng – TP.Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa. 

Website: http://huyenquystone.com.vn  

Email: huyenquystone@gmail.com  

Tel: 0913.387.116 - 097.889.5555 – 0975.111.978 

3. SẢN PHẨM – DỊCH VỤ 

Hiện nay, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huyền Quý đang tập trung 

phát triển mạng lưới phân phối đá ốp lát tự nhiên có nguồn gốc tại Thanh Hóa các 

loại cụ thể như sau: 

❖ Về loại đá, gồm có: 

- Đá xanh rêu 

- Đá vàng 

- Đá ghi xám 

- Đá xanh đen 

❖ Về mẫu mã, gồm có: 

- Đá cắt thô 

- Đá băm mặt 

- Đá giả cổ 

- Đá mài cát 

- Đá mài bóng 

- Đá mài mịn 

- Đá bó vỉa gốc cây 

- Đá khối 

- Đá trang trí 

- Đá mỹ nghệ 

- Và rất nhiều mẫu mã khác theo yêu cầu của khách hàng 

❖ Về kích thước, gồm có: 

- Đá lá: 30x30x3, 40x40x4, 20x20x2, 15x30x2,... 

http://huyenquystone.com/
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- Đá bó vỉa: 18x22x100, 23x26x100,10x15x60... 

- Và mọi kích thước theo yêu cầu của khách hàng. 

Để đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của khách hàng, Công ty đã xây dựng hệ thống 

kho bãi hoàn chỉnh tại Thanh Hóa. Phát triển đội xe vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa đến 

chân công trình theo yêu cầu của khách hàng. 

4. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

 “ĐÁ HUYỀN QUÝ – SỰ LỰA TRỌN TIN CẬY CỦA KHÁCH HÀNG” 

Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm 

cũng như dịch vụ để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Công ty chúng tôi cam 

kết: 

1. Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng bằng sản phẩm chất lượng tốt, giá cả 

hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp. 

2. Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, môi trường làm việc để phát huy tối 

đa năng lực sáng tạo của CB CNV và người lao động. 

3. Tổ chức thực hiện giáo dục và đào tạo cho CB CNV và người lao động không 

ngừng nâng cao năng lực của mình. 

4. Xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến có hiệu lực và hiệu quả hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. 

Chính sách chất lượng này được toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty 

quyết tâm thực hiện. 
 

5. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Trong những năm tới, chiến lược phát triển thị trường của chúng tôi vẫn sẽ 

hướng đến thị trường chính là Thanh Hóa và các tỉnh thành trong cả nước. Huyền 

Quý sẽ chủ động tiếp cận với các DN có nhu cầu thường xuyên, đặc biệt là các tập 

đoàn, doanh nghiệp lớn thông qua hình thức đấu thầu, báo giá sản phẩm, áp dụng các 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn để ký kết hợp tác lâu dài với khách hàng. 

Về chiến lược phát triển khách hàng, Huyền Quý sẽ đưa ra những bài viết, chia 

sẻ, tư vấn kịp thời để khách hàng có thể hiểu rõ sản phẩm, chính sách ngành nghề mà 

Huyền Quý đặt mục tiêu hướng đến để khách hàng có thể yên tâm khi chọn chúng tôi 

làm đối tác tin cậy trong quá trình phát triển kinh doanh. 

Về chiến lược phát triển sản phẩm,  Huyền Quý sẽ liên tục chọn lọc các sản 

phẩm chất lượng tốt,  tìm kiếm các sản phẩm thay thế, giá cả phù hợp, có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, với mục tiêu không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn giúp các 

nhà sản xuất chân chính cùng với sản phẩm mà họ đã tâm huyết ngày càng được thị 

trường đón nhận trong tương lai. 
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NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP 

1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

Một số chỉ tiêu ước tính: 

TT TÀI SẢN 

31/12/2018 

( ĐVT: ĐỒNG) 

31/12/2017 

( ĐVT: ĐỒNG)  

1 Tổng tài sản 21.777.776.029 13.382.501.853  

2 Tổng nợ phải trả 9.329.354.003 11.606.862.521  

3 Doanh thu  25.566.862.481  18.743.910.514  

4 Lợi nhuận trước thuế 249.229.046 83.297.045  

5 Lợi nhuận sau thuế 199.383.237 64.318.636  

 

Nguồn vốn tín dụng: 

- Tên và địa chỉ ngân hàng cung cấp tín dụng:  

1. Ngân hàng nông nghiệp và phát triểu nông thôn huyện Đông Sơn – tỉnh 

Thanh Hóa 

2. Ngân hàng TMCP Quân đội Thanh Hóa 

- Nguồn vốn tín dụng: 7.000.000.000 VND (Bảy tỷ đồng). 

 

Kết quả đạt được: 

Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh 

doanh chính trong 03 năm gần đây: 

a. Sản xuất:  

- Đạt 52.000 m2/năm 

- Doanh thu đạt: 23.000.000.000 đồng 

b. Kinh doanh: 

- Đá ốp lát xuất khẩu, nội địa 

- Doanh thu đạt :19.000.000.000 đồng 

- Đá xây dựng:  Đá 1x2, đá 4x6, đá bây 

- Doanh thu đạt:  4.000.000.000 đồng 
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2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

Cơ cấu tổ chức cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Lê Đình Quý Giám đốc 

2 Lê Thị Tâm Quản lý 

3 Lưu Xuân Quý Kỹ sư khai thác mỏ 

4 Hoàng Sỹ Bình Kỹ sư khai thác mỏ 

5 Lê Đình Tú Trưởng phòng kinh doanh 

6 Lê Đình Quân Trưởng phòng sản xuất 

7 Mai Văn Quyền Cán bộ kỹ thuật 

8 Mai Thị Bích Kế toán trưởng 

9 Mai Văn Lợi Cán bộ kỹ thuật 

10 Hoàng Đình An Cán bộ kỹ thuật 

 

Công nhân viên văn phòng và sản xuất trực tiếp : 85 nhân viên. 

Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ tay nghề cao, phục 

vụ nhiệt tình chu đáo cả về kỹ thuật và mỹ thuật, Công ty Huyền Quý mong muốn 

đem đến cho Quý Khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng sản phẩm và giá trị 

phục vụ. 
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3. NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ 

Các máy móc, thiết bị khai thác, sản xuất chủ yếu: 

TT Loại thiết bị SL ĐVT Xuất xứ 

Chủ sở hữu/ 

Đi thuê 

1 Trạm biến áp 2 Trạm Việt Nam Sở hữu 

2 Máy khoan đá  4 Chiếc Trung quốc Sở hữu 

2 Máu cắt tự động 3 Chiếc Trung quốc Sở hữu 

3 Máy xẻ đá 7 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

4 Dàn máy mài tự động 2 Dàn Trung quốc Sở hữu 

5 Dàn máy mài  5 Dàn Việt Nam Sở hữu 

6 Máy cắt cạnh 12 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

7 Xe nâng 2 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

8 Máy bào tự động 2 Chiếc Trung quốc Sở hữu 

9 Máy băm đá tự động 5 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

10 Máy rung gả cổ 2 Chiếc Trung quốc Sở hữu 

11 

Máy nghiền đá + băng 

tải 1 Dàn Việt Nam Sở hữu 

12 Máy quay đá 3 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

13 Máy xúc đào 3 Chiếc Nhật Sở hữu 

14 Xe tải 2 Chiếc Việt Nam Sở hữu 

15 Xe ô tô Bel tự đổ 2 Chiếc Hàn quốc Sở hữu 
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CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO: 

1. ĐÁ XANH ĐEN 

+ Đá bó vỉa xanh đen bo R 

  

 

+ Đá bó vỉa xanh đen vát: 
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+ Đá xanh đen băm mặt: 
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             + Đá đen cắt thô + Đá đen giả cổ 

        
    

3. ĐÁ GHI SÁNG 

+ Đá ghi sáng băm mặt toàn phần 

    

 

+ Đá ghi sáng vân sẫm: + Đá bó vỉa ghi sáng bo R 
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+ Đá bó vỉa ghi sáng: + Đá bó vỉa ghi sáng vát: 

                     

 

 2. ĐÁ XANH RÊU: 

+ Đá bó vỉa xanh rêu vát + Đá xanh rêu băm mặt toàn phần 

       

+ Đá xanh rêu mài bóng:  
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+ Đá khối xanh rêu: 
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4. ĐÁ VÀNG 
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Chúng tôi xin đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công dự án. 

Trân trọng cảm ơn và hợp tác! 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH 

1. Cấp và thi công công trình Bệnh viện Bạch Mai CS2, Bệnh viện Việt Đức 

CS2 tại Liêm Tuyền, Hà Nam.  Các loại đá: 

- Xanh rêu cubic KT: 15x15x10cm, KL: 5.500m2 

- Đá xanh rêu cắt thô 30x30x2,5cm, KL 5.000m2 

-Bó vỉa xanh rêu KT 20x45x100cm, 15x18x100cm, 10x15x60cm, KL: 

2.000md 

- Cùng các loại đá đan rãnh, đá người khuyết tật, lát đài phun nước... 
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2. Cấp và thi công lát sân chùa Bồ Đề, chùa Tảo Sách, Hà Nội. Các loại đá: 

- Đá xanh đen băm trừ viền, KT 50x50x4cm, KL 4.000m2  
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3. Cấp đá công trình lát sân, vỉa hè UBND huyện Kim Môn, Hải Dương. Các loại 

đá: 

- Đá xanh đen băm mặt, KT: 40x40x4cm, KL 4.500m2 

- Đá xanh đen bó vỉa, băm nhám KT: 23x26x100cm, KL 1.000md  
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4. Cấp đá ghi sáng cho công trình khu đô thị tại Móng Cái, Quảng Ninh.  

- Đá ghi sáng băm mặt KT 30x30x3cm, KL 15.000m2 

- Bó vỉa ghi sáng KT 18x22x100, KL 5.000md 

 

- Đá xanh đen băm mặt, khò lửa, mài honed  KT 10x10x2,5 , KL 3.000m2 
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5. Cấp đá xanh rêu mài bóng, mài honed lát bậc và lát bể bơi cho các công 

trình biệt thự, KT 30x60x2, 40x60x2... 

 

 

    

 



CÔNG TY TNHH SX&TM HUYỀN QUÝ                            Website: huyenquystone.com.vn 

                  SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI                   20 

Email: huyenquystone@gmail.com 

6. Cấp đá vàng dăm kết cho các công trình, KT 30x90, 60x60, 30x60... 

  

  

  

  

 


