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Kính thưa Quý khách hàng!
Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang là đơn vị 
thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
DABACO, được thành lập vào năm 2004 và là một trong 
những doanh nghiệp có mức đầu tư lớn nhất trong 
ngành bao bì, bạt nhựa tại Việt Nam. Với diện tích hai nhà 
xưởng 60.000 héc ta, hệ thống dây chuyền sản xuất khép 
kín hiện đại, đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm lâu năm 
cùng hơn 1.000 công nhân lành nghề, Công ty đã sản 
xuất, cung ứng một lượng lớn bạt PE, bao bì PP cho thị 
trường nội địa và xuất khẩu đi các nước trên thế giới, 
ngày càng tạo được uy tín đối với khách hàng.
Được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cho một dây 
chuyền sản xuất khép kín từ máy kéo chỉ, máy dệt tròn, 
máy dệt nước, máy tráng hai mặt, máy ghép màng phức 
hợp đến máy cắt tự động, máy chia cuộn, máy gấp hông, 
máy in ống đồng (in ảnh), máy in �exo, máy may, máy ép 
kiện…, Công ty luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng 
chất lượng dịch vụ tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất 
trên thị trường. Lấy phương châm “Chất lượng -nhanh 
chóng – hiệu quả” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh, chúng tôi rất mong được là đối tác 
chiến lược của Quý khách hàng.
Xin trân trọng cảm ơn!

Dear customers!
Hiep Quang Trading Co., Ltd is a member unit of DABACO 
Group Joint Stock Company, established in 2004 and is one 
of the enterprises with the largest investment in the 
packaging and tarpaulin industry in Vietnam. With 60.000 
ha an area of   two large factories, a modern closed 
production line system, a team of experienced technicians 
and more than 1,000 skilled workers, the Company has 
produced and supplied a large amount of PE tarpaulins. (PE 
Tarpaulin), packaging (PP woven bags) for the domestic 
market and export to countries around the world, 
increasingly creating credibility with customers.
Equipped with complete machinery and equipment for a 
closed production line from thread puller, circular loom, 
water loom, double-sided coating machine, compound �lm 
laminating machine to automatic cutting machine, 
winding machine, hip folding machine, gravure printing 
machine (photo printing), �exo printing machine, sewing 
machine, baler press ..., the company always ensures to 
bring customers the best quality service with the most 
competitive prices on the market . Taking the motto of 
"Quality - quickly - e�ectively" as a guideline for all 
production and business activities, we are looking forward 
to being a strategic partner of our customers.
Thank you very much!
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Tầm nhìn:
Là doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất bao bì, bạt nhựa vào 05 năm tới. 
Xây dựng thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế.

Vision:
As a leading enterprise in the production of packaging, tarpaulin in the next 
5 years. Building a brand of world class.
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Tiêu chí hoạt động:
Chất lượng – Nhanh Chóng – Hiệu Quả.

Operation criteria:
Quality - Fast - E�ective.

Mission:
Producing and supplying a large amount of packaging for the domestic market 
and exporting to countries around the world.

Sứ mệnh:
Sản xuất và cung ứng một lượng lớn bao bì cho thị trường nội địa và xuất 
khẩu đi các nước trên thế giới.

Development strategy:
Constantly expanding the scale, expanding domestic and foreign distribution 
network in parallel with investing in brand promotion, trade promotion, 
community PR... to increase prestige and a�rming the position of a brand of 
international economic integration.

Chiến lược phát triển:
Không ngừng phát triển quy mô, mở rộng mạng lưới phân phối trong và 
ngoài nước song song với việc đầu tư các hoạt động quảng bá thương hiệu, 
xúc tiến thương mại, PR cộng đồng… nhằm tăng uy tín và khẳng định vị thế 
của một thương hiệu mang tính hội nhập kinh tế quốc tế.

THƯ NGỎ
HEAD LETTER

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
ABOUT US
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Sản phẩm:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ORIENTED DEVELOPMENT

MÔ HÌNH TỔ CHỨC
ORGANIZATION MODEL

Tiếp tục sản xuất bao bì, bạt nhựa cao cấp các loại, phấn đấu trở thành 
đơn vị mạnh trong sản xuất, cung cấp bao bì, bạt nhựa cho ngành nông 
sản, phân bón và ngành nghề khác trên phạm vi toàn quốc và thị trường 
xuất khẩu.

Product:
Continuing to produce high quality plastic packaging and bags, striving to 
become a strong unit in the production and supply of plastic packaging and 
tarpaulins for agricultural products, fertilizers and other industries across 
the country and in the market.

Tài chính:
Duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, phù hợp để giảm rủi ro tài chính cho 
Công ty cũng như đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Công tác kế toán đảm bảo kịp thời, đầy đủ, minh bạch, đảm bảo 
tiến độ thu hồi công nợ tốt, trích nộp ngân sách đúng đủ và kịp thời.

Finance:
Maintain a healthy �nancial structure, suitable to reduce �nancial risks for 
the Company as well as ensure capital for production and business activities. 
The accounting work is timely, complete and transparent, ensuring the 
progress of good debt collection, timely and timely deduction of the budget.

Mở rộng sản xuất kinh doanh:
Đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến vào in ấn, sản xuất bao bì, bạt nhựa; đẩy 
mạnh công tác nhập khẩu Hạt nhựa nguyên sinh PP, PE, HDPE cung cấp cho 
các doanh nghiệp sản xuất bao bì, bạt nhựa trong nước; không ngừng mở 
rộng thị trường xuất khẩu bao bì, bạt nhựa.

Business expansion:
Investment in advanced equipment and technology in printing, packaging, 
plastic tarpaulins; boosting the import of PP, PE and HDPE primary plastic 
particles to supply to domestic plastic and packaging production enterprises; 
constantly expanding export markets of plastic packaging and tarpaulins.

Nhân lực:
Kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào tạo nhân lực 
tại chỗ; có chính sách động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc 
hiệu quả, tâm huyết với Công ty; đồng thời thu hút lao động có năng lực vào 
làm việc tại các vị trí chủ chốt.

Employees:
Strengthen the streamlined and e�cient management system; strengthening 
on-the-job human resource training; adopt policies to encourage and 
encourage employees to work e�ectively and passionately with the Company; 
at the same time, attract quali�ed labor to work in key positions.

BOARD OF DIRECTORS
BAN GIÁM ĐỐC

P. TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

FINANCIAL
ACCOUNTING

XƯỞNG
CƠ ĐIỆN
ELECTRIC

MECHANICAL
WORKSHOP

TỔ THIẾT KẾ
MARKET 

MARKET DESIGN

NHÀ MÁY
SẢN XUẤT

BAO BÌ
PACKAGING

FACTORY

NHÀ MÁY
SẢN XUẤT
BẠT NHỰA

PLASTIC
MANUFACTURING

FACTORY

TỔ THỐNG KÊ
SẢN XUẤT 

PRESIDENT OF
PRODUCTION

DESIGN

THE DEPARTMENT OF
IMPORT AND EXPORT

P. KINH DOANH 
XUẤT NHẬP KHẨU

P. VẬT TƯ KHO

WAREHOUSE
MATERIAL OFFICE

P. TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

ADMINISTRATIVE
OFFICES

P. KẾ HOẠCH
KỸ THUẬT
TECHNICAL
PLANNING

DEPARTMENT
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
QUALITY MANAGEMENT

Để cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất, Công ty 
TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang đặc biệt chú trọng 
nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm chứng nguồn 
gốc rõ ràng. Hạt nhựa nguyên sinh PP, PE, HDPE, LDPE 
được nhập khẩu từ Singapore, Ấn Độ, Đài Loan, Ả Rập, 
Thái Lan, Nam Phi....
Đặt chất lượng sản phẩm, niềm tin và sự hài lòng của 
khách hàng lên hàng đầu, Công ty xây dựng, áp dụng 
chính sách chất lượng chặt chẽ. Hệ thống quản lý chất 
lượng của doanh nghiệp chính thức được công nhận đạt 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá thành hợp lý.

In order to provide the highest quality products, Hiep 
Quang Trading Co., Ltd. pays special attention to the source 
of raw materials with clearly veri�ed origins. PP, PE, HDPE, 
LDPE plastic resins are imported from Singapore, India, 
Taiwan, Arab, Thailand, South Africa ....
Putting product quality, trust and customer satisfaction 
�rst, the Company builds and applies strict quality policies. 
The company's quality management system is o�cially 
recognized to meet the international standards ISO 9001: 
2015 to create the best products and services at reasonable 
prices.

Chất lượng ngày càng cao,
giá thành ngày càng hợp lý,
dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

The quality is higher and higher,
The price is getting more reasonable,

increasingly perfect service.

7



8 9

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BAO BÌ PP
PP PACKAGING PRODUCTION LINE

Là một trong những doanh nghiệp có mức đầu tư lớn nhất trong ngành bao bì Việt Nam, Công ty 
TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang sử dụng hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại, công 
suất 7.200 tấn/năm, khép kín từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, kéo chỉ, dệt, cắt may đến khâu ép kiện, 
đóng gói.

As one of the enterprises with the largest investment in Vietnam's packaging industry, Hiep Quang 
Trading Co., Ltd. uses a modern packaging production line system, capacity of 7,200 tons / year, closed 
from preparation of raw materials, thread drawing, weaving, sewing to baling, packaging.

Nguyên liệu
(Nhựa PP, Hạt Taical) 

Trộn nguyên liệu
Mix the ingredients

Máy tráng
Coated machine

Máy dệt 
Looms Ép kiện

Pressing the bale

Máy in 
Printer

Máy cắt may 
Sewing machine

Kho thành phẩm
Product storage

Đóng gói 
Packing

Sấy khô
Drying

Raw material
(PP Plastic, Taical Particle)

Bước 1/ Step 1

Bước 2/ Step 2

Bước 3/ Step 3Bước 4/ Step 4

Bước 5/ Step 5 Bước 6/ Step 6 Bước 7/ Step 7

Bước 8/ Step 8

Bước 9/ Step 9

Bước 10/ Step 10

Máy kéo chỉ/ Drawing machine Máy dệt/ Looms 

Cuộn/ Rolling

Máy in/ Print machine
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BẠT THÀNH PHẨM
FINISHED PRODUCTION LINES

Với tầm nhìn và chiến lược phát triển, tháng 6/2016, Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang 
xây dựng Nhà máy sản xuất vải bạt chất lượng cao với công suất 1.000 tấn/tháng, sử dụng máy móc 
và công nghệ Hàn Quốc theo tiêu chuẩn châu Âu, đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp chỉ đạo và 
chuyển giao công nghệ.

With a vision and development strategy, in June 2016, Hiep Quang Trading Co., Ltd. built a high quality 
canvas factory with a capacity of 1,000 tons / month, using Korean machinery and technology. 
According to European standards, a team of Korean experts directly directs and transfers technology.

Nguyên liệu
(Nhựa PP, Hạt Taical) 

Raw material
(PP Plastic, Taical Particle)

Trộn nguyên liệu
Mix the ingredients

Máy tạo sợi PE
PE spinning machine

Sấy khô
Drying

Máy dệt 
Looms

Máy tráng
Coated machine

Đóng gói 
Packing

Dán tem
Stamping Kho thành phẩm

Product storage

Máy dệt/ Looms

Máy hàn/ Welder

Đóng gói/ Packing

Máy kéo chỉ/ Drawing machine

Máy tráng/ Coating machine

Phân loại/ Classify
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BAO BÌ PP 
PP PACKAGING

BẠT THÀNH PHẨM
FINISHED TAP

Sản phẩm bao bì của Công ty TNNH MTV Thương mại Hiệp Quang đa dạng mẫu mã, màu sắc, kích thước, phục vụ các 
mục đích sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp. Các loại bao PP (bao tráng hoặc không tráng PP/PE, bao ghép màng 
OPP, BOPP) dùng đựng đường, gạo, thức ăn gia súc, phân bón, hóa chất, vật liệu xây dựng, các sản phẩm lâm sản như chè, 
cà phê, thuốc lá…

Packaging products of Hiep Quang Commercial One Member Company Limited are diversi�ed in designs, colors, sizes, serving 
agricultural and industrial uses. PP bags (coated or uncoated PP / PE, OPP, BOPP �lms) used for sugar, rice, animal feed, 
fertilizer, chemicals, construction materials, forest products such as tea , co�ee, cigarettes...

Nguyên liệu 
Material

Vải dệt mới 100% với màng BOPP, tráng hoặc theo yêu cầu của khách hàng
100% new woven fabric with BOPP film, coated or according to customer requirements

Trọng lượng 
Weight

Từ 40 – 150 g/m2 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
From 40 - 150 g / m2 or according to customer requirements

Mật độ
Density

10x10, 11x11, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
10x10, 11x11, or as per customers’ requirements

Chiều dài
Length

60 - 120 cm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
60 - 120 cm, or according to customer requirements

Chiều rộng
Width

35cm – 80 cm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
35cm - 80 cm, or at the request of the customer

In màu
Print in color

Theo bản vẽ thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách hàng
According to the design drawings or according to customers’ requirements

Giấy chứng nhận
Certificate

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Các loại bạt tấm, bạt cuộn HDPE dùng để che phủ thiết bị, đồ dùng, phương tiện ngoài trời, tránh mưa, bụi, bão, tuyết; trải 
nền hoặc làm mái che lều trại; che phủ các tòa nhà khu xây dựng tránh bụi, mưa gió; che phủ hoặc lót hồ ao trong ngành 
nông nghiệp.
Bạt Hiệp Quang với nhiều đặc điểm nổi bật như: không thấm nước, chống nắng, chống UV, bền đẹp, chịu lực tốt, chất lượng 
cao, thiết kế chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường.

Types of HDPE tarpaulin sheets, rolls used to cover equipment, utensils, outdoor means, to avoid rain, dust, storms and snow; 
spreading the floor or making tent roofs; cover construction area buildings to avoid dust, rain and wind; covering or lining ponds 
and lakes in agriculture.
Hiep Quang Bat with many outstanding features such as: waterproof, sunscreen, anti-UV, durable, good bearing, high quality, 
professional design, environmentally friendly.

Chất liệu
Material

HDPE
HDPE

Trọng lượng
Weight

Từ 40 - 300 g/m2 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
From 40 - 300 g / m2 or at the request of customers

Mật độ
Density

6x6, 7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
6x6, 7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 or according to customer requirements

Chiều rộng
Width

Từ 1 - 10m hoặc theo yêu cầu của khách hàng
From 1 - 10m or as per customers’ requirements

Chiều dài
Length

Theo yêu cầu của khách hàng
At the request of customers

Màu sắc
Color

Xanh dương, Xanh lá, Vàng cam, Trắng, Bạc, Đen, Tím, Vàng… Hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Blue, Green, Orange, White, Silver, Black, Purple, Gold... Or according to customer requirements

In logo
Print logo

Có thể in theo yêu cầu của khách hàng
Can print according to customer requirements

Đặc điểm
Characteristics

Bạt tấm có dây viền quanh, khuy nhôm/ nhựa theo yêu cầu của khách hàng
Tarpaulin with hemming around, aluminum/ plastic buttons according to customer requirements
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THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ
CONSUMPTION MARKET

Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang không 
chỉ đảm bảo cung cấp bao bì, bạt nhựa cho các nhà 
máy sản xuất, hệ thống siêu thị của Tập đoàn 
DABACO, mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
trong nước và xuất khẩu. Trong đó, Công ty cung cấp 
40% sản lượng bao bì cho các nhà máy sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, bán ra thị trường và 60% xuất khẩu 
sang các nước như Indonesia, Malaysia, Hà Lan, Mỹ, 
Châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore….

Hiep Quang Trading Co., Ltd not only ensures the 
supply of packaging, tarpaulins for manufacturing 
plants and supermarket systems of DABACO Group, but 
also meets the needs of domestic and export custom-
ers. In particular, the Company provides 40% of the 
packaging output for animal feed factories, sells to the 
market and 60% exports to countries such as Indone-
sia, Malaysia, Netherlands, USA, Europe and Japan. 
Ban, Thailand, Singapore ....

Mỹ/ America

Châu Âu/ Europe

Thái Lan/ Thailand

Singapo/ Singapore

Indonesia/ Indonesia

Nhật Bản/ Japan

Chất lượng ngày càng 
cao, giá thành ngày 

càng hợp lý, dịch vụ 
ngày càng hoàn hảo.
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