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I. GIỚI THIỆU CÔNG TY
COMPANY OVERVIEW

JANUARY 1, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY
HASKY GROUP

HASKY Group được thành lập từ năm 2007 với chuyên ngành xây dựng dân dụng, hoàn thiện
kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
HASKY Group was founded in 2007 with major sectors specialized in civil engineering, furnishment
architecture, technical infrastructure construction and transport.
Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ công nhân lành nghề và hệ thống thiết
bị công nghệ thi công tiên tiến, HASKY Group được Chủ đầu tư đánh giá cao về các giải pháp
công nghệ, biện pháp và chất lượng thi công. Đặc biệt các công trình đòi hỏi thẩm mỹ và kỹ thuật
cao như: vách kính mặt dựng, hệ thống trần nhôm, tấm ốp nhôm,…
With a team of experienced and creative engineers, creative, skilled workers and equipment
systems of advanced construction technology, HASKY Group has been highly appreciated for its
technological solutions, measures and construction quality by investors. Especially the works
requiring high technology and aesthetics such as: glass façade systems, aluminium ceiling system,
aluminium cladding panels....
Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng
tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc, đáp ứng tiến độ thi công; Hợp tác với HASKY Group ,
Quý khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất và hài lòng nhất, bởi: Phương
châm và mục tiêu của HASKY Group luôn hướng tới là: “Sức mạnh sáng tạo – Vươn tới tầm cao”
HASKY Group is a pioneer in the application of new materials in the field of construction of
architectural completion, with a sense of responsibility, working follow to meet the construction
schedule; In Cooperation with HASKY Group , our esteemed customers will receive the most
suitable and most satisfied products, because: The motto and objective of HASKY Group are
always towards the: “Creative power builds perfection”.

THÔNG TIN CHUNG | GENERAL INFORMATION
CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY | HASKY GROUP
 Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô CN5+CN6 Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Address: Lot CN5+CN6, Nguyen Giap Industrial Zone, Nguyen Giap Ward, Tu Ky District,
Hai Duong Province, Viet Nam.
 Văn phòng giao dịch: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Office: 14th Floor, SUDICO Tower, MeTri Street, MyDinh1 Ward, NamTuLiem District,
HaNoi Capital.
 Mã số thuế: 0102566108
Tax code: 0102566108
 Điện thoại: +84 24 3785 6268
Telephone: +84 24 3785 6268
 Fax: +84 24 3785 6266
Facsimile: +84 24 3785 6266
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PI{ONG EANG KY KINH DOAN}I

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l4p - Tq do - H4nh phric

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP
CONG TY C6 PHAN
Md s6 doanh nghiQp: 0102566108
Ddng 19, lan ddu. ngay t 2 rhang I2 ndm 2007
Ddng kv thay dtii lin thir. 20, ngiiy 29 thang 07 nam 2016
(T€n crt.. CONG TY Co PHAN DAU TU'XAY LAP DAU KHJ HoA BiNH)
rEN c0. coNG Ty co zHAN DAu rLt pHAr rRrEN HA rANG v) xay L,tp
HOA BJNH
( Doanh nghiQp chuydn dia chii tru so' chinh tu'; Tang 14, Tda nhd S|DICO
dtrdng MO Tri, phtung Mi Ditth 1, Quqn Nam Tir Li€m, thdnh pha Hd Npi.1
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T€n cdng ty vi6t bang ti€ng Vi6t: CoNG TY C0 PHAN HASKY
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Tdn cong
ty viet bang ti6ng nu6c ngodi: HASKY JOINT STOCK COMPANY
TCn c6ng ty vi6t tAt: HASKY., JSC

2. Dia chi

trg

sO

chinh

I-tj 50 Kltu biit rhtr LLto cip Dlnh Long, Phming Tdn Bin.h, Tht)nh ph(t Hiti Duong,
Ttnh Hai Dtrong, Vi€t Nant
Di6n thoai: 0437856268
Fax:0437856266
F,nall mail@haslqt,com.vn
Website: www.haslq;.com.vn
3. V6n di6u lQ
V6n di6u l0:

105.000.000.000 d6ng
Bing chu'. M6t trdnt ti ndm ty ding
MOnh gi6 c0

phAn: 10.000 d6ng

T6ng s6 c6 phAn: 10.500.000
4. Ngu'oi it4i diQn theo ph6p luit ciia cdng ty

*

TRAN MANH CUONG
Gi6i tinh: Nan
Chirc danh: Chn tich HQi d6ng qudn tri ki€m T6ng Gi6m d6c
Sinh ngdy: 14/08/1979 Ddn tQc: Kinh
Qu6c tich: ViQt Nant
.!
Loai giay to chung thuc cd nhAn: Chtng minh nhdn ddn
56 giAy chfng thsc cA nhAn: 035079000032
Ngdy cAp: 25/10/2013
Noi c6p: Cqc Cdnh sat EKQL cu trit vir DLQ,G v€
HO Vir tON:

-

ddn ctr

Noi ddng kj'hQ khAu thuong trl: 56 114 bdi Than Veng, Phad'ng D6ng Tdm, QuQn
I{ai Ba Tru'ng, Thdnh pna Aa Nqi, Vi€t Nam
Ch6 o hi0n tai: Phdng 503 chung cu'Mi Dinh Plaza,,s6 138 du'img Trdn Binh,
Phad'ng Mj Dinh 2, Quqn Nam Tir Li6m, Thdnh pho Ha Npi, Vidt Nanr.. ,
11
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VIETNAM CERTIFICATION BODY
Website: chungnhanvietnam.vn
Tel: (84-4) 3640.87791 0963.366 519

I

Email: cert@chungnhanvietnam.vn

Office: A20, Lot 06, Dinh Cong urban Zone, Hoang Mai District, Hanoi City, Viet Nam

BM-QD-02-01 : CERTIFICATION DECISION

Rev 03: 0910512016

No : 1 60305/ODCN-HTQL-VCB

Hanoi, April

21

,2017

DECISION
On lssuing Quality Management System Certiciate

DIRECTOR
THE DIRECTOR OF VIETNAM CERTIFICATION BODY

.
.

Pursuant to the Operational Rules of Vietnam Certification Body;
Pursuant to the Decree No. 12712O07lND-CP dated August 01st, 2007 of the Government detailing the

implementation of a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

.

Pursuant to the Decree No. 132l2008/ND-CP dated December 31st, 2008 of the Government detailing

.

the implementation of a number of articles of the Law on Product and Goods Quality;
Based on the audit results and recommendations for certificate issuance by the Certification.

Article

1:

Certifies that:

HASKY JOINT STOCK COMPANY
With: Quality management system is audited to be conformable to ISO 9001;2015 standard
For the scope:

- lnvestment, construction and installation of civil and industrial works, traffic and technical
inf

rastructure works; Aluminum glass processi n g,/

At address:

- Head office: Lot 50, Dinh Long senior villa Area, Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hal Duong Province
- Transaction office: 14th Floor, Building SUDICO Me Tri Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District,
Ha Noi City

Article

2:

The organization is certified with VCB 160305 and allowed to use the standard-conformable

certification mark during the effectiveness of the certificate.

Article

3:

The certified organization in Article 1 shall fully comply with certification requirements under

Article

4:

This decision comes into effect since 2110412011 to Z0|O4|ZO1B. The certified organization shall
be under an annual surveillance audit.

current regulations.

Recipients:
- As per Article 1;

- Archived at CD

I PHUONG LAN

VIETNAM CERTIFICATION BODY
Website: chungnhanvietnam.vn
Tel: (84-4) 3640,87791 0963.366.519

I

Email: cert@chungnhanvietnam.vn

Office: A20, Lot 06, Dinh Cong urban Zone, Hoang Mai District, Hanoi City, Viet Nam

BM_QD-02-01: QUYET DINH CAP CHUNG NHAN

Rev 03; 0910512016

56: 1 60305/QDCN-HTOL-VCB

Ha NQi, ngay 21 thdng 04 ndm2017

OUYET DINH
Ch(ng nhfln he thdng QuAn lf chdt lugng

GIAM

D6c

CONG TY Cd PHAN CHUNG NHAN VIET NAM
a

Can

c( vdo Di6u l0 Hoat

dQng cOa C6ng ty Cd phhn Chrlng nhAn Viet Nam;

Cdn cU Nghi dinh sd 12712007lND - CP ngay 01 thdng 08 ndm 20OT cOa Chinh phO vb quy dinh chi tidt

thi hanh mQt so dii:u Luat Tieu chudn va Quy chudn

kV thuAt;

Cdn cu Nghi dinfr s613212OO8/ND - CP ngay 31 Ihang 12 nam 2008 c0a Chinh phir quy dinh chitiOt

thi hanh mOt s6 di6u luAt

cta

LuAt Chdt luong sAn phdm, hang hoa;

cdn cu vao kdt quA ddnh gid kidn nghi cdp chung nhQn phong chung nhan voi khdch hang.
Di6u

1:

Ch(ng nhdn:
^p

CONG TY
Co: H6 thcing quAn

c6 PHAN HASKY

l! chdt lugng duoc ddnh gid phu hOp ti6u chudn

tSO 9001:2015

Cho pham vi:
- Dhu tu, thi c6ng xay l6p cdc c6ng trlnh dan dung, c6ng nghiep, giao th6ng va ha tdng kV thuat;
Gia cOng nhOm kinh./.

Tai dia chi:

Di6u 2:

- Tru s6 chlnh: LO 50 Khu BTCC Dinh Long, P, TAn Blnh, TP. Hai Duong, Tinh HAi Duong
- VPDD: Thng 14, toa nha SUDICO, duong MO Tu, P. My Dinh 1, Q. Nam Tu Li6m, Tp. Ha NOi
Td chuc dugc chung nhfn mang m6 s6 VCB 160305 va duoc ph6p s0 dung ddu hi6u ch[ng nhAn

Dibu 3:

phu hqp ti6u chudn trong thoi gian ch0ng nhQn co hi6u luc.
Td chUc duoc chUng nhdn 6 dibu 1 phAi tuan th0 dhy d0 cdc y6u chu v6 ch[ng nhdn theo quy dinh
hiOn hAnh.

Di6u 4:

Quydt dinh nAy co hieu lUc tu ngay 2110412017 ddn 2olo4l2O18. Td chuc duoc chung nhdn chiu su
danh gid gidm sdt dinh ky 1 nam m6t lhn./.

Noi nhin:
- Nhu diEu 1;
- Luu cD

E/ copxiu A?

ro cntlc cnuNc

vrpr NAM

NHAN

T/IETNAM CERTIFICATION

Chring nhQn trg tn6ng Quin

lf

B

ODY

chAt Iuo.'ng ciia

Certifu that the Quality Management System

of

CONC TY CO PHAN HASKY
HASKY JOINT STOCK COMPANY
Dia chi/ Address:
Trg s6'chinh: LO 50 Khu BTCC Dinh Long, P. T0n Binh, TP. Hei Duong, Tinh Hii Duong
VPDD: Ting 14,tda nhir SUDICO, dudng M6 Tri, P.My Dinh 1, Q. Nam Tir Li6m, TP. Hn NOi
Head ffice: Lot 50, Dinh Long senior villa Area, Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Transaction ffice: l4th Floor, Building SUDICO Me Tri Street, My Dinh I Ward,
Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Duqc tl6nh gi6 vi phn hgp vfi c6c yOu cAu cria ti6u chuin:
Has been assessed and found to be in conformance with the requirements set forth by

ISO 900122015
Cho linh vqcl For thefollowing activities:
Diu tu', thi c6ng xiy l6p cic c6ng trinh dfrn dgng, c6ng nghiQp, giao th6ng
vh h4 tflng k! thu$t; Gia c6ng nhdm kinh./.
Investment, construction and installation of civil and industrial works, trffic
and technical infrastructure works; Aluminum glass processing./.
Ngdy c6pl Issue Date: 2110412017
Gi6 tri dOn/ Expiration Date 2010412019
S5/ Certificate No: VCB 160305

G THI PHUONG
Director

VCB 160305

VCB address: A20. Lot 06, Dinh Cong urban Zone. Dinh Cong \\iard, Hoang Mai District. Ha Noi Citr- Vietnam
Tel: 043. 640.8119 | Web: chungnhanvietnarn.vn I Email: cert@chungnhanvietnam.!n

e0 xAv oUnc
vrEr.r KHoA Hec cOruo ruoHE xAv oUrue
Vietnom Institule for Building Science ond Technology
Add: 81 Trdn Cung - Nghia Tan - Cdu Gidy - Hd NQi -Tel: 84.4.375441 96- Fax 84.4.38301 197
Website: www.ibst.vn - Email: vienkhinxd@ibst.vn

cIAv

CHTIIrqG ittmAl!{ HSP CHUATV
CERTIFICATE OF CONFORMITY
No: 003-1/2018VKH

Chftng nh$n sin ph6m I This is to certify that:

riNu

DAN NHIEU LOP

pAy:

8,38mm; 10,38mm; 13,52mm vir 17,52mm.

Don vi sin xu6t/ Manufactured by:
CONC TY CO PHAN HASKY.

Eia chi/ Address:
LO 50 khu biQt thp cao cAp Dinh Long, phucrng Tdn Binh,

thdnh pfrO Uai Duong, tinh Hei Ducrng, ViQt Nam.

Phir hqp vldnl Conforms to:

TCVN 7364-222004; TCVN 7364-522004; TCVN 7364-6:2004
Phucrng thrfrc aLlnh gi6 sq phn hgp/ Certification method:
Phuong thfic 5l Method 5

Gi6y chling nhfln c6 gi6 tril This certificate is valid:
tu ngdy 04 th6ng 01 ndm 2018 d6n ngdy 03 th6ng 0l ndm 2021

fro*

04'h

January 2018 to 03'd January 2021

Hd N|i, ngdy 04 thdng 0I ndm 2018

T'"

VNEI{

pruo vngru
T"q'
TCVN 7364-2.5.6.2004
No: 003-1/201BVKH

T'

rn

NG
NG

e0 xAv

DUNG

uf;rrr KHoA Hgc cOrue ruenE xAv DUNG
Vielnom Insfitute for Building Science ond lechnology
Add: 81 Trdn Cung - Nghia Tdn . Cdu Gidy - Hd NQi - Tet: 84.4.37544196 . Fax 84.4.38361 197
Website: www.ibst,vn - Email: vienkhchxd@ibsl.vn

GIAY CHU'i\G TqHAN OP CHUAI-I
CERTIFICATE OF CONFORMITY
No: 003-2/2018VKH

Chfng nhfln sf,n ph6m I This is to certify that;
riNrr prrAXC 16r Nrrrpr olv: 4mm;5mm; 6mm; 8mm; 10mm, t2mm;
15mm vir 19mm.
Dom

vi sin xu6ti Manufactured by:
CONc TY CO PHAN HASKY.

Dia chi/ Address:
LO 50 khu biQt thu cao cAp Dinh Long, phucrng TAn Binh,

thdnh ptrO Hal Ducrng, tinh Hei Ducrng, ViQt Nam.

Phir hgp

viil

Conforms to:

TCVN 745522013
Phuong thrfrc ddnh gi6 sg phr) hgp/ Certification method:
Phucrng thric 5/ Method 5

Gi6y chfng nh$n c6 gi6 tr1/ This certificate is valid:
tu ngdy 04 thang 01 ndm 2018 d6n ngdy 03 th6ng 0l ndm 2021

from

04'h

January 2018 to 03'd January 2021
Hd N|i, ngdy 04 thdng

5

HCN

}

TCVN 7455.2013
No: 003-2/2018VKH

0l

T's"

ndm 2018

Wa'n

e0 xAv oUnc
vlEr.r KHoA Hec cOr.ro rueuE xAv DUNe
Vietnom Institufe for Building Science ond Technology
Add: 81 Trdn Cung - Nghia T6n - CAu Gidy - Hd NQi - Tel: 84.4.37544196- Far 84.4.38361 197
Website: www.ibsl.vn - Email: vienkhbnxd@ibst.vn

GIAY CHTINGNHAI\ SP CHUAN
CERTIFICATE

OF

CONFORMITY

No: 003-3/2018VKH

Chf'ng nhfln sin ph6m / This is to certify that;

riNn

HQP CAN

riN CAcn NHrET DAY: 21mm; 22,52mmvd24mm.

Don vi sin xu6t/ Mandactured by:
CONC TY CO PHAN HASKY.

Dia chi/ Address:
LO 50 khu biQt thu cao c6p Dinh Long, phucrng

Tin Binh,

thdnh pnO Ual Ducrng, tinh Hei Ducrng, ViQt Nam.

Phn hqp vrdnl Conforms to:

TCVN 8260:2009
Phuong thrfrc al6nh gi6 sg phn hqp/ Certification method:
Phucrng thuc 5/ Method 5

GiAy chrfrng nhfn c6 gi6

tr!

This certificate is valid:

trl ngdy 04 th6ng 01 ndm 2018 d6n ngdy 03 th6ng 01 n[m 2O2l

fro*

04'h

January 2018 to 03'd January 2021
Hd N|i, ngdy 04 thdng 0I ndm 2018

:V[EN
vrFru xncru

x4y

DUNG

TCVN 8260:2009
No: 003-3/2018VKH

NG

pmo vlnnq unurdruc
T'S.

BO XAY D\ING

VIEN KHCN XAY DU}[G

so:

lj

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
Edc lf,p - Tu do - Hanh phrfic

/eD-vKH
Hd

N|i,

ngdy 04 thdng

0l ndm 2018

QTIYET ETNH
ViiviQc chrfrng nh$n sfrn phim phi hgp ti6u chuAn

vrpN TRTI0NG VrEN KrrOA HQC CoNC NGHP xAv DtNc
Cdn cft LuQt ti6u chuiin vd quy chutin Ifi thuQt sii OA/ZOO6/QHI I cfia Qu6c hQi narbc
C)ng hda xd hqi chil nghia Vi€t Nam vd cdc vdn bdn hudng ddn;
- Cdn cilr Quy€1 dinh sii 1355/QD-BXD ngdy I2/11/2014 ct)a BQ trudng Bp XAy dang vi
viQc chi dinh tO ch*c ddnh gid sw phil hqp;
- Cdn c* hqp ding ddnh gid ch*ng nhQn hqp chuiin sii OOS|ZOlS VKH ngiry 02/01/2018;
- Cdn c* bdo cdo k€t qud ddnh gid cila dodn chuy€n gia ddnh gid vd kAt qud thdm xdt hi
so ddnh gid chilmg nhdn.

-

QUYET D!NH:
Didu 1: C6p chring nhfln sin phAm phn hqp ti6u chuAn cho C6ng ty CO phdn Hasky g6m:
- Kinh d6n nhi6u lorp ddy: 8,38mm; 10,38mm; 13,52mm vd 77,52rnm ph-r\ h-o.p vdi ti6u
chuAn TC\rN 7 3 64 -2,5,6:2004.
- Kinhphdngtdi nhiet ddry:4mm;5mm; 6mm;8mm; 10mm; I2mm;15mmvd lgmmphti
hqp v6i ti6u chuAn TCVN 7455:20113.
- Kinh hQp g6t kin c6ch nhiet diy: 21mm;22,52mm vit 24mm phtr hgp vdi ti6u chuAn

TC\AI 8260:2009.
Diiju 2: Thdi h4n hiQu lgc cria gi6y chrlng nhan ld 03 n[m tC ttr ngdy kf quytit dinh ndy.
Trong thdi h4n hiQu tgc cria gi6y chfng nhfln, ViQn Khoa hgc C6ng ngh6 s0 ti6n hdnh ddnh
gi6 gi6m sht 12 thdng/ldn,tdng cQng ld 02 Dn trong 03 ndm.

Di6u 3: ViQc sri dung giSy chimg nhfln vd dAu phir hqp ti6u chuAn ph6i tudn tht c6c quy
tlinh ctia ViQn Khoa hgc COng nghQ xdy dyng dugc grii kdm theo quy6t dinh ndy. ViQn
Khoa hgc Cdng nghQ xdy dUng hodn todn kh6ng chiu tr6ch nhiQm vd viQc srl dqng tr6i v6i
c6c quy clinh ndy.

thiet

mso
ViQn

Khoa hgc C6ng nghQ x6y dUng tl€ c6 dtuth gi6bd sung theo quy ilinh.
Eid;u 5: Quytit tlinh ndy c6 hiQu lyc kO tir ngdy k1i.

Noi nhQn:

-

oanh nghiQp;
- Luu ViQn TTDryTCH, VT./.

Xr. vuenrnudrqc
^t-

FFNO

TS.
IBST-Chrmg nhan

VIEN T'R{JONG

%Arn

II. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
ENGINEER MANAGERS

JANUARY 1, 2018

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
FLOWCHART OF PROJECT MANAGEMENT

Phó Tổng giám đốc / Giám đốc dự án
Deputy General Director / Project Manager

Ban điều hành dự án
Project Management Unit

Bộ phận
thiết kế

Bộ phận hồ
sơ dự án và
nghiệm thu

Drawing
Dept

Bộ phận
Kinh tế,
Vật tư
Material
Dept

Nhà
máy
gia
công
Factory

Bộ
phận
lắp đặt

Bộ
phận
trắc đạc

Bộ
phận
kho bãi

Bộ
phận
Giám
sát chất
lượng

Bộ
phận
ATLĐ,
VSMT,
PCCN

Install
Team

Survey
Team

Storage
Team

QC
Team

HSE
Team

QA,
Payment
Team

Bộ phận
Tài chính
kế toán và
VỐN
Finance,
Accounting
Team

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT
LIST OF PERSONNEL

TT
No
I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
V
1
2
3
4
5
6
7

HỌ VÀ TÊN
Full Name
Phó Tổng giám đốc / Deputy General Director
Hồ Ngọc Long
Trần Ngọc Long
Tạ Thanh Bình
Bộ phận thiết kế / Drawing Dept
Nguyễn Doãn Trường
Kiều Đức Kính
Nguyễn Tiến Dũng
Ngô Văn Thái
Tạ Đăng Tiến
Nguyễn Đức Long
Lê Trung Thành
Nguyễn Văn Nam
Phạm Kim Tùng
Khuất Cảnh Dương
Phạm Ngọc Ánh
Bộ phận Kinh tế Vật tư / Material Dept
Trần Minh Hiển
Nguyễn Văn Quý
Trần Xuân Cảnh
Trương Xuân Bình
Phùng Văn Cường
Nguyễn Đức Tân
Bùi Thị Hường
Nguyễn Thế Anh
Lăng Thị Huyền Châm
Bộ phận Nhà máy / Factory
Vũ Văn Thuận
Trần Thanh Tuyền
Nguyễn Đình Vinh
Đào Văn Nhâm
Vũ Đức Thịnh
Đào Văn Thuỳ
Phạm Hữu Bình
Phạm Văn Thanh
Bùi Mạnh Hải
Nguyễn Văn Hiệp
Phạm Thanh Khoa
Lê Danh Chiến
Lý Ngọc Vũ
Phạm Hữu Dương
Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Quốc Oai
Trần Thế Phương
Trần Thế Văn
Vũ Văn Ánh
Đinh Văn Lộc
Đồng Viết Sơn
Bộ phận QA, QC, ATLĐ / QA, QC, HSE
Nguyễn Hoàng Hiệp
Vũ Mạnh Tiệp
Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Xuân Thanh
Nguyễn Ngọc Hoài
Đỗ Lệnh Duy
Nguyễn Khắc Hiểu

CHỨC DANH
Position

ĐÀO TẠO
Graduated

Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc

Kỹ sư
Kỹ sư
Thạc sỹ

Trưởng bộ phận

Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ

sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư

Trưởng bộ phận

Kỹ sư kinh tế
Kỹ sư
Kỹ sư
Cử nhân kinh tế
Kỹ sư kinh tế
Kỹ sư kinh tế
Kỹ sư kinh tế
Kỹ sư
Cử nhân kinh tế

Giám đốc kỹ thuật
Trưởng kỹ thuật kế hoạch

Thạc sỹ
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư tự động hoá
Kỹ sư điện
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư

Trưởng máy thiết bị

Trưởng bộ phận

Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ
Kỹ

sư
sư
sư
sư
sư
sư
sư

TT
No
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
VI
1
2
3
4
5
6
7
8

HỌ VÀ TÊN
Full Name
Đỗ Như Đức Thiện
Đinh Tuấn Anh
Trần Việt Cường
Nguyễn Tất Hiếu
Vũ Văn Quỳnh
Nguyễn Ngọc Tá
Vũ Lê Nhật Hùng
Nguyễn Ngọc Bảo
Mầu Việt Hoà
Hà Văn Hùng
Trần Quốc Hùng
Bùi Đình Viên
Nguyễn Duy Hà
Nguyễn Hùng Mạnh
Trần Tuấn Khương
Lê Đình Tú
Nguyễn Tiến Ba
Nguyễn Văn Quynh
Nguyễn Đăng Quang
Trần Xuân Hùng
Hoàng Thành Đô
Đặng Quốc Việt
Thanh toán và Tài chính / Payment and Finance
Trần Văn Hiển
Bùi Quỳnh Hương
Lê Đăng Văn
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Thanh Loan
Trần Ngọc Quỳnh
Lê Thành Trung
Nguyễn Thanh Hoa

CHỨC DANH
Position

ĐÀO TẠO
Graduated
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư trắc đạc
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư trắc đạc
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư

Trưởng bộ phận

Thạc sỹ
Thạc sỹ
nhân kinh
nhân kinh
nhân kinh
nhân kinh
nhân kinh
nhân kinh

Cử
Cử
Cử
Cử
Cử
Cử

tế
tế
tế
tế
tế
tế

III. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL ACTIVITIES

JANUARY 1, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY
HASKY GROUP

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
FINANCIAL FIGURES
Đvt/Unit: trđ

TT
No.

CHỈ TIÊU
DESCRIPTION

Year
2013

Year 2014

Year 2015

Year 2016

Year 2017

228.238

289.680

345.012

537.898

662.128

108.752

170.884

227.052

422.684

358.023

10.152

14.958

22.217

81.785

55.164

254

334

314

312

396

72.322

118.548

118.495

228.978

194.540

13.501

27.092

79.416

99.674

84.802

12.523

9.952

6.609

11.935

23.121

119.486

118.796

117.960

115.215

304.105

-

-

-

-

-

98.555

98.507

18.562

14.290

81.181

-

-

-

-

-

-

-

79.276

97.550

209.169

20.000

20.000

20.000

3.000

12.638

931

289

121

375

1.118

228.238

289.680

345.012

537.898

662.128

121.177

176.820

232.714

420.809

538.074

72.477

129.320

186.239

374.795

347.066

48.700

47.500

46.476

46.014

191.008

107.061

112.860

112.297

117.089

124.054

107.061

112.860

112.297

117.089

124.054

-

-

-

-

-

155.337

212.045

230.318

441.449

497.818

358

7.790

996

6.416

9.663

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BALANCE SHEET
A
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
B

TỔNG TÀI SẢN
TOTAL ASSETS
Tài sản ngắn hạn
Short-term Assets
Tiền và tương đương tiền
Cash and cash equivalents
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Short-term financial investment
Các khoản phải thu ngắn hạn
Short-term receivables
Hàng tồn kho
Inventories
Tài sản ngắn hạn khác
Other short-term assets
Tài sản dài hạn
Long-term Assets
Các khoản phải thu dài hạn
Long-term receivables
Tài sản cố định
Fixed Assets
Bất động sản đầu tư
Invested Real Estate
Tài sản dở dang dài hạn
Long-term assets in process
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Long-term financial investment
Tài sản dài hạn khác
Other long-term assets
NGUỒN VỐN
LIABILITIES AND CAPITALS
Nợ phải trả
Liabilities

I
1
2
II
1
2

Nợ ngắn hạn
Short-term liabilities
Nợ dài hạn
Long-term liabilities
Vốn chủ sở hữu
Owner's Capitals
Vốn góp chủ sở hữu
Owner's Capitals
Nguồn kinh phí khác
Other Capital
BÁO CÁO THU NHẬP
INCOME STATEMENT
Doanh thu
Revenue
Lợi nhuận
Profit

Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu - Tổng tài sản
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Year 2013

Year 2014

Year 2015

TỔNG TÀI SẢN
TOTAL ASSETS

Year 2016

Year 2017

Year 2016

Year 2017

Doanh thu
Revenue

Cơ cấu tài sản
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Year 2013

Year 2014
Tài sản ngắn hạn
Short-term Assets

Year 2015

Tài sản dài hạn
Long-term Assets

BAo cAo TAl CHINH
CONG TY

co PHAN

RIENG

HASKY

Cho nam tal chfnh ket thuc ngay 31/12/2017
(dB. dl1<;1C
ki~m toan)

·. -

"

- - -----------...,....-----

CONG TY CO PHAN HASKY
L6 50 Khu biet thu cao dp Dinh Long, Phuong Tan. Blnh, Thanh
ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Viet Nam

NQIDUNG
rang
Bao cao cua Ban T6ng Giarn d6c

02-03

Bao cao kiem toan dQc lap

04-05

Bao cao tai chinh rieng dil diroc kiern to an

06-34

Bang din

o6i k€ toan

rieng

Bao cao k@tqua hoat oQng kinh doanh rieng

06-07
08

Bao cao luu chuyen ti€n t~ rieng

09-10

Thuy€t minh Bao cao tai chlnh rieng

11-34

~

CONG TY CO PHAN HASKY

Lo 50 Khu biet thir eao ec1pDlnh Long, Phuong Tan Binh, Thanh
ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam

BAo eAo eVA BAN TONGGrAM Doe
Ban T6ng Giam d6e Cong ty C6 phAn HASKY (sau day goi t~t Ia "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai
ehinh rieng cua Cong ty eho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017.
CONGTY
Cong ty C6 phAn HA~KY tnroc day Iii Cong ty C6 phan Dftu nr Phat .tri~~ H~ ,tAng va Xay l~p Hoa Bi~ duoc th<f? I?p
va hoat d9ng thea Giay chirng nhan dang kY doanh nghiep cong ty co phan so 0102566108 do SO'Ke hoach va rau tu
Thanh ph6 Ha N9i cAp IAndAu ngay 12 thang 12 nam 2007, dang ky thay d6i IAnthir hai rmroi do So' K~ hoach ViaDAu
tu Tinh Hai Duong dp ngay 29 thang 07 nam 2016.
Tru sO'chinh cua Cong ty diroc d~t t~i: Lo 50 Khu bi~t thlJ eao cap Dinh Long, PhuOng Tan Binh, Thanh p 6 Rai

Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam.
H(H DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

Cac thanh vi en eua HQi d6ng Quan tri trong nam va ~i ngay I?p bao cao nay bao g6m:
Gng Tran M~nh Cuemg

Chu tieh

Gnu

NgoAnh TuAn

Uy vien

Gng H6 NgQc Long

Uy vien

Gng Nguy~n Duy Phue

Uy vien

Gng Ng6 Vi~tH?u

Uy vien

Mi~n nhi~m ngay 27 thang 05 nam 2@I7

Gng TrAn Van Hien

Uy vien

B6 nhi~m ngay 27 thang 05 nam 201

C>

Cae thanh vien cua Ban T6ng Giam d6e

aa dieu hanh

b

Cong ty trong nam va t~i ngay I?p bao cao nay bao g6m:

Gng TrAn M~nh Cuemg

T6ng Giam d6c

Gng H6 NgQc Long

Ph6 T6ng Giam d6e

Gng T~ Thanh Binh

Ph6 T6ng Giii.m d6e

I

Gng TrAn NgQc Long

Ph6 T6ng GiAm d6e

B6 nhi~m ngay 06 thang 02 nam 2017

Gng TrAn Wm Hi€n

K~ toim tru6ng

KIEM ToAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC da thlle hi~n ki~m toan cac Bao eao tai ehinh rieng eho Cong ty.

2

CONG TY CO PH AN HASKY
Lo 50 Khu biet thu cao c~p Dinh Long, Phuong Tan Binh, Thanh
ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Narn

CONG BO TRAcH NHl_lJ:MCVA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAa cAo TAl CHINH RIENG
Ban Tong Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem y~ viec I~p Bao cao tai chinh rieng phan anh trung thuc, hop ly f hinh
tal chlnh, k~t qua heat dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~, Bao
cao tai chinh rieng, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k@tdl1Min thu cac yeu cAu sau:
Xay dung va duy trl kiem soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la cAn tHi~t dS
dam bao cho viec lap va trlnh bay Bao cao tid chinh rieng khong con sai sot trong y~u do gian l~ hoac do nharn
I~n;
L\Ia chon cac chinh sach k~ toan thich hgp va ap d\lng cac chinh sach nay rnQt cach nh~t quan;
f)ua ra cac danh gia va d\I doan hgp ly va th~n trQng;
-

t

Neu r5 cac chu§n ml,l'Ck@toan duQ'c ap dl,lllgco duQ'c tuan thu hay khong, co nhfrng ap d\lng sai l~ch trQ g y~u
d@nrnuc c§n phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh rieng hay khong;
L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh rieng tren co sa,tuan thu cac Chu§n rn\Ic k~ toan, Ch@dQ k@toan
nghi~p Vi~t Narn va cac quy dinh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh;
L~p cac Bao cao tai chinh rieng d\Ia tren co
Cong ty se ti@ptI,lcho~t dQng kinh doanh.

sa hO':\tdQng kinh doanh

oanh

lien tI,lc,tru trU'Onghgp khong th@ch r~ng
I

Ban T6ng Giam d6c Cong ty da~ bao r~ng ~ac s6 k@toan dUQ'C1';'11 gift d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ~, YO;
rnue dQ trung th\Ie, hgp ly t~i bat cu thai diem nao va dam bao rang Bao cao tai chinh 'rieng tuan thu cae quy dinh hi~n
hanh cua Nha nuoc. f)6ng thai eo trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thl,l'chi~n cab bi~n
phap thich hgp d~ ngan ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph\lIDkhac.
Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chinh rieng d1!phan anh trung th\Ic va hgp ly tinh hinh tai chinh
cua Cong ty t':\ithai di@mngay 31 thang 12 nam 2017, k@tqua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy6n ti~n ~ cho
nam tai chinh k~t thuc cimg ngay, phU hgp v6i Chu§n ml,l'Ck@toan, Ch@dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Narn va t "n thu
cae quy dinh phap 1:9 co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh.

Tr§n Ml:Inh CU'ong
T6ng Giam d6c
Hili Duong, ngay 08 thcmg 03 nam 2018
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BAo cAo KIEM ToAN DOC
. LAp
.
Kinh gii'i:

Quy C6 dong, H{lidang Quan tr] va Ban T6ng Giam d6e
Cong ty C6 ph§n HASKY

Chung toi da kiern toan Bao cao tai chlnh rieng kern theo cua Cong ty C6 phan HASKY diroc l~p ngay 08 tang 03
nam 2018, tir trang 06 dSn trang 34, bao g6m: Bang can d6i kS toan tai ngay 31 thang 12 narn 2017, Bao ao kSt
qua hoat dong kinh doanh rieng, Bao cao hru chuyen ti~n t~ rieng cho narn tai cbinh kSt thuc cling ngay va huyet
minh Bao cao tai chinh rieng.
Trach nhj~rn cua Ban Tang Glam d6c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhiem v~ viec I~p va trinh bay trung tlnrc va hop Iy Bao cao tai chi rieng
cua Cong ty theo Chuan muc kS toan, ChS do kS toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap I)' co Li nquan
dSn vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v~ ki~m soat noi bo rna Ban T6ng Giam 16c xac
dinh la dn thiSt d~ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng khong c6 sai s6t trQng ySu do ian I~n
ho~c nh§.m I[n.

1

Traeh nhi~m eua Ki~m toan vien
Tnlcb nhi~m cua chUng toi la dua ra y kiSn v~ Bao cao tai chinh rieng dlJa tren kSt qua cua cUQckiSm toano Chung
toi da tiSn hanh kiSm toan theo cac Chu§n mlJc ki€m toan Vi~t Nam. Cac chu§n mlJCnay yeu du chung toi t an tM
chu§n ml,l'Cva cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p kS ho~ch va thlJc hi~n cUQckiSm toan dS d~t duQ'c I! dam
bao hqp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty c6 con sai s6t trQng ySu hay khong.
C6ng vi~c ki@mtoan bao g6m t1wc hi~n cac tbu tl,lCnh~m thu th~p cac b~ng ch(mg kiam tmin v~ cac s6 li~u va
thuySt minh tren Bao cao tai chinh rieng. Cac thu tl,lc ki€m toan duQ'c h,ra chQn dl,l'atren xet doan eua ki ~ toan
vien, bao g6m danh gia rui ro co sai s6t trQng ySu trong Bao cao tili chinh rieng do gian l~ ho~c nh§.m l[n., i thlJc
hi~n danh gia cac rui ro nay, kiSm toan vien da x~m xet ,ki@,?soat ni)i bi) c~a Cong ty lien quan dSn vi~c I~p a,trlnh
bay Bao cao tai chinh rieng trung thlJc, hqp Iy nham thiet ke cac thu tl,lCkiem toan phU hqp vai tinh hinh thl!~te, tuy
nhien khong nh~m m\ICdfch dua ra y kiSn v~ hi~u qua cua ki€m soat ni)i bi) cua Cong ty. Cong vi~c ki~m tOf cling
bao g6m d~nh gia tinh, thich hqp cua cac chinh sach kS toa~ duQ'~ap dl,lng va tinh hqp Iy cua cac uac tinh S toan
cua Ban Tong Giam doc cling nhu danh gia vi~c trlnh bay tong the Bao cao tai chinh rieng.
Chung toi tin tu6ng r~ng cae b~ng chUng ki€m toan ma chUng toi da thu th~p duQ'c la day du va thich hqp la co
cho y kiSn ki€m toan cua chung toi.
Co' so'eua

sa

y kj~Dkj~m toaD Dgo~i tri]'

Cong ty dang ghi nh~n khoan chi phi tra tmac rnQt Ian ti~n thue van phong vai di~n tich 535 m2 san t<;iitkg 14, toa
nba Sudico, DUOngM8 Trl, phuo'ng My Dlnh 1, qu~n Nam Ttl Liem, tMnh ph6 Ha Ni)i trong vong 45 nam ttl nam
2012 dSn nam 2057) va cac chi phi phat sinh c6lien quan da dua van phong vao su dl,lng s6 ti~n la 14.247. 16.164
d6~g vao tai san c6 diM huu hlnh (nha cua v~t kiSn truc) rna khong ghi nh~n vao chi phi tra tmac dai h~n. Nfu th\fc
hi~n di~u chinh khoan ti~n thue van phong neu tren thl chi tieu "Tai san c6 djnh huu hinh" (Ma s6 221) t<;iingay 31
tMng 12 nam 2017 tren b~ng can d6i kS toan giam s6 ti~n 12.493.195.815 ,d6ng (t~i ngay 31 tMng 12 nar 2016
giam la 12.833.247.207 dong) va chi tieu "Chi phi tra tmac dai b~" (ma s6 261) t~i ngay 31 thang 12 na 2017
tang 12.493.195.815 d6ng (t~i ngay 31 tMng 12 nam 2016 tang 12.833.247.207 d6ng).

T: (84) 4 38241990

I

F: (84) 4 3825 3973

HANG KIEM TOAN AASC

1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

4

A member of

III

International

y

ki~n ciia Ki~m toan vien

'I kien cua chung toi, ngoai tnr anh huong cua v<1nd~ nhir mo ta 6 doan "CO' so cu~ 'I ki~n ki€m toa~ ngoai
tnr", Bao cao tai chinh rieng dil phan anh trung thuc va hop 1'1tren cac khia canh trong yeu tlnh hlnh tai chfnh cua

Theo

Cong ty C6 ph§n HASKY tai ngay 3 I thang 12 nam 2017, cling nhu k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru
chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hop voi Chuan mire k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep
Vi~t Narn va cac quy dinh phap 1'1c6 lien quan d~n viec I~p va trlnh bay Bao cao tai chlnh.

van d~ khac
Bao cao tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 cua Cong ty C6 ph§n HASKY dll duQ'c IG€m tmln b<!Yi
ki€m
toan vien cua Cong ty TNHH Dich VI,1 Tu v<1nrai chinh K~ toan va Ki€m toan Vi~t Nam. Ki6m toan vien d~ dua ra
'I ki~n ngo<;titru theo Bao cao ki6m toan s6 56/2017IBCKT-AASCN ngay 0 I thang 03 nam 2017. V<1nd~ ngo<;titru
nay ti~p tl,1Canh hu6ng d~n BCTC cho n1lmtai chinb k~t thUc ngay 31 thang 12 n1lm 2017 va dil duQ'CchUng toi neu
tren ph§n "CO'56 cua 'I ki~n ki8m to{m ngo~i tru" cua Bao cao ki8m toan nay.

Vii Xuan Bi~n
Ph6 T6ng Giam d6c
Gi<1ychu·ng nh~n d1lng ky Mnh ngh~ ki€m toan

Ngo HoangHa
Ki8m toan vien
Gi<1ych(rng nh~n dang

s6: 0743-2018-002-1

s6: 3999-2018-002-1

Hil N9i, ngay 18 thimg 03 nom 2018
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kY hanh

ngh~ ki€m toan

CONG TY

co pHAN HASKY
Bao cao tai chfnh rieng
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/1 : 12017

BANG CAN DOl

KE ToAN

RIENG

T(li ngiJy 31 thting 12 niim 2017

Mil
s6

TAl SAN

100

A. TAl

110

I. Ti~n va cac khoan tU'O'Dgduong ti~n

III

1. Ti~n

112

2.

120
122

Il, D~u tu tai chfnh ngAn han
1. Chung khoan kinh doanh
2. Oil phong giam gia chirng khoan kinh doanh

130

m. Cac

13 1

1. Phai thu ng~n han cua khach hang

132

2.

Tra tnroc cho nguoi ban ngan han

136

3.

121

137

Thuyet

31112/2017

0110 12017

Minh

VND

VND

sAN NGAN H';'N

358.022.663.542

3

Cac khoan nrong duong tien
4

422.683.7

0.652

55.164.003.190

81. 784.6 0.11 5

50.164.003.190

17.784.6 0.115

5.000.000.000

64.000.0 0.000

395.800.000
875.500.000
(479.700.000)

(564.0°1.000)

194.539.720.061

228.978.0r5.829

5

71.941.926.155

91.974.lf1.555

6

56.629.459.245

130.691.7f4.122

Phai thu ngan han khac
4. Du phong phai thu ngan han kh6 doi

7

68.710.505.014

6.329523.826

IV. Hang tAn kho
I. Hang t6n kho
2. Oil phong giam gia hang t6n kho

9

khoan pbai thu ngAn han

(2.742.170.353)

4
,0,.
~/
10

(17.35 .674)

W,!&~
140
141
149

152

V. Hi san nglin han khac
1. Chi phi tra tnroc ngan han
2. Thu~GTGT duoc khautnr

200

B. TAl SAN nAI H.;.N

220

n.

150
151

223

Hi san e6 djnh
1. Hi san c6 dinh heu hlnh
- Nguyengia
Gid tri hao man luy ki

240

IV. Tal san dO'dang dill h\ln

242

I.

250

V. DAu hr tai chinh dili hl,lD

251

Dau tu vao cong ty con
2. DAu tu gop v6n vao don vi khac

221
222

253

11

Chi pbi xAy d\ffig co ban do dang

10

4

1.

261

VI. Hi san dai hl,ln khae
1. Chi pbi tra tnrac dai h~n

270

TONG CQNG TAl

260

12

89.310.928.764

104.183.2.4.309

(4.508.770.900)

(4.508.77

23.120.982.427

11.935.0t1.299

sAN

6

.900)

~
~
~

260.002.945

1.321.223.459

22.860.979.482

10.613.8 7.840

'iiAC
:AN

304.105.223.261

115.214.5 9.363

J

81.180.669.359

14.290.0 4.884

81.180.669.359

14.290.0' 4.884

89.354.824.631

18.350.8 3.321

(8.174.155.272)

(4.060.77(37)

209.169.025.936

97.549.879.426

209.169.025.936

97.549.8 9.426

12.638.000.000
9.638.000.000

12

'r\-t-.~

84.802.157.864

3.000,Or·00~

1

3.000.000.000

3.000.0 0.000

1.117.527.966

374.5 5.053

1.117.527.966

374.515.053

662.127.886.803

537.898.2$0.015

1

~
~

CONG TY CO PHAN HASKY
Bao cao tili chin rieng
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2017

BANG CAN DOl

KIt

ToAN RIENG

T{lingay 31 ttuing 12 nam 2017
(tiip theo)
Mil
s5

NGUONVON

300

c.

310

I. NQ'ng~n han

311
312

1. Phai tra ngiroi ban ngan han
2, Ngiroi mua tra ti8n tnroc ngan han

313

3.

Thue va cac khoan phai nop NhA nuoc

314

4.

Phai

315

5.

Chi phi phai tra ngan han

16

7.533.881.815

319

6.

Phai tra ngan han khac

17

3.573.027.140

320

7.

Yay va no thue tai chinh ng~n han

18

84.496.924.680

322

8.

Quy khen thuong phuc loi

330

II. NQ'dili han

337

1. Phai tra dai han khac

338

2.

Yay va no thue tai ehi.nh dai han

18

101.490.029.449

342

3.

D1,l'phong phai tra dai han

19

518.277.470

400

D.

VON

410

I. Van chu s{r hnu

411

I. Y6n gop cua chu

Thuy~t
minh

31112/2017
VND

NQPHAITRA

538.073.837.249
347.065.530.330

374.847. 42.212

13

108.465,635,668

111,534.394.800

14

126.575.307.762

179.213,9162,192

15

11.088.875.980

5.756.0~4.923

5.024.487.717

5,000.2l37.81 [

tra ngiroi lao dQng

307.389.568
191.008.306.919
89.000.000.000

cau sa HUU

124.054.049.554
20

124.054.049.554

sa huu

105.000,000.000

cs phieu phd thong co quyen bieu quyet

411a

420'860'()~55' 725

105.000.000.000

24,619.0F5.189
6, 127.8f 1.726
41.897.5~5.379
698.1bo. I 92

46.013.S~3.SI3
46.000.000.000
13.5 3.513

117.037.Sr·290

:~~:~~~:
~:~~~

105.000.0 O.000

\ III

418

2.

Quy d~u nr phat trien

421

3.

Loi nhuan sau thu6 cbua philn ph6i

17.542.790.739

LNST chua phan ph6i lily M din cu6i niim tru'ac
LNST chua phdn ph6i niim nay

9.518.829,599

7.250.064.907

8.023.961.140

~IE;Y

4.787.519.383

AS

42Ia
421b
440

1.511.258.815

TONG CONG NGUON VON

662.127.886.803

Nguy~n Th; Phu'o'ng Thiio

Tdn

Nguail~p

K6 to(ln tru6ng

Van Hi~n

Trh

M~nh Cu'<rng

T6ng Gicim d6e

Hai Duong, ngay 08 thang 03 niim 2018
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)NG

12.037.5f4.290

537.898.2$0.015

·HllMI

CONG TY

co PHAN

HASKY
Bao Clio tai chinh rieng

Cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31/1 12017

BAo cAo KET QuA HO~ T DONGKINH DOANH ruENG
Niim2017

Ma
J.

so

Nam 2017

Thuy~t
minh

CHiTIEU

01

1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch vI}

02

2. Cac khoan giam trir doanh thu

10

3. Doanh thu thu§n ban hang va cung c§p djch VI}

Na

VND

VND
497.818.497.640

21

2016

441.448.7

0.676

'::::::::

11

4. Gia vBn hang ban

20

S. LQ'i nhujn g(Jp v~ ban

21

6.

22
23

497.818.497.640
450.930.132.010

22
hang va cung dp djch VI}

Doanh tbu hoat d9ng tai chlnh

7. Chi phi tai chinh

46.888.365.630

1

'I
\j\) \

'\,I(

411.701.° °.638

....
.:;)

29.747.7~0.038

23

695.323.246

2.274.4 2.808

24

7.862.369.598

1.874.4fO.962

7.859.406.116

J

Trang ti6: Chi phi /ai vay

:

441.448.7fo.676

..-/
't,/I'

;;:::::;

871.9["962

185.102.647

25

8. Chi phi ban hang

26

9. Chi phi quan

30

10. LQ'i nhuan thu§n ttl' hoat d(lng kinh doanh

31
32

1 1. Thu nhap khac
12. Chi phi khac

40

13. LQ'i nhu~n khac

(264.304.823)

50

14. T6ng IQ'jnhu~n k~ toan trutrc thu~

9.662.864.470

6.415.8 7.987

~

51

15, Chi phi thu8 thu nhap doanh nghiep hien hanh

1.638.903.330

1.378.3 8.604

52

16. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai

.'H~N
JAN

60

17. LQ'j nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p

8.023.961.140

5.037.5 9.383

ly doanh

nghiep

29.609.047.338

25

9.927.169.293

23.002.617.598

7.145.0~4.286

26

527.350.106

40.0 0.004

27

791.654.929

769.1 6.303

~

.,

~

J
~

28

(729.1r'99l

:'\
'j~
/.

~

Nguy@n Th] Phuong Thao
NguCri l~p

l.

Tr§n Van Hi~n

K€ toan

Tran Manh Cuong
Tang Giam d6c

tru6lJg

Hoi DuO'ng, ngay 08 thOng 03 nam 2018
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CONG TY CO PliAN HASKY
Bao cao ti'li chinh rieng
Cho nam tai chinh k~t thuc n

BAo

sa

3111 12017

cAo LUU CHUYEN TIEN T~ RIENG
Niim 2017
(Thea phuong pbdp gidn

Ma

a

Thuy@t

CHiTIEU

minh

9

alp)
Nam 2017
VND

Na

2016
VND

CONG TY CO PHAN HASKY
Bao cao !iIi chinh neng

L6 50 Khu bietthu cao cAp Dinh Long, Phuong Tan Blnh,
Thanh h6 Hai Duena, Tinh Hai Duon , Viet Nam

BAo cAo

Cho nam tai chinh k€t thuc n

a

31/1 12017

LUU CHUYEN TIEN T¥ RIENG
Niim 2017
(Theo phuong phtip gian tilp)

Mil

s6

Thuyet
minh

CHITIEU

50

Luu chuyen ti~n thu§n trong nlim

60

Ti~n va tuong ducng ti~n diu nlim

70

Ti~n va turrng durmg ti~n cu3i nlim

3

Nlim 2017

Nlii 2016

VND

IVND

(26.620.606.925)

59.567.1r·503

81.784.610.115

22.217.4r·612

55.164.003.190

81.784.610.115

Nguy~n Th] Phuong Thao

Tr§n Vlin Hi~n

Tr§n Manh Cuong

Ngiroi I~p

K€ toan

T6ng Giam d6c

Hai Duong,

ngay

twang

08 thdng 03 niim 2018
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CONG TY CO pRAN HASKY
Lo 50 Khu bier thu cao ccip Dinh Long, Phuong Tan Blnh,
Thanh ph6 Hili Duong, Tinh Hili Duong, Vi~t Nam

THUYET MINH

BAo cAo

Bao cao tili chin

rieng

Cho narn tai chinh kSt thuc ngay 3111~/20 17

TAl CHiNH ruENG

Niim 2017
1

. D~C DIEM HO~T BONG CUA DOANH NG~P
Hlnh thuc

so' hnu van

ce

ce

Cong ty
ph§n HASKY truce day la Cong ty
phan £>§unr Ph at tri8n Ha tAng va Xay I~p Hoa B'
duoc
thanh I~p va hoat dQng thee Giay chung nh~n dang kY doanh nghiep cong ty cb phAn s6 0102566108 dolS6 K@
hoach va D§u nr Thanh ph6 Ha NQi ccip IAndAu ngay 12 thang 12 narn 2007, dang ky thay dbi I§n thir h i rmroi

do S6 KS hoach va D§u tu Tlnh Hili Duong cftp ngay 29 thang 07 nam 2016.
TI\l so chinh cua Cong ty duoc d~t tai:
Duong, Tinh Hili Duong, Vi~t Nam.

r,e

50 Khu biet thu cao ccip Dlnh Long, Phuong Tan Binh, Thanh lh6 Hili

V6n di€u I~ cua C6ng ty thee dang ky la 105.000.000.000 dang, v6n di€u l~ thve g6p d@nngay 31 thang 2 nam
20171a 105.000.000.000 d6ng; tuong duang 10.500.000 e6 phAn, m~nh gia mot e6 ph§n la 10.000 d6ng. I
~

}/

Linh vl!c kinh doanh

C

.~~
Xay dvng, san xuat, thuong mC;liva dich

Vl,I.

'-I~~

Nganh ngh~ kinh doanh

~~
~

HOC;ltdQng kinh doanh chinh cua Cong ty la:
Thi cong xay lip, trang trf nQi that va cung dp, lip d~t thiet bi cho cae eong trinh dan d\1ng, eong nghi~p,
nong nghi~p, giao thon~, tbllY lQ',i,moi truOng, hC;ltAng ky thu,~t, cong trinh giao thong ~uOng bQ;
I
Cho thue ma~ m6c, thiet bi va ~o dung hu'u hinh kbac (chi tiet: Cho thue may moc, thiet bi xay dvng; cro thlle
may moe, thiet bi van phong ke cil may vi tinh).
C§u truc doanh nghi~p
ThOng tin v€ cac cong ty con, eong ty lien k@t,eong ty lien doanh CllaCong ty xem ehi ti@tt<;tiThuy€t minh IS64.
2

. CHE DQ vA CHiNH SACH

2.1 .

Ky k~ toan,

dO'n vi ti€n

t~ SUo

KE ToAN

Ap DT,JNGT ~I CONG TY

dl}ng trong k~ toan

Ky k@toan nam clla Cong ty thea nam duong lich b~t d§ll tCrngay 01/0 I va kSt thUc vao ngay 31112 Mng n m.
Don vi ti€n t~ sa d\lng trong ghi eMp k@toan la d6ng Vi~t Nam (VND).

II

.___

--- -------------------------------

CONG TY CO PH AN HASKY
Bao cao tai ehinh rieng
Cho nam tai chinh k@tthuc nza 31/1 12017

Lo 50 Khu bi~t thir cao dp Dinh Long, Phuong Tan Blnh,
Thanh h6 Hai Duong, Tinh Hai Duon , Viet Nam
2.2 . Chu~n mire va Ch~ dQ k~ toan ap dung

chi a9 ki toan dp dung
Cong ty ap dung Ch€ d9 K€ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tIT s6 200/20 14/TT-BTC ngay 2211 12014
cua B9 Tai chinh va Thong tu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua B9 Tai chinh v€ viec sua d6i, b~ sung
m9t s6 dieu cua Thong nr s6 200/20 14/TT-BTC,
Tuyen

b6 vJ viec turin thzi Chudn

m1!C

ki todn va chi a9 ki toan

Cong ty da ap dung cac Chuan rmrc k€ toan Viet Nam va cac van ban huang dlln Chuan rnuc do Nha mroc a ban
hanh. Cac BaD cao tai chinh dugc I~p va trinh bay theo dung mQi quy dinh cua timg chuAn ml!C, thong tIT huang
diln th\fc hi~n ChuAn m\fc va Ch€ d9 k@toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\lng.
2.3 . Co' so' I~p Bao cao tili ehillh rieng
BaD cao Uii ehinh rieng dugc trinh bay theo nguyen t~e gia g6e,
NhUng nguai su d\lng cac Bao cao Uii chinh rieng nay nen dQe cae BaD cao tai chinh rieng k@thqp vO'i ac bao
cao tai chinh hqp nh~t eua Cong ty va cac Cong ty con ("np doan") eho nam tai ehinh k€t thue ngay 31 t ' g 12
nam 2017 dS c6 du thOng tin v€ tinh hinh tai ehinh, k@tqua ho;;!t d9ng kinh doanh va eae lu6ng lUll ehuySn tien t~

eua ea Tap doftn.
2.4 . Cae nghi~p VI} bing ngo~i t~
Cac giao dich b~ng ngo;;!it~ trong nam tai chinh duge quy dbi ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thl!C t@t;;!ingrygiaO
dich, TY gia giao dich th\fc t@nay dugc xac dinh thea nguyen t~c sau:
-

-

Khi mua ban ngo;;!it~ la ty gia duQ'c quy dinh trong hqp d6ng mua, ban ngo;;!i t~ gil1a Cong ty va ngar hang
thuong m;;!i;
Khi g~p v6n: la ty gia mua ngoc;tit~ CLIangan hang noi Cong ty mer tai kho~n t;;!ing~y g6p v6n h?~c ~i nh?"
g6p von: la ty gia mua ngo;;!it~ cua ngan hang noi Cong ty ma tai khoan de nh~n von cua nha dall tu t!i ngay
gKh6~Voh~~;nh'
"h"ngan ang t h uong m;;!lnat
. 'C' ong ty C)h'd'nhkh'
'
1g 1
,;;!nng Ph"al t h u I'a ty'"gla mua eua
~
ac hh' ang t h aJIh to~n
t;;!ithai diem giao dieh phat sinh;
Khi ghi nh~n ng phai tra la 15' gia ban cua ngan hang thuong m;;!inoi Cong ty dl! ki€n giao djcb t;;!ith~i diSm
giao dich pMt sinh;
I
Khi mua s~m tai san ho~e thanh toan ngay b~ng ngo;;!it~: la ty gia mua eua ngan hang thuong m;;!inoi long ty
thl,fChi~n thanh toano

T~t ca cae khoan chenh I~ch ty gia th~rc t@pha! sinh trong nam va chenh J~ch do danh gia l;;!is6 du cae kho' n m\le
ti€n t~ e6 g6e ngo;;!it~ eu6i nam duge h;;!chto{to vao k@tqua ho;;!t d9ng kinh doanh cua nam tai ehfnh, Tron~ d6 Jai
chenb l~eh ty gia do danh gia I;;!is6 du eu6i ky eua cac khoan ffil,lCtiSn t~ c6 g6e ngo?i t~ khong dugc su ~ng d@
phan ph6i 19i nhu?n ho~c chia c6 tUc,
2.5 . Ti~n va cae khoan tU'o'ngdu'o'ng ti~n
TiSn bao g6m ti~n m~t t;;!iquy, tiSn gui ngan hang khong

kY h?J1,

Cae khoan tuong duong tiSn la cac khoan d§.utu ng~n h;;!ne6 thai gian thu h6i khong qua 03 thang k€ tu ngay d§.u
tu, e6 tinh thanh khoan cao, co kha nang ehuy~n d6i de dang thanh cae luqng ti€n xac dinh va khong e6 nHiSu rui
ro trong chuy@nd6i thanh tiSn,

12

CONG TY

co PRAN

HASKY

Lo 50 Khu biet thir cao dp Dlnh Long, Phuong Tan Blnh,
Thanh h6 Hal Diron , Tlnh Hai Duana, Vi~t Nam
2.6

Bao cao tai ehinh rteng
Cho nam tai chlnh k~t thuc nza 31/1 12017

. Cac khoan dfiu ttr tai ehinh
Chung khodn kinh doanh diroc ghi
~ua (n~u co) nhu chi phi moi gioi,
dau, chirng khoan kinh doanh duoc
thanh Iy hoac nhuong ban, gia van

nh~n ban dAutren s6 k€ toan thea gia gac, bao g6m: Gia mua cong cac hi phi
giao dich, cung c~p ,thong tin, thue, J~ phi va phi ngan hang. Sau ghi ~~n ban
xac dinh thea gia goc trir di dir phong giam gia chirng khoan kinh doa . Khi
cua chtrng khoan kinh doanh duoc xac dinh thea phirong phap blnh q an gia

I

quyen.

Cac khoan ,Mu tu vao eae cong ty eon diroc ghi nh~ ban dAutren s6 k€ to an thea gia gac. Sau ghi nh~n ban dAu,
gia trj cua cac khoan dAutu nay dugc xac diM thea gia gac trir di dl,Tphong giam gia kboan dAu ill.
Cae khocm ,Mu nr VaGeong Cl,l v6n eua acm vi khcic bao g6m: cac khofm dAu tu vao c6ng Cl,lvan cua dan j khac
khong co quy~n ki~m soat, d6ng ki~m soat ho?c co anh huang dang k~ dai vai ben dUQ"cdAutu. Gia tri ghi s6 ban
dAu cua clk khoan dAu tu nay dUQ"cdUQ"cxac dinh thee gia gac. Sau ghi nMn ban dAu, gia tri cua cac khO[' dAu
tu nay dugc xac dinh theo gia g6c trLrdi dl,Tphong giam gia khoim dAu tu.
Dl,Tphong giam gia cac khoan dAutu dUQ"cI~p vao thai di~m cuai nl:1mCl,lth~ nhu sau:
Bai vai cac khoan dAu tu chung kbmin kinh doanh: din cu trich I~p dl,Tphong la s6 chanh I~ch gifra gia g6c
cua cac kboan dAu tu dugc hl;lChtoan tren s6 k€ toan 16n han gia trj thi truang cua chung tl;lithai dj~m I~p dl,T
phong.
B6i v6i cac kbofm dAu tu vao cong ty con: can cu vao Bao cao tai chinh cua cong ty con tl;lithai di~r trich
I~p dl,TphOng. Dl,Tphong giam gia dAu tu dUQ"cI~p khi dan vi nh~ ddu tu pMt sinh 16, ngol;li trir tru' g hqp
kboan 16do d11nam trong k~ hOl;lChkhi quy€t dinh dAu tu.
B5i vai khoan dAu tll' n~m gifr Jau dai (khong pharr IOl;lila chung khoan kinh doanh) va kbong co anh huang
dang k~ d6i vai ben dll'Q"cdAu tll': n~u khoan dfru tu vao cb phi€u niem y€t ho~c gia tri hqp Iy cua khofm dau tll'
dll'qc xac djnh tin c~y thl vi~c I~p dl,TphOng dl,Tatren gia tri thi tmang cua cb phi~u; n~u khofm ddu tll' kh6ng
xac dinh dUQ"cgia tri hqp Iy tl;lithai di€m bao cao thl vi~c I~p dl,l phong can cu vao Bao cao tai chinh l;lithai
diSm trich J~p dl,TphOng cua ben dUQ"cdAu tu.
2.7 . Cae khoiln nQ'phili thu
Cac khoan phai thu dll'Q"cthea doi chi ti~t thea
y~u t5 khilc thee nhu du quan Iy cua Cong ty.

ky hl;lnpMi thu, d6i tuqng phlli thu, IOl;linguyen

t~ phili thlva

cac

Dl,Tphong nq pMi thu kh6 doi dugc trich I~p cho cac kboan: ng pMi thu qua hl;lnthanh toan ghi trong h d6ng
kinh tS, cac khS ll'ac vay ng, cam kSt hqp d6ng ho~c cam k€t ng va ng phili thu chua d€n h?n thanh toan nhung
kh6 c6 kha nang thu h6i. Trong d6, vi~c trich I~p dl,Tphong nq phai thu qua hl;lnthanh toan dugc can Clr V 0 thai
gian tra ng gac thea hgp d6ng mua ban ban ddu, kh6ng Hoh d~n vi~c gia hl;lnnq gifra cac ben va ng phai th chua
d€n h?n thanh toan nhu'ng khach ng d11lam vilo tinh tr?ng pha san ho~c dang lam tM !\ICgiai th~, m~t t ch, b6
tr5n.
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CONG TY CO pHAN HASKY

La 50 Khu biet thu cao e<lpDlnh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh ph5 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
2.8

Bao cao tai chinh rieng
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31/Q/20 17

. Hang tan kho

Hang t6n kho dtroc ghi nhan ban d§u theo gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lie quan

a

true ti@pkhac phat sinh dS c6 duoc hang t6n kho dja diSm va trang thai tai thai diSm ghi nhan ban d§u.
nhan ban d§u, tai thai diSm l?p Bao cao tai chinh neu gia tri thuAn c6 th~ thuc hien duoc cua hang t6n
hon gia g6c thi hang t6n kho duoc ghi nhan theo gia tri thuan c6 the thuc hien duoc.

Gia tri hang t6n kho duoc xac dinh theo phuong phap binh gum gia quyen.
Hang t6n kho diroc hach toan theo phuong phap ke khai thuong xuyen.
Phuong phap xac dinh gia tri sfm phfun da dang cu6i nam: Chi phi san xu~t kinh doanh da dang duQ'c tap hQ'P

theo tUng cong trinh chua hoan thanb ho?c chua ghi nh~n doanh thu, tuang frng vai kh6i luqng cong vi~c
dang cu6i nam.

ton da

DV phong giam gi<ihang t6n kho duqc l?p vao thai diSm cu5i nam la s6 chenh l~ch gifra gia g5c cua Mng t' n kho
Ian han gia tri thu§n c6 thS thl,Tchi~n duQ'c.
2.9

. Tai san c6 (fjnh

TO; s'n c6 dinh hfru hlnh du(JC ghl nMn ban diu th,o g;. g6c. Trong quA"lnh s~ d\Ulg,
duQ'c ghi nh~ theo nguyen gia, hao mon luy ke va gia tri con I~i.

t.; san c6 dinh hf hinh

Khiu hao tai san c6 dinh dUQ'ctrich theo phuang phap duang thiing vai thai gian khiu hao dU<;7cuoc tinb

I

45
05 - 12

Nha cfra, v~t ki@ntruc
May m6c, thiet bi
Phuang ti~n v?n tili, truy~n d§n
Thiet bi, d1,lIlgC\Iquan Iy
Tai silOc6 dinh khac

06 - 10
03 - 10
06 - 08

U sau:
nam
nam
nam
nam
nam

2,10 . Chi phi tra tru-O'c

Cac chi phi da phat sinh lien quan d@nk~t qua ho~t d9ng san xuit kinh doanh cua nhi~u nam tai chinh dUQ'ch~ch
toan vao chi phi tra truoc dS phan b6 dAn vao k@tgua hO\lto9ng kinh doanh trong cac nam tai chinh sau.

J

Vi~c ti~h va phan b6 chi phi tra tl'U'O~dai h~n vao chi phi sfm xuilt kinh doanh, tLmg nam tai chinh duQ'c can Clf vao
tinh chat, mu'c 09 tung 10\lichi ph! de chQn phuang phap va tieu th(fC phan bo hqp IY.Chi phi tn1 tmac au c phan
b6 dAn vao chi phi san xu it kinh doanh theo phuang phap ouong thing.
2.11 . Cac khoan nQ'phai tra
Cae khoan n<;7phai tra dU<;7C
theo doi tbeo ky h~ phai tra, d6i tuqng phai tra, 10\linguyen t~ pMi tra va ca y~u t6
khac theo nhu du quan Iy Clla Cong ty.
2.12 . Yay va nQ'phiii tra thue tai chinh
Cac khoan yay duQ'c theo doi theo tung d6i tuqng cho yay, tUng khS uac yay nQ'va
yay. Truong hQ'Pyay biing ngo\li te thi thvc hi~n theo doi chi tiSt theo nguyen t~.
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Bao cao tili chinh rieng
Cho nam tal chinh k~t thuc ngay 31/1 ~/20 17

LO 50 Khu biet thu cao dp Dinh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh phe, Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
2.13 . Chi phi di vay

Chi phi di vay duoc ghi nh~n vao chi phi san xu~t kinh doanh trong narn khi phat sinh, trir chi phi di vay lien quan
tnrc ti€p d€n vi~c diu tu xay d\ITIghoac san xu§t tai san d6 dang duoc tinh vao gia tri cua tai san d6 (du~c v6n
boa) khi c6 du cac dieu kien quy dinh trong Chuan mire KS toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai a, d6i
voi khoan vay rieng phuc V\I viec xay d\ITIgtai san c6 dinh, b§t dQng san dAu tu, liii yay duoc v6n h6a k~ ca khi
thai gian xay d\ITIgduoi 12 thang.
2.14 . Chi phi phai tra

Cac khoan phai tra cho hang h6a dich V\I dii nh~ diroc tir nguoi ban hoac da diroc cung Clip cho nguoi mua trong
nam bao cao nhung thl,l'ctS chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu ti~n luong nghl phep, chi phi trobg thm
gian ngung san xufu thee mlla, V\I, chi phi lai ti~n vay pMi tra... duqc ghi nh~n vao chi phi san xu§t, kinh doanh
clla nam bao cao.
Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xu§t, kinh doanh trong nam duqc thl!c hi~n thee nguyen
t~c phu hgp giu-a doanh thu va chi phi phat sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se dugc quy€t toan vai 56
chi ph! thlJc t€ pMt sinh. S6 chenh I~ch giua s6 trich truac va chi phi thlJc t€ dugc hoan nh~p.
2.15 . Oie kho3n dl}'ph6ng phai tra

Cae khoan dl! phOng phili tni chi duqc ghi nh~ khi thoa mi:'!ncae dieu kien sau:
- Cong ty c6 nghia V\I ng hi~n t~i (nghia V\I phap Iy ho~c nghia V\llien dai) do ket qua ru mQt Sl!ki~n da lay ra;
SI! giam sut v~ nhUng Igi ich kinh t~ c6 th~ xay ra d§n d€n vi~c yeu cAu phai thanh to(ln nghia V\I ng;
-

Dua ra dugc m9t uac tinh dang tin c~y ve gia tri cua nghia

Vl,l

ng d6.

Gia tri dugc ghl nh~n cua m9t khmin dlJ phOng phai tra la gia tri duqc uac tinh hqp ly nhAt v~ khol'm tien se pMi
chi d~ thanh toan nghia V\I nq hi~n t~i t~i ngay k~t tMc nam tai chinh.
Chi nMng khoim chi phi lien quan d€n khoan dlJ phong phai tra da I~p ban dAu mai dugc bu d~p bAng kh
phong phai tra d6.

an dt,r

Dt,r phong phai tra dugc ghi nh~n vao chi phi san xu§t kinh doanh Ctlanam tai chinh. Khoan chenh I~ch giua 55 dt,r
phOng phai tra da I~p 6 nam tai chinh truac chua str dl,lng h€t Ian hon s6 dt,r phOng phai tra I~'p6 nam lao cao
duqc hoan nMp ghi giam chi ph! san xu§t, kinh doanh trong nam trt! khoan chenh I~ch 160 han clla kh an dt,r
phong phai tra v~ bao himh cong trinh xay I~p dugc hoim nMp vao thu nh~p khac trong nam tai chfnh.
2.16 . VBn chi!

so· hu'u

V6n dAu tu clla chu 56 huu duqc ghi nh~n thee s6 v6n tht,rc g6p clla chu 56 huu.
Lgi nhu~n sau thue chua pMn ph6i phan anh k€t qua kinh doanh (Iai, 16) sau thu€ thu nh~p doanh nghi~~Pa tinh
hinh pMn chia Igi nhu~n ho~c xu Iy 16 Clla Cong ty. Vi~c phan ph6i Iqi nhu~n dugc tht,rc hi~n khi Cong
c6 Igi
nh~~n sau thu~ chua phan ph6i khong vuqt qua mue jqj nhu?n sau thu~ chua phan ph6i tren Bao cao Uti chi ,hqp
nhat sau khi eta lo~i trir anh hu6ng clla cac khoan [iii do ghi nMn ru giao dich mua gia reo TruOng hqp tra 0 ruc,
Igi nhu~n cho chu s6 hUu qua muc s6 lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i dugc gIli nh~n nhu trucrng hqp giam v6n
g6p. Lgi nhu~ sau thu€ chua phan ph6i c6 th~ dugc chia cho cac nM dau tu dl,fatren ty [~ g6p v6n sau
dugc
f)~i hQi d6ng c5 dong pM duy~t va sau khi da trich [~p cac quy theo Di~u I~ Cong ty va cac quy dinh Cl a phap
lu~t Vi~t Nam.

I<lli

C6 tuc pMi tra cho cac c6 dong dugc ghi nh~n la khoan pMi tra tren Bang Can d6i k€ toan cua Cong ty sal khi co
thong bao chia c6 ruc clla H9i d6ng Quan tri Cong ty.
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2.17 . Doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di~u kien sau:

sa

Phan Ian nii ro va loi Ich gin li~n voi quyen
htru san pham hoac hang hoa da duoc chuyen giao ch ngiroi
mua;
Cong ty khong con nam gitr quyen quan 15'hang h6a nhu nguoi
httu hang hoa hoac quyen kiem so t hang
hoa;

sa

Doanh thu dtroc xac dinh nrong d6i chic chin;
Cong ty da thu diroc hoac se thu diroc loi ich kinh t6 ill giao dich ban hang;
Xac dinh diroc chi phi lien quan a~n giao djch ban hang.

Doanh thu cung ctip dich v¥
Doanh thu cung dp dich VI,! duoc ghi nhan khi d6ng thai thea man cac di€u ki~n sau:
Doanh thu oUQ'cxac dinh tuang d6i chic chin;
Co kha nang thu duQ'c lQ'ifeh kinh t~ tiT giao dich cung dp dich VI,! do;
Xac dinh duQ'c ph Ancong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang can d6i k~ to<'1n;
Xac djnh dUQ'cchi phi pMt sinh cho giao djch va chi phi d€ hoan thanh giao dich cung c~p djch VI,! do.
Ph§n cong vi~c cung dp dich VI,! da hoan thanh dUQ'cxac dinh thea phuang phap danh gia cong vi~c hoan t anh.
Doanh thu h9P a6ng xdy d~rng
Truemg hqp hqp d6ng xay d\Ing quy dinh nha thc1uduQ'c thanh toan thea ti~n d9 k~ ho?ch, khi k~t q a th\IC
hi~n hqp d6ng xay d\Il1g auQ'c uac tinh m9t cach dang tin c~y, thl doanh thu cua hqp d6ng xay d\Il1g d Q'Cghi
nh~n tuang (mg vai ph§n cong vi~c da hoan thanh do Cong ty tv xac dinh vao ngay I~p Bao cao tai ch'nh rna
khong phl,l thu9c vao hoa dan thanh to{m thea tien dQ k@ho?ch da I~p hay chua va s6 ti€n ghi tren hoa dan ia
bao nhieu.
Trucrng hqp hqp d6ng xay dl,l1lgquy dinh nha th§u dUQ'cthanh toan thea gia trj kh6i lUQ'ngthvc hi~n,
. k~t
qua thl,l'Chi~n hqp d6ng xay d~mg dUQ'cxac dinh mQt cach dang tin C?y va duQ'c khach hang xac
?n, thl
doanh thu, chi phi lien quan den hQ'p06ng duQ'c ghi nh?n tuang (mg vai phArrcong vi~c da holm thanb duQ'c
khach hang xac nh~n trong ky phan anh tren hoa dan da I~p.
Doanh thu ho(u a(Jng tiJi chinh
Doanh thu phat sinh tt.l'ti€n lai, ti€n ban quy€n, c6 t(rc, lQ'inhu?n duQ'c chia va cac khoan doanh thu hO\lt d~ng tai
chinh khac dUQ'cghi nh?n khi thea man d6ng thai hai (2) di€u ki~n sau:
Co kha nang thu dUQ'clQ'ifch kinh t@ill giao djch d6;
Doanh thu duQ'c xac dinh tuang d6i chic chin.
C6 mc, iqi nhu~n duQ'c chia auQ'c ghi nh?n khi Cong ty duQ'c quy€n nh?n c6 mc ho~c duQ'c quy€n nh~ iQ" nhu?n
tiT vi~c gop v6n.
2.18 . Gill van hang ban
Gia van ?ang ban trong nam auQ'c ghi nh?n phu hqp vai doanh thu phat sinh trong nam va dam bao t~iin thLI
nguyen tac tMn trQng. Cac trucrng hqp hao hl,lt V?t tu Mng hoa vuqt ainh muc, chi phi vuqt ajnh m' c blnh
thucrng, hang t6n kho bi m~t mat sau khi ail trir di phAn trach nhi~m ciia t?P th~, ca nhan co lien quan, ... a Q'Cghi
nh~n d§y dii, kip thCrivao gia vbn hang ban trong nam.
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Lo 50 Khu biet thu cao dp Dinh Long, Phuong Tan Blnh,
Thanh ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam

Cho nam tai chinh kth thuc ngay 31/1 12017

2.19 . Chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh g6m:
Chi phi di vay von;
D\X phong giam gia chirng khoan kinh doanh, dir phong t6n th~t d~u tu vao don vi khac, khoan 16phat s nh khi
ban ngoai t~, 16 tY gia h6i doai, ..
Cac khoan tren diroc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam khong btl tnr voi doanh thu heat d9ng tai cliinh.
2.20 . Thu~ thu nh~p doanh nghiep

Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh duoc xac dinh tren co
trong nam tai chinh hien hanh.

sa thu nhap

chiu thue trong nam va thu~ su~t thue

N

2.21 . Cac ben lien quan

Cac ben diroc coi la lien quan n€u ben d6 c6 kha nang kiern soat ho~c c6 anh huang dang ke d6i vai ben ki trong
vi~c ra quy€t dinh v~ cae ch[nh sach tai chinh va hOC;ltd9ng. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m:
Cac doanh nghi~p trl,!cti€p hay gian ti€p qua m9t ho~c nhi~u trung gian c6 quy~n ki6m soat Cong ty hoac chiu
. S\Xki6m soat ~ua Cong ty, ho~c cung chung S\Xki~m soat vai Cong ty, bao g6m cli cong ty mfil,cong tyton va
cong ty lien ket;
Cac ca nhan tr\Xcti€p ho~c gian ti€p nim quy~n biSu quy€t cua Cong ty rna c6 anh huang dang k~ 6i vai
Cong ty, nhung nhan S\Xquan 1:9 chu chbt cua Cong ty, nhung thanh vien m~t tru€t trong gia dinh cuaicac ca
nhan nay;
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren nim tr\Xcti€p ho~c gian ti€p ph~n quan tr9ng quy~n biS quy€t
ho~c co anh huang dang k€ tm cac doanh nghi~p nay.
Trong vi~c xem xet tUng m6i quan M clla cac ben lien quan d6 ph\lC V\l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai
chinh rieng, C6ng ty chu y t6'i bfm ch~t Clla mbi quan h~ han la hinh thu'c phap ly cua cac quan M do.
3

. TIEN

'IGl

vA cAc KHoAN TV'ONGnHONG TIEN
01/01/2017

31112/2017

VND
Ti~n m?t
Ti€n gt:ringan Mng khong ky hC;ln
Cac khoan tuong chrong ti~n

VND

392.510.802
49.771.492.388
5.000.000.000

17.595.389.700
64.000.0 0.000

55.164.003.190

81.784.~10.115

1

T<;Iingay 31112/2017, cac khoan tuong duO'ng ti~n la ti~n gui co ky h<;ln01 thang vai Utisu~t 4,3%/nam.
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a)

Cho nam Uti chinh k~t thuc ngay 31/12/2017

dip Dinh Long, Phuong Tan Binh, Thanh ph6 Hili Duong, Tinh Hili Duong, Vi~t Nam

. cAc KHoAN DAu TUTAI

CHlNH

Chung khoan kinh doanh
0110112017

31/12/2017
Gia g6c

Gia tri hop

DI,f phong
VND

VND

VND

Gia goc

Gia tri hop

VND

Iy

VND

DI,f phong
VND

Cong ty C6 phdn Ddu tu phat trien tlo
thi va KCN Song Da

737.500.000

391.300.000

(346.200.000)

Cong ty C6 phdn Song aa 19

/38.000.000

4.500.000

(133.500.000)

138.000.000

6.000.000

(132.000.000)

395.800.000

(479.700.000)

875.500.000

311.500.000

(564.000.000)

875.500.000
Gia trj hop
b)

Iy

DAu tu· gop

ly cua
vAn

737.500.000

305.500.000

(432.000.000)

cac khoan d§u tu clumg khoan kinh doanh duoc xac dinh thea gia thj tnrong tai ngay 31/12/2017.

vao don

vi

khac
0110112017

31/12/2017
Gia g6c
VND

DIJ phong

Gia g6c

Gia tri hop ly

VND

VND

VND

VND

Au

3.000.000.000

3.000.000.000

- Cong ty C6 ph§n PEC Ha N9i

3.000.000.000

3.000.000.000

12.638.000.000

3.000.000.000

dinh gia

tri hqp

VND

9.638.000.000

DAu tu· vao dO'n vi khac

Cong ty chua xac dinh gia tri hqp

DI,f phong

9.638.000.000

Dilu tu· vito Cong ty con
- Cong ty TNHH Nhom Kinh Chau

Iy

Gia tri hop

Iy ella cae khoan

d§u tu tai chinh nay do Chu!n ml,fcK~ to{m Vi~t Nam, Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam chua co huang dful C\J th~ v6 vi~c xac

lY.
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CONG TY CO pRAN HASKY
Baa cao titi chinh rieng
Cho nam tal ehinh k€t thuc nza

D§u tu·van cnng ty con
Thong tin chi ti€t v€ cac cong

ty

31/1 12017

con cua Cong ty vao ngay 3111212017 nhu sau:
Noi thanh l~p va
hoat QQng

Ten cong ty

Hai Duong

Cong ty TNHH Nhorn Kinh Chau

Ty l~
loi Ich

bieu gu~€t

100,00%

100,00%

Ty
loi ich

te

TYl~
bi@uguySt

8,00%

8,00%

Hoat QQngki

Tyl~

doanh
chinh

San xu§t, kinh ddanh
kinh

Au
D§u tu· vao don v] khac
Noi thanh l~pva
hoat QQng

Ten eong ty nh~n dAu nr

HaNQi

Cong ty C6 phAn PEC Ha Ni)i

Heat QQngk'

Cung e§p dich

., xay

lip
5

. PHAI THU NG.ANH~N CVA KRACH HANG
31112/2017

sa

Phiii thu cua khach hang chi ti~t theo khach hang co
duo Ion
T6ng Cong ty Cang hang khong Viet Nam
Cong ty C6 phan DAu tu Khai thac nha ga qu6c t€ Da N~ng
Cong ty C6 phAn Nha ga qu6e t€ Cam Ranh
Cae khoim phai thu kMeh hang khae

6

OliO 12017

VND

VND

12.221.343.880
8.853.968.746
13.211.355.240
37.655.258.289

20.875.6 9.530

71.941.926.155

91.974.1[71.555

29.581.8 4.452
I

~

. TRA.TRUOC CHO NGUO] BAN NG.ANH~N
01/0112017

31112/2017

Gia tri
VND
Tra tru-o'c cho ngU'l)'iban chi ti~t theo nhs cung
Cong ty C6 phAn
6.289.651.050
Phat tri€n Cong
ngh~ moi Song Da
C6ng ty C6 ph~n
T6 hQ'P Sada
23.589.427.357
C6ng ty C6 phAn
Bite SO'llTam Di~p
5.387.587.000
Cong ty C6 phAn
Tu v§.nXay dl,rng
va Thuung m~i
Blnh Minh
21.362.793.838
Tra truoe eha
nguCriban khae

D~rEh6ng

VND

Gia tff
VND

I

D~ Eh6ng
VND

dip s6 duo10'n
12.835.198.758

11.187.592.700
36.776.302.699

69.892.649.965
130.691.744.122

56.629.459.245
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. PH..\I THU NGAN ~N

Bao cao tai chfnh rieng
Cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31/d120 17

KHAc
01/0112017
Gia tri
VND

31/12/2017

Phai thu v~ c6 nrc

Gia tri

DlJ phong

VND
13.000.000

VND

Dtr phong

VND

va lei nhuan duoc

chia
'tam irng

Ky cuoc, kY quy
Phai thu Cong ty

3.859.418.096

1.832.993.493

175.117.716
2.538.521.940

CP Xay dung An
Phu Hung

HQi d6ng giai
ph6ng mat bang
HUY~11An Thi
Phai thu thAu phu
do giarn kh6i hrong
quy€t roan
Cong ty C6 pbcln

1.200.000.000

2.665.208.852

60.000.000.000

Xay dung
SUNSHINE Vi~t
Narn (*)

Phai thu khac

1.997.760.350

758.008.393

68.710.505.014

6.329.523.826

(*): Khoan phai thu Cong ty C6 phAn Xay dung SUNSHINE Vi~t Nam v~ viec b6i hoan chi phi theo h .1 d6ng
hop tic dclunr s6 01lHDHT/SSG-HASKY ngay 27/0912017.
8

. NQxAu
01/0112017

31112/2017

-

Cong ty C6 phcln Dclu nr va
va li~u PYV
Ban QLDA quan Hoang Mai

Gia g6c

Gia tri c6 th6
thu h6i

Gia g6c

VND

YND

YND

2.724.816.679
17.353.674

2.742.170.353

20

17.353.674

17.353.674

GiA tr] c6 th~
hu h6i
YND

CONG TY CO PHAN HASKY

Bao cao ti!i chlnh rieng
Cho nam tai chinh k~t thuc n a 3 III 12017

Lo 50 Khu biet thir cao cAp Dinh Long, Phuong Tan Binh,

h5 Hai Duon

Thanh
9

, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam

. HANG TON KHO
31112/2017

01101/2017

g6c
VND

Gia
Nguyen lieu, v~t
li~u
Cong cu, dung cu
Chi phi san xu~t
kinh doanh do dang

Dv Ehong

VND

13.734.146.683

g6c
VND

Gia

D~Ehong
I VND

33.382.500

121.833.476
75.454.948.605

(4.508.770.900)

104.149.851.809

(4.508.7710.900)

89.310.928.764

(4.508.770.900)

104.183.234.309

(4.508.7 0.900)

-=:::::::,
j'e

---...

,,'I

10 . xAY DVNG CO BAN DO' DANG

DlJ an khu nha 0 Green House

-

Du

-

Du

0110 12017

VND

I VND

209.009.025.936
2.829.407.147

Xay dung co' ban do' dang

-

3111212017

an khu do til! sinh thai dich VI,l Ciru Long
do th] moi xii Gia Xuyen, huyen Gia LQc, Tinh

an khu

75.950.618.707
1.344.070.652

Hai Duong
-

Du

an xay dung nha may gia cong nhorn kinh Hai Duong

Mua s~m tai san c3 djnh

-

Phan mern quan

Iy van phong

128.884.929.430

97.549.8~9.426
2.829.4P7.147
75.325.5F 1.415

o.

1.344·T 652
18.050.8 0.212

160.000.000

di~n tu

160.000.000
209.169.025.936

21

97.549.8P9.426
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CONG TY CO PHAN HASKY

Bao cao tai ehinh rieng

L6 50 Khu bi~t till! eao C§p Dinh Long, Phuong Tan Binh, Thanh ph6 Hai Duong,
Tinh Hat Duong, Vi~t Nam
11 . T AI SAN

co BJNH

ntru

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2017

HiND
Nha cua, v~t ki6n
true

May moe, thiet bj

Phuong tien v~n tai,
truyen d§n

Tlli€t bi, dung cu
quanly

G}ng

VND

VND

VND

VND

VND

Nguyen gia
S6 dir d§u nam

14.247.216.164

1.065.227.273

2.679.194.546

359.235.338

18.350.873.321

159.300.000

5.067.691.056

265.654.546

5.492.645.602

- Mua trong narn
- D§u nr xay dung co ban hoan thanh

65.811.305.708

65.811.305.708

- Thanh Iy, nhirong ban
s6 duo eu6i nam

14.247.216.164

{300.000.000}
66.735.832.981

7.746.885.602

624.889.884

(300.000.000)
89.354.824.631

1.413.968.957

467.995.451

1.826.828.842

351.985.187

4.060.778.437

340.051.392

3.093.067.406

834.510.269

58.747.768

4.326.376.835

Gia tr] hao mon luy k~
S6 du d§u nam
- Khfru hao trong nam
s6 dtr eu6i nam

(213.000.000)

(213.000.000)

- Thanh ly, nhuong ban
1.754.020.349

3.348.062.857

2.661.339.111

410.732.955

8.174.155.272

12.833.247.207
12.493.195.815

597.231.822
63.387.770.124

852.365.704
5.085.546.491

7.250.151
214.156.929

14.290.094.884
81.180.669.359

Gia tr] con I~i
Tai ngay d§u nam
T~i ngay eu6i nam

Trong do:
Nguyen gia tai san e6 dinh eu5i narn da kh~u hao h~t nhung v§n con sti dung: 1.302.842.611 dbng.
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CONG TY CO PHAN HASKY
Bao cao Uli chinh rieng

La 50 Khu biet thu cao dp Dinh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
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. CHI

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/1~/20ri

pHi TRA TRUOC
31112/2017

0110./2017
VND

VND

a)

b)

NgAn han
Cong cu dung cu xufit dung
Chi phi tra truce ngan han khac

Da! hgn
Cong cu dung cu xufit dung
Chi phi tra tnroc dai han khac

63.521.784

437.5 9.858

196.481.161

883.6 3.601

260.002.945

1.321.2~3.459

854.823.148

355.4f5.122

-262.704.818

19.0r·931

1.117.527.966
13

I

374.SV5.053

. PHAI TRA NGUOl BAN NGAN H~N
01/01/2017

31112/2017

S6 co kha nang
Gia

tri

nq

YND

VND

Phai tra ngU'C)i ban chi ti~t theo nha cung clip c6
Cong ty

ce ph~n

tra

sa duo 1611

YND

IYND

6.497.585.043

6.497.585.043

17.572.539.241

17.572.539.241

16.944.460.511

16.944.460.511

6.937.527.913

6.917.sl7.913

6.661.079.863

6.661.079.863

11.145.383.814

11.I4s.3r3.814

4.142.078.280

4.142.078.280

8.471.684.234

8.471.684.234

74.220.431.971

74.220.431.971

67.407.259.598

108.465.635.668

108.465.635.668

111.534.394.800

Thuong mai va

PTCN Ha N9i rnoi
Cong ty Hunter
Douglas Vi~t Nam
Cong ty C6 phk
B~c Son Tam f)i~p
Cong ty C6 ph~n

Thuong mai Kien
Phat
Phai tra cac d6i
nrong khac

14

67.407

.2r 9.598

1l1.534.3~4.800

. NGU'OI MUA TRA TIEN TRU'OC NCA.N H~N
31/12/2017

YND

01/0112017

Cong ty C6 ph~n Dfru tu khai thac nha ga quoc t~ Da Ngng

31.093.806.687

I VND
137.136.3 3.693

T6ng cong ty Cang hang khong Vi~t Nam

52.390.759.766

24.940·r·89~

Cong ty C6 ph~n Nba ga q ubc
NguiYj mua tra ti~n truac khac

28.293.642.249

t~ Cam

Ranh

23

14.797.099.060

17.137.0r7.601

126.575.307.762

179.213.~62.192

CONG TY co PHAN HASKY
Bao cao tili chinh rieng

Lo 50 Khu bi~t thu cao dp Dlnh Long, Phuong Tan Binh, Thanh
ph6 Hai Duong, TiM Hai Duong, Vi~t Nam

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1112/20 17

15 . THUE v): CAC KHOAN PRAy NQP NHA. NU'OC

sf> phai

thu dAu narn

VND
Thu~ Gia tri gia tang
Thu~ GiA tri gia tang hang nh~p khftu

se

phai 1l9P dfiu narn

VND
4.110.552.049

Thu~ Thu nh~p ca nhan

S6 da thuc n9P trong

nam

nam

VND

VND

10.114.113.046
7.436.538.622

4.200.402.145
7.436.538.622

se

Dam

S6 phai nQP cu6i nam

VND

VND

phai thu cu6i

10.024.262.950

4.352.868.267

4.3 52.868.267

1.310.518.717

2.001.546.024

2.473.161.411

838.903.330

334.954.157

1.273.874.895

1.383.119.352

225.709.700

Thu~ Xu§t kh§u, NMp kh§u
Thu~ Thu nhap doanh nghiep

S6 phai n9P trong

Thu~ Nha d§t, Ti~n thue d§t
Cac loai tbu€ kMc
5.756.024.923

10.450.944

10.450.944

200.612.470

200.612.470

25.390.004.268

20.057.153.211

11.088.875.980

Quyet toan tbu~ ella Cong ty se chiu su ki€m tra cua co quan thu€. Do vi~c ap dung lu~t va cac qui dinh v~ thu€ d6i voi nhi€u loai giao dich khac nhau eo tb€ duoc giai thieh theo nhi~u
each !<hac nhan, s6 thu~ duge triM bay tren Bao eao tai chinh co thS bi thay d6i theo quy€t dinh ella co quan tbu€.

24
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co PRAN HASKY

CONG TY

Bao cao ti'li chinh rieug
Cho nam Uti chlnh k~t thuc n a 3111' 12017
16

. CHI

rat pHAI TRA NGAN H4N
31112/2017
VND

-

17

.

Chi phi !iii yay
Chi phi trich tnroc cac cong trinh xay l~p
DI! an xay dung nha may gia cong nhom kinh Hai Duong
Chi phi phai tra khac

01l0l/20I7

IVND

284.432.744
4.999.877.178
2.207.395.270
42.176.623

66.979.626
24.482.919.199

7.533.881.815

24.619.0~5.189

I

-

69.1t6.364

pHAI TRA KHAC
31112/2017

0110112017

IVND

VND

a) Ngin han

-

Kinh phi cong doan
Bao Warn xli hQi
Phai tra 1myay
Ca nhan chi tam img phuc V1,1 du an
Cong ty
phan DAu nr 468
Cac khoan phai tra, phai n(lp khac

255.088.680
478.888.889
2.711.820.150

ce

214.5F·011

92.tr

868

2.474.5 2.825
2.925.0~0.000

127.229.421
3.573.027.140

421.5r·022
6.127.8~1.726

-=
.a~
-...

' T'

.

b) Dai han

ce

Cong ty
phAn DAu khi Dong Do (*)
Cong ty C6 phArrXay dung SUNSHINE Vi~t Narn (**)

29.000.000.000
60.000.000.000

'.IKU
.M'

I
46.000.0roo~

.S(

--.1',

.=;:::.

89.000.000.000

46.000.00,0.000

1

(*) Khoan nhan tien g6p v6n ve hop tac kinh doanh DI! an "Dau tu ha tAng khu do thi sinh thai ~a dich
Ctru
Long" tai xlI Tan Vinh, Ctr Yen, Nhuan Trach, huyen Luong Son, tinh Hoa Binh ella Cong ty Co phan Dau khl
Dong Do (tru&c Iii Cong ty C6 phArrBAt d(lng san tai ehinh Dau khi Vi~t Nam) thee hqp dbng hqp tae kinh loanh
s6 6012010IHDHTKDIPVC5-PVFC LAND ngay 26/1112010. Hai ben dlI thl!e hi~n thanh 1y hqp d6ng thee bien
ban s6 6012017IBBTL ngay 2510812017 va phl,lll,1edieu ehinh, thee d6, Cong ty e6 ngbIa Vl,l phAi hoan l~i toan
b(l phAn v6n g6p ella Cong ty C6 phArr DAu khi Dong Do t6ng s6 tien den thm diem thanh Iy hgp d6~g la
46.000.000.000 d6ng, s6 tien <1a tra trong nam la 17.000.000.000 dang.
(**): Khoan phai trA Cong ty C6 ph§n Xay d\l11g SUNSHINE Vi~t Narn
hgp Utc dAutu s6 o 1IIIDHT/SSG-HASKY ngay 27/09/2017.
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va vi~c bOi hoan chi phi thee hqp

bng

CONG TY

co PHAN

HASKY
Bao cao t.flichinh rieng

L6 50 Khu bi~t thu cao dp Dlnh Long, Phuong Tan Binh, Thanh
ph6 H{li Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
18 . VAY VA

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2017

NOTHUE TAICHiNH

Vay ng~n han
Vay ng~n han Ngan hang TMCP
Quan dQi - Chi nhanh D6ng Da
(1)
Vay ng~n han Ngiin hang TMCP
Phuong Dong Vi~t Nam - Chi
nhanh Ha NQi (2)
Vay ng~n han Ngan hang TMCP
D§u nr va Phat trien Vi~t Nam Chi nhanh Thang Long (3)
Vay ng~n han Ngan hang TMCP
Cong thuong Vi~t Nam - Chi
nhanh Thanh Xuan (4)
NQ' dai han d~n han tra
No dai han d€n han tra Ngan
hang TMCP Quan dQi - Chi
nhanh f>61lgDa
No dai han d~n han tra Ngan
hang TMCP Tien Phong - Chi
nhanh Ha NQi
No dai han d€n han tra TMCP
Cong thuong Vi~t Nam - Chi
nhAnb Thanh Xuiin

31112/2017

Trong nam

01101/2017
Gift tr]

S6 c6 kha nang tra no

Tang

Giarn

GiA tri

S6 c6 kha nang tra no

VND

VND

VND

VND

VND

VND

41.435.373.223
18.174.805.943

41.435.373.223
18.174.805.943

180.751.247.829
95.938.675.744

156.351.249.885
80.701.151.824

65.835.371.167
33.412.329.863

65.835.371.167
33.412.329.863

3.449.213.716

3.449.213.716

22.545.007.856

16.955.522.460

9.038.699.112

9.038.699.112

19.811.353.564

19.811.353.564

43.609.643.858

52.554.519.556

10.866.477 .866

10.866.477.866

18.657.920.371

6.140.056.045

12.517.864.326

12.517.864.326

462.162.156

462.162.156

19.284.243.513

1.084.852.156

18.661.553.513

18.661.553.513

300.000.000

300.000.000

468.730.000

472.690.000

296.040.000

296.040.000

162.162.156

162.162.156

13.513.513

162.162.156

13.513.513

13.513.513

18.802.000.000

450.000.000

18.352.000.000

18.352.000.000

200.035.491.342

157.436.102.041

84.4 96. 924. 680

84.496.924.680

41.897.535.379

41.897.535.379

."':-..
'"'1'"
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CONG TY

co PHAN

HASKY
Bao cao tai chinh rieng

Lo 50 KilO biet tlur cao dip Dinh Long, Phuong Tan Binh, Thanh
ph6 Hai Duong, Thill HAi Duong, Vi~t Nam
18 . VAY VA NQ'TRUE

Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 3 1112/2017

TAl CHiNH

Gia tri

S6 c6 kha nang tra

Vay dai han
Vay dai han Ngan hang TMCP
Quan dQi - Chi nhanh f)6ng Da
Vay dai han Ngiin hang TMCP
Phuong Bong Vi~t Nam - Chi
nhanh Ha NQi
Vay dai han Ngiin hang TMCP
Tien Phong - Chi nhanh Ha NQi
Vay dai han Ngan hang TMCP
Cong thtrong Vi~t Nam - Chi
nhanh Thanh Xuan (7)
Vay ccl nhan (8)

11<)'

VND

VND
b)

31112/2017

Trong nam

01/0112017

300.000.000

300.000.000

175.675.669

Tang

Giam

Gia tri

S6 c6 kha nang tra no

VND

VND

VND

VND

1.332.000.000

472.690.000

26.853.504.721

26.853.504.721

162.162.156

175.675.669

Bii Tr6n Tht Thanh Huyen
Ong Nguyln Duy Phuc
Ba Bid Quynh Huang
Ong T(I Thanh Binh

1.159.310.000

13.513.513

13.513.513

105.478.759.449

105.478.759.449

13.500.000.000

13.500.000.000

13.500.000.000

2. 000. 000. 000 .

2. 000. 000. 000
3.500. 000. 000
3. 000. 000. 000
5. 000. 000. 000

2. 000. 000. 000
3.500. 000. 000
3.000. 000. 000
5.000. 000. 000

105.928.759.449

450.000.000

1.159.310.000

3.500. 000. 000
3. 000. 000. 000
5. 000. 000. 000
475.675.669

475.675.669

147.614.264.170

27.938.356.877

120.151.582.962

120.151.582.962

(462.162.156)

(462.162.156)

(19.284.243.513)

(1.084.852.156)

( 18.661.553.513)

(18.661.553.513)

13.513.513

13.513.513

101.490.029.449

101.490.029.449

Khoan no d6n han tra trong vong 12

thang
Khoan no d6n han tra sau 12 thang

~
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CONG TY

co PRAN

HASKY
Bao cao b\i chinh rieng

Lo 50 Khu bi~t thu cao dp Dlnh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh phd Hfli Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam

Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31/1?/20 17

Thong tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan vay ngiln han:

(I) Yay ngan han tir ngan hang TMCP Quan d()i - CN B6ng Da thee Hop dang tin d g s6
181 17.17.072.432610.TO ngay 08 thang 09 nam 2017, voi cac di~u khoan ehi tiSt sau:
+ Han mire tin dung: 59.500.000.000 dang;
+ Muc dlch vay: B6 sung v6n luu d()ng thirc hien thi cong cac cong trinh xay lip;
+ Thoi han cua hop dang: B~n ngay 31/08/2018;
+ Uii Sll~teho vay: 7,8%/nam;
+ Cac hinh thirc bao dam ti~n vay: Hi san dam bao bao g6m cac khoan ti~n gir! cua Cong ty tai Nga hang
va cac khoan phai thu thee hop dang rna Cong ty la ben thu huong.
(2) Vay ngan han tir ngan hang TMCP Phuong Bong - CN Ha N()i thee Hop
0032/20 17IHBTDHM ngay 04 thang 08 nam 2.017, v6i eae di~u khoan chi ti~t sau:

d6ng tin dung

so

+ H~n mue tin dt.lng: 250.000.000.000 dang;

+ Ml,lc dich vay: 86 sung vdn lUll d()ng thl,l'ehi~n thi eong cae eong trinh xay lip;
+ Thai h~n eua hgp d6ng: 12 thang;
+ L1ii su~t eho vay: 7,9%/nam;
+ Cac hinb thue bao dam ti~n vay: Tin eh~p.
(3) Vay ngitu h~ tir ngan hang TMCP B!u tu va Phat tri€n Vi~t nam - CN Thang Long theo Hgp dang tib dl,lng
s6 011201712095594 ngay 20 thang 04 nam 2017, vo; eae di~u khoan ehi tiSt sau:

+ H~ mue tin dl,lOg:200.000.000.000 d6ng;
+ Ml,lc dieh vay: B5 sung v6n luu d9ng, bao lanh,

rna LlC;

+ Thai h~ eua hgp d6ng: 12 thang;
+ Uii su~t cho vay: 7,7/nam%;

+ Cae hinh thue bao dam ti~n vay: Hi san dam bao bao gam cae khoan ti~n gui eua Cong ty t~i Nga hang
va eae khoan pMi thu thee hgp d6ng rna Cong ty la ben tht.lhuOng.
(4) Vay nglin h~n tu ngan hang TMCP Cong thuong Vi~t nam - CN Thanh Xuan theo Hgp dang tin dl,lng s6
o 1/20 17-HBCVHMlNHCT 127-HASKY ngay 09 thang 08 nam 2017, v6i cae di~u khoan chi ti~t sau:

+ H~ muc tin dt.lng: 50.000.000.000 dang;
+ Ml,lc dfch vay: 86 sung ngu6n vdn Iuu o9ng phl,le VI,I ho~t o9ng gia cong nhom kinh;

+ Thai h~n eua hgp d6ng: B@nngay 15104/2018;
+ Uii su~t cho vay: 7,O%/nam;
+ Cae hinh thuc bao dam ti~n vay: Toan b9 gia tri quy€n SLr dl,lng dftt va tai san tren d~t thu9C dl,l' n Nha
may nhOm kfnh Hai OuO'ng.
Thong tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan vay dili h~n:
(5) Vay dai h~ ngan hang ngan himg TMCP Qu§.n d9i - CN B6ng Ba thea eae hgp dang vai di~u khoan chi tiSt
sau:
(5.1) Hgp dang cho vay s6 110856.17.072.432610.TO ngay 07/06/2017:

+ Ml,lc dich vay: Mua xe 0 to Ranger Wildtrak AT 3.2 4x4 ;
+ Thai h~n cua hqp d6ng: 60 thang;

+ Uii suftt eho vay: 9%/nam;
+ Cac hinh thue bao dam ti~n vay: Bam bao bAng tai sfm hlnh thanh tCr v6n vay.
(5.2) HQ1)d6ng eho vay s6 109899.17.072.432610.TD

ngay 06/06/2017:

+ Ml,lc dich vay: Mua xe 0 to Ford Ranger XLT MT;

+ Thbi h~ eua hgp d6ng: 48 thang;
+ L1iisuftt eho vay: 9o/olnam;
+ Cae hlnh th(re bao dam ti~n vay: Bam bao bfu1gtai si'm hlnh tMnh tiT v6n vay.
28

CONG TY CO PHA.N HASKY
Bao cao tili chlnh rieng
Cho nam tai chinh kSt thuc nza

3111!/2017

(6) Yay dai han ngan hang TMCP Tien phong - CN Ha nQi theo Hop d6ng yay s6 09-01.15/HDTD/TP
ngay 20 thang 01 narn 2015, voi cac di~u khoan chi tiSt sau:
+ Muc dieh yay: Mua xe 0 to Ford Everest, bien kiem soat 30A-488.05;
+ Thai han cua hop d6ng: DSn ngay 21/01/2018;
+ Lai sUih cho yay: 9,1 %/nam;

.DDO

(7) Yay dai han ngan hang TMCP Cong thuong Viet nam - CN Thanh Xuan thea cac hop d6ng voi e e diSu
khoan chi tiSt sau:
(7.1) Hop d6ng tin dung s6 01/20 17-HDCVDADTINHCTl27-HASKY ngay 03/05/2017:
+ Han rmrc tin dung: 145.000.000.000 d6ng;
+ Muc dich yay: thanh toan chi phi dftu tu Du an NM may nhom kinh Hai Duong;
+ Thai han cua h9P d6ng: 8 nam;
+ Lai su§t cho yay: 9%/niim;
+ Cac hinh thirc bao dam ti~n yay: Toan bQ gia tri quyen sir dung d§t va tai san tren d§t thuec du an NM
may nhom kinh Hai Duong.
(7.2) Hop d6ng thS chdp tai san s6 02/2017/HDTC-NHCT127-HDTD-HASKY

ngay 13/04/2017:

IH

+ H~n muc tin d\lllg: 840.000.000 dang;
+ M\lc dich yay: Mua xe Toyota Fotuner;
+ Thai h~n eua hqp dang: 60 thang;
+ Uii su§t cho yay: 9%/nam;
+ Cac hinh thuc bao dam ti~n yay: Dam bao bing tai san hinh thanh tlr Y6n yay.

~~

(7.3) Hqp dang thS chdp tai san s6 01/2017/HDTC-NHCT127-HDTD-HASKY

-=

,I'lG

:~\\~

;\\\~

-

'./ Kli

ngay 07/04/2017:

+ H~n muc tin d\lng: 1.760.000.000 d6ng;
+ M\lc dich yay: Mua xe Toyota Prado;
+ Thai h~n eua hqp d6ng: 60 thang;
+ Uii su§t eho yay: 9%/niim;
+ Cae hinh thCrcbao dam ti~n yay: Dam bao b~ng tai san hinh thanh tlr Y6n yay.
(8) Cac hqp dang yay Y6n tt,r nguy~n vai cac ca nhan nhim m\lC dieh b6 sung nguan v6n luu dQug ph\le y\l.si'm
xudt kinh doanh, th~i h~n yay la 2 nam ya liii sudt 8%/nam.
19

. Dl)' PHONG PHAr TRt\. DAr H~

DI,I'

31/12/2017
VND
518,277.470

phong bao hanh eong trinh xay dl,mg

518.277.470

29

0110 /2017

VND

CONG TY CO PHA.N HASKY

Bao cao tai chinh rieng
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31114/2017

La 50 Khu biet thu cao cftp Dinh Long, Phuo-ng Tan Binh,
Thanh ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
20
a)

. VON CHU

so HUu

Bang o6i chi~u bi~n oQng cua van chu sfr htru
Quy d~u nr phat

Lei nhuan chua

chu so httu

trien

VND
105.000.000.000

VND

philn ph6i
VND

V6n d~u tu cua

sa duo dfiu

nam

7.297.478.143

truce
5.037.529.383
(297 A13 .236)
105.000.000.000

12.037.594.290

~17.037.5r4.290

105.000.000.000~

12.037.594.290

117.037.5 4.290

8.023.961.140

8.023.ge·140
(1.007.50 ·876)

105.000.000.000

1.511.258.815

(2.518.764.691 )

1.511.258.815

17.542.790.739

1
r

124.054.0t9.554

~

.:_z
{

,t~~A;

',101
Loi nhuan sau thu8 thu nhap doanh nghiep
Trich
Trich

Quy dh tir phat trien
Quy khen thuong, phuc lei

Loi nhuan chua phan ph6i
b)

Chi ti~t v5n dfiu tu' cua chu so' hfru

Cong ty C6 phAn D~u tu Xay dung va

TYI~

Cu6i nam

(%)
23,81%

VND
25.000.000.000

Thuong mai An Thinh Phat

Cong ty TNHH Thirong rnai Thanh An

e6 dong
Cac e6 dong
Cac

c)

0,00%

ca nhan khac

39,38%

41.350.000.000

khac

36,81%

38.650.000.000

100%

105.000.000.000

Cac giao djch v~ v5n v6'i cac chu so' hu'u va phan ph6i c5 tu'c, chia IQ'inhu~n
Nam 2017
VND
V6n d~u tu cua chu so hUu
V6n gop etdu niim
V6n gop cu6i niim

30

Naill 2016
I VND

105.000.000.000

105.000.0po.ooo

105.000.000.000
105. 000. 000. 000

105. 000. 0(1)0.000
I
105. 000. a O.000

CONG TY CO PHAN HASKY
L6 50 Khu biet thu cao

BaD CaD tai chinh rteng

dp Dlnh Long, Phuong Tan Blnh,

Cho nam tai chinh k@tthuc ngay 31/1 ./20 17

Thanh phf; Hiii Duong, Tinh Hiii Duong, Vi~t Nam
d)

cfi phi~u
31112/2017

01/0l/2017

sf> lUQTIgc6 phieu dang kY phat hanh
.sf; lUQTIgc6 phieu dii ban ra c6ng chung
C6 phieu ph6 thong

10.500.000
10.500.000
10.500.000

!O.5~0.000
10.5~0.000
10.5QO.OOO

sf; IUQTIgc6 phieu dang luu hanh

10.500.000
10.500.000

- C6 phieu ph6 thong

10.000

Menh gia c6 phieu dang hru hanh (VND)
e)

10.5?0.000
10.51°.000
0.000

Cac quy eong ty
31/12/2017

VND

Quy d~u til' phat trien

01/0J/2017
VND

1.511.258.815
1.511.258.815
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. TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DJCH

VV
Nam2017
VND
3.002.995.912
1.307.191.844
493.508.309.884

Doanh thu ban bang
Doanh thu cung e~p dich vu
Doanh thu hop d6ng xay dung

497.818.497.640
22

[VND
1.01 0.7YS .971
88.2pO.000
440.349.7fi4.705
I
441.448.7~0.676

. GIA VON HANG BAN
Nam 2017
VND
2.968.017.333
446.709.305.476
1.200.425.273

Gill.v6n cua hang dii ban
Gill.v6n hop d6ng xay dung
Gill.v6n cua dich vu dii cung dp
D\I'phong giarn gia hang t6n kho

[VND
1.010.593.461
405.349.9rO.750
345.905.991
4.508.7rO.900

Chi phi khau hao TSCD, CCDC trong thai gian tarn ngimg heat
di,'lng

23

Naql2016

52.383.928

4858(536

450.930.132.010

411.701.0~O.638

Nam 2017

NaJp 2016

. DOANH THU HO~ T BONG TAl CHiNH

Lai tien gui, liii cho yay
C6 nrc, Igi nhuan duoc chia

31

VND
675.823.246
19.500.000

~ VND
2.274.412.808

695.323.246

2.274.4~2.808

CONG TY CO PH AN HASKY
La 50 Khu biet thir cao dp Dinh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh ph6 Hai Duong, Tinh Hai Duong, Vi~t Nam
24

Bao cao tai chinh rieng

Cho nam tai chinh k@tthuc ngay 31/1 12017

. CHI PHi TAl CHlNH

Narn 2017
VND

Uii ti~n vay

L6 chenh

7.859.406.116

l~ch tY gia phat sinh trong nam

D\I phong/Hoan nhap du phong giarn gia chtrng khoan kinh doanh

VND
1.871.9 0.962

87.263.482
(84.300.000)

7.862.369.598

32

J2016
1.874.4VO.962

CONG TY CO PHAN HASKY
Bao cao tal chinh

Lo 50 Khu biet thu cao dp Dinh Long, Phuong Tan Binh,
Thanh h6 Hai Diron , Tinh Hai Duon , Vi~t Nam
28

. CHI pHi THUE THU NH~P DOANH NGmtp

Cho nam tai chinh k6t thuc nza 3111 12017
HItN HANH
m.m2017
VND

T6ng loi nhuan k6 toan truce thu6
Cac khoan di€u chinh tang
Chi phi kh6ng hop l¢

tla ghi

nhdn

Naqi~:

9.662.864.470

6.415.8 7.987

364.365.651

475.8 5.032

364.365.651

475.8 5.032

(1.832.713.469)
(19.500.000)

Cac khoan di€u chinh giam
cs tuc, lai nhudn duoc chia
Hoan nhdp chi phi

ieng

a cac

kj; truoc thea thanh tra

(1.813.213.469)

thui
Thu nhap chiu thue TN~N

8.194.516.652

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh (thu~ suli! 20%)

1.638.903.330

1.378.3h.604

362.642.694

26.4~3.440
l.584.7t 1.496

Cac khoan di€u chinh chi phi thUl~TNDN cua cac nam truce
vao chi phi thue TNDN hien hanh nam nay
Thue thu nhap doanh nghiep phai nQP dau nam
Thu6 thu nhap doanb nghiep aa nQP trong nam

=================
1.310.5]8.717

(2.473.161.4] 1)

(1.679.06r·823)
[

838.903.330

Thu~ TNDN phai nQp euai nam
29

. cm pHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

1.310.5~8.717

Nam

2017

. VND
191.669.093.311

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phf khftu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich Vl,l mua ngoai
Chi phi khac b~ng ti€n

35.6 ]2.274.561

31.989.8r4.850

4.326.376.835

1.978.6l21.262

197.933.737.420

182.122.9f,5.369

18.625.865.506

448.167.347.633
30

225.593.2~ ~

. THONG TIN KHAc

12.263.7115.025

j

'3 TV

SC

--1.

. NHi'J'NG SVKItN PHAT SINHSAU NGAy KETTHUC NAM TAl cHiNH
Khong eo S\J ki~n tr9ng yeu nao xay ra sau ngay kSt thuc nam tfii chinh dbi hoi dugc di~u chinh hay cong
Bao cao tai chinh rieng nay.

33

'05-""::

~

'iA HUU HI
453.948.3~8.032
~'MTO~

Theo Cong van 56 4433/UB~K-GSDC rigay ?010.6/20 17 cua Oy ban eh(rng kho8.n nha nuac ,da thong ao huy
dang ky Cong ty d\li chung doi yai Cong ty Co phan HASKY do Cong ty khong dap (rng du dieu ki~n la ong ty
d\li chung vi co s61ugng c6 dong thftp hon ]00 nguoi thea quy dinh t\li di€u 36, Nghi dinh 58/2012/ND-dp ngay
20107/20]2 cua Chinh phu.
31

~

6 tren

~

-

------_

c6 PHA.N HASKY
Khu biet thtr cao dp Dinh

CONG TY
Lo 50
Thanh

32

Long, Phuong Tan Blnh,
h6 Hai Duana, Tinh Hili Duon , Viet Nam

Bao cao titi chinh rieng
Cho narn tai chinh k8t thuc naa

3111 12017

. s6 L~U SO SANH
se li~u so sanh la s5 li~u tren Bao cao tai chinh rieng cho Dam tai chinh k8t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 dii
duoc Cong ty TNHH Dich vu Tu vdn Hi chinh K8 toan va Ki~m toan Nam Vj~t kj~m toano

Nguy~n Th] Phuong Thao

Trftn VlinHi~D

Tr§n M~nh Cuong -

Ngiroi l~p

K8 toan tnrong

T6ng Giam <lac

Hai Duong. ngay 08 thdng 03 niim 2018
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IV. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
LIST OF CONTRACTS

JANUARY 1, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY
HASKY GROUP

CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ TRIỂN KHAI
LIST OF CONTRACTS

TT
No.

1

TÊN HỢP ĐỒNG
CONTRACTS

Hợp đồng số 2510/2017/HĐ/SSHASKY về việc cung cấp và thi
công vách kính, cửa kính khối đế

CHỦ ĐẦU TƯ / THẦU CHÍNH
OWNER/ MAIN CONTRACTOR

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
CONTRACT VALUE

Công ty cổ phần xây dựng
Sunshine Việt Nam

61.344 triệu VNĐ

Công ty cổ phần Tháp Nước
Hà Nội

59.271 triệu VNĐ

Tổng công ty xây dựng Hà
Nội

47.254 triệu VNĐ

Công ty cổ phần Sao Ánh
Dương

4.493 triệu VNĐ

Công ty cổ phần Xây dựng
Bảo tàng Hồ Chí Minh

8.363 triệu VNĐ

Tổng công ty Xây dựng Hà
Nội – CTCP

10.058 triệu VNĐ

Công ty cổ phần Nhà ga
Quốc tế Cam Ranh

300.890 triệu VNĐ

Work: Façade and Doors

2

Hợp đồng cung cấp và thi công vách
kính, cửa kính tòa nhà văn phòng,
khách sạn, căn hộ thương mại – số
44 Yên Phụ (Aqua Center)
Work: Façade and Doors

3

Hợp đồng cung cấp và thi công
vách, cửa kính, lan can kính tòa nhà
chung cư N01-T8 Ngoại giao đoàn
Work: Façade and Doors, Handrail

4

Hợp đồng số 020706/2017/HĐ/SAD/HASKY về
việc cung cấp và thi công vách kính
cửa kính khối đế Dự án tổ hợp
thương mại dịch vụ, văn phòng cho
thuê và nhà ở chung cư ADG
Garden
Work: Façade and Doors

5

Hợp đồng số 14/HĐXD/BTHASKY về việc cung cấp thiết bị,
hoàn thiện hệ trần, lam nhôm, tấm
khe nối sàn Dự án Xây dựng mở
rộng trụ sở cục viễn thông
Work: Ceilling and Louvre

6

Hợp đồng số 2000/HĐXDGNT/2016/TCT-KTTT về việc thi
công hoàn thiện kiến trúc công trình
Dự án Xây dựng mở rộng trụ sở cục
viễn thông
Work: Ceiling and Louvre
Hợp đồng 03/2017 – TTHĐ - CRTC

7

Gói thầu BP05: Tường đứng và mặt
dựng Nhà ga hành khách Quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Cam
Ranh

TT
No.

TÊN HỢP ĐỒNG
CONTRACTS

CHỦ ĐẦU TƯ / THẦU CHÍNH
OWNER/ MAIN CONTRACTOR

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
CONTRACT VALUE

Work: Façade, Ceiling and
Aluminium Composite Panel

8

Hợp đồng số 86/2017/ACV-LD về
việc thi công xây dựng công trình và
lắp đặt thiết bị - Giai đoạn 2 Dự án
Mở rộng nhà ga Quốc tế T2 – Cảng
HKQT Tân Sơn Nhất

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

39.148 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

83.135 triệu VNĐ.

Work: Façade and Doors

9

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 245/HĐTC/ACV-LD/MRNGPQ về việc thi công xây dựng
mở rộng Nhà ga và các hạng mục
phụ trợ, thiết kế bản vẽ thi công Dự
án Mở rộng nhà ga hành khách –
Cảng HKQT Phú Quốc
Works: Façade

10

Hợp đồng thi công xây dựng số
20/HĐKT-04-16/AHT-HiDiC+Sado
về việc thi công hạng mục kính mặt
dựng , kính trong nhà, lam nhôm,
lam chắn nắng Dự án Nhà ga hành
khách Quốc tế - Cảng HKQT Đà
Nẵng

Công ty Cổ phần đầu tư khai 210.697 triệu VNĐ.
thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng

Work: Façade and Internal Walls

11

Hợp đồng số 012017/HĐXD/PC/ACV-LD về việc
thi công xây dựng Nhà ga hành
khách, Nhà cơ điện, Nhà để xe ngoại Tổng công ty Cảng hàng
trường, ống lồng cố định dẫn khách
không Việt Nam
Dự án Nhà ga hành khách – Cảng
hàng không Phù Cát

40.596 triệu VNĐ

Work: Façade and Doors

12

Hợp đồng giao thầu phụ thi công
xây dựng công trình về việc cung
cấp và thi công lắp đặt cửa, cửa sổ,
lam, vách kính, nhôm kính Dự án
Mở rộng nhà ga Quốc tế T2 – Cảng
HKQT Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần Xây dựng
và kinh doanh Địa ốc Hòa
Bình

75.243 triệu VNĐ

Công ty CPĐT và xử lý chất
thải công nghiệp Dầu khí
PVEIC

7.754 triệu VNĐ

Work: Façade and Doors

13

Hợp đồng số
09/HĐKT/2013/PVEIC IE-HB về
việc cung cấp lắp dựng cửa đi khung
nhôm và dán film chắn nắng Dự án
Mở rộng nhà ga hành khách T1 –
Cảng HKQT Nội Bài

TT
No.

TÊN HỢP ĐỒNG
CONTRACTS

CHỦ ĐẦU TƯ / THẦU CHÍNH
OWNER/ MAIN CONTRACTOR

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
CONTRACT VALUE

Work: Façade

14

Hợp đồng thi công xây dựng số
223/SH1-KHĐT/HĐKT/2013 về
việc cung cấp lắp dựng cửa đi khung
nhôm và dán film chắn nắng Dự án
Mở rộng nhà ga hành khách T1 –
Cảng HKQT Nội Bài

Công ty Cổ phần xây dựng
Số 1 Sông Hồng

22.974 triệu đồng

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

43.397 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

38.128 triệu VNĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ
suất ăn hàng không Việt
Nam

37.293 triệu VNĐ

Công ty cổ phần đầu tư khai
thác Nhà ga Quốc tế Đà
Nẵng

61.906 triệu VNĐ

Ban Quản lý Dự án 3

59.377 triệu VNĐ

Work: Façade

15

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 055/2015/ACV-LD-TX về
việc thi công xây dựng nhà ga, các
hạng mục phụ trợ, thiết kế bản vẽ thi
công Dự án Nhà ga hành khách –
Cảng HK Thọ Xuân.
Work: Façade, Doors and Civil
works

16

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 04/2015/ACV-VIC-HB-TV
về việc thi công xây lắp và lắp đặt
thiết bị Dự án Sửa chữa, mở rộng
Nhà ga hành khách – Cảng HKQT
Cam Ranh
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works

17

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 11/2016/VinaCS-HASKY
về việc thi công xây dựng và hạ tầng
Dự án cơ sở chế biến suất ăn hàng
không Việt Nam tại CHKQT Nội
Bài
Work: Façade, Doors and Civil
works

18

Hợp đồng số 11B/HĐKT-0316/AHT-HIDIC về việc thi công xây
dựng nhà M&E-Ultilities center dự
án Xây dựng nhà ga hành khách
Cảng HKQT Đà Nẵng
Work: Civil works

19

Hợp đồng thi công RAI/CP12 Quốc
lộ 38 đoạn Quán Gỏi Cầu Yên Lệnh,
Cầu Bún, Cầu Sật Dự án quản lý tài
sản đường bộ Việt Nam
Work: Civil works

TT
No.

20

TÊN HỢP ĐỒNG
CONTRACTS

Hợp đồng kinh tế số
218/2015/HĐKT/VIC-HIDIC về
việc thi công lắp đặt điều hòa không
khí và thông gió Dự án Nhà ga hành
khách – Cảng HK Thọ Xuân

CHỦ ĐẦU TƯ / THẦU CHÍNH
OWNER/ MAIN CONTRACTOR

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
CONTRACT VALUE

Công ty TNHH Liên doanh
Xây dựng VIC

21.506 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

61.586 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

59.172 triệu VNĐ

Tổng công ty xây dựng công
trình giao thông 1 (Cienco 1)

80.539 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

52.161 triệu VNĐ

Cảng HKQT Nội Bài

84.754 triệu VNĐ

Công ty cổ phần Phát triển
đầu tư Thái Sơn

15.232 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

21.786 triệu VNĐ

Work: Civil works

21

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 90/2015/ACV-LD về việc
thi công xây dựng nhà ga, các hạng
mục phụ trợ Dự án Nhà ga hành
khách – Cảng HKQT Cát Bi
Work: Civil works

22

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 01/2015/ACV-HB.VTC về
việc xây lắp và thiết bị Dự án Nhà
ga hành khách – Cảng HK Pleiku
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works
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Hợp đồng số 0156/TCT-KHTT về
việc thi công xây dựng gói thầu số
14 Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
Km1153-Km1212+400 tỉnh Bình
Định
Work: Civil works
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Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 1005/2014/ACV-LN về việc
thi công xây dựng công trình và lắp
đặt thiết bị Dự án Xây dựng Nhà
khách – Cảng HKQT Nội Bài
Work: Civil works
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Hợp đồng số 09/2014/CHKNBHĐXL về việc thi công xây dựng
nhà làm việc thuộc Dự án Xây dựng
nhà làm việc Cảng HKQT Nội Bài
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works
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Hợp đồng số 11/2013/HĐKT/XLHB
-SGT về việc thiết kế, thi công tòa
nhà văn phòng số 8 đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works

27

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 03/2013/ACV-HB-

TT
No.

TÊN HỢP ĐỒNG
CONTRACTS

CHỦ ĐẦU TƯ / THẦU CHÍNH
OWNER/ MAIN CONTRACTOR

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
CONTRACT VALUE

LICOGI13-CCU về việc thi công
cọc, móng nhà ga và cọc, móng
đường tầng Dự án Nhà ga hành
khách – Cảng HK Vinh.
Work: Civil works

28

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 1203/2014/ACV-LN về việc
thi công xây dựng phần thân và các
hạng mục phụ trợ Dự án Nhà ga
hành khách – Cảng HK Vinh.

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

32.406 triệu VNĐ

Công ty Xây dựng 123

8.137 triệu VNĐ

Xí nghiệp cầu 17

18.143 triệu VNĐ

Tổng công ty cảng hàng
không Việt Nam

62.966 triệu VNĐ

Trường Cao đẳng nghề Dầu
khí PVMTC

173.768 triệu VNĐ

Công ty CPĐT Xây lắp Dầu
khí Duyên Hải

30.536 triệu VNĐ

Work: Civil works
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Hợp đồng thi công xây dựng số
41/KTKH/C123-PVC5 về việc thi
công cọc khoan nhồi Dự án Cầu
Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C
Work: Civil works

30

Hợp đồng thi công xây dựng số
2012/HĐKT-VT về việc thi công
cọc khoan nhồi Dự án Cầu Vĩnh
Thịnh trên Quốc lộ 2C
Work: Civil works

31

Hợp đồng thi công xây dựng công
trình số 01/2013/ACV-HTHB về
việc thi công xây lắp Dự án Sửa
chữa Nhà ga hành khách – Cảng
HKQT Phú Bài.
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works

32

Hợp đồng kinh tế số 20/PVMTCPVC5/2011 về việc Khảo sát, thiết
kế và thi công xây dựng Dự án
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí –
Phân hiệu Nghệ An
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works

33

Hợp đồng kinh tế số
12/29/04/2011/HĐKT/PVCDHPVC5 về việc thi công xây lắp Công
trình Tòa nhà khách sạn và văn
phòng cho thuê – Công ty CPĐT
Xây lắp Dầu khí Duyên Hải
Work: Façade, Doors, Aluminium
Composite Panels and Civil works

V. NĂNG LỰC MÁY THIẾT BỊ
MACHINES AND WORKSHOP
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CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY
HASKY GROUP

HASKY GROUP đầu tư xây dựng Nhà máy gia công Nhôm Kính với khuôn viên 5.5ha, tại
Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương. Nhà máy được trang bị hệ thống máy móc hiện đại,
được nhập khẩu từ các hang danh tiếng của Châu Âu.
HASKY GROUP invested in building an aluminum-glass processing factory with 5.5
hectares in Nguyen Giap, Tu Ky, Hai Duong. The factory is equipped with modern
machinery imported from famous European companies.
Đặc biệt, HASKY là một trong số ít các doanh nghiệp gia công Nhôm Kính có thể gia công
được đồng thời cả Nhôm và Kính, cung cấp giải pháp trọn vẹn cho công trình của Quý
khách hàng từ khâu Thiết kế đến các khâu Gia công, Lắp đặt, Bảo hành bảo dưỡng.
In particular, HASKY is one of the few aluminum-glass processing enterprises that can
simultaneously process both Aluminum and Glass, provide complete solutions for your
construction from design to processing, installation, warranty maintenance.
HỆ THỐNG MÁY THIẾT BỊ ĐƯỢC HASKY ĐẦU TƯ TẠI NHÀ MÁY NHÔM KÍNH
LIST OF MACHINES
Dây chuyền Cắt – Mài – Rửa: BOTTERO Italia
Cutting – Grinding – Seaming GLASS LINE: BOTTERO Italia
Dây chuyền Cường lực: GLASTON Finland
Tempering GLASS LINE: GLASTON Finland
Dây chuyền Dán kính an toàn: BOTTERO Italia
Laminating GLASS LINE: BOTTERO Italia
Dây chuyền Hộp kính: BYSTRONIC Germany
Insulating GLASS LINE: BYSTRONIC Germany
Dây chuyền gia công Nhôm tự động: FOM INDUSTRIE Italia
Aluminium Processing LINE: FOM INDUSTRIE Italia
Dây chuyền gia công Nhôm tự động: YILMAZ Turkey
Aluminium Processing LINE: YILMAZ Turkey
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Our complete range
La nostra gamma completa

343 BCS

353

label

Choose your tool:

Cutting system
Taglio

2

BCS

363 BCS

label
label

Scegli il dispositivo:
Peripheral wheel for Low-E coating deletion
Sistema di asportazione Low-E con mola periferica
Vertical axis wheel for Low-E coating deletion
Sistema di asportazione Low-E con mola a tampone

label

Positioning and printing label system
Sistema di stampa e posizionamento etichette
3
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3
4
5

10
11

7

8
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Max cutting speed
Velocità massima di taglio

200 m/min

7874 ipm

Max grinding speed
Velocità massima di molatura

160 m/min

6299 ipm

Max acceleration
Accelerazione massima

6 m/s2

0,61 g

Accurancy
Precisione

± 0.15 mm

± 0.006”

Glass thickness
Spessore vetro

2 ÷ 19 mm

5/64” ÷ 3/4"

Optional glass thickness
Spessore vetro opzionale

2 ÷ 25 mm

5/64” ÷ 1”

Cutting Head
specifically sized rubber diaphragm (membrane)
1 direct gearing of driving motor
1 automatic position presetting for glass thickness
1 0.1 seconds glass approach time
1 “leakless” proportional lubrication system with
two independent reservoirs
1 smooth on 2 mm thin glass but powerful on
25 mm thick one
1

2
3

4

5
6

7

9
10
11

1
1
1
1
1
1
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3

4

5
6

7

8
9
10
11

Bridge
one-piece welded steel frame
high precision guides fitted on pre-machined
surface
single belt motor/pinion transmission
Pulpito dei comandi
steel reinforced cable protection hoses
ergonomic console with physical control buttons
large high definition monitor
on-board optimization and CAD

8

2

Carriage
one-piece aluminum unit
high precision guides fitted on pre-machined
surface
direct gearing of driving motor

Testina di taglio
Controllo della pressione di taglio a membrana
Calettatura diretta asse di controllo testina
Sistema di rilevamento spessore automatico
Tempo di approccio testina 0,1”
Sistema lubrificazione taglio con controllo antigocciolamento
Delicato sul 2 mm ma potente sul 25 mm

Carrello
Monoblocco in alluminio
Guide di scorrimento ad alta precisione installate su
superficie lavorata a macchina
Calettatura diretta asse di movimento carrello
Ponte
Monoblocco di alluminio elettrosaldato
Guide di scorrimento ad alta precisione installate su
superficie lavorata a macchina
Sistema di trasmissione a cinghie singola motore pignone

Pulpito dei comandi
Guaine cavi blindate per garantire la massima protezione
Quadro di comando ergonomico e intuitivo
Monitor ad alta definizione di larghe dimensioni
Software di ottimizzazione e CAD
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Cutting Head
specifically sized rubber diaphragm (membrane)
1 direct gearing of driving motor
1 automatic position presetting for glass thickness
1 0.1 seconds glass approach time
1 “leakless” proportional lubrication system with
two independent reservoirs
1 smooth on 2 mm thin glass but powerful on
25 mm thick one
1

2
3

4

5
6

10

9

7

8

Carriage
one-piece aluminum unit
high precision guides fitted on pre-machined
surface
direct gearing of driving motor
Bridge
one-piece welded steel frame
high precision guides fitted on pre-machined
surface
single belt motor/pinion transmission

Table
high density natural wool felt
9 evenly distributed powerful air cushion system
10 robust natural wood breakout bars
11 interlinked loading lugs with double anti-block
safety system
12 replaceable calibrated thickness wooden panels
laying on pre-machined surface
8

1
1
1
1
1
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Testina di taglio
Controllo della pressione di taglio a membrana
Calettatura diretta asse di controllo testina
Sistema di rilevamento spessore automatico
Tempo di approccio testina 0,1”
Sistema lubrificazione taglio con controllo antigocciolamento
Delicato sul 2 mm ma potente sul 25 mm

Carrello
Monoblocco in alluminio
Guide di scorrimento ad alta precisione installate su
superficie lavorata a macchina
Calettatura diretta asse di movimento carrello

Ponte
Monoblocco di alluminio elettrosaldato
Guide di scorrimento ad alta precisione installate su
superficie lavorata a macchina
Sistema di trasmissione a cinghie singola motore pignone

Piano di lavoro
Feltro ad alta densità in lana
Distribuzione uniforme del cuscino d’aria
Barre di troncaggio in legno naturale
Tasselli di carico con doppio sistema di sicurezza
antiblocco
I pannelli di legno calibrato con feltro sono ancorati su una
superficie lavorata a macchina e completamente sostituibili

7

21
22

20

12

8

Max cutting speed
Velocità massima di taglio

200 m/min

7874 ipm

Max grinding speed
Velocità massima di molatura

160 m/min

6299 ipm

Max acceleration
Accelerazione massima

6 m/s2

0,61 g

Accurancy
Precisione

± 0.15 mm

± 0.006”

Glass thickness
Spessore vetro

2 ÷ 19 mm

5/64” ÷ 3/4"

Optional glass thickness
Spessore vetro opzionale

2 ÷ 25 mm

5/64” ÷ 1”

14

Table
replaceable calibrated thickness wooden
panels laying on pre-machined surface
13 hydraulic tilting with two balanced cylinders
and acceleration ramp
14 independent safety block valve on each cylinder
15 air cushion fan directly fitted to table frame
16 quick shut-off on air inlet
17 table frame with integrated air cushion
distribution
12

17

18
19
20
21
22

Controls Architecture
on-board but repositionable electrical cabinet
steel reinforced cable protection hoses
ergonomic console with physical control buttons
large high definition monitor
on-board optimization and CAD

15

16

13

19

Piano di lavoro
I pannelli di legno calibrato con feltro sono ancorati
su una superficie lavorata a macchina e
completamente sostituibili
13 Sistema di basculamento con due cilindri idraulici
con valvole di bilanciamento e rampa di accelerazione
e decelerazione controllata
14 Valvole di sicurezza indipendenti montate su ogni
singolo cilindro
15 Ventilatore per il cuscino d’aria installato direttamente
sul telaio basculante
16 Sistema di chiusura rapida del ventilatore
17 Sistema di distribuzione del cuscino d’aria
direttamente integrato nella struttura del tavolo
12

18

18

19

20
21
22

Pulpito dei comandi
Quadro elettrico riposizionabile per pulizia e
manutenzione
Guaine cavi blindate per garantire la massima
protezione
Quadro di comando ergonomico e intuitivo
Monitor ad alta definizione di larghe dimensioni
Software di ottimizzazione e CAD
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label
Processing tools
Utensili
Peripheral wheel for Low-E coating deletion
Sistema di asportazione Low-E con mola periferica
Sistema ad alte prestazioni per l’asportazione
superficiale su vetro Low-E con mola periferica
diametro 200 mm. La soluzione ideale per grandi
lavorazioni di vetro basso emissivo grazie alla massima
velocità di lavoro di
160 m/min anche su vetri strutturali.

L

High Performance System for the Edge Deletion of
Low-E coating with 200 mm diameter peripheral
wheel. The ideal solution for large Low-E edge deletion
needs thanks to the max 160 m/min processing speed
on structural glazing too.

label

Vertical axis wheel for Low-E coating deletion
Sistema di asportazione Low-E con mola a tampone
Il sistema di asportazione superficiale su vetro Low-E
con mola a tampone può lavorare ad una velocità fino
a 80 m/min ed è quindi compatibile con moderate
produzioni di vetro basso emissivo.

E

Edge Deletion of Low-E coating with Vertical Axis
Wheel operating at up to 80 m/min speed and
therefore compatible to moderate edge deletion
requirements.

label
Positioning and printing label system
Sistema di stampa e posizionamento etichette
Il sistema di etichettatura automatica è la migliore
soluzione per ottenere la rintracciabilità (libera da
errori umani) del vetro e conseguentemente la
più efficiente organizzazione delle post lavorazioni
all’interno dell’azienda.
The Automatic Labeling System is the best solution for
obtaining the identification (free from human errors)
of the glass and consequently the most efficient
organization of post-processes within the factory.
.
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P

Layout
353 BCS REGULAR

353 BCS JUMBO

631 CBF Loader + 343 BCS Regular + breakout table

630 CBM Loader + 343 BCS Jumbo + breakout table
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Le immagini riprodotte sul presente catalogo e i dati contenuti hanno puro valore indicativo
e in nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte della Bottero S.p.A. Per ragioni
fotografiche il prodotto è spesso ripreso completo di accessori che non fanno parte del corredo
standard della macchina.

BOTTERO S.p.A. - via Genova 82 - 12100 Cuneo - Italy
Tel. +39 0171 310611 - Fax +39 0171 401611
flatglass@bottero.com

www.bottero.com

FMC001112 - Rev. 1

The images and data in this catalogue are only indicative and never override the contract
engagement of Bottero S.p.A. For photographic reasons the products is often shown complete
with accessories that are not part of the standard equipment of the machine.

Glaston | Flat Tempering

RC350™

®

Glaston is a globally operating company and a preferred partner in
glass processing technology, providing high quality machines, software and services.
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RC350™ – Strong productivity
by multiple innovative solutions
Low operating costs
with impressive tempering system
Glaston RC350™ is designed to meet today’s heavily competed
tempering business, where high production capacity and wide glass
application capability with a constant need to lower operating costs
are necessities.
RC350™ overcomes this challenge by incorporating multiple innovative
solutions that support high-yield production without any delays caused
by a lack in machine capability.
The Vortex Plus™ (standard) and Vortex Pro™ (option) convection
systems, the cornerstones of RC350™, provide an impressive way
to produce a wide application range of quality glass easily and with
minimal energy consumption.
This is an opportunity to overcome business challenges with the
advantageous features of RC350™. Glaston will support you with
renowned know-how and decades of experience to provide:
■■ High yield and wide capability
■■ Energy efficiency

■■ Ease of use for quality-oriented production

Comprehensive expertise
in safety glass processing
Glaston is known as the reliable
safety glass machinery brand for the
architectural, solar, appliance and
automotive glass industries. Glaston
has delivered over 2,500 safety glass
production lines to more than 70 countries
during its over 40 years of operation.

High
capability

Energy
efficiency

Ease of use
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high capability

High yield &
wide capability
Constant and secure yield –
no delays

The most accurate heating
control for a wide capability

In the RC350™ design, careful attention
has been paid to the stable temperature
balance inside the furnace to provide
constant and secure yield of the entire
tempering line. Stable temperature
balance means minimal loading delays and
maximal loading bed utilization, which both
increase total line throughput considerably.
In the long run, this kind of constant high
yield lowers your operating costs as well.

Our patented innovations, the Vortex Plus™
and Vortex Pro™ convection systems,
constitute the very heart of RC350™.
Both are based on thoroughly planned
convection nozzle composition. But the
real key for accurate heating control
comes from the unique controllability of
the nozzles. In addition to high yield, this
enables a wide capability in production,
both much needed in todays’s tempering
business.

Vortex Plus™ (standard)

Vortex Pro™ (option)

Process all temperable
Low-E coatings

PATENTED

Vortex Plus™ provides remarkably precise
convection profiling and uniform heat
transfer by controlling the convection
nozzles in groups. Vortex Pro™ lifts the
controllability to a level that has not
been possible until now. It controls each
convection nozzle independently, enabling
thermal profiles to be adjusted to any
pattern. Both systems are excellent tools to
process all temperable Low-E coatings.

<< Image
RC350™ with Vortex Pro™ is able to reach
ultimate end product quality. Images on
the left are thermal profiles taken from
actual production with 2.8 mm clear glass
(1300 x 1300 mm). The first image shows
the ability to heat the glass with uniformity
never seen before. Distortion, break
pattern and iridescence are all improved.
< Image
The edges can be cooled precisely relative
to the center of the glass. This longstanding goal of precise control has just
been realized for the first time and is
unique in the glass tempering industry.
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energy efficiency

Join the era of
“green tempering” with RC350™
The absolute minimum use
of the convection compressor

Intelligent quench solutions
minimize energy consumption

Highest quality insulation,
unique furnace split line design

Thanks to its low convection compressor
usage and efficient convection nozzle
design, RC350™ greatly minimizes the
energy consumption needed in the heating
process. The nozzles are designed to create
a highly effective air flow by using only a
light breath of air.

The RC350™ design incorporates
intelligent quench solutions in which
operation is possible with minimal blower
power without making any compromise
in the quality. This is achieved by using
an intelligent pressure-direction system
with a divider damper system inside the
air division box. This patented feature
decreases the installed power and has a
direct effect on your electricity bill.

When the furnace opening line is situated
in the middle of the drive system roller
line, insulating material starts to crumble
and crack in production. This enlarges the
insulating cleavage and causes energy
loss.

Vortex Plus™ further decreases the energy
consumption by controlling the convection
nozzles in groups while minimizing the
external convection needed.
Vortex Pro™ brings the use of compressed
air to an absolute minimum, because the
convection is able to follow the glass and
target the heat only where the glass is and
only when needed.

The RC350™ blower motor is also equipped
with a variable frequency drive (VFD),
which further decreases the total energy
consumption (see the diagram below).

Power / kW

Quench blower
with VFD
Quench blower
without VFD
Heating

Savings > 30%
0

20

40
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140

160

180
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Glaston is the only supplier to provide a
furnace opening line that is placed above
the rollers. This provides a more compact
construction and decreased energy
consumption by greater heat sealing.
RC350™ is also equipped with the highest
quality insulation materials for maximum
durability. The intelligent split line design
increases insulating material lifetime even
more.

Image on the upper left
This is what it means when the convection
is able to follow the glass and target the
heat in any way you desire. In addition to
energy efficiency, RC350™ with Vortex
Pro™ can effectively reduce heat from the
leading and trailing edges on all glasses
by minimum use of compressed air. This is
an example of a demanding 4 mm soft coat
Low-E glass. Vortex Pro™ greatly assists
in controlling edge lift.

ease of use
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Easy and carefree,
yet high quality production
Automatic roller heat control
raises production quality

Control your entire process
with just one click!

Minimal operator input
with automatic heating profiles

Furnace rolls conduct heat to the glass. So
without roller heat control, this leads to
uneven heat transfer, and on to poor glass
quality.

A well-designed automation system and
user interface are top priorities nowadays
in flat tempering production. Considerable
effort has been invested in RC350™ to
guarantee the easiest user experience in
the glass industry. The top-of-the-line
iControL Dynamics™ automation system
provides the best PLC control in the
market.

The dynamic load pattern (DLP) recognition
system is one of the Vortex Pro™ heating
system’s user-friendly features. DLP
determines the glass size, shape and
location precisely before it enters the
furnace. The information gathered enables
the computer program to determine areas
requiring additional convective heat. Most
heating profiles are automatically selected
by the system, requiring minimal operator
input.

RC350™ solves this problem with an
automatic roller heat control (RHC) system.
RHC is based on roller temperature
control with an accurate measurement
system assembled underneath the furnace
rollers. The system transmits roller heat
information to the furnace control system
and automatically adjusts the bottom heat
level to balance the roller temperatures.
RHC eliminates any roller heat disturbance
and helps operators raise glass production
quality to a higher level easily and reliably.

Top user-friendliness is achieved with
a human machine interface (HMI)
touchscreen featuring a multilingual user
interface. Easy recipe sharing and fast
furnace adjustments are some of the many
features that make furnace operations
easier than ever.

Set roller heat level
Heater firing
Roller temperature

World-class materials
provide decades of production
All the RC350™ materials and production
techniques guarantee years of carefree
operation. A modular frame construction is
of state-of-the-art design, which provides
a durable platform for flat tempering
operations.
The best and most accurate production
technologies are used, including precision
machining, high-quality steel work and
welding that comply with the highest
quality standards.

DLP helps operators use the most suitable
heating setting for their daily production.
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Glaston – Services
for a lifetime
Service agreements

Spare parts

Service work

GlastonMove

Training and consultation

Software and machinery upgrades

We are at your service
Glaston provides global service network
support to further promote your continuous
production with RC350™. For more
opportunities, please contact your nearest
Glaston office.

www.glaston.net/services
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RC350™ –
key figures
Main dimensions of the Glaston RC350™
GLASTON
RC350™

Total length
[mm]

Total width
[mm]

Total height
[mm]

Blower room dimensions
L x W x H [mm]

Glaston RC350 – 2448

22800

6600

3100

6300 x 5000 x 4000

Glaston RC350 – 2860

28000

7000

3100

9000 x 6500 x 4000

Technical capabilities of the Glaston RC350™
Capacity (loads/h) /
glass thickness, clear float*

Installed power

Average
process
power***

GLASTON
RC350™

Loading area =
maximum sheet
size W x L [mm]

Minimum glass size
W x L [mm]

4

5

6

10

12

19

Heating and
drives [kW]

Blowers**
[kW]

Total
[kW]

[kVA]

RC350 – 2448

2400 x 4800

100 x 500 (100 x 250)

24

19

16

9

7

4

862

315

1177

564

RC350 – 2860

2800 x 6000

100 x 500 (100 x 250)

24

19

16

9

7

4

1215

500

1715

793

* According to ANSI Z97.1-2009, GB 15763.2-2005 and EN 12150-1:2000 standards. Capacities are based on 65% loading area utilization with glass size
865 mm x 1930 mm. Final production rates depend on float glass and edge work quality.
** Blower powers are based on 3.8 mm tempering capability according to ANSI Z97.1-2009, GB 15763.2-2005 and EN 12150-1:2000 standards.
5 mm or 6 mm blower configuration will decrease the installed power and average process power.
*** Average process power calculated with 4 mm clear glass, 65% loading area utilisation according to EN 12150-1:2000 standard.

Advantages at a glance
High yield & wide capability

Energy efficiency

■■ Constant and secure yield – no

■■ Patented, innovative one-blower

■■ Patented Vortex Plus™ and

■■ Vortex Plus™ and Vortex Pro™

delays

Vortex Pro™ convection systems
for the most accurate heating
control
■■ Processes all temperable
Low-E coatings

system

systems concentrate convection
only where the glass is
■■ Best furnace insulation in the
market

Ease of use

■■ iControL Automation™ for

the best and easiest user
experience in the glass industry
■■ Minimal operator input with
Vortex Pro™ together with RHC
and DLP systems
■■ Glaston reliability with global
service network support

As a globally operating company, Glaston serves
its customers worldwide in over 20 locations.
For more information on Glaston, please call
+358 10 500 500 or visit www.glaston.net.

NOTE: Images shown in this brochure are indicative and dependable on the level of equipment. Models may differ from the pictures shown.

Glaston is a leading glass technology
company. Its portfolio ranges from
pre-processing and safety glass machines
to software solutions and services.

SUSTAINABLE
GLASS PROCESSING TECHNOLOGY

Glaston takes into account the entire lifecycle
of its machines. One key issue is to design and
manufacture the constructions to tolerate heavy use.
Upgrades and relocations also extend the lifetime of the
machine in the marketplace. Special attention has been
paid to the recyclability of materials, particularly
to wearing components and parts.

© 2012 Glaston Corporation

Glaston RC350™ EN 08/2012 Sektori/Markprint

www.glaston.net
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BOTTERO
EXPERIENCE
Since the first line in 1989, Bottero has always been partner of Companies worldwide for laminated glass production.
In 25 years, Bottero has reached and mantained an undisputed technological leadership in laminated glass process, serving all the multinational Companies and developing top-performance
devices for maximum productivity and highest quality.
Today, all this know-how is available also in custom size production at an affordable price. Because quality is not a compromise!
25 years of experience
52 lines worldwide
Complete process know-how
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1st
LES

1st Bottero LamiLine
LES glass size
Automatic PVB unwinding (6 rolls)
Manual PVB trimming
Output glass cycle time = 60s

Cycle time 52s
JS/LES glass size
Minor quantity of small pieces
Automatic PVB unwinding 10 rolls
Automatic PVB trimming
Interleaved PVB

<
60s

06
89
1989

1990

02
00
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

09
95

1st
JS

1st Bottero JS LamiLine
JS/LES glass size
Automatic PVB unwinding
Automatic PVB trimming
Hydraulic nip rolls
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1st Bottero Flex LamiLine
Custom size line
New automation design

1st
Flex

Cycle time 38s
Fully-Auto solution
with robots

07
10
2003

2004

2005

2006

2007

02
04

45s

2008

2009

2010

2011

<
40s

11
15
2012

2013

2014

2015

2016

2017

05
13

Cycle time 45s
JS/LES glass size
New generation equipment
New Auto PVB unwinding
New auto PVB trimming
Stacker machines

Flex
2.0

Flex LamiLines 2.0
New generation equipment
7 lines installed in 12 mouths

9

413.indd 9

14/09/16 11:59

10

413.indd 10

14/09/16 11:59

WHY
CHOOSING
US?
Bottero flex Lamilines are the most advanced custom size laminated assembly systems in the
market today.
The nip rolls and Ovens which are provided as standard are the same ones running all over the
world by the most important glass manufacturers.
The IR oven and the patented mechanical press system on the nip rolls are only two of the several
patents and innovation which guarantees the best final result of the lamination process.
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Ovens

Nip-Rolls

Oven modules are equipped with IR lamps and upper/lower full convection system (forced air) to allow
every kind of glass (coated, tempered, multiple layers) to be perfectly pre-laminated.
Upper lamps are adjustable in height, to give an extra regulation to manage both thin laminated glass
and special glasses such as multiple layers or tempered, requiring a special recipe.

Nip-rolls from Bottero are specifically designed to guarantee com
kind of glass shape and dimension. The mechanical torsion bar de
able to press in a uniform way from the center to the edges of ea
pre-laminated glass.
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Software

ed to guarantee complete flatness of the pressing surface, for each
hanical torsion bar device, and the high-pressure press system are
er to the edges of each nip roll, thus giving a perfect result to the

By means of HMI panels along the line, all the main functions and parameters are easily adjustable.
In the assembly area, a main panel allow to manage the recipes and main data of the line in real time.
The remote assistance device, standard on each flexlami line, allows Bottero service to remotely connect to the line all over the world
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SOLUTIONS
Bottero is producing laminated glass lines both for stock sheets high capacity production and for
the custom market of cut to size laminated glass.
These lines are capable of easily manufacturing different product types irrespective of dimensions, shape and make-up. This key factor is achieved by implementing a strategy focusing on
quality, reliability and total flexibility of the manufacturing plant.
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Semi-Auto Solution

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Entry Level Solution
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Fully-Auto Solution

A

02

03

01 Manual loading

08 Nip-rolls

02 Washing machine

09 Manual unloading

03 Squaring conveyor

A

Automatic loading

04 Overhead transfer

B

Overhead PVB Storage

05 Assembling conveyor

C

Automatic PVB triming

06 PVB storage

D

Automatic Unloading

07 Oven

04 05

B

C

07

08

D

Available configurations

In-Line configuration

U configuration
17
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UNIQUE
FEATURES
Flex lami-line is equipped with the most advanced solution for the pre-lamination process as
the nip roller with anti-torsion system and the forced air convection furnaces. Besides it can be
easily adapted according to customer needs with optional and accessories as automatic loader,
additional PVB rolls, automatic PVB foil application, cutting and trimming…
Bottero is capable to provide the complete turnkey package including autoclave, climatic room
and all the needed accessories.
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Washing System

Squaring & Glass Positioning

Totally stainsteel
Ready for Low-e
Antistatic system
Up to 12 m/min of washing speed

Mechanical reference for both sides
Automatic shape squaring & positioning
Automatic suction cups exclusion
High accuracy & repeatability of plates positioning
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Assembling
Automatic film cutting according to plate length
Servo assisted laying task to avoid film stretch
Multi laying
PVB rolls positions from 3 to 30

oning
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Assembling Area Configurations

Standard Solution

22

413.indd 22

14/09/16 12:00

Advanced Solution
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Nip-Rolls
Heavy mechanical system
Advanced rolls design
Full pressure distribution and parallelism between rolls independently to
the width of plates
Symmetrical design of the roll

24
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Heating Area
Modularity design
Easy customization
Vertical adjustment of the upper lamps for process tuning
Forced air with reserved fans for each side
Lamps driven according to the glass tracking
Independent tuning of each IR lamp
High efficiency IR lamps
Up to 50% of energy saving
High insulation & Easy maintenance
Full temperature distribution
Patent system to adjust the upper IR lamps
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Assembling Area Configurations

Main Oven
2 modules

Nip-Roll
#1

Main Oven
3 modules

Nip-Roll
#1

Pre-Oven Nip-Roll
#1

26
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e-Oven Nip-Roll
#1

Main Oven
2 modules

Nip-Roll
#2

Pre-Oven Nip-Roll
#1

Main Oven
3 modules

Nip-Roll
#2
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Line Supervision
Touch panels along the line
Full control of line & process
Production based on recipes concept
Remote connection included in basic solution
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OPTIONS
Bottero Flex Lamilines offer come with a set of options to fullfill all the most common requirements of the laminated glass industry.
Automatic features, increased productivity and reporting and supervision system are the biggest
differentials of the Bottero proposal.
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Automatic Laying System

Autoclave & Services

Patendted system
PVB stretch-free device

In cooperation with all main suppliers
Turn-key contractor

Automatic Trimming

Clean Room

Task operator free
Automatic thickness adjustment
High performance cutting wheels with special shape
Automatic trimming starting from 22.1

High performance Clean room for interleaved PVB
20°C and 25% of relative humidity
Energy saving
Integrated data management

Automatic Handling
AIR/TIN side loading & unloading
Automatic spacers management
Repacking functionality
Heavy load

Software Packages
Reporting system
Job optimizer
Customized solution for ERP integration
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TECHNICAL
FEATURES
From small glasses to big sheets, a Bottero Flex Lamiline is a modular system which is completely
configurable, according to each customer needing.
Most of the options and the upgrade can be added even later with a simple and effective intervention.
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Technical Features

Glass sizes (min)

350 x 180 mm (14” x 7”)

Glass thickness

3 - 19 mm (8/64” - 48/64”)

Type of glass allowed

Float
Low-e
Tempered
Coated

Glass thickness output (MAX)

100 mm (4”)

Glass weigth output (MAX)

1350 kg

Interlayers thickness

0,38 mm
0,76 mm
1,14 mm
1,52 mm

Type of interlayers allowed

Interleaved PVB
EVA
SentryGlass Plus®

(1/64”)
(2/64”)
(3/64”)
(4/64”)
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Most Common Sheet Dimensions

min glass sizes
350 x 180 mm
(14” x 7”)

MAX common size
4000 x 2600 mm
(157” x 102”)

MAX common size
5000 x 2600 mm
(197” x 102”)

MAX common size
6000 x 2600 mm
(236” x 102”)

MAX common size
4000 x 2800 mm
(157” x 110”)

MAX common size
5000 x 2800 mm
(197” x 110”)
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X common size
0 x 2800 mm
197” x 110”)

MAX common size
6000 x 2800 mm
(236” x 110”)

MAX common size
5000 x 3300 mm
(197” x 130”)

MAX common size
6000 x 3300 mm
(236” x 130”)

MAX size
On demand
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8000 mm

Overall Dimensions

13500 ÷ 19500 mm
34000 ÷ 45500 mm
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14500 ÷ 15500 mm

8500 ÷ 11500 mm
21000 ÷ 26000 mm
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EN
The images and data in this catalogue are only indicative and never override the contract engagement of Bottero S.p.A.
For photographic reasons the products is often shown complete with accessories that are not part of
the standard equipment of the machine.
DE
Die Bilder und Daten auf diesem Katalog sind nur bezeichnend und stellen keinen Kaufvertrag
seitens Bottero S.p.A. dar.
Aus fotografischen Gründen wird das Produkt oft mit zusätzlichen Zubehörteilen gezeigt, die nicht
zur Standard Ausrüstung der Maschine gehören.
FR
Les images et renseignements dans ce catalogue ont une valeur purement indicative et ne représentent aucun engagements contractuels de la part de Bottero S.p.A. Pour raisons photographiques le
produit est souvent présenté avec des accessoires supplémentaires, non prévus sur les machines
standards.
IT
Le immagini riprodotte sul presente catalogo e i dati contenuti hanno puro valore indicativo e in
nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte della Bottero S.p.A.
Per ragioni fotografiche il prodotto è spesso ripreso completo di accessori che non fanno parte del
corredo standard della macchina.
SP
Las imágenes mostradas en el catalogo, así como los datos contenidos en este, tienen un valor indicativo y en ningún caso constituyen un compromiso contractual por parte de Bottero S.p.A.
Por motivos fotográficos el producto es a menudo presentado con unos opcionales que no forman
parte del equipamiento estándar de la máquina.
PR
As imagens neste catálogo e os conteúdos dos dados tem valor indicativo, e em nenhum caso representam característica de contrato da parte da Bottero S.p.A.
Por motivos fotográficos o produto é muitas vezes fotografado completo de acessórios que não
fazem parte da máquina standard.

Bottero S.p.A.
Via Genova n.82 12100 Cuneo Italy
Phone +39 0171 310611
www.bottero.com
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Because we care

B’COMFORT
YOUR ENTRY INTO THE WORLD
OF I.G. MANUFACTURING.

The start-up solution in automated insulating glass production
• Automatic vertical manufacturing line for the
production of up to 800 gas filled I.G. units per shift
• Various additional options available
• Easy to use due to intuitive operator controls
• Outstanding reliability and excellent cost/
performance ratio

• All on one line – rectangular, shaped and from 1- up
to 3-sided stepped, gas filled I.G. unit manufacturing
• Process stability through
– Automatic manufacturing control of stepped I.G. units
– Automatic detection of low-E glass coating

EFFICIENT. RELIABLE. DURABLE.
High quality system components for maximum efficiency

The Bystronic glass B’COMFORT offers high quality gas filled I.G. unit
manufacturing with an excellent cost/performance ratio. Due to the high
productivity of the B’COMFORT, an output of up to 800 gas filled I.G.
units can be achieved per shift. The excellent quality of the components
results in reliability and long service life. The B’COMFORT includes
numerous components as standard and various additional options.

OPTION
GLASS LOADING

OPTION
EDGE DELETION

STANDARD
GLASS WASHING

• Safe separation of glass plates from the
stack by special, swivel arm movement
• Application of heavy glass plates up
to 200 kg
• Flexible adaption to different application
conditions

• Continuous, automatic coated glass
edge deletion
• Automatic dressing of grinding wheel
• Automatic wheel speed control
• Multiple-path edge deletion for
widths > 10 mm

• Continuous cleaning and drying of all
kinds of glass plates
• Three separate brush-pairs for
optimum cleaning
• External drives for easy maintenance
• Electronic rotation speed control for
low-E glass

Because we care

Illustration with optional features

STANDARD
INSPECTION AND FRAME
POSITIONING

STANDARD
ASSEMBLING, PRESSING
OPTION GAS FILLING

• Total visual glass surface monitoring  
• Contrasting lighting for fast and
efficient glass plate inspection
• Automatic height adjustment
accommodates glass dimensions
• Program-controlled vertical and
horizontal frame positioning girder

• Automatic assembling and pressing of
I.G. units
• Processing of various dimensions and
spacer widths in any sequence
• Quick gas filling system with
consistent, high gas filling capability
• Electronic pressing power control

OPTION
AUTOMATIC SEALING
• Continuous, automatic I.G. unit
sealing with different formats and
dimensions
• Fast, volume-controlled dosing system
• Homogeneously sealed corners via
nozzle/spatula system
• Hard- and software adaption for
sealing depths up to 20 mm

Because we care
STANDARD VERSION:
• Glass washing
• Inspection and frame positioning
• Assembling and pressing

+

OPTION 5 TILT TABLE
Smooth I.G. unit transportation into
horizontal position for manual sealing
OPTION 6 AUTOMATIC SEALING
Continuous, automatic sealing of I.G.
OPTION 7 SHAPE PROCESSING
Processing of a great variety of shaped
formats
OPTION 8 STEP PROCESSING
Processing of up to 4-sided stepped,
rectangular I.G. units without gas filling

TECHNICAL DATA

B’COMFORT

B’COMFORT WITH GAS

Working height

2.30 m / 2.70 m

2.30 m / 2.70 m

Processable dimensions

min. 190 x 350 mm

min. 190 x 350 mm

Using one-step pressing

up to 3500 mm length

up to 3500 mm length

Using two-step pressing

up to 5000 mm length

up to 4500 mm length
without gas filling

Processable dimensions
of glass loading (Option 2)

min. 340 x 420 mm
max. 2000 x 2000 mm

min. 340 x 420 mm
max. 2000 x 2000 mm

Insulating glass thickness

12 – 60 mm

12 – 60 mm

Glass thickness

3 – 15 mm

3 – 15 mm

Spacer width

6 – 24 mm

6 – 24 mm

Conveyor speed

48 m/min

48 m/min

Vertical frame setback

up to 250 mm

up to 250 mm

Types of I.G. units

• Rectangular

units
• Shaped units
• Double units
• Triple units
• 1- up to 4-sided stepped double units

- Rectangular units
- Shaped units
- Double units
- Triple units
- 1- up to 3-sided stepped double units

Processing of low-E glass

•

Soft- and hard-coated
• Automatic detection of coating

- Soft- and hard-coated
- Automatic coating detection

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com

Errors and technical modifications reserved 05.15

OPTION 1 AIR FLOAT CONVEYORS
Gentle glass transportation without
aerial touching
OPTION 2 GLASS LOADING
Automatic glass loading to the I.G. line
OPTION 3 EDGE DELETION
Continuous, automatic coated glass
edge deletion
OPTION 4 GAS FILLING
Quick gas filling system with consistent
high gas filling capability

ARGO

ARGO

ARGO

Centro di lavoro
a 3 assi controllati
+ elettromandrino
con posizionamento
pneumatico (0°/90°/180°)
3-axis CNC machining centre+electrospindle
with pneumatic placement (0°/90°/180°)
Centre d’usinage à 3 axes contrôlés+électrobroche
avec positionnement pneumatique (0°/90°/180°)
Centro con 3 ejes controlados + electromandril
con colocación neumática (0°/90°/180°)
3-achsiges Bearbeitungszentrum + Elektrospindle
mit pneumatischer Bewegung (0°/90°/180°)
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ARGO
IT

UK

Il centro di lavoro Argo è stato progettato per eseguire lavorazioni di
foratura e fresatura su profilati in alluminio o acciaio. Le specifiche
meccaniche di questo moderno centro di lavoro e del suo sistema di
lavoro ne consentono l’impiego economico nella produzione di singoli
pezzi, di serie limitate o medie con una elevata produttività e precisione. Disponibile nelle versioni:

The Argo machining centre has been designed to per form boring and
milling work on aluminium or steel profiles. The mechanical specifications of this modern machining centre and of its control system provide
economical use in the production of single pieces, limited or medium
series with high productivity and precision. Version available:

_ Argo40RM (85RM, 100RM, 115RM)
_ Argo70RM (85RM, 100RM, 115RM)

_ Argo40RM (85RM, 100RM, 115RM)
_ Argo70RM (85RM, 100RM, 115RM)

La struttura è costituita da un basamento nella cui parte posteriore
scorre un montante. Entrambi realizzati in acciaio elettrosaldato vengono sottoposti ad una accurata stabilizzazione dopo ogni fase di lavoro per assicurare l’assenza di tensioni interne e sono dimensionati
in modo tale da garantire stabilità e precisione durante le lavorazioni.
Disponibile anche in versione carterizzata.

The structure is made of a machine bed with a sliding carriage in its
rear section. Both are in electrowelded steel duly stabilised after each
work phase to ensure that there is no interior tension; they are sized to
guarantee stability and precision during machining operations.
Available in versions with integral guard system.

F
Le centre de travail Argo a été conçu pour effectuer des opérations de
perçage et fraisage sur de profilés en aluminium ou acier. Les spécifications mécaniques de ce centre de travail moderne et de son système
de contrôle permettent un emploi économique dans la production de
pièces individuelles, de séries limitées ou moyennes avec une haute
productivité et précision. Disponible dans les versions:
_ Argo40RM (85RM, 100RM, 115RM)
_ Argo70RM (85RM, 100RM, 115RM)
La structure est constituée à partir d’ une base dans laquelle la partie
postérieure glisse sur le support. Tous les deux réalisent en acier travaillé par electro soudure. Après chaque phase du travail les morceaux
viennent stabilisent afin d’ assurer l’ absence des tensions intérieures
et sont aussi déterminent les proportions dans la manière de garantir
la stabilité et la précision pendant le travail.
Disponible dans la version carterisée.

Magazzino 6 posti / 6 tools magazine / Magasins à 6 places / Werkeugmagazin mit 6 Plätzen / Almacén de 6 puestos
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E
El centro de mecanizado Argo ha sido proyectado para efectuar trabajos de taladrado y fresado en perfiles de aluminio y
acero. Las características mecánicas de este moderno centro
de mecanizado y de su sistema de control consienten su empleo económico para la producción de piezas únicas, de series limitadas o medianas con un alta productividad y precisión.
Se produce en las siguientes versiones:
_ Argo40RM (85RM, 100RM, 115RM)
_ Argo70RM (85RM, 100RM, 115RM)
Las estructura consiste en una base por detrás de la cual pasa
un montante. Ambos están fabricados en acero electrosoldado y han sido sometidos a una atenta estabilización tras cada
fase de elaboración de manera que puedan garantizar la ausencia de tensiones internas y sus dimensiones aseguran una
gran estabilidad y precisiòn durante las mecanizaciones.
Disponible en la versión con cárter.

D
Das Bearbeitungszentrum Argo dient zum Ausführen von Bohrund Fräsbearbeitungen auf Aluminiumoder Stahlprofilen. Dank
seiner mechanischen Eigenschaften und seines Steuersystems eignet sich dieses moderne Bearbeitungszentrum für
den wirtschaftlichen Einsatz bei der Produktion von Einzelteilen, sowie von begrenzten oder mittelgroßen Serien mit einer
hohen Produktivität und Präzision. Lieferbar in den Versionen:
_ Argo40RM (85RM, 100RM, 115RM)
_ Argo70RM (85RM, 100RM, 115RM)
Der Maschinenaufbau besteht aus einem Ständer auf dessen Rückseite ein Aggregatsträger läuft. Es handelt sich dabei um Elektroschweißkonstruktionen die, in allen Phasen der
Fer tigung, sorgfältig stabilisier t wurden, um absolute Spannungsfreiheit zu garantieren. Ihre großzügigen Abmessungen
garantieren dauer hafte Stabilität und Bearbeitungspräzision
unter jeder earbeitungsbelastung.
Verfügbar mit Vollverkleidung.
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Campi di lavoro
Working areas / Champs de travail / Campos de trabajo / Arbeitsbereich

1

Campo di lavoro Y- Z con elettromandrino a 90° e
Working areas Y- Z with electrospindle 90° and
Champs de travail Y- Z avec électrobroche 90° et
Campos de trabajo Y- Z con electromandril 90° y
Arbeitsbereich Y- Z mit Elektrospindle 90° und

Lunghezza utensile
Tool length
Longueur outil
Longitud herramienta
Länge der Werkzeuge

2

3A

Campo di lavoro Y-Z con elettromandrino a 90° e 90°/180°

Lunghezza utensile
Tool length
Longueur outil
Longitud herramienta
Länge der Werkzeuge

90°/180°
90°/180°
90°/180°
90°/180°
90°/180°

Campo di lavoro Y- Z con elettromandrino a 0°/90° e 90°/180°
Working areas Y- Z with electrospindle 0°/90° and 90°/180°
Champs de travail Y- Z avec électrobroche 0°/90° et 90°/180°
Campos de trabajo Y- Z con electromandril 0°/90° y 90°/180°
Arbeitsbereich Y- Z mit Elektrospindle 0°/90° und 90°/180°

Lunghezza utensile
Tool length
Longueur outil
Longitud herramienta
Länge der Werkzeuge

Campo di lavoro Y- Z Argo 70 con elettromandrino a 90°
Working areas Y- Z Argo 70 with electrospindle 90°
Champs de travail Y- Z Argo 70 avec électrobroche 90°
Campos de trabajo Y- Z Argo 70 con electromandril 90°
Arbeitsbereich Y- Z Argo 70 mit Elektrospindle 90°

3B
IT
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Fig. 1

Campi di lavoro
Asse X - Argo40RM

Fig. 2

Campi di lavoro
Asse X - Argo70RM

Campo di lavoro Y-Z Argo 70 con elettromandrino a 90°

Fig. 3

3C

Campo di lavoro Y-Z con elettromandrino a 0°/90° e 90°/180°

Campi di lavoro
Assi Y e Z - Argo40RM/70RM

UK

Working areas
X Axis - Argo40RM

Working areas
X Axis - Argo70RM

Working areas
Y and Z Axis - Argo40RM/70RM

F

Champs de travail
Axe X - Argo40RM

Champs de travail
Axe X - Argo70RM

Champs de travail
Y and Z Axis - Argo40RM/70RM

E

Campos de trabajo
Eje X - Argo40RM

Campos de trabajo
Eje X - Argo70RM

Campos de trabajo
Eje Y e Z - Argo40RM/70RM

D

Arbeitsbereiche
X Achse- Argo40RM

Arbeitsbereiche
X Achse- Argo70RM

Arbeitsbereiche
Y und Z Achsen - Argo40RM/70RM

IT

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Caractéristiques techniques
Caracteristìcas técnicas
Technische Merkmale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Argo 40RM

CORSE ASSI
Asse X Corsalongitudinale
Asse Y Corsatrasversale
Asse Z Corsaverticale
Rotazione elettromandrino

Argo 70RM

mm
4.390
7.030
mm
1.100
1.100
mm
425
425
		 0°/90°/180° 0°/90°/180°

CAPACITÀ DI LAVORO
*Asse X Campo di lavoro longitudinale
*Asse Y Campo di lavoro trasversale con elettromandrino 90°
*Asse Y Campo di lavoro trasversale con elettromandrino 90°/180°
*Asse Y Campo di lavoro trasversale con elettromandrino 0°/90°
*Asse Y Campo di lavoro trasversale con elettromandrino 0°/180°
*Asse Z Campo di lavoro verticale con elettromandrino 90°
*Asse Z Campo di lavoro verticale con elettromandrino 90°/180°
*Asse Z Campo di lavoro verticale con elettromandrino 0°/90°
*Asse Z Campo di lavoro verticale con elettromandrino 0°/180°
*con utensile da 110 mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

4.150
540
540
428
428
290
240
250
250

6.780
540
540
428
428
290
240
250
250

m/1’
m/s²
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²

80
2,8
25
4
25
4

80
2,8
25
4
25
4

SPOSTAMENTO ASSI
Asse X Spostamento rapido
Accelerazione
Asse Y Spostamento rapido
Accelerazione
Asse Z Spostamento rapido
Accelerazione
ELETTROMANDRINO
Cono
ISO 30 DIN 69871
Coppia max
Nm 9 (S6)**
Potenza massima
Kw 5,8 (S6)
Velocità di rotazione max
rpm 12.000
** Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un periodo
di funzionamento a carico costante ed un periodo di funzionamento a vuoto.

DIN 69871
9(S6)
5,8 (S6)
12.000

MAGAZZINO UTENSILI
Utensili alloggiabili
Tempo di sostituzione utensile truciolo/truciolo
Peso massimo utensile
Lunghezza massima utensile
Diametro massimo utensile

n°
sec.
Kg
mm
mm

6
8
5
100
220

6
8
5
100
220

mm
mm
mm
mm

5000
1.785
2.470
2.500

8.215
1.785
2.470
3.200

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Tutti i dati si riferiscono alla versione base
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Argo 40RM

AXES WORKING AREA

Argo 70RM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X Axis Longitudinal Travel
mm
4.390
7.030
Y Axis Transversal Travel
mm
1.100
1.100
Z Axis Vertical Travel
mm
425
425
Electrospindle rotation 		 0°/90°/180° / 0°/90°/180°

Axe X Course longitudinale
Axe Y Course transversale
Axe Z Course verticale
Rotation électrobroche

WORK CAPACITY

COURSES AXES

*X Axis Longitudinal working area
*Y Axis Transversal working area with electrospindle 90°
*Y Axis Transversal working area with electrospindle 90°/180°
*Y Axis Transversal working area with electrospindle 0°/90°
*Y Axis Vertical working area with electrospindle 0°/180°
*Z Axis Vertical working area with electrospindle 90°
*Z Axis Vertical working area with electrospindle 90°/180°
*Z Axis Vertical working area with electrospindle 0°/90°
*Z Axis Vertical working area with electrospindle 0°/180°
*with tool length 110 mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

4.150
540
540
428
428
290
240
250
250

6.780
540
540
428
428
290
240
250
250

AXIS MOVEMENT
X Axis Rapid traverse
Acceleration
Y Axis Rapid traverse
Acceleration
Z Axis Rapid traverse
Acceleration

Argo 40RM

CAPACITÉ DE TRAVAIL

*Axe X Champ de travail longitudinale
*Axe Y Champ de travail transversale avec électrobroche 90°
*Champ de travail transversale avec électrobroche 90°/180°
*Champ de travail transversale avec électrobroche 0°/90°
*Champ de travail verticale avec électrobroche 0°/180°
*Axe Z Champ de travail verticale avec électrobroche 90°
*Axe Z Champ de travail verticale avec électrobroche 90°/180°
*Axe Z Champ de travail verticale avec électrobroche 0°/90°
*Axe Z Champ de travail verticale avec électrobroche 0°/180°
*avec outil de 110 mm

Argo 70RM

mm
4.390
7.030
mm
1.100
1.100
mm
425
425
		 0°/90°/180° 0°/90°/180°

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

4.150
540
540
428
428
290
240
250
250

m/1’
m/s²
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²

80
2,8
25
4
25
4

6.780
540
540
428
428
290
240
250
250

DÉPLACEMENT AXE
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²

80
2,8
25
4
25
4

80
2,8
25
4
25
4

Axe X Déplacement rapide
Accélération 		
Axe Y Déplacement rapide
Accélération 		
Axe Z Déplacement rapide
Accélération 		

80
2,8
25
4
25
4

ELECTROSPINDLE

ÈLECTROBROCHE

Cone
ISO 30 DIN 69871 DIN 69871
Max. torque
Nm
9 (S6)**
9 (S6)
Max power
Kw
5,8
5,8
Max rotation speed
rpm 12.000
12.000
** Sequence of identical operating cycles, each cycle comprises an operating
time lapse with constant load and an operating time lapse with no load

Cône
ISO 30 DIN 69871 DIN 69871
Couple max
Nm
9 (S6)**
9 (S6)
Maximum puissance
Kw
5,8
5,8
Vitesse de rotation
rpm
12.000
12.000
** Séquence de cycles de fonctionnement identiques, chaque cycle comprenant une période
de fonctionnement à charge constante et une période de fonctionnement à vide.

TOOL MAGAZINE

MAGASIN OUTILS

Number of tools
Time calculated from the end of a machining
operation to the start of a new one
Maximum tool weight
Maximum tool length
Max. tool diameter

n°
sec.
Kg
mm
mm

6

6

8
5
100
220

8
5
100
220

DIMENSIONS
Length
Width
Height
Weight
All specifications refer to the standard version

Outils logeables
Temps ecoule entre deux usinages
du profil par la fraise
Poids maximum outils
Longueur maximum outils
Diamètre maximum outils

n°

6

6

sec.
Kg
mm
mm

8
5
100
220

8
5
100
220

mm
mm
mm
mm

5000
1.785
2.470
2.500

8.215
1.785
2.470
3.200

DIMENSIONS
mm
mm
mm
mm

5000
1.785
2.470
2.500

8.215
1.785
2.470
3.200

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Toutes les données se réfèrent à la version de bas

E
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CARACTERISTÌCAS TÉCNICAS
Argo 40RM

CARRERA EJES
Eje X Carrera longitudinal
Eje Y Carrera transversal
Eje Z Carrera vertical
Rotación electromandril

Argo 70RM

mm
4.390
7.030
mm
1.100
1.100
mm
425
425
			 0°/90°/180° 0°/90°/180°

CAPACIDAD DE TRABAJO

Argo 40RM

ACHSENHÜBE

4.150
540
540
428
428
290
240
250
250

6.780
540
540
428
428
290
240
250
250

80
2,8
25
4
25
4

80
2,8
25
4
25
4

DESPLAZAMIENTO EJES

Achse X Längshub
mm
4.390
7.030
Achse Y Querhub
mm
1.100
1.100
Achse Z Verticalhub
mm
425
425
Drehung der Elektrospindel 		 0°/90°/180° / 0°/90°/180°

*Achse X Arbeitsbereich in Längsrichtung
mm
*Achse Y Arbeitsbereich in Querrichtung mit Elektrospindel 90°
mm
*Achse Y Arbeitsbereich in Querrichtung mit Elektrospindel 90°/180° mm
*Achse Y Arbeitsbereich in Querrichtung mit Elektrospindel 0°/90° mm
*Achse Y Arbeitsbereich in Querrichtung mit Elektrospindel 0°/180° mm
*Achse Z Vertikaler Arbeitsbereich mit Elektrospindel 90°
mm
*Achse Z Vertikaler Arbeitsbereich mit Elektrospindel 90°/180°
mm
*Achse Z Vertikaler Arbeitsbereich mit Elektrospindel 0°/90°
mm
*Achse Z Vertikaler Arbeitsbereich mit Elektrospindel 0°/180°
mm
*mit 110 mm Werkzeug

4.150
540
540
428
428
290
240
250
250

6.780
540
540
428
428
290
240
250
250

80
2,8
25
4
25
4

80
2,8
25
4
25
4

ACHSENVERSCHUB
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²

Achse X Schnellverschub
Beschleunigung
Achse Y Schnellverschub
Beschleunigung
Achse Z Schnellverschub
Beschleunigung

m/1’
m/s
m/1’
m/s²
m/1’
m/s²

ELECTROMANDRIL

ELEKTROSPINDEL

Cono
ISO 30 DIN 69871 DIN 69871
Potencia
Nm
9 (S6)**
9 (S6)
Maxima Potencia
Kw 5,8
5,8
Velocidad de rotacion
rpm 12.000
12.000
** Secuencia de ciclos de funcionamiento idénticos, cada uno de los cuales
con un período de funcionamiento en carga constante y uno en vacío.

Kegel
Max Drehmoment
Max Leistung
Drehgeschwindigkeit

** Sequenz von identischen Funktionszyklen, jeder Zyklus umfasst eine
Funktionszeit mit konstanter Belastung und eine ohne Belastung.

ALMACÉN HERRAMIENTAS

WERKZEUGMAGAZIN

Herramientas posibles de alojar
Tiempo de sustitución herramienta entre el fin
de una mecanización y el inicio de otra
Peso maximo herraminetas
Longitud maxina herramientas
Diametro maximo herramientas fresa cilindrica

n°
sec.
Kg
mm
mm

6

6

8
5
100
220

8
5
100
220

DIMENSIONES
Longitud
Ancho
Altura
Peso
Alle Daten beziehen sich auf die Basisausführung

Argo 70RM

ARBEITSKAPAZITÄT

*Eje X Campos de trabajo longitudinal
mm
*Eje Y Campos de trabajo transversal con electromandril 90°
mm
*Eje Y Campos de trabajo transversal con electromandril a 90°/180° mm
*Eje Y Campos de trabajo transversal con electromandril a 0°/90° mm
*Eje Y Campos de trabajo vertical con electromandril a 90°mm
mm
*Eje Z Campos de trabajo vertical con electromandril a 90°
mm
*Eje Z Campos de trabajo vertical con electromandril a 90°/180°
mm
*Eje Z Campos de trabajo vertical con electromandril a 0°/90°
mm
*Eje Z Campos de trabajo vertical con electromandril a 0°/180°
mm
*con accessorio de 110 mm

Eje X Desplazamiento rapido
Aceleración 		
Eje Y Desplazamiento rapido
Aceleración 		
Eje Z Desplazamiento rapido
Aceleración 		

TECHNISCHE MERKMALE

ISO 30
Nm
Kw
rpm

Unterbringbare Werkzeuge
n°
Zeit zum auswechseln des werkzeugs vom ende der ersten
bis zum beginn der zweiten bearbeitung
sec.
Max Gewicht der Werkzeuge
Kg
Max Länge der Werkzeuge
mm
Max Durchmesser der Werzeuge
mm

DIN 69871
9 (S6)**
5,8
12.000

DIN 69871
9 (S6)
5,8
12.000

6

8

8
5
100
220

8
5
100
220

5000
1.785
2.470
2.500

8.215
1.785
2.470
3.200

ABMESSUNGEN
mm
mm
mm
mm

5000
1.785
2.470
2.500

8.215
1.785
2.470
3.200

Länge
Breite
Höhe
Gewicht

mm
mm
mm
mm

Todos los datos se refieren a la versión estándar
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FOMCAM programma CADCAM,
funzionante in ambiente Windows per la definizione grafica delle lavorazioni da eseguire con il centro di lavoro
Rappresentazione grafica in ambiente CAD 2D della barra e delle lavorazioni inserite
Inserimento guidato delle lavorazioni base (foro, tasca, fresata lineare, foro cilindro)
Gestione di lavorazioni parametriche

software di progettazione per PC

Gestione facilitata dell’ordine di esecuzione delle lavorazioni
Calcolo automatico della posizione ottimale delle morse
Gestione archivio utensili
Archivio profili e utensili gestibile e ampliabile dall’utente
Gestione di lavorazioni prememorizzate in archivio (macro)
Visualizzazione grafica in 3D (optional)

UK

FOMCAM is a CADCAM program,
operating in Windows ambient, for the graphic designing
of the machinings to be executed with the CNC
2D graphic representation in CAD ambient of inserted bars and machinings
Guided introduction of the main machinings (hole, pocket, linear milling, cylindrical hole)
Parametric machining management
Simplified management of machining process sequence
Automatic calculation of optimal vice positioning
Tool archive management
Profile and tool archive that can be extended and managed by user
Management of machining prestored in archive (macro)
Module for he graphic designing in 3D ambient (OPTIONAL)

F

FOMCAM programme CADCAM,
fonctionnant en ambiance Windows pour la définition graphique
des usinages à exécuter sur le centre de travail

E

FOMCAM programa CADCAM,
que funziona en intorno Windows para la definición gráfica
de las mecanizaciones a efectuar con el centro
Representación gráfica en entorno CAD 2D de la barra y las mecanizaciones introducidas

Représentation graphique en ambiance CAD 2D de la barre et des usinages insérés
Insertion guidée des usinages de base (trou, fraisage linéaire, trou barillet)

Introducción guiada de las mecanizaciones básicas
(agujero, bolsillo, fresado lineal, arco, agujero cilíndrico)

Gestion des usinages paramétriques

Gestión de mecanizaciones paramétricas

Gestion facilité des ordres d’exécution des usinages

Gestión facilidada del orden de ejecución de las mecanizaciones

Calcul automatique de la position optimale des étaux

Cálculo automático de la posición de los prensores

Gestion archives outillage

Gestión archivo herramientas

Archives profilés et outils gérables et extensibles par l’opérateur

Archivo perfiles y herramientas administrable por el usuario

Gestion des usinages pré-mémorisés en archives (macro)

Gestión de mecanizaciones prememorizadas en archivo (macro)

Visualisation graphique en 3D (option)

Visualización y gráfica en 3D

Magazzino utensili / Tool magazine / Magasin outils / Almacén de herramientas / Werkzeug magazin

D

FOMCAM ist ein CADCAM programm,
welches in MS Windows Umgebung betrieben wird und eine graphische
Oberfläche für alle Operationen und Bearbeitungen anbietet,
die mit der CNC gesteuerten Anlage ausgeführt werden sollen
Graphische 2D Darstellung in CAD Umgebung unter Berücksichtigung
der geladenen und eingegebenen Bearbeitungswerkzeuge
Menugeführte Einführung in die hauptsächlichen Standardbearbeitungen
(Loch , Sackloch, lineare Fräsung, zylindrische Bohrungen)
Parameterverwaltung aller Bearbeitungsvorgänge
Einfaches Management aller Bearbeitungsabläufe und -folgen
Automatische Kalkulation der optimalen Werkzeugpositionierung
Verwaltung des Werkzeugarchivs
Profil und Werkzeugarchiv mit Erweiterungsmöglichkeit durch Anwender
Management aller im Archiv gespeicherten Bearbeitungen (über Makros)
Modul für graphische Darstellung in 3D Umgebung (OPTIONAL)
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ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME MERKEZİ
ALUMINIUM PROFILE PROCESSING CENTER
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ПО АЛЮМИНИЮ

AIM 4310

AIM 4310 piyasada kullanılmakta olan her türlü aluminyum & PVC profiller, düşük karbon alaşımlı ve ince cidarlı çelik profilleri işlemek üzere özel olarak tasarlanmış CNC kontrollu 3 eksen
bir makinedir.Agrega adı verilen tahrikli kalıp ile 4. eksen özelliği sağlanmakta ve profillerin yan yüzeylerini de işlemek mümkün olmaktadır. Çift istasyon çalışma özelliği ile makine birinci
istasyondaki iş parçasını işlemeyi tamamladıktan sonra otomatik olarak 2. İstasyondaki iş parçasını işlemeye gider. Operatör bu sırada 1. istasyonu hazır hale getirerek malzeme yükleme
ve boşaltma zamanlarındaki bekleme kayıpları minimize edilmiş olur. Makine profil bağlama mengenelerini otomatik olarak pozisyonlama özelliğine sahip olup 8 takım kapasiteli magazin
ünitesine 2 adet agrega ve 1 adet Ø180 mm testere takım yerleştirilebilmektedir.
AIM 4310 is 3-axis CNC controlled machining center which is designed for working of all kinds of aluminum & PVC profiles, light alloys in general and thin walled steel profiles. By means of
additional aggregate tool, various profiles can be machined with 4-axis movement. The machine can be used in tandem mode, a work method that allows machine stop times to be reduced
to a minimum as it allows workpiece change time (loading/unloading) to be run “while the machine is operating. The machine has automatic clamp positioning feature and equipped with
magazine unit holding 8 tool-units with the possibility of placing 2 aggregate tools and 1 milling saw to perform machining on the 5 sides of the pieces.
3-х осевой станок с ЧПУ AIM 4310 разработан для обработки всех видов алюминиевых и ПВХ профилей, профилей из низкоуглеродистых сплавов и тонкостенных стальных
профилей, имеющихся на рынке. При помощи приводной формы, называемой агрегатом, обеспечивается 4-й валок, таким образом возможна также обработка и боковых
поверхностей профиля. Благодаря работе с двумя станциями после окончания обработки детали на первой станции станок автоматически начинает обработку детали на 2-й
станции. В это время оператор подготавливает 1-ю станцию, тем самым минизируются потери на ожиданиево время загрузки и разгрузки.
Прижимы станка могут позиционироваться автоматически, в магазине на 8 комплектов инструментов среди которых пильный диск Ø180 мм.
• Profillerin üç yüzeyi üzerinde her türlü delik delme, kanal açma, köşe
boşaltma, testere ile kesme, diş açma vs. gibi işlemleri yapmak için
tasarlanmıştır.
• Çift İstasyon kesintisiz çalışma özelliği ile malzeme yükleme ve boşaltma
zaman kayıpları minimize edilir
• Çelik konstrüksiyon gövde, dinamik ve rijit bir tasarıma sahip köprü
• 3 eksende CNC hareket sağlayan BNR otomasyon sistemi
• 8 takımlık magazin ünitesi
• İşleme merkezi etrafında özel ses izolasyon kabini
• PLC kontrollü 3 çıkışlı takım soğutma ünitesi
• İş parçasını yakalamak için kullanılan 4 adet otomatik mengene
• İş parçasını X yönünde sıfırlamak için kullanılan 2 adet pnömatik
dayama
• 15’’ renkli dokunmatik ekran
• 7 çeşit hazır makro ile hızlı programlama özelliği
• USB flash bellek ile dışarıdan program transferi
• Standart ISO ‘G’ kodlu programlama dili
• Uzak bağlantı imkanı ile teknik destek
• Merkezi sistem otomatik yağlama sistemi
• Çoklu dil desteği
• Operatör koruyucu barier
• İşleme kafasında LED aydınlatma
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• Designed for all kinds of drilling, grooving, notching, taping etc. on
aluminum profiles
• Uninterrupted machining property by means of the tandem mode to
reduce the workpiece change time
• B&R automation system enabling CNC movement on 3 axis
• 8 tool magazine unit, 6 for cutter bits, 1 for aggregates and 1 for saw
blade
• Solid steel construction of the body and dynamic performance gantry
• Special sound insulation cabinet around the machining center
• PLC controlled spray tool cooling system with 3 pcs of outlets
• 4 x automatic clamps used for grabbing the work piece
• 2 x pneumatic rests used for resetting the work piece in X direction
• 15’’ color touch screen
• Fast programming using 7 preset macros
• Program import via USB flash memory stick
• Technical support via remote connection capability
• Standard ISO ‘G’ code programming language
• Central lubrication system
• Multi-language support
• Operator safety barrier
• LED lighting in the cabinet

• Предназначен для сверления различных отверстий, устройства
пазов, опорожнения углов, пиления, зазубривания и других видов
обработки трех поверхностей профиля.
• Минимальная потеря времени при непрерывной работе с двумя
станциями
• Корпус со стальной конструкцией, мостик с динамичным и жестким
дизайном
• Система автоматики BNR, обеспечивающая движение ЧПУ по 3 осям.
• Узел магазина на 8 комплектов инструментов
• Звукоизолированная кабина
• Узел охлаждения инструмента
• 4 автоматических прижима используемых для захвата 		
обрабатываемой детали
• Пневмо упоры для обнуления обрабатываемой детали в 		
направлении Х 2
• 15’’ дюймовый сенсорный экран
• Возможность быстрого программирования
• Перенос программы с внешних источников при помощи USB флешнакопителя
• Техническая поддержка посредством удаленного подключения
• Язык программирования ‘G’ в соответствии со стандартом ISO
• Центральная автоматизированная система смазки
• Поддержка нескольких языков
• Защитный барьер для оператора
• LED освещение на управляющей головке

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
İŞLEME KAPASİTESİ

AIM 4310

ALUMINIUM PROFILE PROCESSING CENTER
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ПО АЛЮМИНИЮ

ОПЦИЯ

OPTIONAL
• Machine with 7 m of length
• Automatic clamp positioning via Advance Alpha CAM
software
• Rapid programming with Standard Alpha CAM software
• Tapping chuck (up to M10)
• Automatic tool length measurement device
• Barcode-Scanner
• Chip removal conveyor belt
• Additional clamps
• Aggregate tools
• Cutter tools, milling saw, tool holder and collets
• Additional magazine unit with 6 tool capacity

AIM 4310
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11 Kw

D:180 max.
d: 10 mm

3000
RPM

Y-eksen (mm)

*350

X-axis (mm)

4000

Z-eksen (mm)

200

Y-axis (mm)

*350

Z-axis (mm)

200

Maksimum hız (RPM)

24000

ELECTRO SPINDLE

Max. Güç (kW) (S6)

9

Max. Speed (rpm)

24000

Takım tutucu

ISO 30

Max. power (S6) (kW)

9

Spindle taper

ISO 30

1870

2100

350*

Ось Z (мм)

200

РАБОЧИЙ ХАРАКТКРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬ
Максимальная скорость (об/мин)

24000

Макс. мощность (кВт) (S6)

9

Держатель комплекта

ISO 30

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА

Тип магазина

в порядке очеред
ности

Magazine type

In line type

Максимальный диаметр пилы (мм)

180

2

Max. saw blade diameter (mm)

180

Максимальное количество агрегатов, помещаемых в магазин

2

3

Max. number of aggregate loadable in the tool magazine

2

Максимальный вес комплекта (кг)

3

OPERASYONLAR

Max. tool weight (kg)

3

ОПЕРАЦИИ

Çok yönlü operasyonlar (delik, kanal, testere kesim, diş açma vs.)

FUNCTIONS

Многосторонние операции (отверстие, паз, пиление, зазубривание и проч.)

İŞLENEBİLİR YÜZEYLER

Multi-piece operations (holes, slots, saw blade cuts , taping etc.)

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Magazin tipi

sıralı tip

Tool capacity

Maksimum testere çapı (mm)

180

Magazine koyulabilen maksimum agrega sayısı
Maksimum takım ağırlığı (kg)

					
1
Düz
freze takım ile (üst yüzey)

MACHINABLE FACES

Testere takım ile ( yan yüzeyler, profil başları)

2+2

With straight tool (top surface)

Agrega takım ile ( yan yüzeyler, profil başları)

2+2

With blade tool (side faces and ends)

2+2

İŞLEME HIZI

With aggregate tool (side faces and ends)

2+2

Eksen hızları (m/dak.)

X:100 / Y: 31 / Z: 21

İŞLEME HIZI

3 eksen servo motor güçleri (kW)

X:1.0 / Y:0.4 / Z:0.4

Axis speed (m/min.)

X:100 / Y-: 31/Z: 21

3-axis servo motors (kW)

X:1.0/ Y:0.4 / Z:0.4

1

Machine weight (kg)

1.870 - 2100

Net / Brüt ağırlığı (kg)

1.870 / 2100

Net / Ambalajlı ölçüler ( LxWxH) (mm)

5000X1470X2000 /
5100X1540X2120

Net/Packing dimensions (L x W x H) (mm)

5000 X 1470 X 2000 /
5100 X 1540 X 2120

Gerekli hava (bar)

6

Air supply required (bar)

6

Voltaj - Frekans

400V 3P 50-60 Hz

Voltage-Frequency

400V 3P-50/60Hz

11

Total power (kW)

11

WORKPIECE CLAMPING
Standard number of vises

Standart mengene sayısı

7 lt./ 1580x 5100
min. 2120mm

Ось Y (мм)

8

AUTOMATIC TOOL MAGAZINE

İŞ PARÇASINI BAĞLAMA

6
BAR

4000

8

8

Toplam güç (kW)

Kg.

Ось Х (мм)

Вместимость комплекта

Takım kapasitesi

GENEL

Kg.
Ømax:
20 mm.

WORKING CAPACITY

OTOMATIK TAKIM MAGAZİN

• Станок увеличенной длины 7 м
• Автоматическое позиционирование прижимов при 		
помощи программного обеспечения Advance AlphaCAM
• Быстрое программирование при помощи 			
профессионального программного обеспечения 		
Standart AlphaCAM
• Стандартный набор инструментов
• Адаптер переходник (максимум до зубца М10)
• Автоматическая система измерения длины
• Быстрый вызов программы при помощи сканера
штрихкода
• Конвейер для отходов
• Дополнительный прижим
• Режущие инструменты, пильный диск, держатель 		
инструмента
• Дополнительный магазин на 6 инструментов

• 7 m boyunda makine
• Advance AlphaCAM software ile otomatik mengene
pozisyonlama
• Standart AlphaCAM software ile hızlı programlama
• Tahrikli agrega takım
• Kılavuz adaptörü (maksimum M10 dişe kadar)
• Otomatik takım boyu ölçme sistemi
• Barkod okuyucu ile hızlı program çağırma
• Talaş konveyörü
• İlave mengene
• Kesici takımlar, testere, takım tutucu ve pensler
• İlave 6 takım kapasiteli magazin ünitesi

4000

İŞ MOTORU

ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME MERKEZİ

OPSİYONEL

X-eksen (mm)

4

Комплектом ровных фрез (верхняя поверхность)

1

При помощи комплекта пил (боковые поверхности, торцы/
головки профиля)

2+2

При помощи комплекта агрегатов (боковые поверхности,
торцы/головки профиля)

2+2

СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ
Скорости осей (м/мин)

X-ось:100 / Y-ось: 31
/ Z-ось: 21

Мощность серводвигателей 3 осей (кВт)

X-ось:1.0 / Y-ось:0.4 /
Z-ось:0.4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вес нетто/брутто (кг)

1.870 / 2100

Размеры станка / размеры в упаковке (LxWxH) (мм)

5000 X 1470 X 2000 /
5100 X 1540 X 2120

8

Необходимая подача воздуха (бар)

6

4

Напряжение/частота

400 В 3P 50-60 Гц
8

Maksimum mengene sayısı

6

Max. number of the vises

6

Общая мощность (кВт)

Mengene pozisyonlama özelliği

Advance ALPHA-CAM ile
otomatik

Vice positioning through the X-axis

Automatic via AlphaCAM
advance module

КРЕПЛЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ

Yukarıdaki tablodaki teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır
*Agrega takım ile 200mm

We reserve the rights to modify above specifications without notice
* In case of using of aggregate tool 200 mm

Стандартное количество зажимов

4

Максимальное количество зажимов

6

Характеристики позиционирования зажимов

При помощи Advance
ALPHA-CAM автоматически

Мы вправе без предварительного
уведомления изменять
технические характеристики в таблице выше
*200 мм при помощи комплекта агрегатов

PROFİL KESİM MERKEZİ
PROFILE CUTTING CENTER

РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

PCC 6505

PVC ve Alüminyum profillerin CNC kontrollü motorlar vasıtası ile boy kesme işlemlerini yapmak için tasarlanmıştır. Operatör besleme konveyörüne 10 adet profil koyarak hattı besleyebilmektedir. Robot kolu PVC ve Alüminyum profilleri tutarak, kesme merkezine taşır ve 30⁰-150° aralığında istenilen açıda profillerin seri olarak kesim işlemleri yapar. Çıkışta pnömatik robot
kolu kesilen profili alarak boşaltma konveyörüne bırakır. Senkronize olarak çalışan barkod yazıcıdan barkod etiketi yazdırılarak kesilen profile yapıştırılır ve operatör profili lojistik
ekipmanlarına yerleştirir.
PCC 6505 is a servo controlled machine which is specifically designed for the serial cutting of any kind of PVC and aluminum profiles in the market. The machine is able to cut PVC and aluminum profiles into required dimension. Operator places 10 pieces of profiles of maximum length of 6.5 m and minimum length of 0.7 m on the feeding conveyor of the machine, and presses
on start button. Machine start the cutting operation of the profiles by the help of high performance robot arm and saw unit as per the requested angle between the angle of 30⁰-150° then
collocates on the outlet conveyor. Operator attaches barcodes on the processed parts to make them ready for the assembly.
Станок предназначен для обрезки по длине при помощи двигателей ЧПУ профилей из ПВХ и алюминия. Возможность загрузки линии оператором , путём помещения на
конвейер 10 профилей . Грифер робота удерживает профили из ПВХ и алюминия и переносит их в центр резки, затем станок серийно выполнит их резку под желаемым углом в
пределах 30⁰-150°. На выходе пневматический захват робота берет разрезанный профиль и переносит его на выгружной конвейер. Работающий синхронно принтер штрих-кода
печатает этикетку со штрих-кодом, этикетка наклеивается на профиль, оператор размещает профиль на логистическое оборудование.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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500 mm çapında üstten inme testere
5 eksende hareket sağlayan CNC kontrol sistemi
Tek veya bağ halinde çoklu kesme özelliği (opsiyonel)
Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan pnömatik tutucu
ünite
Otomatik olarak çalışan yatay ve dikey mengene sistemi
Otomatik besleme, taşıma, pozisyonlama, kesme ve aktarma özelliği
10-12 adet/sn (2000-2300 m.tül /8 saat kesme kapasitesi
10 adet profil kapasiteli otomatik besleme konveyörü
Servo kontrollü testere ile +/-0.1° hassasiyet ile 30° ve 150° derece
arasında hassas kesim
Windows tabanlı PC ve 15’’ dokunmatik renkli panel ekran
Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
Manuel ve listeden otomatik kesim yapabilme özelliği
Bütün çizim programlarına entegre kolay kullanılabilen ara yüz program
Kasa ve kanat profilleri tanıma sistemi
Profil genişlik ve yükseklik ölçülerini kontrol sistemi
Talaş ve atık profilleri için talaş konveyörü
Otomatik eksen yağlama sistemi
Testere soğutma sistemi
Testere düşük basınç emniyet kontrolü
Kabin içi çok düşük enerji tüketimi olan LED aydınlatma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 mm of down-cutting saw blade
Servo control system ensuring motion control at 5 axis
Single or multi-bar (packed) cutting features (optional)
Pneumatic gripper for accurate positioning of the profile
Horizontal and vertical clamping of workpiece during the sawing
operation
Fully automated feeding, carrying, positioning, cutting and transferring
units
Average time for single piece cut: 10-12 sec/pc. (2000-2300 running
meter/ shift)
Automatic conveyor unit with the loading capacity of 10 pcs of profiles
Servo controlled saw blade unit that rotates between the range of 30⁰
and 150⁰ with the accuracy of -/+ 0.1⁰
Windows based PC and 15’’ LCD touch screen color monitor
Remote connection and providing technical support
Cutting options; manually or serial cutting from the list
Interface program easily integrated to all the drawing programs
Frame and sash recognition system
Profile width and height dimension control system
Conveyor belt for chips and scrap profiles
Automatic lubrication system
Spray saw blade lubrication system
Low pressure control for saw blade safety operation
LED interior lighting with very low energy consumption

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опускающаяся сверху пила диаметром 500 мм
Обеспечивающая движение по 5 осям система управления ЧПУ
Возможность резки по одной штуке или в связке (опция)
Пневматический держатель, обеспечивающий точное 		
позиционирование профиля
Работающая автоматически система горизонтальных и 		
вертикальных зажимов
Автоматическая подача, перенос, позиционирование, разка и
передача
2000-2300 метров погонный за 8 часов
Автоматический подающий конвейер на 10 профилей
Точность резки от 30° до 150° пилами с серво-управлением с
чувствительностью +/-0.1°.
Компьютер на базе Windows и цветной сенсорный экран 15”
Дистанционное подключение и обеспечение технической 		
поддержки
Возможность ручной и автоматической резки по списку
Простой интерфейс, сочетающийся со всеми программами для
черчения.
Система опознавания профилей рамы и створки
Система контроля размеров ширины и высоты профиля
Конвейер для опилок и обрезков профилей
Автоматическая система смазки осей
Система охлаждения пилы
Предохранительная система низкого давления пилы
LED освещение с очень низким потреблением энергии для кабины

PCC 6505

AXIS

EKSEN

ОСЬ

5

Total axis

5

Всего осей

5

Max. profil boyu (mm)

6600

Max. profile length (mm)

6600

Макс.длина профиля (мм)

6600

PROFİL KESİM MERKEZİ
PROFILE CUTTING CENTER
РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Min. profil boyu (mm)

700

Min. profile length (mm)

700

Мин.длина профиля (мм)

700

OPSİYONEL
•
•
•
•

Barkod yazıcı
Çoklu bağ halinde (paketli) kesme opsiyonu
Talaş emici aspiratör
İlave testere

Barcode writer
Single or multi-bar (packed) cutting
Chip vacuum extractor
Additional saw blade

U-eksen profil besleme hızı (m/dak.)

18

D: 500 max.
d: 30 mm

Скорость подачи профиля на ось U (м/мин)

100

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ РЕЗКИ
500

Диаметр пилы (мм)

500

90° de minimum kesme boyu (mm)

400

Min. cutting length at 90° (mm)

400

минимальная длина при резке на 90° (мм)

310

45° de minimum kesme boyu (mm)

400

Min. cutting length at 45° (mm)

400

минимальная длина при резке на 45° (мм)

400

Min. profil işleme ölçüsü (HxW) (mm)

40 x 40

Min. profile dim. to be hold (HxW) (mm)

40 x 40

Мин.размер обработки профиля (HxW) (мм)

40 x 40

Max. profil işleme ölçüsü (HxW) (mm)

180 x 130

Max. profile dim. to be hold (HxW) (mm)

180 x 130

Макс.размер обработки профиля (HxW) (мм)

180 x 130

30⁰ den 150⁰ ye

Saw blade cutting range (°)

from 30⁰ to 150⁰

Промежуток резки пилы

от 30⁰ до 150⁰

GENEL

GENERAL

Makine net ölçüler (mm)

12500 x 3800 x 2500

Machine net dim. (mm)

12500 x 3800 x 2500

Нетто размеры станка (мм)

12500 x 3800 x 2500

Makine net /paketli ağırlık (kg)

1950 x 2170

Machine net /gross weight (kg)

1950 x 2170

Вес станка нетто / в упаковке (кг)

1950 x 2170

Testere motoru gücü (kW)

2.2

Saw blade motor power (kW)

2.2

Мощность двигателя пилы (кВт)

2.2

Voltaj-Frekans-Akım

400V 3P-50/60Hz,

Voltage-frequency-current

400V 3P-50/60Hz,

Напряжение - частота - ток

400 В 3P-50/60 Гц,

7

Total power (kW)

7

Общая мощность (кВт)

7

Yukarıdaki tablodaki teknik özellikleri haber vermeden değiştirme
hakkımız saklıdır

6
50 lt./ 380 x 250
BAR min. 1250 mm

100

AUTOMATIC CUTTING UNIT
Saw blade dia. (mm)

Toplam Güç (kW)

2450
RPM

U-axis profile infeed speed (m/min.)

СКОРОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

500

Testere çapı (mm)

Принтер штрих-кода
Возможность резки в связке (в упаковке)
Аспиратор для опилок
Дополнительная пила

PCC 6505 1x3 kW–50/60Hz
2x0.37 kW servo
1x0.55 kW servo

100

OTOMATIK KESME UNITESİ

ОПЦИЯ
•
•
•
•

POSITIONING SPEED

POZİSYONLAMA HIZI

Testere kesme aralığı

OPTIONAL
•
•
•
•

Toplam eksen

Kg.

Kg.

1950

2170

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

We reserve the rights to modify above specifications without notice

Мы вправе без предварительного уведомления изменять
технические характеристики в таблице выше

VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

JANUARY 1, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY
HASKY GROUP

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU
This Quality Management Systems (QMS) contains safety, environment protection, QA plan rules and
procedures. Rules and procedures are an integral part of this assignment and must be carried out fully.
Any exception to or deviation from the rules and procedures, during the course of any jobs, must have
prior written authorization.

Kế hoạch kiểm soát chất lượng bao gồm các quy tắc và quy trình về an toàn, bảo vệ môi trường và các kế
hoạch kiểm soát chất lượng. Các quy tắc và quy trình này bao gồm toàn bộ trong chương trình và phải được
thực hiện đầy đủ. Bất cứ trường hợp ngoại lệ hay sai lệch so với các quy tắc và quy trình này trong suốt
quá trình làm việc phải được cho phép trước bằng văn bản.
HASKY as the Contractor working on construction site has its own responsibility to supervise the safety
on site and fully insure that all staffs, workers to operate in accordance with strict these procedures.

Công ty cổ phần HASKY với vai trò là nhà thầu xây dựng thi công hoàn thiện làm việc trên công trường có
trách nhiệm giám sát quản lý an toàn trên công trường, đảm bảo tất cả các nhân viên, công nhân thực hiện
nghiêm túc các quy trình này.
SCOPE/ PHẠM VI
These rules and procedures apply to HASKY employees working on site. HASKY and its staff, including
subcontractors, suppliers and employees, must comply with the rules and regulations of this policy.

Những quy tắc và quy trình này áp dụng cho nhân viên HASKY làm việc trên công trường. HASKY cùng nhân
viên của mình, bao gồm các nhà thầu phụ, các NCC và nhân viên, phải tuân thủ theo các quy tắc và luật
định của chính sách này.
These rules and procedures will be documented throughout the entire project. The management of
HASKY will periodically review and when the guidelines of the HASKY or the Vietnamese government
change, the corresponding departments must also be revised and reissued.

Những quy tắc và quy trình này sẽ là tài liệu xuyên suốt toàn bộ dự án. Ban quản lý của HASKY sẽ xem xét
lại định kì và khi nào các hướng dẫn/ quy tắc của HASKY hay của nhà nước Việt Nam thay đổi, thì các bộ
phận tương ứng cũng phải được sửa đổi và phát hành lại.
QUALITY POLICY / CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
HASKY strives to become one of top companies in dosmestic market of construction and projects
investment by following declarations:

HASKY phấn đấu trở thành một trong những Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Xây lắp và Đầu tư dự án
bằng những cam kết sau:
 Comply with articles of signed contract under law and institution required.

Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung theo hợp đồng được ký kết cũng như các yêu cầu luật định và
chế định thích hợp.
 Applying new scientific and technological advances in manufacturing and i nstallation to:

Ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt để:
•

To guarantee progress and quality of construction products.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm xây lắp
•

To optimize expenses to get competitive prices.

Tối ưu hóa chi phí để đạt được giá cạnh tranh
•

Convenient transaction and handover on time.

Giao dịch thuận lợi và bàn giao đúng thời hạn.
 Quality policy is disseminated to all of units of company that all sections understand, implement
quality purposes unitedly and get desired effects.

Chính sách Chất lượng phải được phổ biến đến mọi cấp trong Công ty để mọi người cùng thấu hiểu
một cách thống nhất về Mục tiêu Chất lượng, cùng nhau thực hiện sao cho đạt được hiệu quả mong
muốn.
AIMING POLICY / MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
 To assure progress and quality of 100% of projects are admitted.

Đảm bảo 100% công trình, dự án đạt tiến độ, chất lượng, được khách hàng công nhận
 To assure 100% construction sites observe strictly the regulations of:

Đảm bảo 100% các công trường thực hiện đầy đủ các quy định về:
•

Labor sanitation safety.

An toàn vệ sinh lao động.
•

Fire regulations.

Phòng chống cháy nổ
•

Environment protection.

Bảo vệ môi trường
 To indentify human resource transfer, training and recuitment plans on demand of construction
sections.

Xây dựng kế hoạch điều động, đào tạo hoặc tuyển dụng nhân lực đáp ứng 100% yêu cầu nhân lực
thực tế cho các đơn vị thi công.
 To assure 100% of products purchased meet the product requirements: Specification, quality và
timeliness.

100% sản phẩm mua vào đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm: Quy cách, chất lượng và tiến độ.
 To assure 100% construction equipment be maintained and repaired in accordance with a
maintenance plan before using in the ground.

100% thiết bị thi công được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định
kỳ đã lập trước khi đưa vào sử dụng.

SAFETY PLAN / CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN
1. Site safety rules / Các quy tắc an toàn tại công trường
Each person on the site is obliged to follow the pertaining rules. It is the responsibility of each team /
sub-contractor to inform his staff and workers about these regulations and to make available the
necessary means for personal protection and prescribed protective and safety devices and a first aid
box. Failure to comply with these regulations may lead to removal from site. Emergency number in
case of fire and accidents shall be made known to all parties involved.

Mỗi người tại công trường bắt buộc phải tuân theo các quy tắc quy định. Mỗi đội/ nhà thầu phụ phải chịu
trách nhiệm thông báo cho nhân viên và công nhân của mình về các quy tắc này và phải có những phương
tiện cần thiết để bảo vệ cá nhân và các thiết bị an toàn bảo hộ và một hộp y tế sơ cứu. Nếu không tuân thủ
theo những quy tắc này sẽ phải rời công trường. Tất cả các bên liên quan phải biết số gọi khẩn cấp khi có
hỏa hoạn hay tai nạn.
 Alcoholic Drinks and/or Controlled Drugs

Các đồ uống có cồn và chất kích thích, gây nghiện:
Alcoholic drinks and/or controlled drugs are not to be taken on site at anytime. Anyone found under
the influence of, or in possession of, alcohol or drugs on the site will be immediately removed from
the site and refused future access.

Cấm không được sử dụng các đồ uống có cồn và/hay các loại thuốc gây nghiện tại công trường. Bất cứ
ai bị phát hiện đang sử dụng hay tàng trữ đồ có cồn, chất gây nghiện tại công trường sẽ bị đuổi khỏi
công trường ngay lập tức và không được tiếp tục làm việc với HASKY trong tương lai.
 Smoking / Hút thuốc
Smoking is prohibited on site except where permitted. Temporary buildings used by workers in
HASKY must be safe areas subject to special regulations. No smoking on site. Smoking areas will be
designed with HASKY signatures. No smoking in any building under construction, but allowed in the
approved neighborhood.

Cấm hút thuốc trên công trường trừ những khu vực cho phép. Các tòa nhà tạm được công nhân
HASKY sử dụng phải là những khu vực an toàn theo những quy định đặc biệt. Không được hút thuốc
trên xe ở công trường. Các khu vực hút thuốc sẽ được thiết kế có ký hiệu được HASKY phê chuẩn.
Không được hút thuốc tại bất cứ tòa nhà đang xây dựng nào, nhưng được phép tại khu vực lân cận
đã được phê duyệt.
 Horseplay, fighting or gambling in any form are not allowed.

Không được chơi đùa, cờ bạc hay đánh nhau.
 Running at the job site must be avoided. In case of emergency, all labor must walk quickly to an
Assembly Point.

Không được chạy nhảy ở công trường. Trong trường hợp khẩn cấp, tất cả người lao động phải đi
thật nhanh tới điểm tập hợp.
 Staff and workers must not make safety devices in operative, and only authorized persons shall
operate safety devices such as relief valves, gate valves, electrical and mechanical interlocks, guards,
electrical switches, etc.

Nhân viên và công nhân không được vận hành các thiết bị an toàn, chỉ có những người có thẩm
quyền mới được vận hành các thiết bị an toàn như van thoát hiểm, van cổng, các khóa cơ và điện,
mạch bảo vệ, cầu dao điện, v.v...
 Unsafe shortcuts, such as walking on pipelines, sliding down pipes or stanchions, cutting corners
through areas which are not the work location, must be avoided.

Không sử dụng các đường tắt thiếu an toàn, như đi lên ống nước, các ống trượt, các thanh đứng,
các góc cắt qua các khu vực không phải là khu vực làm việc.

 Tools, materials or equipment must not be dropped from a height or thrown between levels.

Không được vứt hay ném các dụng cụ, vật liệu, thiết bị qua lại hoặc từ trên cao xuống.
 Hard hats are not be decorated (besides the usual HASKY’s logo), defaced or damaged in any way.

Không được trang trí (trừ logo của công ty HASKY), tẩy xóa hay làm hỏng mũ cứng.

2. Vehicles and Equipment / Máy móc và thiết bị
 Employees will comply with all safety rules and signs regarding traffic and vehicles at all time.

Nhân viên luôn phải tuân thủ tất cả các quy tắc và ký hiệu an toàn liên quan đến việc lưu thông và
phương tiện vận chuyển.
 It is forbidden to travel on site without permission from project or site manager of HASKY.

Cấm đi lại trên công trường mà không có sự cho phép từ quản lý dự án hay quản lý công trường
của HASKY.
 HASKY shall provide vehicles and equipment which are in good condition. Vehicles used for
transporting people must have adequate safety provisions to prevent injuries from falls or sudden
stops. There must not be over-crowding.

HASKY sẽ cung cấp các phương tiện và trang thiết bị trong trạng thái hoạt động tốt. Các phương
tiện được sử dụng để chuyên chở công nhân phải được thiết kế an toàn để tránh gây thương tổn
cho công nhân do ngã hay dừng lại đột ngột. Số lượng nhân viên trên xe không được quá đông.
 Keep all roadways, access doors and fire hydrants clear. HASKY’s Project Manager required to be
notified before blocking any roadway.

Luôn phải thu dọn sạch sẽ đường, cửa ra vào và hệ thống báo cháy. Trước khi cấm bất cứ con đường
nào phải thông báo cho Quản lý dự án của HASKY.
 Equipment such as welding machines, pumps etc. shall not be transported with the engine running.
All equipment, machinery and tools for use on the job site must be approved by the HASKY Project
Manager or the Site Manager, and shall be subject to initial and periodic inspection. Any equipment,
machinery and tools which are not approved must be removed from the site.

Không được di chuyển các thiết bị như máy hàn, bơm khi chúng đang hoạt động. Tất cả các thiết
bị, máy móc và dụng cụ được sử dụng trên công trường phải được quản lý dự án hay quản lý công
trường của HASKY phê chuẩn, phải được kiểm tra ban đầu và định kỳ. Bất cứ thiết bị, máy móc hay
dụng cụ nào không được phê chuẩn phải mang ra khỏi công trường.
 Refueling equipment while the engine is running is prohibited.

Không được tiếp nhiên liệu cho thiết bị khi động cơ đang hoạt động.
 The regime of maintenance, periodic inspection, must comply with regulations

Chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, phải thực hiện đúng quy định
 Operation, operation of each device must meet the manufacturer's requirem ents.

Vận hành, hoạt động của mỗi thiết bị phải đúng yêu cầu của nhà sản xuất

3. Audits for Safety/Kiểm tra an toàn
HASKY’s Project Manager or the Site Manager is responsible for conducting the audits of safety items
and conditions, and all sub-contractors, teams are obliged and responsible to correct, improve and
maintain all safety requested from the Audit's results.

Quản lý dự án hay quản lý công trường của HASKY phải chịu trách nhiệm kiểm tra các thiết bị an toàn và
điều kiện an toàn. Tất cả các nhà thầu phụ, và các nhóm buộc phải chịu trách nhiệm sửa chữa, cải thiện
và thực hiện tất cả các quy định an toàn theo yêu cầu từ kết quả của nhóm kiểm tra.

4. HSE Officer / Nhân viên HSE
 Organizing and supervising works in accordance with health and safety regulations, especially at the
areas with high risk of accidents and health damage.

Tổ chức và giám sát các công việc theo các quy định về sức khỏe, an toàn, đặc biệt tại các khu vực
thường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn hay ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.
 Guiding, reminding and inspecting the implementation of health and safety regulations.

Hướng dẫn, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn.
 Conducting training on safety measures in special professional works and guidance in use of
equipment and personal protection equipment.

Tiến hành đào tạo các biện pháp an toàn cho các công việc chuyên môn đặc biệt, hướng dẫn sử
dụng thiết bị cùng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
 Reporting any accidents or potential leading to accidents to higher management level and
implementing suggested corrective actions.

Báo cáo các vụ tai nạn hay nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn cho cấp quản lý cao hơn và tiến hành
các biện pháp khắc phục kịp thời.
 Conducting daily HSE checklists for workgroups.

Xây dựng các bảng kiểm tra HSE hàng ngày cho các nhóm công nhân.
 Enforce the implementation of HASKY's HSE rules and regulations and legal requirements.

Đôn đốc việc thực hiện các quy tắc và quy định HSE của HASKY và các yêu cầu luật pháp.
 Monitor the implementation of the HSE program in daily tasks.

Giám sát việc thực hiện chương trình HSE trong các công việc hàng ngày.
 Reporting, advising and /or taking corrective action if HSE violations or unsafe work conditions are
detected. Stopping the work if necessary and resuming only when corrective action has been taken.

Báo cáo, đưa ra gợi ý và đối sách nếu phát hiện vi phạm HSE hay điều kiện làm việc không an toàn.
Tạm ngừng công việc nếu cần thiết và chỉ bắt đầu lại sau khi tiến hành các biện pháp khắc phục.
 Make hazard warning signs to tighten dangerous areas in case of accidents.

Lập các biển báo cảnh báo nguy hiểm căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn.
 Regularly organize meetings and training on labor safety for all employees at the company.

Thường xuyên tổ chức họp, tập huấn về ATLĐ cho toàn bộ công nhân viên tại công ty.
 Contribute suggestions to superior on safety and occupational safety measures, contribute to the
development of work safety situations in production that minimizes accidents for people and equipment.

Tham gia góp ý với cấp trên các biện pháp ATLĐ, góp ý xây dựng về các tình huống ATLĐ trong sản
xuất hạn chế tối đa tai nạn cho con người và thiết bị.
 Guide, report and investigate occupational accidents (if any) in accordance with current laws.

Hướng dẫn, khai báo, điều tra về tai nạn lao động (nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.
 Preapring work safety monitoring logs in the company.

Lập sổ nhật ký theo dõi ATLĐ trong công ty.

5. Workers / Công nhân
 All workers on site shall be trained and instructed to:

Tất cả công nhân trên công trường đều phải được đào tạo và hướng dẫn để:
•

Comply with HSE plan and regulations.

Tuân thủ mọi quy định và kế hoạch HSE.
•

Work safely and not to do anything that can cause injury to him (her) or to others.

Làm việc an toàn và không làm bất cứ điều gì có thể gây thương tổn cho bản thân và người
khác.
•

Report abnormal issues and all errors from the device to the monitor.

Báo cáo những sự cố bất thường và tất cả những sai sót từ thiết bị tới giám sát.
•

Observe and obey all HSE signs/ notice.

Quan sát và tuân thủ những bảng chỉ dẫn/ thông báo HSE.
•

Attend all Tool Box Meeting, other meetings and/or training.

Tham dự tất cẩ các buổi họp an toàn hay đào tạo khác
•

Keep work place clean and tidy.

Luôn giữ nơi làm việc gọn gàng và sạch sẽ.

6. Tool Box Meetings / Các cuộc họp an toàn lao động
 Thise meeting should be organized before starting the work to detail training based on the results
of the work safety analysis.

Cuộc họp này nên được tổ chức trước khi bắt đầu công việc để đào tạo chi tiết dựa trên kết quả của
bản phân tích an toàn công việc.
 The aim of the meeting shall be to ensure that:

Mục đích của cuộc họp này phải đảm bảo:
•

The method of carrying out the work is fully understood.

Hoàn toàn nắm rõ phương pháp tiến hành công việc.
•

Risk associated with work is accessed and recommended actions made known.

Hiểu rõ rủi ro liên quan tới công việc và nêu ra những biện pháp phòng ngừa
•

Adequate control and supervision is available.

Có biện pháp giám sát và quản lý đầy đủ.
•

Provide the causes and responses for each specific issue

Đưa ra được các nguyên nhân, đối sách cho từng vấn đề cụ thể
 Attendees: Workforce, HASKY’s supervisor, HASKY’s HSE.

Thành phần tham gia: công nhân, giám sát của HASKY và nhân viên HSE của HASKY.
 All attendees have to sign the Tool box Meeting report form. The HASKY’s HSEO submits a Tool Box
Meeting Report to HASKY’s Project Manager.

Tất cả mọi người tham dự đều phải có mẫu báo cáo họp TOOL BOX. Nhân viên HSE của HASKY sẽ
đệ trình báo cáo này lên Quản lý dự án của HASKY.

7. Safe practice rules / Các quy tắc thực hành an toàn
In addition to any specific requirements noted on permits, the following practices shall be followed:

Ngoài các yêu cầu cụ thể được đưa ra trong giấy phép, nhân viên cũng phải tuân thủ các hoạt động sau:
Tools and Equipment / Dụng cụ và thiết bị:
 Must be in good condition and currently inspected.

Phải trong điều kiện tốt và đã qua kiểm tra.
 Must be used only by qualified people.

Phải được những người có trình độ sử dụng.
 Tools must be used only for their designed purpose.

Dụng cụ chỉ được sử dụng với chức năng của mình.
 Portable electrical tools shall be subject to check by HASKY’s Project Site Manager before use.

Trước khi được đưa vào sử dụng, các dụng cụ điện có thể di chuyển được phải được quản lý dự án
hay quản lý công trường của HASKY kiểm tra.

 Equipment with gears, belts, coupling, fans, etc., shall not be operated without guards.

Không được vận hành các thiết bị có răng cưa, dây curoa, móc nối, quạt... mà không được giám sát
cẩn thận.
 Gloves must not be worn while using grinders, drills, saws or any tools where gloves are apt to
become entangled.

Không được đeo gang tay khi sử dụng máy nghiền, máy khoan, cưa hay các thiết bị khác mà chúng
có khả năng trở thành chướng ngại.
 Loose clothing must not be worn while working around machines.

Khi làm việc bên máy không được nới rộng quần áo ra.
Bar bending and cropping machines:
 Hand and power operated bar benders and croppers should be:

Các loại máy cắt và uốn thanh vận hành bằng tay hay bằng điện phải:
•

Used by only authorized persons.

Sử dụng bởi người có thẩm quyền.
•

Used only as recommended by the manufacturer.

Chỉ sử dụng theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.
•

Firmly mounted on a substantial base, ensuring stability in operation.

Được gắn chắc chắn trên nền rộng, đảm bảo ổn định khi hoạt động.
•

Fix at an appropriate height to ensure comfortable operation, and reduce the risk of fatigue or
injury to the operator.

Cố định tại một độ cao phù hợp để đảm bảo hoạt động thoải mái, và giảm nguy cơ gây mỏi hay
thương tích cho người vận hành.
•

Maintained in a fully serviceable condition, e.g. pivot pins, ratchets or cutting edges a re not
worn.

Được bảo dưỡng trong điều kiện tốt.
•

Located at a safe distance from other site personnel and activities.

Được đặt tại một khoảng cách an toàn so với nhân viên và các hoạt động tại địa điểm khác.
•

Kept clean and lubricated.

Được giữ sạch sẽ và tra dầu mỡ.
•

Stored and adequately protected from the weather when not in use.

Bảo quản và bảo vệ khỏi những tác hại của thời tiết khi không được sử dụng.
Compressors, air receivers and pneumatic tools/Máy nén khí, máy bơm khí và các thi ết bị
chạy bằng khí
 The following points should be checked/ Cần kiểm tra những điểm sau:
•

That the V-belt pulley and pulley drive is adequately guarded.

Kiểm tra ròng rọc đai V và dây ròng rọc cẩn thận.
•

That the air receiver is clearly marked with its safe working pressure and distinguishing number.

Đánh dấu áp suất bình khí nén làm việc an toàn và đánh số riêng.
•

That the air receiver is fitted with a safety valve, drain cock, pressure gauge, and man way.

Lắp bình khí nén cùng một van an toàn, vòi nước, áp suất kế và đường thông.
•

That the air receiver has been cleaned and thoroughly examined in the preceding 24 months.

Đã làm sạch và kiểm tra cẩn thận bình khí nén trong chu kì 24 tháng.
•

That if an airline is used for blowing out, the activity is strictly controlled and that the person
using the airline and other persons in the vicinity are adequately protected (e.g. by goggles).

Nếu sử dụng ống không khí để thổi, thì cần được kiểm soát chặt chẽ và những người chịu trách
nhiệm cũng như những người liên quan phải được bảo vệ an toàn (VD: sử dụng kính bảo hộ).
•

Any joints in airlines are made with purpose-made connections.

Tất cả các điểm nối trong ống không khi đều được nối có mục đích.
•

That the air supply to all tools is switched off when tools are left unattended or changed.

Tắt ống cung cấp không khi cho các dụng cụ khi chúng không được sử dụng hay thay đổi.
Winches / Tời
 Checks should be carried out on all winches to ensure that:

Phải tiến hành kiểm tra tất cả các tời máy để đảm bảo rằng:
•

The winch is securely bolted down.

Tời được cài chốt cẩn thận.
•

The lead angle of the wire is nearly at right angles to the drum as possible.

Góc trên của dây gần là góc phải so với trống quấn dây.
•

The wire is rated strong and long enough, with a minimum of two turns remaining on the drum.

Dây phải đủ dai và dài, ít nhất quấn được 2 vòng trên trống.
•

The driving pinion (clutch) engages properly and can be locked in position.

Bánh răng chuyền ăn khắp chặt chẽ với nhau và có thể khóa đúng vị trí.
•

Water and oil are kept out of brake linings.

Tránh để nước và dầu rơi vào lớp phanh.
•

Brakes are adequate.

Phanh làm việc tốt.
•

Correct guards are fitted.

Lắp các bộ phận che chắn.
•

Personnel are kept clear when winches are operating.

Nhân viên phải sạch sẽ khi vận hành tời.
•

The pawl and ratchet are in good condition.

Mấu gài và bánh cóc phải trong điều kiện làm việc tốt.
 Hand operated winches should be registered, inspected frequently, be thoroughly examined, cleaned
and lubricated at regular intervals.

Các tời vận hành bằng tay phải được đăng ký, kiểm tra thường xuyên, làm sạch và tra dầu mỡ định
kỳ

8. Working at height / Làm việc trên cao
 Working at height describes work undertaken "off the ground". Commonly, it involves the use of
scaffolds, ladders, hoists, gantries, steel erection or general roof work.

Làm việc trên cao thường cần phải sử dụng giàn giáo, thang, cần trục, cần cẩu, cấu trúc thép
 A lot of work requires working on high, at least 2m away from the ground.

Rất nhiều công việc đòi hỏi phải làm việc trên cao, cách ít nhất 2m so với mặt đất.
 Proper planning, instruction, training and supervision are essential.

Phải có kế hoạch, hướng dẫn, đào tạo và giám sát chặt chẽ.
 Must wear shoes, safety helmets and safety belts

Phải mang giầy, mũ bảo hộ và dây an toàn
Basis hazards / Những nguy hiểm chính.
 The main hazards in working at height are falls and falling objects with the risk being both to people
working at height and to others below.

Rủi ro chính khi làm việc trên cao đó là bị ngã và làm rơi các đồ vật xuống gây nguy hiểm cho cả
người làm việc trên cao và người ở bên dưới.
Main precautions to prevent falls and falling materials / Những biện pháp nhằm tránh ngã
và làm rơi nguyên vật liệu
 These are an overlap between the prevention of people falling and materials falling from height.
Some control measures have dual functions, helping to prevent either hazard.

Đây là những biện pháp nhằm ngăn chặn người rơi từ trên cao và cả nguyên vật liệu. Một số biện
pháp có chức năng kép, giúp tránh xảy ra những nguy cơ này.
 As with control measures used in other circumstances, there is a hierarchy to the precautions taken:

Vì các biện pháp kiểm soát được sử dụng trong các trường hợp khác nhau, nên có một hệ thống các
biện pháp được thực hiện theo trật tự như sau:
•

The first objective is to provide physical safeguards to prevent falling. Means of access and
working places should be of sound construction and capable of safely supporting both people
and to materials needed for the work. Guard rails, toeboard or other forms of protection should
be provided at any height from which people could fall.

Mục đích đầu tiên là cung cấp hệ thống cơ sở vật chất nhằm ngăn ngừa tai nạn do ngã./ Phương
tiện tiếp cận và địa điểm làm việc được xây dựng tốt và có khả năng hỗ trợ an toàn cho cả
người và nguyên vật liệu. Có hàng rào bảo vệ, ván nhỏ hay các phương tiện bảo vệ khác ở trên
cao.
•

Where it is either impossible to provide such safeguards or the work is of such short duration
or difficulty that it would not be reasonable to do so, properly installed personal equipment
which will arrest falls such as rope access or boatswain's chairs should be used.

Khi không có những sự bảo vệ như vậy, hay do công việc tiến hành trong thời gian ngắn, nên
sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân như dây thừng hay ghế có dây treo để làm việc trên cao.
 If for the same reasons these methods can not be used, it will be necessary to consider to equipment
which will arrest falls, such as safety harnesses or nets with associated equipment. In all such
exceptional cases, prior approval from HASKY’s HSE must be obtained.

Nếu vì lý do nào đó không thể thực hiện các biện pháp này, nên xem xét các thiết bị ngăn rơi từ
trên cao xuống như dây treo an toàn hay lưới có thiết bị đi kèm. Trong những trường hợp ngoại lệ
này, phải có sự phê chuẩn từ nhân viên HSE của HASKY.
Working platforms / Bệ nền làm việc
 The following are some basic obvious requirements of work platforms:

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản của bệ nền làm việc:
•

They must be large enough to allow people to move comfortably and use safe equipment and
materials.

Chúng phải đủ rộng cho phép người di chuyển thoải mái và sử dụng thiết bị và vật liệu an toàn.
•

They should capable of bearing the load imposed upon them, whether that be people,
equipment or materials, and must not be overloaded. The boards must be free from significant
defects such as rotted timber, large cracks, spilt ends and insecure fixings, etc.

Có khả năng chịu đựng được trọng tải tác dụng lên, cho dù đó là người, thiết bị hay nguyên vật
liệu, và không được quá tải. Bề mặt không được có các chướng ngại vật như gỗ mục, vết nứt
lớn, điểm thừa dài và điểm cố định không chắc chắn....
•

The bearing structure must be strong enough. Through a design background to determine
durability and durability, and should be periodically checked. The surface sh ould be nearly flat
to avoid holes that may cause the feet to fall and cause material to fall. Be aware of the risk of
getting caught and pay attention to weather conditions so that the floor surface is not slippery.

Kết cấu chịu lực phải đủ chắc chắng. Thông qua nền thiết kế để xác định độ dẻo dai và bền
vững, và nên kiểm tra định kỳ. Bề mặt phải gần ngăng bằng để tránh những lỗ hổng có thể gây
vướng chân và làm cho nguyên vật liệu rơi xuống. Chú ý tránh nguy cơ vướng chân và chú ý
đến điều kiện thời tiết để bề mặt sàn không bị trơn.
Ladders / Thang
 Straight and extension ladders must be tied-off at the top.

Thang thẳng hay thang cuốn phải được cố định ở đầu.
 Stepladders must be fully opened and set on a level surface.

Phải mở hoàn toàn thang có bậc và lắp bề mặt lên 1 mức.
 Work facing the ladder, with both feet on the rungs.

Làm việc phải để cả 2 chân lên thanh ngang của thang.
 Stay off the platform and top of stepladders.

Không được đứng trên nền và đầu của thang.
 All ladders must be of proper length, at least 1m extending the level, and in good condition.

Các thang phải có chiều dài hợp lý, mở rộng mức độ lên ít nhất 1m để làm việc và trong điều kiện
tốt.
 The area around the bottom of all ladders must be free from slippery substances and tripping
hazards.

Không được để các chất trơn và chướng ngại có thể gây ngã gần khu vực đặt thang.
Scaffolds / Dàn giáo
 Short bamboo ladders may be permitted subject to approval of HASKY’s HSE.

Thang bằng tre ngắn có thể được phép sử dụng nếu có sự đồng ý từ nhân viên HSE của HASKY.
 Ladders, handrails, midrails, and toeboards are required.

Phải có thang, tay vịn, và ván nhỏ đỡ chân.
 Only use wheeled scaffolding when receiving permission from the project or site manager of HASKY.

Chỉ sử dụng giàn giáo có bánh khi nhận được sự cho phép từ quản lý dự án hay quản lý công trường
của HASKY.
 Do not move or slide scaffolds; scaffolds shall be disassembled and relocated.

Không được dịch chuyển hay trượt giàn giáo đi, chỉ có thể thảo ra và lắp lại.
 Tie off at top, if over two lifts high.

Cố định ở đỉnh nếu trên 2 trục quá cao.
 All scaffolds shall be locked in or tied off at every 5 metres. Anchor or brace the running scaffold
approximately every 10 metres.

Phải khóa tất cả các giàn giáo ở vị trí cách nhau 5m. Neo hay trụ chống xấp xỉ 10m.
 Ladders must be used for access - never climb bracing.

Phải sử dụng thang để tiếp cận giàn giáo, không được trèo.

 Workers must wear safety harnesses properly tied off to other structures, not tied off to the scaffold (if
possible).

Công nhân phải sử dụng dây đai an toàn cố định vào các kết cấu khác, không được cố định vào dàn
giáo (nếu có thể).
Safety Harness and safety belt / Dây đai an toàn và dây bảo hiểm
 Safety belts or other types of safety equipment such as safety belts must be worn when working at
a height of at least 2m, or when working on the floor, other protective measures may not be used
like railing, netting or scaffolding.

Phải sử dụng dây đai an toàn hay các loại khác theo các quy định trong nước như phải đeo dây đai
an toàn khi làm việc ở độ cao ít nhất 2m, hoặc khi làm việc trên sàn không thể sử dụng các biện
pháp bảo vệ khác như lan can, lưới hay dàn giáo.
 When working from scissor lifts, Jag's or other aerial lifts.

Khi làm việc ở các thang trên không.
Protection from falling materials / Tránh vật liệu rơi
 As mentioned above, the goal is to avoid falling material by:

Như đã nói ở trên, mục đích nhằm tránh vật liệu rơi bằng cách:
•

Not stacking materials near edges, particularly unprotected edges.

Không xếp vật liệu gần rìa, đặc biệt các rìa không được bảo hộ.
•

Close boarding of working platforms - minimizing gap between scaffold boards or placing
sheet over the boards so that material can not fall through.

Các tấm sàn nền làm việc phải khít với nhau-giảm thiểu khoảng cách giữa các bảng dàn giáo
hay đặt các tẩm chắn lên các bảng không để nguyên vật liệu rơi xuống.
•

Using hoists to convey materials up to a height rather than carrying them.

Sử dụng cần trục để đưa nguyên vật liệu lên, tránh việc bê vác nguyên vật liệu.
•

Providing safe man-lowering such as hoist or chutes, rather than having workers jump or climb.

Sử dụng cần trục hoặc cầu trượt để đưa người xuống chứ không để họ nhảy hay trèo xuống.
 Where these actions are impractical or cannot be assumed to eliminate the risk, measures to protect
people underneath from being hit by falling materials must be introduced:

Khi những biện pháp trên không thực tế hoặc không thể loại bỏ được những nguy hiểm, phải tiến
hành các biện pháp khác để giúp mọi người tránh bị thương do nguyên vật liệu rơi:
•

Placing sheets across the face of scaffolds to prevent materials from falling outside of scaffold
area.

Đặt các tấm bảng nhỏ lên dàn giáo để ngăn không cho nguyên vật liệu rơi ra khỏi dàn giáo.
•

Use of netting to catch falling materials.

Dùng lưới để thu những nguyên vật liệu rơi.
•

Designation of exclusive zones to keep people out of the away of falling objects, although these
have to be carefully controlled.

Có khu vực riêng để mọi người tránh nguyên vật liệu rơi nhưng phải được quản lý cẩn thận.

9. Lifting, Crane / Cần cẩu, máy nâng
General Requirements / Yêu cầu chung
 HASKY shall comply with the manufacturers' specifications and limitations applicable to the operation
of any and all cranes. Where manufacturer's specifications are not available, the assigned limitations
to the equipment shall be based on the determination of a qualified engineer
and recorded. Attachments used with crane shall not exceed the capacity, rating or scope
recommended by the manufacturer.

HASKY phải tuân theo những yêu cầu kỹ thuật và giới hạn của nhà sản xuất áp dụng cho việc vận
hành các loại cần trục. Khi không thấy yêu cầu kỹ thuật từ nhà sản xuất, giới hạn cho thiết bị này
sẽ dựa trên quyết định của kỹ sư có kinh nghiệm và hồ sơ lưu. Các bản đính kèm được sử dụng cho
cần trục không được vượt quá sức chứa, công suất hay phạm vi do nhà sản xuất đưa ra.
 Rated load capacities and recommended operating speeds, special hazard warnings or instructions,
shall be conspicuously posted on all equipment. Instructions or warnings shall be visible to the
operator while he is at his control station.

Phải dán nhãn chứa sức chứa tải trọng và tốc độ điều hành, các cảnh báo nguy hiểm đặc biệt, hay
những hướng dẫn phải lên trên tất cả các thiết bị. Người điều khiển phải nhìn thấy những hướng
dẫn và cảnh báo này tại trạm điều khiển.
 Hand signals to crane operators shall be those prescribed by the applicable ANSI standard for the
type of crane in use. An illustration of the signals shall be posted at the job site.

Các ký hiệu tay cho người điều khiển cần trục phải được mô tả theo tiêu chuẩn ANSI cho loại cần
cẩu được sử dụng. Một bản mô tả chi tiết các ký hiệu phải được ghi rõ ở công trường làm việc.
 Employer shall designate a competent person who shall inspect all machinery and equipment prior
to each use, and during uses, to make sure it is in safe operating condition. Any deficiencies shall
be repaired, or defective parts replaced, before continued use.

Chủ đầu tư chỉ định người có đủ năng lực để kiểm tra các thiết bị và máy móc trước mỗi lần sử
dụng, và trong suốt quá trình sử dụng để chắc chắn rằng chúng đang trong điều kiện hoạt động tốt.
Khi có bất cứ sai sót nào phải sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hỏng trước khi đưa vào sử
dụng.
 Wire rope shall be taken out of service when any of the following conditions occur:

Không được sử dụng dây điện khi xảy ra bất cứ điều gì trong những điều sau:
•

In running ropes, six randomly distributed broken wires in one lay or three wires in one strand
in one lay.

Trong khi các dây đang hoạt động, 6 dây trong một dải ngẫu nhiên bị đứt hoặc 3 dây trong một
cáp của một dải.
•

Wear of one third the original diameter of outside individual wires, kinking, crushing, bird
caging, or any other damage resulting in distortion of rope structure.

1/3 bán kính của các sợi dây bọc ngoài bị ăn mòn, xoắn lại, bể, lồng chim hay bất cứ hư hại
nào khác khiến cho cấu trúc của dây bị thay đổi.
•

Evidence of any heat damage from any cause

Có dấu hiệu cho thấy bị hư hại do nhiệt.
•

Reduction from nominal diameter of more than 5%

Đường kính giảm đi so với bình thường 5%
Operation / Vận hành
 Lifting/Crane operation, slings and signaling shall be performed by competent and trained persons
approved by HASKY. To easily identify slingers, and signaler, they shall wear distinctively colored
HSE helmets or other clearly identifiable clothing.

Những nhân viên được đào tạo do HASKY phê duyệt sẽ chịu trách nhiệm điều khiển cần cẩu/máy
nâng, cáp móc hay đưa ra tín hiệu. Để có thể dễ dàng xác định dây đeo, và người đưa ra tín hiệu,
họ sẽ đội mũ bảo hiểm HSE có màu sắc hay các loại quần áo dễ nhận biết.
 Signals shall be specified.

Phải ghi rõ các ký hiệu
 Manufacturer's operating instruction with regard to wind velocities during operation shall be available
and strictly obeyed.

Phải có hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất liên quan tới tốc độ của gió trong suốt thời gian làm
việc và phải tuyệt đối tuân thủ.
 Procedures shall be set up to:

Phải thiết lập các quy trình để:
•

Avoid overloading (the weight of any tonnage lifted must also be accurately determined, never
guessed).

Tránh quá tải (trọng lượng của bất cứ trọng tải nào được nâng lên cũng phải được xác định
một cách chính xác, không bao giờ được đoán).
•

Specify the distances around electrical lines where no part of the lifting devices shall be
operated.

Xác định khoảng cách xung quanh các dây điện nơi không được điều hành bất cứ bộ phận nào
của các thiết bị nâng.
•

Prevent avoid any worker or any part of his/her body being extended under any load being
lifted.

Tránh không được để công nhân hay bất cứ bộ phận nào dưới trọng tải đang được nâng.
•

Restrict access to the area around lifting devices and to prevent unauthorized entry.

Giới hạn tiếp cận các khu vực xung quanh thiết bị nâng
 Crane operator must never leave the cab when a load is suspended or the engine is running. When
operator leaves the crane, it is his responsibility to apply brakes, secure the boom, lower the load to
the ground, take the machine out of gear, and do whatever else is necessary to prevent accidental
movement of the equipment.

Người điều khiển cần trục không bao giờ được rời cabin khi đang treo trọng tải hay động cơ đang
hoạt động. Khi người điều khiển rời cần trục, người đó phải có trách nhiệm bỏ phanh, đảm bảo cần,
hạ thấp trọng tải xuống đất, đưa máy ra khỏi bánh răng và làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn
ngừa sự dịch chuyển ngẫu nhiên cho thiết bị.
 An action plan shall be devised for the crane operator and other personnel in the event a crane
makes contact with an electric cable.

Phải có kế hoạch hành động cho người điều khiển cần cẩu và nhân viên khác trong trường hợp cần
cẩu mắc vào cáp điện.
 Personnel shall not be suspended from a crane hook.

Nhân viên không được trèo lên cần cẩu.
 Operators must wear adequate clothing, protective hats and shoes.

Người vận hành phải mang đầy đủ quần áo, mũ và giầy bảo hộ
 All lifting gears, such as suspenders and hooks, must be identified and tested before, after use.

Tất cả các bánh răng nâng như dây treo, móc... phải được kiểm tra trước, sau khi sử dụng.
 During operation of winches or tow cables, all employees must be away from the double cable area.

Trong suốt thời gian vận hành tời hay cáp kéo xe, mọi người phải tránh khỏi khu vực có cáp kép.
 HASKY shall prepare an inspection procedure for lifting devices in conformity to local requirements
and all Standards upon arrival at work site, which shall include but not be limited to:

HASKY sẽ chuẩn bị một quy trình kiểm tra các thiết bị nâng theo những yêu cầu trong nước và tất
cả các tiêu chuẩn khi tới công trường, bao gồm:
 Weekly record of inspection of lifting appliances

Ghi chép hàng tuần bản kiểm tra việc sử dụng các thiết bị nâng.
 Test record for load radius indicator and automatic safe load indicator.

Hồ sơ kiểm tra dụng cụ chỉ tải trọng và dụng cụ tải trọng an toàn tự động.
 Mandatory inspection certified of all lifting equipment associated with the cr ane.

Kiểm tra bắt buộc tất cả các thiết bị nâng liên quan tới cần trục.
 Checks on lights and warning devices.

Kiểm tra đèn chiếu sáng và các thiết bị cảnh báo
 Every crane shall be fitted with:

Mỗi cần trục phải có:
•

Crane hooks with safety latch to prevent displacement of the sling or load from the hook.

Móc cẩu có chốt an toàn nhằm tránh dây hay trọng tải chệch ra khỏi móc.
•

Test record for load radius indicator and automatic safe load indicator.

Biểu đồ công việc phải luôn luôn có trong buồng lái.
•

Mandatory inspection certified of all lifting equipment associated with the crane.

Chứng chỉ của người điều khiển.
•

Checks on lights and warning devices.

Chứng chỉ kiểm tra an toàn.

FIRE PREVENTION AND PROTECTION / PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY
1.

Introduction and Objectives / Giới thiệu và mục đích

 The objective of this section is to give advice on minimizing fire risks and also on practical firefighting
and emergency procedures.

Mục đích của phần này nhằm đưa ra gợi ý về cách tối thiểu những nguy hiểm về lửa và những quy
trình phòng chống cháy thực tế.
2.

Common Causes of Fires / Những nguyên nhân gây cháy phổ biến

 These include but not limited to:

Bao gồm:
•

Carelessly discarded cigarette ends/matches.

Vứt đầu thuốc/ que diêm
•

Faulty or wrongly used electrical equipment.

Sử dụng nhầm hoặc sai các thiết bị điện
•

Welding sparks from both electric arc and oxy-gas.

Tia lửa điện hàn từ hồ quang điện hay khí oxy
•

Improper storage of flammables.

Các chất dễ cháy không được bảo quản tốt.
3.

Classification of Fires / Phân loại cháy

 Classification criteria based on characteristics and classification system used on the site of contractor:

Tiêu chuẩn phân loại dựa theo đặc điểm và hệ thống phân loại này được sử dụng trên công trường
của nhà thầu:
•

CLASS A: Fire involving SOLID MATTERS (usually organic) in which combustion leads to the
formation of glowing embers (wood, paper, rag etc.).

Loại A: cháy liên quan tới các chất rắn (thường là chất hữu cơ) trong đó việc cháy thường dẫn
đến việc tạo ra tro (gỗ, giấy...)
•

CLASS B: Fire of LIQUID MATTERS

Loại B: cháy các chất lỏng
•

CLASS C: Fire of GAS (such as Methane, Hydrogen, Propane...)

Loại C: Cháy chất khí (như metan, hydro...)
•

CLASS D: Fire of flammable METALS

Loại D; cháy các kim loại dễ cháy
4.

Selection of Extinguishing Media / Lựa chọn phương tiện dập cháy

 Selection of the correct extinguishing media for all of the classes above is vital. If any doubt exists
about the type of extinguishing agent for particular work area the HSEO should be consulted.

Lựa chọn phương tiện để dập cháy cho tất cả các loại trong mục trên là điều tối cần thiết. Nếu có
nghi ngờ gì về loại nhân tốt tắt cháy cho từng khu vực riêng, nên tham khảo nhân viên HSE.
Class A Fires (Solid Materials) / Loại A (chất liệu rắn)

 This fire type is applicable to most work sites including offices. The best extinguishing agent remains
WATER properly applied. If a high risk of fire occurrence exists, water should be supplied via a hose
reel. Where the risk of fire occurrence is normal, water may be supplied via an exting uisher.

Loại cháy này có thể xảy ra ở hầu hết các công trường kể cả văn phòng. Chất dập lửa tốt nhất vẫn
là nước. Nếu có nguy cơ xảy ra cháy cao, nên sử dụng vòi phun nước. Nếu nguy cơ bình thường, có
thể cung cấp nước qua bình chữa cháy.
 Water should never be used on live electrical equipment due to the risk of shock

Không bao giờ sử dụng nước cho các thiết bị điện đang sử dụng vì có thể gây ra điện giật.
Class B Fires (Flammable Liquids) / Loại B (Chất lỏng dễ cháy)
 For smaller class B fires where the base of the fire can be enveloped in a cloud of powder. There is
no doubt that the latest DRY POWDER extinguishers are quickest and most effective.

Đối với các đám lửa loại B nhỏ khi gốc của đám cháy có thể gói trong một đám mây bụi. Bình dập
lửa dạng bột khô là phương án nhanh nhất và hiệu quả nhất.
 However, dry powder does not reliably prevent possible re-ignition. CO2 fire extinguishers are often
relatively ineffective.

Tuy nhiên, bột khô hoàn toàn không ngăn được khả năng các đám cháy bùng phát trởi lại. Việc dập
lửa bằng khí CO2 cũng thường xuyên không thực sự hiệu quả.
Class C Fires (Flammable Gases) / Loại C (Khí dễ cháy)
 It is not easy to extinguish this kind of fire unless outdoors. Extinguishing the fire can cause the fire
to gather and create the risk of explosions by allowing unburned gases to accumulate.

Không dễ dàng để dập tắt loại cháy này trừ khi ở điều kiện ngoài trời. Việc dập lửa có thể khiến đám
cháy tập trung lại và tạo nguy cơ nổ khi cho phép các khí chưa cháy tích tụ lại với nhau.
 Oxygen storage areas must be in the open air and have fire fighting equipment located nearby.

Các khu vực dự trữ oxy phải được để ở ngoài trời và phải có thiết bị chống cháy bên cạnh.
 For small outdoor fires, where the escape gas can be dispersed into the air , the most effective fire
retardant is the use of dry powder. Focus efforts to prevent the spread of fires without causing harm
to people.

Đối với những vụ cháy khí nhỏ ngoài trời, nơi có khí thoát ra có thể phát tán ra không khí, biện pháp
chống cháy hữu hiệu nhất là sử dụng bột khô. Tập trung nỗ lực ngăn ngừa sự phát tán khí gây cháy
mà không gây nguy hại đến con người.
Class D Fires (Flammable Metals) / Loại D (Kim loại dễ cháy)
 This type of fire is more likely to occur offshore than onshore.

Loại cháy này có khả năng xảy ra ở ngoài biển hơn là trên đất liền.
5.

Fire Prevention / Phòng cháy

 Keep the work areas clean and maintain good housekeeping.

Luôn giữ khu vực làm việc sạch sẽ.
 Plumbing for construction, serving firefighting services provided by us is sufficiently arranged and
convenient

Hệ thống nước phục vụ thi công, phục vụ công tác PCCC được chúng tôi cung cấp đầy đủ được bố
trí hợp lý, thuận tiện
 In the site rules, there is a ban on the carrying of explosives in the construction site, and there are “no
fire” signs in places such as fuel tanks, utilities, petroleum depots.

Trong nội qui công trường cấm mang các vật liệu nổ vào trong công trường, ngoài ra có biển cấm lửa
tại các nơi dễ cháy như thùng chứa nhiên liệu, kho vật tư điện nước, kho xăng dầu.

 The site will set up an amateur fire fighting team and train firefighters when an incident occurs, the
firefighters are mobilized to participate in firefighting, machine operators, storekeepers are also trained
fire fighting.

Công trường sẽ lập một tổ chữa cháy không chuyên và huấn luyện công tác chữa cháy khi có sự cố xảy
ra, lực lượng này được huy động tham gia chữa cháy, công nhân vận hành máy, thủ kho cũng được
huấn luyện chữa cháy.
 Roads inside and outside the site are conveniently located for fire engines to perform missions in case
of incidents.

Đường ra vào và trong nội bộ công trường được bố trí thuận tiện cho xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ
khi có sự cố.
 Storage yards are materials that we arrange reasonable, convenient, safe, in accordance with fire
protection regulations.

Kho bãi chứa vật liệu được chúng tôi sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo qui định về PCCC.
 Materials that are explosive or fire-prone, such as wood formwork, petrol, electricity and water supplies
... are carefully preserved and separated by separate warehouses.

Những vật liệu chất dễ gây cháy nổ hoặc dễ lan truyền lửa như cốp pha gỗ, xăng dầu, vật tư điện nước
... được chúng tôi bảo quản kỹ lưỡng, xếp riêng biệt bằng các kho riêng biệt.
 Un-extinguished materials (matches, cigarette butts) must be stamped out before being discarded
and should be disposed of in ashtrays or containers for the purpose.

Các vật liệu gây cháy (diêm, đầu thuốc lá) phải được dập tắt trước khi bỏ đi và vứt vào gạt tàn hay
thùng.
 Do not use any defective electrical equipment or fittings.

Không sử dụng thiết bị rỏ rỉ điện.
 Disconnect electrical equipment after use or when not in use.

Ngắt các thiết bị điện sau khi sử dụng hay khi không sử dụng.
 All forms of welding work shall only be carried out when flammable materials within the hot work
area are properly isolated.

Chỉ tiến hành công việc hàn khi các vật liệu dễ cháy ở khu vực có nhiệt độ cao đã được cách ly.
 All welding units, both electric and gas, must be equipped with a fire extinguisher of an appropriate
type and size.

Tất cả các thiết bị hàn, kể cả điện và khí phải được trang bị máy dập lửa.
 Firefighting equipment must be kept clean and ready for use.

Thiết bị chống cháy phải luôn được giữ sạch sẽ.
 Oily rags shall be deposited in containers and covered.

Phải bỏ những mảnh giẻ chứa dầu vào trong thùng và che kín lại.
 Observe all "NO SMOKING" signboards.

Quan sát tất cả các bảng hiệu “Không hút thuốc”
 All exits and passageways shall be kept free from obstruction.

Tất cả các lối ra vào và đường đi đều không có chướng ngại
6.

Fire Protection / Chống cháy

 Smoke only in the designated areas.

Chỉ hút thuốc ở khu vực cho phép
 Know the fire alarm signal and how to turn on an alarm.

Nắm được ký hiệu báo cháy và cách bật hệ thống báo cháy
 Know where fire extinguishers are located and how to use them.

Nắm được vị trí đặt máy dập cháy và cách sử dụng
 Store FLAMMABLES in properly labelled containers.

Chứa các chất dễ cháy ở các thùng được dán nhãn cẩn thận
 Oily rags or other flammable substances shall not be placed in heaps.

Các tấm giẻ có dầu hay các chất gây cháy khác không được để thành đống.
 HASKY’s Project Manager or Site Manager shall decide what temporary fire fighting equipment is
required. HASKY shall install and maintain it to be available at all times.

Quản lý dự án hoặc quản lý công trường của HASKY phải quyết định thiết bị chống cháy tạm thời
cần thiết. HASKY sẽ lắp đặt và bảo dưỡng để đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt
nhất.
 There must be a fire extinguisher, water hose, or other fire control equipment easily accessible for
each welding, cutting, burning or other such operation.

Phải có một máy dập cháy, ống nước, hay các thiết bị kiểm soát lửa khác dễ dàng tiếp cận cho mỗi
lần hàn, cắt, cháy, hay hoạt động khác.
 All welding and cutting torches must be equipped with reverse flow check valve.

Tất cả các đèn hàn hay cắt phải có van kiểm tra.
 All roads, stairs and transformers shall be kept clear of material and equipment.

Tất cả các đường, cầu thang và máy biến thế không được đặt để nguyên vật liệu hay thiết bị nào.
 There shall be a distance of 7m of unrestricted passage to fire hydrants and fire hoses. Fire hoses
shall be used only in case of fire.

Khoảng cách ngắn nhất giữa các làn đường tới vòi nước chữa cháy và vòi nước là 7 m. Vòi nước chỉ
được sử dụng trong trường hợp cháy.
 There shall be at least a 1 m radius of unrestricted passage to all portable fire extinguishers.

Bán kính tối thiểu giữa các bình cứu hỏa có thể di chuyển được và đường đi giới hạn là 1m.
 Refueling of petrol and diesel equipment shall be done only in prescribed areas and with approved
equipment. HASKY shall take all measures to minimize spills and to clean up immediately any spills
which may occur. Methods for cleanup shall be approved by HASKY’s Project or Site Manager.

Chỉ nạp nhiên liệu cho các thiết bị dầu ở khu vực định sẵn và qua các thiết bị đã được phê chuẩn.
HASKY sẽ thực hiện tất cả các biện pháp nhằm tránh tràn dầu, làm sạch tất cả những chỗ bị tràn.
Biện pháp này sẽ được quản lý dự án hay quản lý công trường của HASKY thông qua.
7.

Emergency Procedures / Quy trình khẩn cấp

 In the event of a fire being noticed the following procedures will apply:

Trong trường hợp phát hiện cháy, cần phải thực hiện những quy trình sau:
•

Press the alarm

Bật chuông báo động
•

Try to extinguish the fire but take no risk

Cố gắng dập tắt đám cháy nhưng không được gây nguy hiểm.
•

If fire cannot be checked get clear.

Nếu không kiểm soát được đám cháy, hãy tránh xa.
•

Call the fire department

Gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy

•

Go to the gathering point.

Tới điểm tập hợp
 The following information must be prominently posted at locations determined by Contractor Site
Manager:

Phải có những thông tin sau ở các địa điểm do quản lý công trường của nhà thầu xác định:
•

The site fire emergency controllers are: (This must also be on a the status board)

Những người kiểm soát cháy khẩn cấp ở công trường là: (Trên bảng thông báo)
•

The following personnel have been trained in fire fighting. ( This must noticed on the board)

Nhân viên sau đã được đào tạo về chữa cháy (Ở trên bảng thông báo)
•

HASKY and all subcontractors are responsible for explaining to all members of their team and
must shut off the power supply system in their area before leavi ng the site.

HASKY và tất cả các nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm giải thích cho tất cả thành viên của
mình và phải tắt hệ thống cung cấp điện trong khu vực của mình trước khi rời công trường.
•

Visitors must leave the worksite and proceed to the assembly point immediately.

Khách phải rời công trường và tới điểm tập hợp ngay lập tức.
•

Under no circumstances must any person re-enter a work site after a fire alarm for any reason
until it is safe to do so!

Trong bất cứ trường hợp nào không ai được phép vào lại công trường sau khi có chuông báo
động cho tới khi an toàn.

EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE / CHUẨN BỊ TRONG
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ CÁCH THỨC ĐỐI PHÓ
1.

General / Tổng quan

 The importance of an effective workplace safety and health program are many benefits that help
clients control effectively their business. Therefore HASKY should establish effective safety and
health program and prepare their workers to handle emergencies before they arise.

Tầm quan trọng của một chương trình an toàn và sức khỏe lao động đem lại nhiều lợi ích giúp khách
hàng kiểm soát công việc kinh doanh 1 cách hiệu quả. Vì đó mà HASKY nêm thiết lập chương trình
HSE & trang bị cho công nhân các kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trước khi nó xảy ra.
 To meet the above purpose, this program includes basic points as follows:

Để đáp ứng được những yêu cầu trên, chương trình này cần đảm bảo những điểm cơ bản sau:
•

Planning

Lên kế hoạch
•

Emergency Response Team

Nhóm hành động trong trường hợp khẩn
•

Response Activities

Các hoạt động đối phó tình huống
•

Training

Đào tạo
•

Personal protection

Bảo vệ cá nhân
•

Medical Assistance

Hỗ trợ y tế
 And when Emergency Procedures have been set up in all sites, they will:

Và khi các thiết lập các toàn bộ các qui trình ở các nơi làm việc, Các qui trình này sẽ:
•

Provide the organization, guidelines and directions to ensure fast and effective response in any
emergency situation in order to save life, property and the environment.

Định hướng tổ chức, đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn nhằm đảm bảo phản ứng nhanh, hiệu quả
trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào để cứu người & tài sản và môi trường.
•

Ensure that everyone shall be familiar with the emergency plan while working at the work site.

Đảm bảo mọi người đều trở nên quen thuộc với chương trình khẩn khi làm việc tại công trường.
•

In the event of emergency everyone must remain calm and act positively and quickly to preserve
life and property.

Trong trường hợp khẩn, mọi người phải giữ bình tĩnh & phản ứng nhanh chóng để cứu người &
tài sản.
2.

Type of Emergency / Loại khẩn cấp

 For convenience and quick reference, the possible types of emergencies have been classified.

Để thuận tiện & dễ dàng cho việc tham khảo, người ta phân chia các loại khẩn cấp.
 Each type of emergency requires a different way of responding, which may involve support staff.

Mỗi loại khẩn cấp yêu cầu 1 cách thức phản ứng khác nhau, có thể liên quan đến cả nhân viên hỗ
trợ.

 A description of the emergency types as follows:

Dưới đây là miêu tả các loại khẩn cấp
•

Emergency state from weather

Trường hợp khẩn do thời tiết
•

Emergency state from fire, explosion

Trường hợp khẩn do cháy nổ, hỏa hoạn
•

Emergency state from toxic release

Trường hợp khẩn do rò rỉ chất độc
•

Emergency state from injury accident

Trường hợp khẩn do tai nạn có thương tích
•

Emergency state from collapse

Trường hợp khẩn do sụp đổ
3.

Emergency Response Plan/ Kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp

Operation / Vận hành
 This plan is to be organized and operated when emergency conditions have occurred.

Kế hoạch này được tiến hành triển khai khi những trường hợp khẩn cấp xảy ra.
 The period, size, and other details of the plan shall be determined by Site Manager as sisted by HSE,
Coordinator of Project.

Thời gian, qui mô, & các chi tiết khác của kế hoạch sẽ do giảm đốc công trường quyết định có sự
hỗ trợ của HSE, điều phối viên của dự án.
 All staff and workers shall act according to the emergency instructions from th e plan except for the
approval of Project Manager.

Tất cả các nhân viên, công nhân phải tuân theo những hướng dẫn khẩn cấp của kế hoạch trừ trường
hợp ngoại lệ khi có sự chấp thuận của giám đốc dự án.
Emergency Contact List / Danh sách liên hệ trong trường hợp khẩn
 Emergency contact lists including phone numbers, fax numbers, and other information must always
be posted on the bulletin board.

Danh sách liên hệ trong trường hợp khẩn gồm có só ĐT, fax, & các thông tin khác phải luôn được
công bố trên bảng thông báo.
OUTSIDE SUPPORTERS/ Hỗ trợ từ bên ngoài
FIRE BRIGADE/ ĐỘI CỨU HỎA

114

FIRST AID/ Y TẾ

115

POLICE/ CẢNH SÁT

113

LOCAL POLICE/ CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG
MEDICAL CENTER/ TRUNG TÂM Y TẾ
Emergency Response Procedure / Qui trình đối phó trong trường hợp khẩn
 Whenever a fire or similar emergency situation is detected, immediately notify the EUROEAG HSEO,
by telephone, or by any other means, the nearest alarm siren.

Bất cứ khi phát hiện đám cháy hoặc các tình huống khẩn tương tự phải báo ngay cho HSEO của
HASKY.., bằng điện thoại hoặc bất cứ cách nào nhanh nhất, ấn nút còi báo động nơi gần nhất.
 The HSEO assesses and informs emergency response levels 1, 2 or 3. HSEO will announce emergency
situations for site management and emergency release.

HSEO đánh giá mức độ đối phó & công bố báo động khẩn cấp 1, 2 hoặc 3. HSEO sẽ thông báo tình
huống khẩn cho quản lý công trường và công bố cấp độ khẩn.
 The declare level of emergency shall be notified to the relate personnel or agency without delay,
according to the above-emergency contact list.

Việc công bố cấp độ khẩn phải được báo cho nhân viên hoặc các cơ quan hữu quan theo danh sách
liên hệ ở trên không được chậm trễ.
Emergency state from fire, explosion / Trường hợp khẩn do cháy nổ
 When seeing a fire accident the observer(s) shall firstly remain calm, and shout loudly "Fire! Fire!
Fire!" and quickly use fire fighting extinguisher to put out the fire.

Khi phát hiện đám cháy, người phát hiện phải giữ bình tính và hô to “Cháy cháy cháy” và nhanh
chóng dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa.
 If the fire becomes uncontrollable:

Nếu đám cháy không kiểm soát được:
•

Continue to make alarm

Tiếp tục báo động
•

Switch off circuit breaker

Ngắt cầu chì
•

Call Fire Brigade (114)

Gọi cứu hỏa (114)
•

Site Manager is responsible for coordinating with the Fire Brigade and the Police

Quản lý công trường cần có trách nhiệm phối hợp với đội cứu hỏa và cảnh sát
•

HSEO is responsible for organizing company's resources for fighting the fire.

HSEO tổ chức các nguồn lực của công ty cho việc đối phó với đám cháy.
•

HSEO is responsible to make report about the fire and submit it to Site Manager and authorities.

HSEO giải trình về đám cháy và nộp lên quản lý công trường và các nhà chức trách.
Emergency state from injury accident / Trường hợp khẩn do tai nạn có gây thương tích
 Bleeding from injured/ Chảy máu do bị thương
•

Apply direct pressure on various points on the body to stopbleeding.

Tạo áp lực lên các vị trí khác nhau trên cơ thể để ngăn máu chảy.
•

It is possible to prevent artery bleeding by pressing the finger into the bone under the artery.

Có thể ngăn chảy máu động mạch bằng cách dùng ngón tay ấn vào xương dưới động mạch.
•

To control bleeding by direct pressure, apply a pad of sterilizeddressing, bandage firmly, adding,
if need be, sterilized cottonwool, finally apply a triangular bandage.

Để cầm máu, bằng áp lực trực tiếp, dùng miếng đệm đã qua thanh trùng băng bó hoặc dùng
gạc băng chặt lại. Nếu cần, lót thêm bong đã qua thanh trùng, cuối cùng băng lại bằng miếng
gạc tam giác.
•

If bleeding cannot be controlled by direct pressure, immediately send to the first aid room for
treatment by the nurse.

Nếu dùng áp lực không cầm được máu, ngay lập tức đưa nạn nhân tới phòng sơ cứu để y tá
chăm sóc.
 Bone fracture

Gãy xương

•

Do not attempt to move casualty with fractured bones or injured joints.

Không di chuyển nạn nhân bị gãy xương hoặc bị tổn thương khớp
•

Secure the injured parts with triangular bandages so that they cannot move.

Băng bó phần bị tổn thương bằng băng gạc, để cố định các chỗ bị tổn thương.
•

An injured leg may be tied to the uninjured one, and an injured arm tied to the body.

Chân bị gãy có thể được bó chặt với chân không bị gãy và tay bị gãy có thể được bó chặt với
cơ thể.
•

Immediately send to hospital for treatment.

Đưa ngay tới viện để điều trị
 Electrical Shock

Giật điện
•

Switch off the power supply.

Tắt nguồn điện.
•

If this not possible, free the victim by using something made ofrubber, cloth or wood or a folder
newspaper.

Nếu ko tắt được điện, di dời nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng 1 vạt làm bằng cao su, vải, gỗ
hoặc báo gập dày.
•

Do not touch the victim's body before the current is switched off.

Không chạm vào nạn nhân khi nguồn điện chưa tắt.
•

If breathing is failing or has stopped, start CPR procedure.

Nếu nạn nhân đã ngừng thở, Itiến hành quá trình CPR.
•

Get help and send for a nurse and ambulance.

Gọi trợ giúp & đưa nạn nhân lên xe cứu thương & để y tá chăm sóc cho nạn nhân.
 Burns and Scalds

Bỏng cháy & bỏng nước:
•

If serious, send promptly for first aider / nurse and ambulance.

Nếu nghiêm trọng, đưa nạn nhân lên xe cứu thương, để tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.
•

Put sterilized dressing on the burn or scald. Never use an adhesive wound dressing.

Dùng băng tiệt trùng băng bó lên vết bỏng, không sử dụng băng gạc dính.
•

If extensive, cover with clean towels and secure loosely.

Với vết bỏng lớn, băng vết bỏng bằng khăn sạch, & buộc lỏng.
•

Do not burst blisters or remove clothing and flush the burnwith plenty of cold water. Apply a
sterilized dressing.

Không làm vỡ vết phồng da, hoặc cởi băng gạc hay dội nhiều nước lạnh vào vết bỏng.
•

Send victim immediately to the nearest hospital.

Đưa nạn nhân tới bệnh biện gần nhất.
 Falling from height

Ngã từ trên cao:
•

Call First Aider who will decide on the level of first aid required

Gọi người sơ cứu, để người này có thể xác định mức độ sơ cứu cần thiết.

•

If the victim is unconscious, lay the victim on his side to prevent tongue obstructing him/her
stop breathing. Pay special attention to the wounds at his neck.

Nếu nạn nhân bất tỉnh, đặt nạn nhân bên cạnh mình, để nạn nhân nằm ngửa để lưỡi nạn nhân
không cản trở nạn nhận thở. Đặc biệt lưu ý tới những khu vực tổn thương ở cổ.
•

Using antiseptic to rub and clean the surround of the wound from inside to outside. If the limbs
are injured, the injured limbs must be lift up to reduce blood

Dùng thuốc khử trùng rửa & làm sạch xung quanh vết thương từ trong ra ngoài. Nếu chân tay
nạn nhân bị thuơng, nâng tay, chân bị thương đó lên để giảm lượng máu chảy.
•

Use the bandage to cover the wound

Dùng gạc quấn quanh vết thương.
•

Tie bandage but not too tight

Buộc gạc không quá chặt
•

Use tourniquet to stop loss of blood if other method fail.

Dùng ga rô để cầm máu nếu các biện pháp khác không hiệu quả.
•

After that send victim to the nearest hospital or health servicefor further treatment.

Sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất, hoặc trung tâm y tế để được điều trị thêm.
•

Site Manager responsible to make report about the accident and submit it to HASKY
Management Board

Quản lý công trường, có nhiệm vụ báo cáo về tai nạn & trình lên ban GĐ HASKY.
4.

First Aid / Sơ cứu

 HASKY shall make provision for adequate and appropriate First Aid facilities for their personnel if
they become ill or are injured on the Project.

HASKY sẽ cung cấp những phương tiện y tế sơ cứ đầy đủ và hợp lý trong trường hợp nhân viên ốm
hoặc bị thương trong khi tham gia dự án.
 HASKY will consider providing appropriate emergency assistance based on the following points:

HASKY sẽ xem xét việc cung cấp các trợ giúp cấp cứu phù hợp dựa trên các điểm sau:
•

The number of employees

Số nhân công
•

The nature of the undertaking

Bản chất của công việc
•

The size of the project and the distribution of employees

Quy mô của dự án và việc bố trí các nhân công
•

Location of the project and location where the workers work.

Địa điểm của dự án và vị trí nơi các công nhân làm việc.
•

The numbers of shift work

Các ca làm việc
•

The distance from outside medical services

Khoảng cách đến các địa điểm có dịch vụ y tế
 The policy is that all workers receive adequate and adequate emergency services.

Chủ trương là tất cả các công nhân đều được hưởng dịch vụ cấp cứu hợp lý và đầy đủ.
Portable First Aid Boxes / Hộp y tế lưu động

 Small portable first aid boxes shall be provided where employees work alone or in small groups, in
areas remote from a first aid box. Contents should reflect foreseen hazards, but as a minimum
contain the following items. Key materials consist of:

Các hộp y tế lưu động sẽ được cung cấp cho các công nhân khi làm việc một mình hoặc trong các
nhóm nhỏ tại những vùng xa nơi cấp cứu. Hộp dụng cụ chứa đầy đủ các phương tiện để xử lý các
nguy cơ thấy trước, và tối thiếu phải có các dụng cụ sau:
•

General guidance card on first aid (English/Vietnamese).

Hướng dẫn tổng quan về y tế (tiếng Anh/tiếng Việt).
•

6 individually wrapped sterile adhesive dressings.

6 bộ băng bó dính cá nhân vô trùng.
•

1 large sterile un-medicated dressing.

1 bộ băng bó lớn vô trùng không dược chất.
•

2 triangular bandages.

2 bộ băng vết thương hình tam giác.
•

2 safety pins.

2 chốt an toàn.
•

Individually wrapped moist cleansing wipes

Khăn ướt cá nhân.
First Aid Procedure / Quy trình cấp cứu
 In the event of accidents, all possible efforts to keep onlookers from the scene must be made. The
only persons required in such areas are those directly engaged in assisting in the emergency.

Trong các vụ tai nạn, phải hết sức nỗ lực giữ người xem tránh khỏi hiện trường vụ tai nạn, người
duy nhất trong khu vực này chính là nạn nhân cần được cấp cứu.
 The following procedure is to be followed for all injuries:

Nên thực hiện các quy trình sau cho tất cả những người bị thương:
•

Report all injuries to your supervisor.

Báo cáo tên người bị thương cho giám sát của bạn.
•

Know the exact location where the HASKY's first aid box is kept.

Biết vị trí chính xác của hộp cứu thương HASKY.
•

HSEO is responsible for the first aid box. Checking/replenishing of the contents must be done
regularly.

Nhân viên HSE có trách nhiệm bảo quản các hộp cứu thương. Phải kiểm tra và bổ sung dụng
cụ cứu thương thường xuyên.
•

If there are any accidents, HASKY security system or HSE staff must be notified immediately,
They will determine the level of treatment depending on the severity of injury. They will notify
the manager. When the injured person leaves the workplace, inform the manager and the
people involved. If the injured person is taken to the hospital, there must be someone to
accompany.

Nếu xảy ra bất kì vụ tai nạn nào, hệ thống an ninh của HASKY hoặc nhân viên HSE phải được
thông báo ngay lập tức. Hệ thống an ninh HASKY hoặc nhân viên HSE sẽ quyết định mức độ xử
lí phụ thuộc vào tình hình nghiêm trọng của vết thương. Họ sẽ thông báo cho người quản lý.
Khi người bị thương rời khỏi nơi làm việc, báo cho Quản đốc và những người liên quan. Nếu
người bị thương được đưa đến bệnh viện, phải có người đi cùng.

•

Employees must not attempt to remove foreign material from eyes, except by washing with
water.

Công nhân không được cố gắng để lấy dị vật ra khỏi mắt trừ việc rửa bằng nước.
•

In the event of exposure to chemicals, wash the eyes and/or skin thoroughly with large
quantities of water. Continue washing for at least 15 minutes.

Trong trường hợp bị nhiễm chất hóa học, hãy rửa mắt hoặc da với một lượng nước lớn. Tiếp
tục rửa ít nhất trong 15 phút.
•

If illness from inhalation occurs, move the person at once to fresh air.

Nếu hít phải khí độc, ngay lập tức hãy chuyển bệnh nhân đến nơi có không khí trong lành.
5.

Incident, Accident reporting and investigation / Báo cáo sự cố, tai nạn và điều tra

 Successful incident/ accident prevention requires a minimum of four fundamental activities:

Để phòng tránh sự cố/tai nạn cần ít nhất 4 hoạt động sau:
 A study of all working areas to detect and eliminate or control physical or environmental hazards
that contributes to incidents/ accidents.

Một bản nghiên cứu về tất cả các khu vực làm việc để phát hiện và loại bỏ hay kiểm sát những rủi
ro về môi trường hay con người gây ra tai nạn/sự cố.
 A study of all operating methods and practices.

Một bản nghiên cứu về tất cả các biện pháp và phương pháp vận hành.
 Training, guiding and set rules to minimize the factors that cause accidents.

Đào tạo, hướng dẫn và đưa ra quy tắc để tối thiểu những nhân tố gây ra tai nạn.
Purpose of Investigation Analysis / Mục đích của phân tích điều tra
 Incident/Accident investigation is a device for preventing incident/accidents. Investigation must be
fact finding, not fault finding.

Điều tra sự cố/tai nạn là một công cụ để phòng tránh sự cố/tai nạn, điều tra nhằm tìm ra sự thật,
không phải tìm lỗi.
 This is not to say that responsibility may not be fixed where personal failure has caused injury, or
that such persons should be excused from the consequences. However, the investigation itself is
concerned only with the facts, and the investigating individual, board, or comm ittee is best kept free
from involvement with the consequences.

Điều này không nhằm đổ trách nhiệm do ai đó gây ra... tuy nhiên, bản điều tra chỉ quan tâm tới sự
thật và ban, ủy ban, cá nhân người điều tra không liên quan gì tới hậu quả.
 The principal purposes of an incident/accident investigation are:

Mục đích chính của điều tra sự cố/tai nạn là:
•

To learn incident/accident causes so that similar incident/accidents may be prevented by
mechanical improvement, better supervision, or employee training.

Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố/tai nạn, từ đó có thể phòng trừ những sự cố/tai nạn
tương tự thông qua cải thiện cơ điện, giám sát tốt hơn hay đào tạo nhân viên.
•

To determine the "change" or deviation that produced
turn, resulted in an incident/accident (systems safety analysis).

an

"error"

that,

in

Để xác định sự thay đổi hay sai lầm tạo ra lỗi gây ra sự cố/tai nạn.
•

Declare specific hazards to workers and supervisors, thereby focusing on accident prevention
in general. (Safety meetings.)

Công bố các nguy hiểm cụ thể cho công nhân và giám sát, từ đó tập trung vào phòng tránh sự
cố/tai nạn nói chung. (Các cuộc họp an toàn.)

ENVIRONMENT PROTECTION PLAN/ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG

1.

General / Tổng quan



Environmental management plan for project outlining the principles, processes and methods will be
used to control and minimize the impact on the environment and society of all construction activities
of project. Environmental management plans expected to add to environmental impact assessment
and social projects and ensure that the commitments made by our company in order to minimize the
environmental impact projects on society and local life associated with all phases of the project.

Kế hoạch quản lý môi trường cho dự án nêu rõ các nguyên tắc, quy trình và phương pháp sẽ được
dùng để kiểm soát và hạn chế tối thiểu các tác động lên môi trường và xã hội của tất cả các hoạt
động thi công của dự án. Kế hoạch quản lý môi trường được dự kiến bổ sung vào đánh giá tác động
môi trường và xã hội của dự án và đảm bảo rằng các cam kết này được thực hiện bởi công ty chúng
tôi để hạn chế tối thiểu các tác động về môi trường và xã hội liên quan đến dự án gắn với các giai
đoạn của dự án.


The following commitments:

Các nội dung cam kết như sau:
•

Developing, promoting and strengthening shared responsibility for implementing environmental
and social aspects of the project

Phát triển, thúc đẩy và tăng cường trách nhiệm chia sẻ về môi trường và xã hội của dự án
•

Promote awareness and understanding of the environment among employees and companies
through training, clearly defining roles and responsibilities for the management of the environment
and society and implementation of the project in association with the overall environmental
performance.

Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về môi trường giữa các nhân viên và công ty thông qua đào tạo,
xác định rõ các vai trò và trách nhiệm đối với công tác quản lý môi trường và xã hội và thực hiện
dự án gắn với việc thực hiện môi trường tổng thể.
•

Encouraged to raise awareness on sensitivity to the culture and society in local community and
importance of minimizing the impact of project on the practices and culture of the local population

Khuyến khích nâng cao nhận thức về tính nhạy cảm đối với văn hóa và xã hội ở công đồng địa
phương và tầm quan trọng của việc giảm thiểu các tác động của dự án đối với tập quán và văn
hóa của người dân địa phương
•

Check the implementation of the social environment and during the construction and
implementation of an adaptive management approach to continuous improvement

Kiểm tra việc thực hiện môi trường và xã hội suốt quá trình thi công và thực hiện phương pháp
quản lý thích ứng với việc không ngừng nâng cao
•

Keep commitments to local communities concerned about the commitment, information during the
construction process

Giữ cam kết với địa phương liên quan về việc cam kết, thông tin trong suốt quá trình thi công
2.


Source of waste and Description of waste / Các nguồn phát sinh chất thải và phân loại
chất thải
Source of waste:

Các nguồn phát sinh chất thải:
•

Construction works

Các hoạt động thi công xây dựng
•

Works of sanitary facilities, machinery and finished products

Hoạt động vệ sinh phương tiện, máy móc, thành phẩm
•

Workers in life

Các hoạt động sinh hoạt của người lao động


Description of waste:

Phân loại chất thải:
•

Liquids: waste water; sediment in sewers, pools

Dạng lỏng: nước thải; bùn đất trong cống, bể
•

Gaseous: dust, noise

Dạng khí: bụi, tiếng ồn
•

Solid: excavated soil, rubble, metal, plastic, household waste.

Dạng rắn: đất đào, xà bần, kim loại, nhựa, rác thải sinh hoạt.
3.

Pollution agents / Các tác nhân ô nhiễm
Description
Hạng mục

Kinds
Thông số
Rock, metal, water
leaks, water sanitation

Excavation
Đào đất

Steel
formwork

Đất đá, sắt, nước rỉ,
nước vệ sinh
processing,

Impact on the environment
Tác động đến môi trường
Excavated soil taken out for the purpose of
leveling

Đất đào đưa ra ngoài dùng cho mục đích san lấp

Waste water carrying sand impurities likely clog
drains, rivers and canals

Nước thải lẫn tạp chất mang theo cát có khả năng
gây tắc cống, sông rạch

Inorganic dust, noise

Air pollutants around

Concrete

Noise, waste water
containing impurities

Noise, waste water containing impurities polluting
rivers

Destroying, dismantling

Inorganic dust, noise,
debris, scrap metal

Noise, air pollution

Mechanical
Engineering:
rafters,
walls,
light
boxes,
balustrades, handrails

Inorganic dust, noise,
metal scrap

Noise, air pollution

Masonry, tiling

Debris, sanitary water

No significant impact on the environment

Gia công thép, cốt pha
Bê tông

Bụi vô cơ, tiếng ồn

ồn, nước thải chứa tạp
chất

Đập phá, tháo dỡ

Cơ khí: vì kèo, vách, hộp
đèn, lan can, tay vịn
Xây tô, ốp lát

Bụi vô cơ, tiếng ồn, xà
bần, phế liệu

Bụi vô cơ, tiếng ồn, kim
loại phế liệu
Xà bần, nước vệ sinh

Gây ô nhiễm không khí khu vực lân cận

Gây ồn, nước thải chứa tạp chất gây ô nhiễm sông
rạch
Gây ồn, ô nhiễm không khí

Gây ồn, ô nhiễm không khí

Không ảnh hưởng lớn đến môi trường
Waste must
collection

Workers in life

Sinh hoạt công nhân

Waste

Chất thải sinh hoạt

be

classified

and

appropriate

Chất thải phải được phân loại và thu gom thích
hợp
Focus a large amount of workers will affect the
surrounding residential areas

Tập trung một lượng lớn công nhân sẽ ảnh hưởng
đến khu dân cư xung quanh
Office in working

Các hoạt
phòng

động

văn

Paper, ink, municipal
waste

Giấy, mựa in, chất thải
sinh hoạt

Waste must be classified and appropriately
collapse

Chất thải phải được phân loại va thu gọn thích hợp

4.

Main impact during construction phase / Các tác động chính về môi trường trong giai
đoạn thi công
Problem
Vấn đề
Construction
projects
and parts associated
with the project
Xây dựng dự án và các
bộ phận gắn liền với dự
án

Support works
Công trình phụ trợ
(đường, đường truyền
tải….)
Focusing
force
construction workers on
site
Tập trung lực lượng
công nhân xây dựng vào
công trường
Health
Sức khỏe

5.

Impact / Risk
Tác động / Rủi ro
- Create dust, noise

Tạo ra bụi, tiếng ồn

-

Road traffic

-

Accidents and unforeseen activities

-

Storing waste and hazardous chemical

-

Solid waste, liquid waste

-

Create dust, noise, vibrations

-

Road traffic increase

-

Improved access

-

Construction facilities

-

The need for infrastructure and increasing supplies

-

Loss of biological diversity and increase pressure on protected areas

-

Increasing the proportion of transmission

-

Increased, arise use and drug trafficking

-

Increasing demand for health services

Giao thông đường bộ

Tai nạn và những hoạt động không lường trước
Cất giữ chất thải hóa học và nguy hại
Chất thải rắn, chất thải lỏng
Tạo ra bụi, tiếng ồn, rung động
Giao thông đường bộ gia tăng
Cải thiện sự tiếp cận
Xây dựng lán trại

Nhu cầu về cơ sở hạ tầng và vật dụng gia tăng

Mất tính đa dạng sinh học và gia tăng áp lực lên các khu bảo vệ
Gia tăng tỷ lệ truyền bệnh

Gia tăng, nảy sinh sử dụng và buôn bán ma túy
Gia tăng nhu cầu về các dịch vụ y tế

Environmental Management Plan / Kế hoạch quản lý môi trường

Purpose / Mục đích:


Minimize the negative impact of construction activities on local communities and natural environment

Giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động xây dựng lên cộng đồng địa phương và môi trường tự
nhiên


Ensure the components of the project complies with all laws and conditions for approval

Đảm bảo các hợp phần của dự án tuân thủ tất cả các luật và điều kiện phê duyệt


Measure the success of mitigation measures proposed

Đo đếm thành công các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất


Creating conditions for continuous assessment activities and post-construction through operation

Tạo điều kiện cho việc đánh giá liên tục các hoạt động hậu thi công và qua trình vận hành


Preventing and mitigating the effects of the construction and operation to the local population

Ngăn ngừa và giảm nhẹ những ảnh hưởng của việc xây dựng và vận hành lên dân cư địa phương
Solution/ Biện pháp


Cleaning is done daily, the construction site is cleared, widened gutter. In the space for the waste
water collection system and sedimentation, filtration before the regional sewer system, not to dirty
water overflowed into the surrounding area.

Công tác vệ sinh được thực hiện hàng ngày, mặt bằng công trình được dọn sạch, cống rãnh khơi
thông. Trong mặt bằng bố trí hệ thống thu nước thải và lắng, lọc trước khi ra hệ thống thoát nước
khu vực, không để nước bẩn chảy tràn ra các khu vực xung quanh.



In the layout of the work site wastewater collection system, which flows into the manholes, not for
dirty water overflowed into the surrounding area.

Trong mặt bằng thi công bố trí hệ thống thu nước thải, chảy vào hố ga, không cho chảy tràn nước
bẩn xuống các khu vực xung quanh.


To arrange personal hygiene area officials, workers and have parts daily cleaning.

Bố trí khu vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân và có bộ phận dọn vệ sinh hàng ngày.


Perform weekly industrial hygiene.

Thực hiện vệ sinh công nghiệp hàng tuần.


When constructed, must maintain measures to avoid dust and noise affect the public's surrounding
areas, specifically:

Khi thi công, phải luôn duy trì các biện pháp tránh gây bụi, gây ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt chung
của khu vực xung quanh, cụ thể:
•

Shielding determined by solid grid, watering to prevent dust.

Che chắn bằng lưới xác rắn, tưới ẩm để chống bụi.
•

Perform industrial cleaning mode after each working day.

Thực hiện chế độ vệ sinh công nghiệp sau mỗi ngày làm việc.
•

When necessary, to conduct watering dustproof before cleaning

Khi cần, phải tiến hành tưới nước chống bụi trước khi vệ sinh
•

Do not use the type of equipment, construction machinery, vehicles causing noise and pollution

Không sử dụng các loại thiết bị, máy thi công, phương tiện vận chuyển gây ồn và ô nhiễm môi
trường
Disposal of waste/Biện pháp vận chuyển phế thải


Upon completion of the work, all unnecessary sheds, waste materials, rubbish and waste will be
removed from the site to the required aggregate site.

Sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác rưởi và phế thải
sẽ được chuyển ra khỏi công trường đến vị trí tập kết theo quy định


Scraps and defective products are collected and transported to the dump site. Vehicles carrying waste
materials, carrying loose materials are not fully loaded and covered.

Phế liệu, phế phẩm được thu gom và chuyển đến bãi đổ quy định. Các xe chở phế thải, chở vật liệu
rời không chở đầy và được đậy kín.


In the case of external contamination, the contractor is responsible for appointing cleaners.

Trường hợp nếu gây bẩn phía ngoài, nhà thầu có trách nhiệm cử người dọn sạch sẽ.


Do not burn waste outdoors unless burning branches and dried leaves at the designated site.

Không đốt các chất thải ở ngoài trời trừ đốt cành cây và lá khô tại nơi đã được chỉ định.
6.

Hygiene/ Vệ sinh



HASKY shall establish and maintain basic hygiene provisions for all employees in all working place as
specified as follows:

HASKY sẽ hình thành và duy trì việc cung cấp vệ sinh cơ bản cho tất cả công nhân làm việc tại mọi
nơi chi tiết như sau:
•

All employees shall maintain a good personal hygiene and shall not wash, bath or drink using water
from unauthorized sources.

Tất cả các công nhân nên duy trì vệ sinh cá nhân tốt và không tắm giặt hoặc uống nước từ những
nguồn không an toàn.
•

Water container for drinking water shall be kept clean and washed regularly. They shall be clearly
marked and shall not be used for any other purpose.

Bình đựng nước nên được giữ sạch và lau rửa thường xuyên. Chúng phải được đánh dấu rõ ràng
và không nên dùng cho những mục đích khác.
•

Packet food shall be consumed as soon as possible and not be left over prolonged periods of time.

Nên dùng thức ăn đóng gói/ đồ hộp ngay khi có thể và không nên để trong thời gian dài.
•

All empty food and drink packets shall be properly disposed of in rubbish bins provided.

Nên sớm bỏ tất cả túi đựng thức ăn và đồ uống vào thùng rác.
•

Regular clean-up of scrap material, saw dust, rags, oil, paint, grease, flammable solvents and other
residue of construction operation will not only remove or reduce the fire hazard, but will promote
general HSE at the same time.

Việc thường xuyên don dẹp phế liệu, bụi bẩn, giẻ rách, dầu, sơn, mỡ, dung môi dễ cháy và các
phần còn lại của quá trình hoạt động xây dựng sẽ không chỉ di chuyển hoặc giảm nguy cơ cháy
mà cùng lúc còn cải thiện HSE chung.
•

All construction areas and storage yards shall be cleared of combustible materials.

Nên dọn dẹp các chất dễ cháy tại tất cả các khu vực xây dựng và sân kho.
•

Clear all construction waste at least daily and clean up construction waste at work site.

Dọn tất cả rác thải xây dựng ít nhất hàng ngày và làm sạch chất thải xây dựng tại nơi làm việc.
•

All rags waste, etc., soiled by combustible or flammable materials shall be placed in tightly closed
metal containers for daily disposal.

Nên đặt tất cả giẻ rách ...bẩn và dễ cháy trong hộp bằng kim loại để bỏ đi hàng ngày.
•

No cooking or heating of food/drinks is allowed on worksites.

Không được đun nấu thức ăn đồ uống tại khu vực xây dựng.
•

Hanging of clothes on site is not allowed.

Không được treo quần áo tại khu vực xây dựng.
•

Defecation and urination outside the toilets are strictly prohibited.

Nghiêm cấm đại tiện và tiểu tiện ngoài nhà vệ sinh.
•

The HASKY shall provide on-site toilets in sufficient numbers and will ensure that they are cleaned
daily and serviced regularly.

HASKY sẽ cung cấp đầy đủ nhà vệ sinh tại khu vực xây dựng và đảm bảo rằng hàng ngày nhà vệ
sinh luôn sạch sẽ.

QUALITY ASSURANCE PLAN / KẾ HOẠCH KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG

1.

Purpose/ Mục đích



Ensure the implementation work is done in accordance with the order and regulations to complete the
work to reach the highest results

Đảm bảo các công tác triển khai được thực hiện theo đúng trình tự, quy chuẩn nhằm hoàn thành công
việc đạt kết quả cao nhất.


Departments work with together from the stage of inspection, delivery, maintenance, and construction
work and put into use.

Các bộ phận phối hợp với nhau từ khâu kiểm tra, giao nhận, bảo quản, thi công và đưa công trình
vào sử dụng.
2.


QA Systems / Quy trình kiểm soát chất lượng
2.1 Controlling the actual measuring data / Kiểm soát dữ liệu đo đạc thực tế
All the surveying work and work in progress to finished walls and glass building will be completed by
the experienced engineers.

Tất cả các công việc trắc đạc và việc triển khai thi công cho vách dựng và các thành phẩm kính khác
sẽ được hoàn thành bởi các kỹ sư có kinh nghiệm.


According to the plan on the construction site, the first activity of the Contractor is implementing a
comprehensive geodetic works, check the code has been Contractor or Construction steel structure
implemented in accordance with the design or not

Theo kế hoạch trên công trường, hoạt động đầu tiên của Nhà Thầu là việc triển khai trắc đạc toàn
diện cho công trình, kiểm tra các bản mã đã được Nhà thầu kết cấu thép hoặc Xây dựng thực hiện có
đúng theo thiết kế hay không.


All measurement data are recorded and made into records, included in Cad drawings. All were all
recorded in the construction diary, diary monitoring of investors. The data records are stored in the
cabinet profile of the project documents.

Tất cả dữ liệu đo đạc được ghi lại và lập thành hồ sơ, đưa vào bản vẽ Autocad. Tất cả đều được ghi
nhận trong Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Các hồ sơ dữ liệu này đều được lưu
trong tủ hồ sơ.


When surveying the whole was completed, Contractor will present the project management board
investors get their results. When excess or fault tolerance, aluminum and glass, the contractor will
report to the Project Management Board Investors look to take action to fix the error.

Khi công tác trắc đạc hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình cho Ban QLDA chủ đầu tư kết quả mình có được.
Khi vượt quá dung sai hoặc lỗi, thì nhà thầu nhôm kính sẽ làm báo cáo trình lên Ban QLDA Chủ đầu
tư xem xét để có hành động khắc phục các sai số.
2.2 Quality control of materials / Kiểm tra chất lượng vật liệu


Aluminum extrusion equipment are tested for the following items:

Thiết bị nhôm đùn được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Robustness of shape compared to drawings

Độ chắc chắn của hình dạng so với bản vẽ
•

The line up

Độ thẳng hàng
•

The curve and other blemishes

Độ cong và các nhược điểm khác



Cutting and drilling equipment are tested for the following items

Thiết bị cắt và khoan được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Measure the length of cutting

Đo chiều dài cắt
•

Cutting Corner

Góc cắt
•

Location boreholes

Vị trí lỗ khoan
•

Place grooved

Vị trí khía rãnh
•

The section as same

Số phần tương ứng
•

Location notches V

Vị trí vết khía chữ V


Galvanized steel was tested for the following items

Thép tráng kẽm được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Surface treatment flawed

Xử lý bề mặt không hoàn thiện
•

Thickness

Độ dày
•

Adhesion to

Độ bám kết


Construction Glazing be checked for the following items:

Kính lắp dựng được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Disadvantages can see

Nhược điểm có thể nhìn thấy
•

Mounting weather

Gắn kết thời tiết
•

Structural streak tied

Kết cấu vêt gắn
•

Conditions of the glass shape

Điều kiện hình dạng của kính
•

Check the size

Kiểm tra kích thước


Silicone mounts are tested for the following items

Gắn kết silicone được kiểm tra cho các hạng mục sau đây
•

Heat

Nhiệt
•

Color - color requirements

Sắc thái màu – màu sắc yêu cầu
•

The adhesion after 48 hours

Độ bám kết sau 48 tiếng
•

The adhesion after finishing

Độ bám kết sau khi đã cứng hoàn toàn
•

Check pressure

Kiểm tra áp lực



Aluminum Composite Panels are checked for the following categories:

Tấm ốp hợp kim nhôm được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Shape identified

Hình dạng xác định được
•

Complete the paint and the color matching

Hoàn thiện sơn và độ hợp màu
•

Check the size

Kiểm tra kích thước
•

Flatness

Độ phẳng


Insulation be checked for the following categories

Vật liệu cách nhiệt được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Damage

Sự hư hại
•

Density

Mật độ


Gaskets being tested for the following items

Gioăng được kiểm tra cho các hạng mục sau đây:
•

Check the size

Kiểm tra kích thước
•

The shape may look

Hình dạng có thể nhận thấy
•

Match the material extruded

Phù hợp với vật liệu đùn
•

Tightness

Độ kín kít
3.

Documents Managements / Quản lý hồ sơ tài liệu



Construction diaries, supervision diaries of investors and other relevant documents.

Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan.


Prepare specific profile folder works

Lập thư mục hồ sơ riêng cho công trình


The transmitter document must be prepared and signed books

Công tác bàn giao tài liệu đều phải được lập sổ và ký xác nhận.


The collection of documents and technical standards related to implementation of construction works
in accordance burnt, rules Vietnam current building.

Tập hợp các tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan nhằm thực hiện thi công công trình theo đúng thiêu
chuẩn, quy phạm xây dựng Việt Nam hiện hành.


The documents are classified to be controlled and to keep books.

Các tài liệu đều phải được kiểm soát phân loại và lưu sổ.
4.

Management of drawings and payments/ Quản lý bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh
quyết toán



Seriously implement transfer steps and acceptance of underground structures, hidden as a basis for
the technical acceptance period in accordance with current regulations.

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu chuyển bước các kết cấu ngầm, khuất làm cơ sở cho công
tác nghiệm thu kỹ thuật giai đoạn theo quy định hiện hành.


When finished parts category, the contractor we will send items acceptance documents including
drawings complete test records in accordance with the provisions of quality management.

Khi hoàn thành bộ phận hạng mục, Nhà thầu chúng tôi sẽ gửi hồ sơ nghiệm thu hạng mục gồm các
biên bản nghiệm thu vẽ hoàn công theo đúng quy định quản lý chất lượng.


Implement fully the work of materials testing, product testing building construction prior to each work
item.

Thực hiện đầy đủ các công tác thí nghiệm vật liệu, kiểm định sản phẩm xây dựng trước khi tiến hành
thi công từng hạng mục công trình.


Profile phases acceptance, acceptance of and put to use, records comply with the settlement terms
have been specified in the contract and current regulations. Contractors will work with consultant
monitoring to strictly uniform forms of collection, payment and settlement, the list of documents
submitted.

Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, hố sơ thanh quyết toán tuân theo
các điều khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng và các quy định hiện hành. Nhà thầu sẽ làm việc
với tư vấn giám sát để thống nhất các biểu mẫu nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục đã đệ
trình.


The contractor is responsible for organizing and inform the supervision consultant, representative of
the investor about the time and place of the input acceptance, acceptance of weight..

Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức và thông báo cho Tư vấn giám sát, đại diện của Chủ đầu tư về thời
gian, địa điểm nghiệm thu đầu vào, nghiệm thu khối lượng...


The records and documents in service of acceptance, payment and settlement, in addition to the
original and photo copy sent to the investors, Supervision Consultant will be stored at the site and the
company.

Các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, ngoài bản chính và bản photo copy
gửi Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát sẽ được lưu tại công trường và văn phong công ty.


At the end of the work, the contractor shall make the completed work records which show the full and
exact content of the construction works.

Khi kết thúc công trình, nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công công trình trong đó thể hiện
đầy đủ và chính xác nội dung của công trình đã thi công.


At the end of the work, the contractor will send the whole record settlement to the investor and other
parties concerned.

Khi kết thúc công trình, nhà thầu sẽ gửi toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán đến Chủ đầu tư và các bên
có liên quan.


The contractor is also responsible for handing over the documentation of use to investors,
documentation maintenance product before hand-over work items in use

Nhà thầu cũng có trách nhiệm bàn giao tìa liệu hướng dẫn sử dụng cho Chủ dầu tư, tài liệu hướng
dẫn bảo trì sản phầm trước khi bàn giao đưa hạng mục công trình vào sử dụng.


Contractors are responsible for the works in accordance with the current guarantee.

Nhà thầu chúng tôi chịu trách nhiệm bào hành công trình theo quy đinh hiện hành.


Contractors shall be responsible for preparing materials for building maintenance as required by the
specifications stipulated in the contract, bidding documents and other related documents. Contractors
are responsible for maintaining all the details, the device in the scope of supply of the package in the
process of using.

Nhà thầu phải có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu bảo trì cho công trình theo yêu cầu của chỉ tiêu kỹ
thuật quy định trong hợp đồng, hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan. Nhà thầu có trách nhiệm bảo trì
tất cả các chi tiết, thiết bị trong phạm vi cung cấp của gói thầu trong quá trình sử dụng.

