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1. Khai mạc Triển lãm Vietbuild 2011 – HLAC nhận Huy chương và Cúp vàng
VTopBuild 2011
Sáng ngày 2/7/2011, Triển lãm VietBuild 2011 với chủ đề xây dựng, vật liệu
xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất được Hữu Liên Á Châu Tài trợ
chính đã chính thức khai mạc tại Khu Liên hợp TDTT Phú Thọ, TpHCM.
Triển lãm năm nay có quy mô 2.100 gian hàng với hơn 800 đơn vị, trong đó có
408 doanh nghiệp trong nước, 238 doanh nghiệp liên doanh và 165 doanh nghiệp và
các tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Thái Lan,
Italia, Ấn Độ, Hà Lan, Bỉ, Mỹ…).
Đến với VietBuild năm nay, Hữu Liên Á Châu ngoài việc tham gia giới thiệu
các sản phẩm có chất lượng vượt trội của công ty; nhận giải thưởng Huy chương
vàng và Cúp vàng VtopBuild 2011 về Chất lượng sản phẩm và gian hàng đẹp;
Đồng thời, Cty CP Hữu Liên Á Châu cũng giới thiệu tới khách hàng về công nghệ,
chất lượng, tư vấn đặt hàng cho khách hàng trước về chủng loại sản phẩm mới Ống thép kết cấu, dự kiến sẽ được sản xuất vào cuối năm nay.
Trong khuôn khổ của Triển lãm, Hữu Liên Á Châu cũng tham gia vào Hội thảo
với chủ đề “Phân biệt chất lượng ống thép dân dụng và xu hướng phát triển thị
trường Ống thép” vào sáng ngày 3/7/2011, với phần trình bày của Ông Phạm Chí
Trung – PGĐ Kinh doanh sản phẩm Ống thép của Công ty. Triển lãm Vietbuild
2011 Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 2/7/2011 đến ngày 6/7/2011.
2. Trao quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn trị giá 13,000,000 đ/phần
Nhằm phát huy tinh thần “ Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” giữa tập
thể CBCNV Công ty CP Hữu Liên Á Châu, BGĐ, BCH Công Đoàn và P.HCNS đã
tổ chức đợt quyên góp thành công để ủng hộ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn trong
công ty là anh Nguyễn Văn Cường & anh Quách Văn Cường đều thuộc Bộ phận
thành phẩm Ống thép. Được biết mỗi phần quà trị giá 13,000,000 đ, là kết quả đóng
góp của hầu hết các phòng ban trong Cty CP HLAC củng các đơn vị thành viên
thuộc hệ thống HLAC.
Trong ngày trao quà 28/7 vừa qua, Ông Bùi Quang Hiệp – Giám đốc điều hành
Công ty cũng chia sẻ “Những trường hợp CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thực sự

rất cần được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của tập thể đồng nghiệp trong Công ty,
đó là một nét văn hóa của công ty mà tôi muốn tiếp tục giữ gìn và phát huy. Vì vậy
các Trưởng, phó đơn vị cần lưu ý, sâu sát với đời sống anh em nhằm kịp thời báo về
cho Công ty những trường hợp khó khăn thực sự cần giúp đỡ”
3. 73 phần Quà khuyến học được trao cho con em CBCNV có thành tích học tập
tốt
Cũng trong ngày 28/06/2011 vừa qua, Công ty đã tổ chức trọng thể Lễ tuyên
dương học sinh giỏi cấp I, II, III, là các con em của CBCNV trong toàn đơn vị. Tại
buổi lễ Ông Bùi Quang Hiệp – Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty cũng điểm
qua những thành tích đã đạt, khuyến khích ủng hộ việc học của các em học sinh là
con em của các CBCNV trong Công ty, tặng giấy khen và quà cho 73 em học sinh
đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2010 – 2011 vừa
qua.
Ông Bùi Quang Hiệp cũng phát biểu ý kiến chỉ đạo Công Đoàn Công ty cần phát
triển công tác khuyến của học Công ty, với mong mỏi trong năm 2012, Công ty sẽ
tổ chức cho con em CBCNV trực tiếp nhận thưởng & kết hợp tham quan công ty.
4. Tổ chức Giải bóng đá truyền thống Hữu Liên Á Châu Lần 2 - năm 2011
Được sự đồng ý của BGĐ, BCH Công Đoàn Cty CP Hữu Liên Á Châu tổ chức
Giải bóng đá truyền thống Hữu Liên Á Châu lần II - năm 2011 cho tất cả phòng
ban, bộ phận, công ty thuộc Đại Gia Đình Hữu Liên.
Giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 31/7 tại sân bóng Tân Kiên. Bao
gồm 8 đội tranh các giải thưởng như sau :
 Giải Nhất
: 7.000.000 đồng + cúp + cờ + huy chương.
 Giải Nhì : 5.000.000 đồng + cờ + huy chương.
 Giải Ba : 3.000.000 đồng + cờ + huy chương
 Giải Phong cách và giải tư : mỗi giải 1 triệu đồng
 Giải cá nhân : vua phá lưới và thủ môn suất xắc nhất : mỗi giải 500.000 đ
Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm cổ vũ phong trào tập
luyện thể dục thể thao, cũng như tăng thêm tinh thần giao lưu của toàn thể CBCNV
đại gia đình Hữu Liên.
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Thông tin thêm về Hữu Liên Á Châu
Năm 1978, thương hiệu Hữu Liên chính thức có mặt trên thị trường với khởi điểm là
mô hình hoạt động của một cơ sở sản xuất các loại phụ tùng xe đạp, xe máy như: xích,
líp, căm xe. Đến ngày 4/4/1992, Xí nghiệp tư doanh Hữu Liên lấy tên là Doanh nghiệp
tư nhân Hữu Liên, đồng thời mở rộng phạm vi sản xuất sang các lĩnh vực sản phẩm cơ
khí tiêu dùng, cán kéo kim loại đen, sản xuất nhựa, sản xuất ống thép các loại, kinh
doanh thương mại mua bán phục vụ sản xuất, đại lý ký gởi các loại hàng hóa. Năm
1999, khi ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện những cơ sở sản xuất ống thép thì Hữu Liên Á
Châu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên có thể sản xuất ống thép với quy mô công
nghiệp.
Ngày 20/4/2001, Hữu Liên Á Châu chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và 9 cổ đông sáng lập. Hiện nay, ống thép là sản phẩm chủ
lực của Hữu Liên Á Châu với doanh thu và sản lượng hàng năm của ngành hàng ống
chiếm trên hai phần ba tổng doanh thu của nhà máy. Sản phẩm ống thép của công ty
phong phú với các sản phẩm như ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, ống vuông. Độ
dày thành ống hiện nay của Công ty sản xuất cũng rất đa dạng, từ 0,7 - 3,5 mm với
nhiều quy cách khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Năm 2002, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng và năm 2003 là 60 tỷ đồng. Đến
năm 2004, vốn điều lệ công ty đã đạt mức 100 tỷ đồng và năm 2006 lên đến 140 tỷ
đồng. Hữu Liên Á Châu đã có các cổ đông chiến lược lớn như Sacombank, BIDV,
SCB, Sacomreal và đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ năm 2008.
Ở độ tuổi 30, Hữu Liên Á Châu được xem là một cây cổ thụ trong ngành thép mà thân
rễ đã ăn sâu, bám chặt vào lòng đất làm tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững
trong thời gian tới. Với bề dày truyền thống, kinh nghiệm, năng lực cùng những thành
quả quan trọng đã đạt được, Hữu Liên Á Châu đang tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu
của mình trong ngành hàng ống thép và ống Inox của Việt Nam và sẽ phát triển mạnh
mẽ ở những lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mới.

