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CÔNG TY CỔ PHẦN ALC 
 

I. Vài nét về ALC Việt Nam 
 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ALC 

Tên giao dịch: ALC JOINT STOCK COMPANY 

Trụ sở : Số 407 – B2, Tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

VPGD: Phòng 219 – B2, Tập thể Ngọc Khánh, Ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, Ba 

Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.37245431   Fax: 04.37245431 

Mã số thuế: 0104942284 

Số tài khoản :10201-000131497-1 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa. 

Giấy đăng ký kinh doanh số 0104942284 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 

2010 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp. 

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng ( Mười lăm tỷ đồng) 

 

II. Ngành nghề kinh doanh :  

- Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông hoặc internet; 

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 

- Quảng cáo; 

- Lập trình máy vi tính; 

- Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; 

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính; 

- Buôn bán máy vi tính , thiết bị ngoại vi và phần mềm; 

- Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; 

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; 

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa 

hàng chuyên doanh; 

- Đại lý dịch vụ viễn thông; 

- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; 

- Sửa chữa thiết bị liên lạc; 

- Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng; 



 

- Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; 

- Sửa chữa máy móc, thiết bị; 

- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; 

- Sửa chữa thiết bị điện; 

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy; 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ; 

- Cho thuê xe có động cơ; 

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; 

- Sản xuất đồ chơi, trò chơi (trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe 

của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội); 

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

- Tư vấn quản lý doanh nghiệp ( không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình công ích; 

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; 

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 

- Hoàn thiện công trình xây dựng; 

- Trang trí nội thất; 

-  Xây dựng các công trình điện, đường dây, trạm biến thế đến 110kv; 

-  Xây dựng hệ thống chống sét cho các công trình. 

III. Mục tiêu chiến lược và tầm nhìn phát triển 

Công ty Cổ phần ALC được thành lập tháng 10 năm 2010. Công ty xác định 

phát triển bền vững các nghành nghề như sản xuất thiết bị điện, viễn thông ,thương 

mại, xây lắp công trình Viễn thông, các công trình điện lưới được Hội đồng quản trị 

xác định là vai trò chủ đạo trong giai đoạn 2010 - 2015. 

Hiện nay công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư được đào tạo cơ bản, chuyên sâu và có 

nhiều kinh nghiệm thông qua các công trình cụ thể, được tiếp cận và chuyển giao công 

nghệ từ các tập đoàn lớn, luôn chủ động tiếp thu đón đầu khoa học công nghệ để chủ 

động trong sản xuất nhằm đem lại hiệu quả tối ưu. 



 

Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm đem lại 

cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có hiệu quả cao nhất, tạo giá trị gia tăng 

cho khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng, nâng cao năng 

lực cạnh tranh, vì mục tiêu phát triển bền vững. 

Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực và khoa học công nghệ đối với 

doanh nghiệp tư vấn và xây lắp với hàm lượng trí thức cao, Công ty đặc biệt coi trọng 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, coi đó là chiến lược lâu 

dài để không ngừng nâng cao năng lực, tăng cường sức cạnh tranh, duy trì và phát 

triển ổn định. 

Tuy mới thành lập, song với sự nỗ lực không ngừng, Công ty luôn cố gắng để 

tạo ra những sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất cho các khách hàng, tuân thủ các quy 

định pháp luật, tiêu chuẩn hóa và theo thông lệ trong nước, quốc tế. 

Mục tiêu của Công ty là không ngừng nâng cao năng lực để phát triển bền 

vững, đem lại những giá trị tốt hơn cho doanh nghiệp, khách hàng, cộng đồng và xã 

hội. Chúng tôi tin tưởng rằng các đơn vị trong ngành Bưu chính Viễn thông sẽ hài lòng 

khi chọn chúng tôi làm đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt 

chính sách thu hút nhân tài vào làm việc, cống hiến cho lĩnh vực Bưu chính viễn thông 

cà công nghệ thông tin, điện tử, điện lực, xây lắp công trình viễn thông … 

Phương châm hành động của Công ty tuân thủ theo đạo đức nghề nghiệp của kỹ 

sư tư vấn và xây lắp: “Thành công của Công ty khởi nguồn từ những ý tưởng sáng 

tạo và chất lượng của từng sản phẩm”, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực khoa học, chuẩn mực và hiệu quả, làm động lực chính thực hiện chiến lược phát 

triển sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Xây dựng các chính sách đãi ngộ, chương trình phúc lợi tiên tiến cho đội ngũ 

cán bộ nhân viên hiện hữu và cho việc chiêu mộ thu hút nhân lực trên thị trường. 

Tổng số cán bộ công nhân viên: 60 người 

 - Trình độ Đại học và trên ĐH: 16 người 

 - Cán bộ kỹ thuật và công nhân: 40 người 

IV. Năng lực tài chính 

1 - Các hợp đồng kinh tế năm 2010: 

- Cung cấp Nhà trạm lắp ghép Shelter – Công ty Điện Lực Bắc Giang 

- Cung cấp Nhà trạm lắp ghép Shelter – Công ty CP dịch vụ đầu tư xây dựng Hà Mai 



 

- Thi công công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng viễn thông 3G giai đoạn 2 tại TP 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Công ty Điện lực Phú Thọ  

- Cung cấp và thi công lắp đặt nhà trạm BTS hợp bộ Shelter và Cột Angtel trên địa bàn 

Tỉnh Sơn La 

2 - Các hợp đồng xây lắp năm 2010: 

- Sửa chữa, cải tạo hệ thống mạng thông tin Chợ Hạ Long 1 – Đài viễn thông Hòn Gai 

– Trung tâm viễn thông 1 –  Viễn thông Quảng Ninh 

- Sửa chữa  tuyến cống bể từ trạm Kênh đồng đi nhà máy đóng tàu Ba Lan và tuyến từ 

Kênh đồng đi ngã ba Hà Khẩu – Trung tâm viễn thông 1 –  Viễn thông Quảng Ninh 

- Lắp đặt thiết bị thông tin tín hiệu đường ngang Km40+177 Tuyến đường sắt Kép – 

Hạ Long – Công ty thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang. 

- Xây lắp các trạm BTS trên địa bàn Tỉnh Sơn La. 

- Xây lắp các trạm BTS nod B, giai đoạn 2 cho Công ty Điện lực Phú Thọ. 

- Xây lắp các trạm BTS nod B, giai đoạn 2 cho Công ty Điện lực Bắc Giang. 

- Cung cấp vỏ trạm shelter và các thiết bị phụ trợ cho các BTS thuộc công ty Điện lực 

Nghệ an. 

- Thi công xây lắp hệ thống cáp quang và trạm BTS cho Công ty Điện lực Quảng ninh. 

- Xây lắp các trạm và cải tạo BTS nod B, giai đoạn 2 cho Công ty Điện lực Lào cai 

- Cung cấp hệ thống tủ phụ trợ cho Công ty Điện lực Cao Bằng. 

3 - Các hợp đồng đã và đang thực hiện năm 2011 

- Cung cấp hệ thống ghi âm thoại cho công ty cổ phần viễn thông khu vực 1 

- Cung cấp và thi công lắp đặt nhà trạm viễn thông cho Công ty cổ phần giải pháp 

công nghệ viễn thông (Techso). 

                        
                                                                                        Hà Nội, tháng 09 năm 2011 

                                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ALC 
                                                                                            Tổng Giám Đốc 


