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               CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH PHÚ 

 

CÔNG TY TNHH TM-DV CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH PHÚ xin gửi lời chào 

trân trọng đến Qúy Khách hàng và đối tác. Kính chúc Qúy Khách hàng luôn dồi dào sức khỏe, 

thành đạt và thịnh vượng. 

Qua nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng Nhân lực và Cho thuê Lao động 

tại Bình Dương và các tỉnh thành khác. Chúng tôi, Công ty TNHH TM-DV CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG HƯNG THỊNH PHÚ xin khẳng định là một trong những thương hiệu chuyên nghiệp, uy 

tín và đáng tin cậy mà Qúy Khách hàng cần trong việc tìm kiếm nguồn lao động. 

Ấn phẩm Hồ sơ năng lực của Công ty HƯNG THỊNH PHÚ tin chắc sẽ giúp Qúy Khách hàng có 

một cái nhìn toàn cảnh về dịch vụ chất lượng cao mà Công ty có thể mang đến cho tất cả Qúy 

Khách hàng. Cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và có 

tâm trong nghề. HƯNG THỊNH PHÚ cam kết sẽ luôn mang đến cho Qúy Khách hàng dịch vụ 

tốt nhất, hài lòng nhất và giá cả hợp lý nhất. 

Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành đối tác tin cậy của Qúy Khách hàng để cùng nhau phát triển và 

gắn bó lâu dài, bền vững. 

Chân thành cảm ơn Qúy Khách! 

BAN GIÁM ĐỐC 
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THÔNG TIN CÔNG TY 

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TM - DV CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH PHÚ 

Người đại diện: Ông VÕ VĂN ĐẰNG 

Chức vụ: Giám đốc 

Trụ sở chính: 15/4, Khu Phố Đồng Nai, Phường Hóa 

An, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Văn phòng đại diện: 10-3A, Đường Lê Hoàn, Khu Đông 

Đô Đại Phố, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương. 

Số điện thoại: 0902.121.232 

Hotline: 1900 88 66 46 

Mã số thuế: 3603611572 

Email: cungung.bd@gmail.com                                                Ông VÕ VĂN ĐẰNG – Giám đốc 

Websites: chothuelaodongthoivu.com 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

TẦM NHÌN 

Phấn đấu trở thành 

Doanh nghiệp hàng đầu 

trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ cung ứng nguồn 

nhân lực trong nước và 

phát triển sang các nước 

khác trong khu vực. 

Trở thành Công ty luôn 

được Qúy Khách hàng 

đánh giá là có chất lượng 

dịch vụ tốt nhất. 

 

 

SỨ MỆNH 

Hoạt động minh bạch, 
chuyên nghiệp và hiệu 
quả . 

Mang lại dịch vụ chất 
lượng cao cùng những 
lợi ích thiết thực, bền 
vững cho Khách hàng. 

Bảo vệ và chăm sóc hệ 
thống Khách hàng trực 
tiếp của Công ty.  

Tạo được môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, 
ổn định và phát triển cho 
các Nhân sự đang công 
tác tại Công ty.  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Đội ngũ nhân viên nhiệt 

tình, được đào tạo và có 

nhiều năm kinh nghiệm 

trong công việc. 

Dịch vụ cung ứng nhanh 

chóng, chất lượng cao. 

Có trách nhiệm với Cộng 

đồng. 

Văn hóa: Tuân thủ, công tâm, 

cống hiến 
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CƠ SỞ PHÁP LÝ

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Cung ứng Lao động Hưng Thịnh Phú do 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch 

và  Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp phép. 

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp 

phép. 
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DỊCH VỤ 

Khi Doanh nghiệp cần nguồn công 

nhân trong thời gian gấp nhưng không 

thể tuyển được thì dịch vụ Cung ứng 

Lao động là lựa chọn tốt nhất dành cho 

Doanh nghiệp. Công ty Hưng Thịnh 

Phú sẽ đảm nhận tất cả yêu cầu của 

Doanh nghiệp, tiến hành tuyển dụng và 

đào tạo ra nguồn lao động chất lượng 

trong thời gian ngắn nhất để cung cấp 

cho Doanh nghiệp. 

Nguồn nhân lực này Doanh nghiệp có 

thể chủ động đánh giá, kiểm tra trong 

quá trình làm việc để đảm bảo hiệu quả 

sản xuất. Sau khi kết thúc thời điểm 

cao điểm sản xuất thì Doanh nghiệp có 

thể chấm dứt hợp đồng thuê lao động mà không cần lo lắng các vấn đề pháp lý liên quan.  

Trách nhiệm của HƯNG THỊNH PHÚ khi thực hiện dịch vụ cung ứng lao động 

Hưng Thịnh Phú có trách nhiệm trong việc tuyển dụng và cung ứng nhân lực theo yêu cầu của 

Khách hàng, đào tạo cho người lao động 

các nội quy và quy định của Doanh 

nghiệp, kết hợp với Khách hàng quản lý 

và giám sát người lao động, xử lý các 

vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, 

thực hiện việc chi trả lương thưởng và 

các chính sách cho người lao động theo 

Hợp đồng và theo quy định của Pháp 

luật, chịu hoàn toàn trách nhiệm về Lao 

động trước Pháp luật. 
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Công ty HƯNG THỊNH PHÚ cho  

thuê lại lao động trong các lĩnh vực: 

- Gia công, lắp ráp linh kiện điện tử 

- Ngành nhựa, bao bì 

- Sản xuất giày da 

- Sản xuất đồ gỗ 

- Chế biến thực phẩm 

- Thiết bị y tế 

- Các ngành nghề khác 

Ưu điểm khi Khách hàng chọn dịch vụ cung ứng lao động của HƯNG THỊNH PHÚ 

1. Linh động trong việc bổ sung lao động 

Khi Khách hàng thiếu hụt lao động và cần bổ sung trong thời gian ngắn thì việc lựa chọn 

HƯNG THỊNH PHÚ cung ứng lao động là một sự lựa chọn hiệu quả. Khách hàng có thể 

linh hoạt bổ sung số lượng lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất của Doanh nghiệp mình 

và ngưng sử dụng lao động nếu hết nhu cầu. 

2. Cung cấp nhân sự kịp thời vào lúc cao điểm 

HƯNG THỊNH PHÚ luôn có sẵn một lượng người lao động để có thể cung cấp cho doanh 

nghiệp bất cứ lúc nào cần. Với số lượng này chúng tôi có thể đảm bảo cho doanh nghiệp có 

thể yên tâm hoạt động sản xuất mà không lo thiếu hụt nhân sự. 

3. Đơn giản công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp 

HƯNG THỊNH PHÚ sẽ chịu trách nhiệm  quản lý lượng công nhân mà mình đưa vào một 

cách hiệu quả. Doanh nghiệp không cần trực tiếp quản lý, có thể theo dõi quá trình làm 

việc của họ và đánh giá, nếu không đạt yêu cầu Khách hàng được quyền yêu cầu đổi lao 

động và sa thải các lao động không phù hợp hoặc vi phạm nội quy Công ty mà không phải 

chịu bồi thường hoặc các rủi ro về pháp lý 

4. Tiết kiệm tối đa chi phí tuyển dụng và đào tạo 

Việc Doanh nghiệp tự tuyển dụng đòi hỏi tốn nhiều thời gian và chi phí trong khi đó 

HƯNG THỊNH PHÚ sẽ tiến hành công tác tuyển dụng, sàng lọc và đào tạo kỹ năng cho  
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đội ngũ người lao động. Các doanh nghiệp có thể sử dụng ngay nguồn lực này cho việc sản 

xuất, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đồng thời chi phí bỏ ra khi thuê công ty cung ứng 

nhân lực luôn rẻ hơn rất nhiều so với doanh nghiệp tự thực hiện toàn bộ công tác. 

Tại sao nên chọn HƯNG THỊNH PHÚ làm đối tác Cung ứng Lao Động? 

– Đội ngũ quản lý đã có nhiều năm kinh 

nghiệm trong công tác quản lý nhân sự 

cộng với sự tận tâm trong công việc điều 

đó sẽ mang đến cho khách hàng trải 

nghiệm dịch vụ cung ứng nhân lực tốt và 

hiệu quả nhất. 

– Cung ứng đa ngành: Chúng tôi có đội 

ngũ lao động có thể làm việc ở mọi 

ngành nghề khác nhau và điều kiện lao 

động khác nhau. 

– Nguồn lao động đồi dào, chất lượng sẽ 

đảm bảo nguồn lực khi Qúy Khách hàng 

yêu cầu. 

– Hệ thống chi nhánh trên Bình Dương 

và các tỉnh thành khác sẽ giúp đội ngũ 

nhân sự HƯNG THỊNH PHÚ hỗ trợ 

khách hàng tốt và nhanh hơn 

– Giá dịch vụ phù hợp nhất thị trường. 

Quy trình cung ứng lao động của HƯNG THỊNH PHÚ 

Bước 1:Tiếp nhận thông tin về yêu cầu của Khách hàng, tiến hành khảo sát và đưa ra giải pháp kế 

hoạch cụ thể nhằm xử lý nhanh gọn yêu cầu của Khách hàng. 

Bước 2: Đề xuất kế hoạch và tham khảo ý kiến của Khách hàng, sắp xếp lịch trình xử lý công việc 

theo kế hoạch Khách hàng đề ra 

Bước 3: Tiến hành cung cấp dịch vụ, báo cáo tiến độ, theo dõi và tiếp tục triển khai để đáp ứng 

yêu cầu của Khách hàng nhanh nhất có thể. 

  

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của HƯNG THỊNH PHÚ cung cấp là hình thức mà trong đó 

Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc tổ chức tuyển dụng ứng viên theo yêu cầu công việc  
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riêng của mình và ủy thác việc ký hợp đồng lao động và quản lý toàn bộ mặt nhân sự này 

cho HƯNG THỊNH PHÚ trực tiếp chịu trách nhiệm. 

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Chúng tôi sẽ giúp Qúy Khách hàng: 

- Tuân thủ đúng các quy định của luật lao động. 

- Làm cho những hoạt động điều hành nhân sự của Doanh nghiệp được linh hoạt và chuyên 

nghiệp. 

- Giảm được chi phí cố định của Doanh nghiệp cho nhân viên và chuyển đổi chi phí này thành chi 

phí chịu thuế giá trị gia tăng. 

- Được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp, quy trình tính và kiểm soát chặt chẽ. 

- Chúng tôi hoàn toàn bảo đảm tính bảo mật về các thông tin của Doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn xây dựng quy chế lương và các chính sách đãi ngộ. 

HƯNG THỊNH PHÚ sẽ chịu các trách nhiệm: 

- Ký hợp đồng lao động với nhân viên. 

- Quản lý, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu và hồ sơ nhân viên. 

- Đối soát chấm công, thưởng với công ty đối tác. 

- Tính lương, lập bảng lương tổng hợp. 

- Chuyển lương cho nhân viên. 

- Giải đáp các thắc mắc về tiền lương & chính sách. 

- Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu. 

- Hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng. 

- Hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến BHXH (kê khai, yêu cầu thanh toán BH, BHYT, BHTN). 

- Làm báo cáo nhân sự định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Thực hiện các thủ tục về thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân (mã số thuế của người lao động, 

báo cáo thuế…). 
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- Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. 

- Quản lý khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động tại doanh nghiệp và làm 

quyết toán thuế TNCN vào cuối năm. 

- Cơ cấu và quản lý các phúc lợi hàng năm của người lao động, trợ cấp y tế, các loại tiền thưởng. 

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Hợp thức hóa lao động của HUNG THỊNH PHÚ 

► Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhưng vẫn quản trị nhân sự hiệu quả. 

► Hạn chế các rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp đối với các quan hệ lao động phát sinh. 

► Bảo mật tuyệt đối toàn bộ thông tin của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

               CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH PHÚ 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
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NHỮNG KHÁCH 

HÀNG TIÊU 

BIỂU - HỢP TÁC 

LÂU DÀI 
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LỜI CẢM ƠN 

Kính gửi Qúy Khách hàng! 

Công ty TNHH TM-DV Cung ứng Lao động HƯNG THỊNH PHÚ xin chân thành gửi lời cảm 

ơn sâu sắc đến các Qúy Khách hàng đã luôn tin tưởng và hợp tác với Công ty trong thời gian vừa 

qua. 

Bằng những nỗ lực và sự đoàn kết của các bộ phận, Công ty đã từng bước phát triển vững mạnh 

và mang lại dịch vụ tốt nhất nhằm làm hài lòng các Qúy Khách hàng. Chúng tôi mong muốn sẽ 

đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong những năm tới, sẽ tiếp tục được hợp tác và phục vụ các 

Qúy Khách hàng tận tâm hơn. Toàn thể Công ty HƯNG THỊNH PHÚ cam kết sẽ luôn đặt lợi ích 

của Qúy khách hàng lên trên hết, hoạt động theo phương châm: Chuyên nghiệp – Tận tâm – Uy 

tín để tất cả Khách hàng đã, đang và sẽ hợp tác với Chúng tôi có thể hài lòng, an tâm và tin tưởng 

lựa chọn HƯNG THỊNH PHÚ. 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!!! 

BAN GIÁM ĐỐC 
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