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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

I. THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK 

Giấy phép KD/ Mã số thuế số: 0106 616 737 

Trụ sở chính: Số 44, tổ 23, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Văn phòng giao dịch: P204, nhà G22, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội 

Đại diện theo pháp luật: 

Giám đốc: NGUYỄN CAO KHÁNH  -  Giới tính: Nam   

Sinh ngày 28/06/1978  -  Dân tộc: Kinh  -  Quốc tịch: Việt Nam 

CMTND số: 017174806 - Cấp tại Công an TP. Hà Nội 

Điện thoại: 09 86 62 86 62 

Tiền thân là Công ty TNHH Mỹ thuật Ứng dụng Sao Việt, thành lập năm 2005, với 

các chức năng chính là Thiết kế và Thi công các Sản phẩm Mỹ thuật Ứng dụng. 

Sau khi chuyển đổi kinh doanh, trở thành Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và 

Truyền thông CK, lĩnh vực kinh doanh chính cũng có sự thay đổi phù hợp với thực 

tế, tập trung chính vào 3 mảng chính, là: 

- Thiết kế Sân khấu, Mỹ thuật 

- Thi công Sân khấu; Cho thuê sàn Sân khấu và Thiết bị sự kiện 

- Tổ chức Sự kiện 

Tổng số CB CNV trong biên chế: 36 người 

Tổng số CB CNV HĐ thời vụ: 22 người 

Cố vấn chuyên môn: Nhà văn, Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh; Nhà văn Chu Lai; 

Đạo diễn, NSND Ứng Duy Thịnh; Đạo diễn Hoàng Công Cường. 

CK quyết tâm xây dựng Giá trị Thương hiệu, như một khoản tiết kiệm tích lũy, gửi cố 

định và đều đặn tại “Ngân hàng Khách hàng”! 

Sản phẩm do Công ty CK làm ra luôn được đảm bảo bởi các yếu tố: 

KỸ THUẬT - MỸ THUẬT - TIẾN ĐỘ - AN TOÀN! 
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Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK là đơn vị Sản xuất Sự kiện 

hàng đầu tại Việt Nam đã vinh dự được tham gia tổ chức, sản xuất và cung cấp thiết 

bị cho  nhiều chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, phục vụ cho các Bộ, 

Ban, Ngành Việt Nam cũng như các Công ty, tổ chức, văn phòng đại diện... có 

thương hiệu trên thế giới đang có mặt tại Việt Nam. 

Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK là nơi tập hợp đội ngũ cán 

bộ nhân viên năng động, giàu sáng tạo và kinh nghiệm, làm việc lâu năm trong các 

lĩnh vực như truyền thông, marketing, PR, nhân sự quản lý cao cấp…  

Với mong muốn đưa dịch vụ lên hàng đầu, kết hợp với sự tâm huyết, sức trẻ và trí 

tuệ Việt Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK quyết tâm xây 

dựng hướng tới tầm cỡ một công ty được tôn vinh và thu hút nhất khách hàng trong 

lĩnh vực tổ chức sự kiện, cung cấp trọn gói các dịch vụ liên quan đến tổ chức sự kiện. 

 

II.THÔNG TIN CHUNG  

 

GIÁM ĐỐC 

Họa sĩ - Ths Đồ họa Nguyễn Cao Khánh 

Tốt nghiệp Khoa Hội họa - ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

Tốt nghiệp Khoa Đồ họa trước và sau ĐH - ĐH Mỹ thuật CN Hà Nội 

Hội viên Hội Mỹ thuật HN 

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế mỹ thuật, dàn dựng, thi công sân khấu, 

sự kiện 

Tác giả thiết kế dàn dựng của nhiều sân khấu sự kiện lớn như: 120 năm thành lập 

tỉnh Sơn La, 120 thành lập tỉnh Bắc Giang, 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc; 110 

năm đô thị Vĩnh Yên, 110 năm đô thị Phúc Yên, Thành lập TX Đông Triều, Chung kết 

Ngôi sao Việt; Lễ hội Hoa Anh Đào; Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc; Lễ hội Ẩm thực Bắc 

Trung Bộ; 60 năm giải phóng Bắc Ninh; 60 năm giải phóng Ninh Bình; 60 năm giải 

phóng Hải Dương; Lễ hội cố đô Hoa Lư; Và hàng loạt các chương trình ca nhạc,  

Live show Hải ngoại của ca sĩ Quang Lê, Chế Linh, Bằng Kiều... 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nhà văn - Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh 

Hội viên Hội nhà văn VN 

Là tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn nhiều chương trình sự kiện lớn, trực tiếp trên 

VTV1 gây được tiếng vang như: Bài ca không quên; Đại tướng Võ Nguyên Giáp &  
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bản hùng ca Điện Biên; Festival Huế; Chương trình: Hồ Chí Minh- Hồi ức màu đỏ 

(giải Vàng quốc gia); Chương trình nghệ thuật Lê đón nhận Bằng di tích quốc gia 

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì… 

Tác giả của một số tác phẩm nổi tiếng điện ảnh và sân khấu: Ngã ba Đồng Lộc, Lũ 

Quét, Âm binh, Vú Cát, Đặng Thùy Trâm… 

 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ - SÁNG TẠO 

Họa sĩ - Nhà điêu khắc Nguyễn Khắc Minh 

Hội viên Hội Mỹ thuật VN 

Là tác giả của nhiều tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, đặc biệt là tác giả thiết kế của 

hàng trăm  sân khấu cấp Quốc gia như Festiaval Huế; Carnaval Hạ Long; Festival Võ 

Bình Định; Đại hội TDTT toàn quốc; Hoa hậu Việt Nam; Festival Hoa Đà Lạt; Festival 

Cà phê Bảo Lộc - Lâm Đồng; Kỷ niệm thành lập tỉnh Cao Bằng, Lào Cai; Lai Châu... 

 

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT 

Kỹ sư Nguyễn Gia Kiên 

Chuyên viên 7/7 chuyên ngành cơ khí, lắp ráp; Giải nhất Hội thi tay nghề giỏi toàn 

quốc 2002; Trực tiếp điều hành sản xuất nhiều sự kiện lớn cấp Quốc gia. 

 

BAN CỐ VẤN 

Nhà văn, Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh; Nhà văn Chu Lai; Đạo diễn, NSND Ứng Duy 

Thịnh; Đạo diễn Hoàng Công Cường... 

 

PHÒNG KINH DOANH: 08 người 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ: 02 người 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN: 04 người 

PHÒNG THIẾT KẾ - SÁNG TẠO: 06 người 

XƯỞNG SẢN XUẤT: 16 người  

HỢP ĐỒNG THỜI VỤ: 22 người 
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2. Ngành, nghề kinh doanh: 

 

 



Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuậ

 

 

III- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 

 

ật và Truyền thông CK 2015 
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PHẦN II: DỊCH VỤ CUNG CẤP 

Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Hình ảnh Việt Nam trên trường 

quốc tế cũng như sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu nâng cao giá trị thương hiệu và 

giá trị tinh thần của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lớn; Ngành kinh doanh dịch vụ 

đã trở thành một trong những ngành kinh doanh thu hút sự đầu tư lớn của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước. Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền 

thông CK ra đời cũng không nằm ngoài xu hướng chung của xã hội bởi BLĐ hơn ai 

hết nhận thấy tầm quan trọng, sức ảnh hưởng về sự thành công của các sự kiện, 

dịch vụ mà công ty cung cấp. 

Với chiến lược kinh doanh “Lấy con người làm nòng cốt“ để “sản sinh” ra những 

sản phẩm chất lượng mang tính cạnh tranh trên thương trường nhằm đem lại hiệu 

quả, giải pháp tối ưu đáp ứng hàng loạt những yêu cầu khắt khe nhất của những 

khách hàng kỹ tính nhất một cách hoàn hảo về không gian và thời gian thực hiện. 
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1. Tư vấn tổ chức - Quản lý sự kiện khác 

- Tổ chức Lễ hội, SK lớn 

- Hội nghị, hội thảo 

- Họp báo 

- Lễ ký kết 

- Lễ trao giải thưởng 

- Khai trương 

-  Hội chợ, Triển lãm 

-  Giới thiệu sản phẩm, khuyến mại 

-  Tiệc ngoài trời 

-  Hoạt động ngoại khóa  

-  Team Building 

 

 Hội nghị, hội thảo 

Trong những năm qua, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK đã 

đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của các hội nghị quan trọng, mang 

tầm Quốc tế và có tính chính trị, ngoại giao đặc biệt của Đảng, Chính phủ, các Bộ, 

Ban, Nghành của Việt Nam với vai trò là đơn vị đồng tổ chức và liên kết tổ chức. 

Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK không chỉ tổ chức, quản lý 

và cung cấp dịch vụ cho các hội nghị, hội thảo trên địa bàn Hà Nội mà còn thực hiện 

ở rất nhiều tỉnh thành từ Bắc đến Nam đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo 

của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.Với bề dày kinh nghiệm của mình, Công 

ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK tự tin khẳng định vị thế của mình 

trong lĩnh vực tổ chức “Hội nghị - Hội thảo” 

 Họp báo 

Họp báo là một hình thức để kết nối Chính phủ, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp với giới truyền thông và cộng đồng. Tại buổi họp báo, những vấn đề 

thắc mắc sẽ được giải đáp, đồng thời thông tin được chia sẻ một cách công khai, 

minh bạch. Xác định được tầm quan trọng của họp báo, bằng kinh nghiệm tổ chức 

của mình, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK chú trọng vào 

các yếu tố: trang trọng, lịch sự, thông tin chính xác, khoa học và hấp dẫn giới truyền 

thông. Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK hoàn toàn chủ động 

đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng với báo chí. 

 

 Lễ ký kết 

Lễ ký kết được xem là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu trong hợp tác giữa các tổ 

chức,cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà theo đó các bên tham gia đều cùng một 
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mong muốn chung là vì sự thịnh vượng và phát triển. Tính đến nay, Công ty TNHH 

Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK  đã đứng ra tổ chức thành công hàng trăm 

lễ ký kết, đem lại tín hiệu tốt đẹp cho các đối tác trên con đường vươn tới mục tiêu 

của mình. 

 Lễ trao giải thưởng 

Lễ trao giải thưởng là một hoạt động cao quý nhằm tôn vinh những đơn vị, cá nhân 

có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cộng đồng, tổ chức, cơ quan, 

doanh nghiệp. Những sự kiện như vậy đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong việc xây 

dựng kịch bản chương trình,triển khai thực hiện một cách khoa học và hợp lý. Công 

ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK tự hào đã tham gia công tác tổ 

chức nhiều lễ trao giải Quốc gia và Quốc tế. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn, các 

Lễ trao giải thưởng chúng tôi thực hiện luôn đảm bảo sự chính xác, trang trọng và 

đầy ý nghĩa.  

 Khai trương 

Khai trương là hoạt động mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp với mong uớc có một sự khởi 

đầu tấn tài, tấn lộc. Cùng với những ý tưởng độc đáo và kinh nghiệm dàn dựng, tổ 

chức, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK luôn đem đến cho 

sự kiện của khách hàng một luồng sinh khí mới, tưng bừng, rộn rã nhưngvẫn trang 

trọng và lịch sự, tôn trọng các bước truyền thống của một lễ khai trương. 

 Hội chợ - Triển lãm 

Hội chợ, triển lãm được xem là cơ hội rất tốt để các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu 

sản phẩm và thương hiệu của mình tới quảng đại quần chúng. Với vai trò là đơn vị tổ 

chức chuyên nghiệp, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK đã 

đóng góp vào sự thành công của rất nhiều hội chợ, triển lãm trên toàn quốc. Ngoài 

việc xây dựng ngân sách và chuẩn bị cơ sở vật chất bao gồm: Địa điểm tổ chức, 

thiết kế, cung cấp thiết bị cho các gian hàng, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và 

Truyền thông CK còn đóng vai trò là cầu nối giữa nhà tổ chức và khách hàng, tạo 

nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên để đáp ứng tốt nhất mục tiêu của hội chợ 

là nhằm giới thiệu và đưa thương hiệu cũng như sản phẩm tiếp cận gần hơn với 

người tiêu dùng. 

 Giới thiệu sản phẩm, khuyến mại 

Giới thiệu sản phẩm và khuyến mại là một trong những chiêu thức giúp người tiêu 

dùng định vị thương thiệu. Lễ giới thiệu sản phẩm, khuyến mại được tổ chức cả 

trong nhà và ngoài trời. Với các hình thức tổ chức sáng tạo, hiệu quả, thú vị, Công ty 

TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK đã đưa tên tuổi nhiều thương hiệu 
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sản phẩm đến gần với người tiêu dùng và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn 

sử dụng. 

 

 Tiệc ngoài trời 

Một trong các hoạt động giao lưu và trao đổi bên lề đặc sắc đó chính là tổ chức tiệc 

ngoài trời. Một không gian thoáng đãng mở ra cho các ý tưởng sáng tạo mới. Con 

người hòa đồng với thiên nhiên, khoảng cách giao lưu gần gũi hơn, tạo cơ hội tìm 

hiểu thông tin và mở rộng những mối liên kết kinh doanh mới.  

Với dịch vụ trọn gói của mình, Công ty TNHH Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông 

CK  có thể giúp khách hàng tổ chức các bữa tiệc ngoài trời kết hợp với các chương 

trình giải trí độc đáo, tạo bạo, tạo thêm một sự lựa chọn cho các nhà tổ chức trong 

việc xây dựng chương trình cho các sự kiện,hội thảo, hội nghị.  

Các buổi tiệc như đám cưới hoặc liên hoan ngoài trời cũng sẽ là những lựa chọn có 

ý nghĩa phù hợp với mục đích và sở thích của khách hàng.Với một đội ngũ đầu bếp, 

phục vụ chuyên nghiệp từ các khách sạn tiêu chuẩn 5*, 4*, 3*; Các thiết bị phục vụ 

tiệc tiêu chuẩn cùng các ý tưởng sáng tạo trong trang trí, chúng tôi cam kết mang 

đến cho khách hàng sự hài lòng khi quyết định sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH 

Sân khấu Mỹ thuật và Truyền thông CK. 

 Hoạt động ngoại khóa, Team Building 

Cùng với quá trình phát triển nhanh chóng của môi trường làm việc, các công ty rất 

cần thời gian để xây dựng, củng cố lòng tin, nâng cao tầm nhìn lãnh đạo và khả năng 

giao tiếp giữa các thành viên trong cùng một Công ty. 

Việc xây dựng các hoạt động ngoại khóa để tăng giao lưu giữa các nhân viên và lãnh 

đạo là một nhu cầu tất yếu để làm vững mạnh nội lực của Công ty. 

Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định mục tiêu cần đạt tới, từ đó xây dựng các chương 

trình hoạt động cụ thể để đạt được những mục tiêu đó. Tất cả các yếu tố được xây 

dựng phù hợp với tên tuổi và thương hiệu cũng như thông qua việc tìm hiểu nguyện 

vọng của các thành viên trong Công ty của bạn. Các thành viên trong Công ty của 

bạn sẽ cảm thấy lãnh đạo Công ty đã quan tâm đặc biệt để tạo ra những giá trị chỉ để 

dành cho họ. Và như vậy, để đáp lại sự quan tâm của Công ty, họ sẽ nỗ lực hết mình 

để đóng góp vào sự thành công của Công ty bạn. Đó là một mảng hoạt động mà CK 

muốn được chia sẻ và đóng góp vào sự thành công cùng với các khách hàng của 

mình. 
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 Truyền thông 

Cùng với kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý các sự kiện cho khách hàng, 

Amedia đã xây dựng được một mạng lưới các quan hệ mật thiết với các tổ chức và 

cơ quan chức năng nhằm mục đích tạo ra các mối quan hệ đa chiều phục vụ cho lợi 

ích của khách hàng. Với nền tảng đội ngũ nhân viên truyền thông và các cộng tác 

viên là những người giữ trách nhiệm chủ chốt trong đài truyền hình và các cơ quan 

truyền thông, CK cam kết mở ra những con đường ngắn nhất nhằm giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm của khách hàng đến với người tiêu dùng, khách hàng mục tiêu qua các 

phương tiện truyền thông hiệu quảvới chi phí hợp lý nhất. 

Báo chí 

- Tư vấn về báo chí 

- Cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về báo chí 

- Soạn thảo và phát hành thông cáo báo chí. 

- Phát triển các chủ đề, đặt chỗ, đặt bài trên các trang báo 

- Phát triển các cơ hội phỏng vấn 

- Theo dõi, giám sát, điều phối, thu thập thông tin báo chí 

Truyền hình 

-  Quảng cáo truyền hình 

-  Đặt chỗ quảng cáo 

-  Đưa tin sự kiện trên các kênh truyền hình 

-  Sản xuất phim tư liệu 

- Quay phim, chụp ảnh quảng cáo 

- Quay phim, chụp ảnh tư liệu 

- Xây dựng hình ảnh (slide) theo chủ để 

- Chạy phụ đề các ngôn ngữ 

- Lồng tiếng, lồng nhạc phim 

- Viết lời dẫn phim 

 
2. DỊCH VỤ IN ẤN; THIẾT KẾ 

Dịch vụ thiết kế, in ấn là một trong những thế mạnh của CK. Chúng tôi luôn bắt nhịp 

theo những công nghệ, xu hướng mới của thế giới để đáp ứng những nhu cầu đa 

dạng của khách hàng trong nước và quốc tế. Những sản phẩm do chúng tôi tạo ra 

luôn đảm bảo những yếu tố: 

 Tính mỹ thuật cao: chúng tôi luôn tạo ra những ấn phẩm không chỉ đẹp mà 

còn mang tính sáng tạo, độc đáo riêng cho từng sản phẩm. 
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  Khả năng truyền đạt thông tin: với cách bố cục hợp lý, nội dung rõ ràng 

nên các sản phẩm tạo ra luôn thu hút được người xem. 

  Tính thỏa mãn: chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ khách hàng, kết hợp với 

kinh nghiệm về thực tiễn để tư vấn cho khách hàng của mình có được chất 

lượng sản phẩm in ấn cao nhất. 

 

Thiết kế và dàn dựng 

- Sân khấu 

- Gian hàng triển lãm. 

Thiết kế, sản xuất các loại ấn phẩm phục vụ hội nghị 

- Thẻ đeo đại biểu bằng từ 

           - Thẻ in các loại 

           - Các loại bìa file đựng tài liệu hội thảo, 

           -  Sổ, sách, cặp, bút.. các ấn phẩm văn phòng 

           - Dịch vụ photo tài liệu phục vụ hội thảo 

Thiết kế, In ấn, sản xuất các ấn phẩm quảng cáo 

            - Sách, báo, tạp chí, tờ rơi. 

            - Túi, hộp đựng quà 

            - Quà tặng 

3. CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ SỰ KIỆN 

Trong khâu tổ chức thực hiện sự kiện, các dịch vụ hỗ trợ có đóng góp không 

nhỏ trong việc tạo nên sự thành công của chương trình. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, 

cùng với các mối quan hệ tốt đẹp được củng cố và xây dựng trong nhiều năm qua 

với các đối tác và nhà cung cấp, CK sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như cung 

cấp các dịch vụ và nhân sự tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 

Không chỉ cung cấp dịch vụ phục vụ sự kiện trọn gói, các yêu cầu dịch vụ đơn 

lẻ của khách hàng cũng được chúng tôi đáp ứng nhiệt tình và có trách nhiệm. Hiện 

tại đã có rất nhiều các Công ty sự kiện trong nước và nước ngoài đã lựa chọn và tin 

tưởng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sự kiện của CK. 
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 Cung cấp Nhân sự 

Nhân sự cao cấp: 

- Chuyên gia trong các lĩnh vực 

- Phiên dịch cao cấp 

 Nhân sự phục vụ sự kiện 

Cung cấp những tác giả kịch bản và các tổng đạo diễn sự kiện tên tuổi, 
chuyên nghiệp, hàng đầu Viêt Nam cùng với các đạo diễn âm nhạc, âm thanh, 
ánh sáng và đội ngũ nhưng xnhaf thiết kế sân khấu chuyên nghiệp nhất, bảo 
đảm một chương trình sự kiện mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn , hoành tráng, sắc 
sảo về nội dung, chuyên nghiệp về nghệ thuật, có uy tín nhất hiện nay. 

- Cung cấp nghệ sỹ các loại hình nghệ thuật. 

- Cung cấp MC 

- Cung cấp người mẫu. 

- Cung cấp lễ tân 

- Cung cấp nhân viên kỹ thuật AV 

- Cung cấp nhân viên an ninh 

- Cung cấp nhân sự khác cho sự kiện. 

4. BÁN VÀ CHO THUÊ CÁC SẢN PHẨM LED 

Kết hợp với các dịch vụ phục vụ sự kiện trên, Amedia cũng là một trong nhứng đơn 

vị cung cấp các thiết bị và sản phẩm LED tốt nhất ở Việt Nam hiện nay. Dịch vụ cung 

cấp LED hiện nay của chúng tôi đã làm hài lòng khách hàng và tạo sự tin cậy cao 

trong suốt thời gian qua.  

Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều là sự kết hợp sáng tạo và đột phá về công nghệ 

như sau: 

 Bảng điện tử ma trận 1 màu, 3 màu, đa sắc 

 Bảng điện tử LED đa sắc trong nhà, ngoài trời. 

 Bảng điện tử hiện thông số tích hợp nhiều tính năng 

 Hệ thống xếp hàng điện tử. 

5. ĐÀO TẠO 
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Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các 

doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn 

nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lưc. Dựa trên nhu cầu thiết thực và cấp bách 

đó, CK đã dày công nghiên cứu, soạn thảo giáo trình và liên kết đào tạo để mang lại 

những giá trị cốt lõi cho đối tác bởi lẽ chúng tôi hiểu rõ:  

 Việc trao cho nhân viên những kỹ năng hoặc kiến thức mới không chỉ 

giúp họ hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn mà còn nâng cao mức 

độ thỏa mãn của họ trong công việc và có động lực để tự gia tăng hiệu suất làm việc. 

Nhân viên được chỉ bảo để làm tốt công việc, họ sẽ có thái độ tự tin, làm việc một 

cách độc lập và chủ động hơn 

Việc đào tạo chuyên nghiệp sẽ là đòn bẩy nâng cao hình ảnh doanh 

nghiệp trong mắt bạn hàng và đối tác góp phần hiệu quả trong tiến trình xây dựng 

“Văn hóa doanh nghiệp”. 



CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU MỸ THU
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PHẦN III MỘT S

Công bố quy hoạch Cao nguyên đá Đ

Đón nhận Di tích Quốc Gia đặc biệt H

 

THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG CK 

T SỐ HÌNH ẢNH CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

ch Cao nguyên đá Đồng Văn        Festival Trà Bảo Lộc – Lâm Đ

 

 

 

 

 

 

t Hồ Ba Bể        Đại nhạc hội – Bia Sài Gòn “ Chào H

2014 

38 

U 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng 2012 

Bia Sài Gòn “ Chào Hạ Long 2013” 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU  

                               

             Lễ trao giải sáng kiến                                            Trao giải cuộc thi “ Sáng tác ca khúc vì  

          phòng chống tham nhũng                                                    nạn nhân chất độc da cam 

 

                                   

 

    Lễ trao giải Hội thi sáng tạo toán quốc                       Lễ trao giải bông hồng vàng cho 100 nữ  

                                                                                                        Doanh nhân xuất sắc 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU  

 

                             

 

Lễ hội “ Honeymoon & Wedding perfect 2011                        Lễ Hội Sâm Hàn Quốc 2011 

 

                            

  

Lễ Hội Văn hóa ẩm thưc Hàn Quốc                                 Lễ Hội Hoa Anh Đào Nhật Bản 
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      Vĩnh Phúc - Trong ngày h i non sông 

 

 
 
Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ tiêu biểu TCT Thép 
VN 

 

 
Nói chuyện chuyên đề “ Phụ nữ trong thời đại 
mới”Của Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai - 
Vinacomin 
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Lễ kỷ niệm nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam của Công ty địa chất mỏ - 
Vinacomin 
 ( Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) 

 
 
Khóa đào tạo “ Nghiệp vụ lễ tân văn phòng” của 
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT KẾ SÂN KHẤU TIÊU BIỂU 
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PHẦN IV  

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU DO CK THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, CHO THUÊ THIẾT BỊ, 

HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ: 

Stt Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

1 Star Korea Lễ hội Sâm Hàn Quốc Big C Hà Nội 

2 VCCI 
Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh PCI 

Trung tâm hội nghị 

quốc tế ICC 

3 VCCI 

Kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế 

phụ nữ & lễ trao giải bông hồng 

vàng 

Trung tâm hội nghị 

quốc tế NCC 

4 Sở VHTT & DL Tỉnh Hà Giang 

Công bố quy hoạch tổng thể 

công viên địa chất toàn cầu Cao 

nguyên đá Đồng Văn 2013- 2020 

Trung tâm hội nghị 

quốc gia Mỹ Đình 
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5 Sở VHTT & DL Tỉnh Quảng Ninh 

Carnaval Hạ Long 2013 ( trang 

trí, dàn dựng, lắp đặt sân khấu & 

màn LED) với quy mô hoành 

tráng 

Quảng trường 

Hoàng Quốc Việt, 

Hùng Thắng, 

Q.Ninh 

6 
Tổng công ty CP Bia Rượu – NGK 

Sài Gòn 

Đêm nhạc hội “ Bia Sài Gòn – 

Chào Hạ Long 2013” 
Quảng Ninh 

7 

Sở VHTT & DL Tỉnh Hà Giang 

Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh năm 

2012 

Lễ đón nhận bằng di tích quốc 

gia Ruộng bậc thang Hoàng Su 

Phì  

Sân vận động 

Huyện Hoàng Su 

Phì – Hà Giang 

8 Sở VHTT & DL Tỉnh Bắc Kan 
Lễ đón nhận bằng di tích Quốc 

Gia đặc biệt Hồ Ba Bể 
Bắc Cạn 

9 Sở VHTT & DL Tỉnh Lâm Đồng 
Festival Trà Bảo Lộc – Lâm 

Đồng 

Bảo Lộc- Lâm 

Đồng 

10 Vietnam net 
Trao giải Việt Nam mobile 

Awards  
Khách sạn Hilton 

11 VTC 
Lễ trao giải cho các game thủ 

online 

Nhà thi đấu Bách 

Khoa 

12 
Công ty viễn thông quốc tế Việt Nam 

- VTI 

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

Công ty 
Khách sạn Horison 

13 VNPT/VTI - Telstra Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác BBC 
Khách sạn 

Sheraton HN 

14 Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX 
Lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Khách sạn 

Sheraton HN 

15 Bộ công thương 

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng 

các nước ASEAN lần thứ 28 tại 

Việt Nam 

Khách sạn Sài 

Gòn – Đà Lạt 
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Stt Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

11 
Bộ tài chính – UB chứng khoán nhà 

nước 

Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động thị 

trường chứng khoán 

Hội trường lớn 

tầng 10, Bộ tài 

chính 

12 Ngân hàng Standard Charterd 

Lễ khai trương ngân hàng 

Standard Charterd- chi nhánh Lê 

Đại Hành và chào mừng Hoàng 

tử Anh tới tham dự 

Tòa nhà CDC, 25 

Lê Đại Hành 

13 Công ty NSN 
Lễ khai trương nhà máy sản xuất 

công nghiệp VIETEK 

Khu CN Đại Đồng 

– Tiên Du – Bắc 

Ninh 

14 Tổng công ty xây dựng Thăng Long 
Lễ thông cầu cạn Pháp Vân ( gói 

3A đường dẫn cầu Thanh Trì) 
Cầu Thanh Trì 

15 AIC 
Lễ khởi công xây dựng nhà máy 

xử lý rác thải Nam Sơn 

Khu liên hiệp xử lý 

rác thải Nam Sơn 

– Sóc Sơn – Hà 

Nội 

16 Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam 
Lễ khai trương trụ sở công ty 

TNHH Thiên Sư Việt Na - CNHN 

CT3 tòa nhà 

Vimexco 

17 Vnisa 
Hội chợ triển lãm ngày an toàn 

thông tin Việt Nam 

Khách sạn Melia 

Hà Nội 

18 Cao đẳng giao thông vận tải 

Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập và 

đón nhận Huân chương hạng 

nhất lần 2 

Cao đẳng giao 

thông vận tải 54 

Triều Khúc- Hà Nội 

19 IIG Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập IIG  
Khách sạn 

Daewoo Hà Nội 

20 Công ty TNHH MTV – Địa chất mỏ 

Vinacomin  ( Tập đoàn Than khoáng 

Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị 

anh hùng lao động 

304 Trần Phú – 

Cẩm Phả - QN 
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sản Việt Nam) 

Stt Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

21 
Tổng Công ty Thép Việt Nam 

(91 Láng Hạ, Đống Đa, HN) 

Hội nghị gặp nữ CNCNVC xuất 

sắc năm 2011 

Thành phố Buôn 

Mê Thuột 

22 

Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai 

( Tập đoàn Than khoáng sản Việt 

Nam) 

Hội nghị “ Nói chuyện chuyên đề 

phụ nữ” nhân dịp 20/10 

Tại Hội trường nhà 

văn hóa Hạ Long 

23 Công ty lưới điện cao thế miền bắc  Đêm giáng sinh An Lành 
Khách sạn 

Sheration HN 

24 
Công ty cổ phần gang thép Thái 

Nguyên 

Đào tạo lễ tân khánh tiết  

văn phòng 

Công ty Gang thép 

Thái Nguyên 

25 Vinasa Lễ trao giải Sao Khuê 2011 
Khách sạn Grand 

Plaza 

26 Công ty Asean C & C 

Chương trình truyền hình trực 

tiếp “ chúng con bên giấc ngủ 

của người” do Báo công an & đài 

truyền hình VN thực hiện 

Bộ Công An 

27 Toshiba - CMC 
Lễ giới thiệu nhà phân phối mới 

CMC 
KS Melia HN 
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28 
Công ty cổ phần chứng khoán Sài 

Gòn 

Khai trương chi nhánh Quảng 

Ninh 

Tòa nhà Đại Hải – 

HL 

 Stt  Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

29 Công ty cổ phần Vincom  Đại hội cổ đông thường niên  Khách sạn Hilton 

30 Astrazeneca 
Hội thảo giới thiệu giái pháp điều 

trị tắc buồng trứng 

Khách sạn New 

World HCM 

31 Astrazeneca 
Hội thảo điều trị chứng trào 

ngược dạ dày và đại tràng 

Khách sạn 

Sheration 

32 Starmesas Giờ trái đất KS Intercontinental 

33 Bộ kế hoạch & đầu tư 

Tháp tùng thủ tướng cùng các 

doanh nghiệp VN sang Myanma 

tham dự “ Hội nghị xúc tiến đầu 

tư Việt Nam tại Myanmar” 

FCCI Myanmar 

34 Bộ tài nguyên và môi trường 

Hội nghị cấp cao “ chương trình 

mục tiêu quốc gia nâng cao hiệu 

quả quản lý, bảo vê, sử dụng 

tổng hợp tài nguyên nước 

Sofitel Plaza 

35 Công ty điện tử Hoàn Kiếm Đại hội công nhân viên lần thứ 4 Khách sạn Hilton 

36 Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam 

Hội thảo quy trình phối hợp vận 

hành các nhà máy điện giữa 

EVN – PV Gas – PV Power  

Furama Đà Nẵng  

37 Vincom 
Họp báo về cuộc thi Hoa hậu thế 

giới người Việt lần thứ 2 
KS Sofitel Plaza 

38 The World Bank  Ngày sáng tạo 
Văn miếu Ballroom 

& Horison 

39 Viện khoa học và xã hội Hội thảo quốc tế về khu vực kinh 

tế phi chính phủ chính thức và 

Hội trường Viện 

khoa học & xã hội 
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việc làm phi chính phủ Số 1 Liễu Giai 

40 
Học viện hành chính – chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh 

Hội thảo quốc tế: Di sản Hồ Chí 

Minh trong thời đại ngày nay 

Hội trường lớn – 

Học viện chính trị 

HCQG 

 Stt  Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

41 Bộ lao động 
Hội nghị Bộ trưởng Bộ lao động 

Asean lần thứ 21 
KS Melia 

42 Tổng cục du lịch  

Hội thảo “Du lịch – Động lực 

quan trọng phát triển kinh tế xã 

hội” – Phiên họp lần thứ 22 Liên 

ủy ban Đông Á – Thái Bình 

Dương & Ủy ban Nam Á của 

UNWTO 

Ks Melia 

43 ECI Telecom Ltd 
Hội nghị viễn thông quốc tế lần 

thứ 3 tại Việt Nam 
KS Deawoo 

44 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh – Liên hiệp quốc UN 

Hội nghị quốc gia về tình nguyện 

vì sự phát triển  
KS Sheration 

45 Bộ Công thương 

Hội nghị giao ban dự án năng 

lượng nông thôn 2 REII và REII 

tài trợ bổ sung 

Sun Spa Resort 

Quảng Bình 

46 MOIT 
Diễn đàn lộ trình hội nhập 

Logiston trong khối Asean 

Furama Resort Đà 

Nẵng 

47 Danone - Dumex 
Lễ trao học bổng Danone – 

Dumex  
Khách sạn Horison 

48 Four Seasons Global  
Lễ ra mắt thương hiệu thời trang 

quốc tế Moschino 

Khách sạn 

Intercontitenal 

49 Capital Tower 
Khai trương tòa nhà Capital 

Tower  

Tòa nhà Capital –

Tower – 109 Trần 

Hưng Đạo 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG CK 

 

Email hotline 24/24h: sankhauck@gmail.com 

50 
Ngân hàng thương mại cổ phần quân 

đội – chi nhánh Điện Biên Phủ  
Cuộc thi “dịch vụ vàng”  

Khách sạn Fortuna 

Hà Nội 

51 In VIVO  

Hội thảo quốc tế về sức khỏe 

phụ nữ và nam giới tại Châu Á-

Lần thứ nhất 

Khách sạn Sofitel 

Plaza 

 Stt  Tên công ty tổ chức Tên sự kiện tiếng Việt Địa điểm tổ chức 

52 Hiệp hội đô thị Việt Nam 
Hội thảo về chính sách và giải 

pháp nhà ở xã hội 

KS Châu Long 

Sapa và KS Thắng 

Lợi HN 

53 Tạp chí thương mại 
Doanh nhân Việt Nam hướng về 

1000 năm Thăng Long 

KS Thắng Lợi và 

Đền Đô – Bắc 

Ninh 

54 
Bộ nội vụ - Viện khoa học tổ chức 

Nhà nước 

Hội thảo các đề án triển khai 

thực hiện luật cán bộ, công chức 

– Bộ nội vụ và ADB 

Hạ Long Dream ; 

Q.Ninh 

55 Kiểm toán Nhà nước 

Kỳ họp lần thứ 42 – Ban điều 

hành tổ chức các cơ quan kiểm 

toán tối cao Châu Á tại Việt Nam 

Khách sạn 

Deawoo 
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