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NIBGARCO

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BẰNG CÁCH NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, khi
mà các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong
việc duy trì chất lượng sản phẩm và phát triển thị
trường, chúng tôi tiến tới tương lai với tâm niệm:
“Sẵn sàng cống hiến, cùng nhau phát triển” để
mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch
vụ tốt nhất.
Từ khi thành lập năm 1987, NIBGARCO đã trải qua
30 năm hoạt động với biết bao thăng trầm. Chúng
tôi luôn tin rằng chỉ có liên tục cải tiến chất lượng
sản phẩm và xây dựng đạo đức kinh doanh cho
doanh nghiệp mới có thể mang đến sự phát triển
bền vững cho công ty. Chính tư duy cốt lõi đó đã
giúp NIBGARCO có được chỗ đứng vững chắc
trong thị trường như hiện nay.
Để nâng cao chất lượng, NIBGARCO không ngừng
cập nhật những thành quả mới nhất của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi đã tự động hóa
quá trình sản xuất bằng cách sử dụng dây chuyền
bán tự động, hệ thống máy lập trình, máy nhồi
lông tự động,…
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Bên cạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng, chúng tôi cũng có một số lượng lớn các
công nhân có tay nghề cao. Chính điều này đã giúp
chúng tôi được đánh giá và chứng nhận bởi các thị
trường khó tính nhất như là Mỹ, Châu Âu, Nhật
Bản, Hàn Quốc, TQ,…
Chúng tôi quan tâm đến các đối tác và cộng đồng.
Chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp tốt nhất và
phù hợp với các luật pháp quốc gia và quốc tế cho
các đối tác của mình. Bên cạnh đó, NIBGARCO
cũng xem trách nhiệm xã hội là một phần vô cùng
quan trọng của mình, chúng tôi nhận thức được
đầy đủ trách nhiệm của mình để làm cho môi
trường làm việc, môi trường và cộng đồng ngày
càng tốt hơn.

MRS. PHAM THI LAN HUONG
MANAGING DIRECTOR

TẦM NHÌN
Mang xu thế thời trang hiện đại vào sản phẩm
may mặc đa dạng, đáp ứng chuẩn Quốc tế.

SỨ MỆNH
Cung cấp sản phẩm may mặc đáng tin cậy,
mang lại sự hài lòng cho khách hàng khắp toàn
cầu, thông qua đội ngũ nhân viên tâm huyết,
đam mê sáng tạo và không ngừng cập nhật xu
thế thời trang hiện đại.

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
-

Trách nhiệm, uy tín, nâng cao năng lực bạn
thân.
Thái độ tích cực, tinh thần đồng đội.
Niềm tin, chất lượng, an toàn.
Hiệu quả vì cộng đồng, môi trường.
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CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

1987

2005

Thành lập

Cổ phần hóa

Được chứng nhận bởi
INDITEX – Tây Ban Nha

HUGACO mua lại NIBGARCO

2016

2018

2019

2015

Đầu tư dây chuyền sản
Được chứng
nhận bởi EDDIE xuất mới, hiện đại với dây
chuyền bán tự động, hệ
BAUER – Mỹ
thống máy lập trình, máy
nhồi lông tự động,…

2006

2013

Đạt chứng chỉ WRAP, cải
tổ hệ thống công ty cho
phù hợp với hệ thống
quản lý chất lượng; Áp
dụng quản trị tinh gọn và
thành quả của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0.

CÁC THỊ TRƯỜNG
40%

CHÂU ÂU
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MỸ

20%

CHÂU Á

20%

KHÁC

20%

75%

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Chiến lược của chúng tôi là xây dựng NIBGARCO
trở thành công ty may mặc số một thị trường nội
địa và nhà cung cấp uy tín cho khách hàng toàn
cầu. Để đạt được mục tiêu đó, không có cách nào
khác là cố gắng tốt nhất để cung cấp những sản
phẩm và dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng của
mình.
NIBGARCO có tham vọng rất cao về chất lượng.
Chúng tôi xem sự hài lòng của khách hàng và
người dùng là một yếu tố tối quan trọng trong con
đường đi tới thành công của chúng tôi.
Nhằm tối thiểu hóa sai sót trong sản xuất, chúng
tôi đã thiết lập hệ thống QC giữa chuyền nhằm
tránh những sai sót hàng loạt bằng cách dừng sản
xuất tại các điểm kiểm soát lỗi bán thành phẩm.
Các sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được QC cuối
chuyền đánh giá kiểm tra và đưa đến bộ phận
đóng gói.

Trong bối cảnh quy mô nhà xưởng và
năng suất sản xuất ngày càng mở rộng,
nhằm đảm bảo đáp ứng được các yêu
cầu của khách hàng cũng như cắt giảm
tối đa các lãng phí không đáng có,
NIBGARCO đã và đang áp dụng mô hình
quản trị tinh gọn để đạt được hiệu quả
tối đa trong hoạt động sản xuất - kinh
doanh.

Khởi đầu là việc áp dụng 5S, nghĩa là 5
bước thực hiện bao gồm: Sàng lọc - loại
bỏ những thứ không cần thiết ;Sắp xếp lại những thứ cần thiết sao cho trực
quan dễ tìm, dễ thấy, dễ sử dụng; Sạch
sẽ - Luôn luôn giữ môi trường
làm việc sạch sẽ; Săn sóc – Tiêu chuẩn
hóa 3S; Sẵn sàng – Duy trì 4S. Song song
với đó là việc áp dụng Kaizen, vận dụng
sáng tạo của nhân viên để cải tiến liên
tục, mang lại những đổi mới hiệu quả
trong sản xuất và quản lý.

QUẢN TRỊ TINH GỌN

Nhờ xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng dựa
trên Giới hạn chất lượng được chấp thuận (AQL),
chất lượng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo thỏa
mãn tất cả các yêu cầu khắt khe của khách hàng.
NIBGARCO áp dụng các tiêu chuẩn AQL 1.5%, AQL
2.5%, AQL 4.0%, và AQL 6.0% cho các cỡ lô khác
nhau.

.
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ĐẠO ĐỨC KINH DOANH &
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
NIBGARCO trân trọng tính trung thực và tôn trọng con người
để cùng tạo lập một xã hội vững mạnh!

CSR

MÔI TRƯỜNG
Thân thiện với môi trường
APRROVED BY
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APRROVED BY

NGUỒN NHÂN LỰC
107 Nam

433 Nữ

TỔNG QUAN
Tống số 540 CNV
Quản lý, Giám sát, NV văn phòng

30

Công nhân may

389

Kỹ sư cơ – Điện

9

Công nhân hoàn thiện

13

QA/QC

39

Công nhân là

40

Khác

20

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
TỔNG DIỆN TÍCH

Xưởng 1

Xưởng 2

Xưởng 3

6,454m2

1,130m2

1,130m2

360m2

Tổngsốchuyền may

10

Sốcôngnhântrungbìnhmỗichuyền

Ca làmviệc

45-55

1 (7:30SA – 5:30CH)

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG HÀNG THÁNG

10

Áo Jacket

Váyđầm, Suit

Áosơ mi, Quần

48,000 chiếc

25,000 chiếc

25,000 chiếc

DÂY
CHUYỀN SẢNLINE
XUẤT
PRODUCTION

BỘ PHẬN THIẾT KẾ

KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU
11

TỔ CẮT

CHUYỀN MAY
12

PHÒNG NHỒI LÔNG

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QC)
13

BỘ PHẬN LÀ

PHÒNG HÚT ẨM
14

KHU VỰC DÒ KIM

KHU VỰC ĐÓNG GÓI
15

KHO THÀNH PHẨM

BÁO CÁO SẢN XUẤT THỜI GIAN THỰC
16

AUXILIARY FACILITIES

PHÒNG RỬA MẮT

PHÒNG TẨY BẨN

LÒ HƠI PHỤC VỤ BỘ PHẬN LÀ
17

PHÒNG ĂN

PHÒNG Y TẾ

NHÀ TRẺ CÔNG TY
18

20

VÀ

21

22

DANH SÁCH MÁY MÓC
STT

24

TÊN VÀ MÔ TẢ

MÔ ĐEN

SỐ LƯỢNG

Brother – 5200; Juki 5500N/DDL8700;
Typical GT6180; BIG DLL9000

195

Juki 9000

160

M6743

20

4 threads overlock machine

Siruba F747

43

5

5 threads overlock machine

Siruba F757

29

6

6 threads overlock machine

Siruba F767+Juki ĐL8700

16

7

2 Needle lockstitch sewing machine

Juki 3128+ Juki LH3568A

50

8

1 Needle Chainstitch sewing machine

Yasima

10

9

2 Needle Chainstitch sewing machine

Juki 380

11

10

Ziczac sewing machine

Juki 2070-7

10

11

High-speed eyelet buttonhole sewing machine

Juki 1790

13

12

Snap fastening machine

13

High-speed bartack machine

14

Keyhole machine

16

Cuff set-in machine

17

3 needle 5 thread machine

18

Velcro sewing machine

19

3 needle 6 thread machine

20

1

High-speed 1 Needle lockstitch with thread trimmer

2

1 Needle podstitch sewing machine

3

Overlock machine

4

LBH782 + 808+

20

Juki / Brother 430

9

Juki 3200+BROTHER 9820

10

Juki 246

4

SIRUBA C007+MF7723

8

205

2

Protex 3580

23

Seal seam machine

Haohe 801C + 3888LDI

4

21

Fusing machine

HP900LC + SR400+1600

2

22

Air compresser (big)

JAPAN

3

23

Air compresser (small)

TAIWAN MEIJIVA

2

24

Straight Knife

TAIWAN

3

25

Band Knife

BK700

3

26

Portable Knife

KM-8

9

27

Needle Detector by Hand type

HASIMA HN600C

2

28

Needle Detector by Conveyor type

HASIMA HN600C

1

29

Fabric inspection machine

Made in VN 10-08-08

1

30

Sleeve set-in machine

Jukoops + Juki+2D6EG0007
+2D6EG0 05+JUKI DP2100

2

31

Thread winder machine

China + Taiwan

5

32

Carton Strap sealer

CHEAFEN – Made in VN

1

33

Steam Iron

34

Mini marker machine

Lectra ALYS30

3

35

Pattern table

Lectra 34480

1

36

Generator

100/500/700 KWA

1

37

Boiler by Coal

Lt2+8e2 Made in VN

2

38

Beltloop sewing machine

YH1150

1

39

Full automatic down filling machine

Hasaka

5

40

Dehumidifiers

Harison

1

41

Programmer machine (big)

Juki, Brotex

4

42

Programmer machine (small)

Juki, Brotex

5

43

Quilting machine (big)

JOYCP, JEEHE

10

44

Quilting machine (small)

33

JOYCP
TOTAL

19
768

NIBGARCO
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