
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY GIẤY
LEE&MAN

Công ty TNHH Giấy Lee&Man là công ty sản xuất giấy bao bì hàng đầu thế
giới, thành lập vào năm 1994, lên sàn giao dịch tại sở giao dịch Liên Hiệp Hong
Kong vào năm 2003. Công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất các loại giấy bao bì
Super High Strength Kraft Linerboard (H Grade), giấy ruột Corrugating Medium
cùng với loại bột giấy tre, gỗ. Tổng sản lượng sắp đạt 5,2 triệu tấn/ năm, xây
dựng nhiều nhà máy giấy và cơ sở phân bố tại các nơi: Dongguan – Quảng
Đông, Changshu – Giang tô, YongChuan - Trùng Khánh, RuiChang – Giang
Tây, WuZhou – Quảng Tây và Việt Nam.

Công ty giấy Lee&Man có hệ thống cơ sở hoàn thiện, bao gồm: dây chuyền
sản xuất giấy tiên tiến, trạm phát điện hỗn hợp khí – điện (gồm lò tiêu hủy rác
thải), trạm cấp nước, trạm xử lí nước thải, bến cảng, các kho thành phẩm và bãi
tập kết phế liệu giấy cỡ lớn, đội xe vận chuyển đông đảo, …Công ty ngoài nổ
lực đẩy mạnh phát triển hạng mục bột giấy từ rừng trong nước, còn xây dựng
nhà máy sản xuất bột giấy, năng suất 200 ngàn tấn/năm tại Califonia Mỹ, đặt các
trạm thu mua và văn phòng đại diện tại Âu Mỹ, góp phần hình thành một doanh
nghiệp lớn có tầm cỡ quốc tế. Đồng thời, công ty chúng tôi rất chú trọng bảo vệ
môi trường, là một doanh nghiệp có tỉ lệ thu hồi giấy phế liệu cao nhất trên
trường quốc tế hiện nay, với tỉ lệ thu hồi giấy phế liệu vượt trên 90%, đã được
thông qua chứng thực ISO 14000 và ISO 9000 vào đầu năm 2004, cũng là một
doanh nghiệp đầu tiên cùng nghành nghề trong nước được cấp chứng nhận bảo
vệ môi trường.

Dự án Lee&Man Việt Nam có tổng số vốn lên tới 1,2 tỉ USD gồm dự án nhà
máy giấy và nhà máy bột:

- Giai đoạn 1 và 2: lắp máy xeo PM 26 và PM 27 có tổng công suất
420.000 tấn/năm.

- Giai đoạn 3: Lắp dây chuyền bột Kraft tẩy trắng có công suất 150.000
tấn/năm.
Công ty rất quan tâm đến sinh hoạt văn thể mỹ ngoài giờ làm việc của nhân

viên, trong khu xưởng công ty có khu sinh hoạt hoàn thiện và hệ thống cơ sở văn
thể mỹ như: nhà ăn, sân vận động, phòng đọc sách, internet và trung tâm vui
chơi giải trí cho công nhân viên,…Nhân viên công ty được hưởng các dịch vụ y
tế miễn phí, chế độ bảo hiểm xã hội và phép nghỉ thai sản, phép nghỉ kết hôn,
phép năm có hưởng lương. Khung cảnh khu xưởng tuyệt đẹp tao nhã, rợp bóng
cây xanh.

Công ty chúng tôi tôn trọng tri thức chất xám, quan tâm đào tạo người tài,
nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của người tài giỏi.


