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THƯ NGỎ
OPEN LETTER
Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thanh Hùng với tên gọi Thanhhungtourist là một trong những công ty vận tải hành khách
chuyên nghiệp tại TPHCM và các tỉnh Miền Nam, tiền thân là công ty cổ phần xây dựng và vận tải Cát Gia Bảo, với hơn
15 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên tại TPHCM và nhiều tỉnh thành khác trong khu
vực như: Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai……

Cuối 2020 đầu năm 2021 công ty TNHH dịch vụ du lịch Thanh Hùng chính thức tách ra từ Cát Gia Bảo, với lĩnh vực
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Bằng những kinh nghiệm phong phú trong ngành vận tải Thanhhungtourist đã không ngừng phát triển và hoàn thiện
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suốt thời gian qua, Thanhhungtourist đã luôn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.
Chúnsg tôi luôn mong muốn mang đến niềm vui trọn vẹn nhất cho khách hàng thông qua các chuyến đi, ghi lại những
dấu ấn tốt đẹp nhất về Thanhhungtourist nói riêng và nét đẹp về nghành vận tải Việt Nam nói chung. Từ những mong
Chúng tôi luôn mong muốn mang đến niềm vui trọn vẹn nhất cho khách hàng thông qua các chuyến đi, ghi lại những
muốn và khát vọng đó chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chí khắc khe hơn nữa cho chính mình, để có thể làm thỏa mãn
dấu ấn tốt đẹp nhất về Thanhhungtourist nói riêng và nét đẹp về nghành vận tải Việt Nam nói chung. Từ những mong
mọi sự hài lòng tốt nhất cho khách hang thân yêu.
muốn và khát vọng đó chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chí khắc khe hơn nữa cho chính mình, để có thể làm thỏa mãn
mọi sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng thân yêu.

Thanh Hung Tourism Service Co., Ltd with the name Thanhhungtourist is one of the professional passenger transport
companies in Ho Chi Minh City and Southern provinces, formerly known as Cat Gia Bao construction and

transportation joint stock company, with More than 15 years in the field of providing transportation services for
employees in Ho Chi Minh City and many other provinces in the region such as: Long An, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong
Nai...
At the end of 2020 and beginning of 2021, Thanh Hung tourism service company limited officially separated from Cat
Gia Bao, with the main field of professional passenger transportation, while maintaining the same Cat Gia Bao
construction joint stock company. The main specialty is construction and provision of wharf services.
With rich experiences in the transportation industry, Thanhhungtourist has constantly developed and perfected itself
through the quality of service and service provided by the driver team of Thanh Hung company, for that reason
throughout the time. Over the years, Thanhhungtourist has always received many positive reviews from customers.
We always want to bring the most complete joy to customers through trips, record the best impressions of .
Thanhhungtourist in particular and the beauty of Vietnam's transportation industry in general. From those wishes and
aspirations, we always set even stricter criteria for ourselves, to be able to satisfy all the best satisfaction for our dear
customers.
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THÔNG TIN CÔNG TY


Tên công ty

: Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thanh Hùng



Trụ sở chính

: 4 đường sô 46, Phường 10, Quận 6, TPHCM



Số điện thoại

: 0282.756.567



Email

: Thanhhung@chothuexedulich.org



Website

: https://chothuexedulich.org



Mã số thuế

: 0316742216



Người đại diện : Nguyễn Thanh Hùng



Vốn điều lệ

: 25.000.000VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)

COMPANY INFORMATION
 Company name : Thanh Hung tourist services company would like to serve
 Head office

: 4 Street No. 46, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City

 Tel

: +(84)2862.756.567

 Email

: Thanhhung@chothuexedulich.org

 Website

: https://chothuexedulich.org

 Tax code

: 0316742216

 Representative

: Nguyen Thanh Hung

 Chartered capital : 25.000.000VND (Twenty-five billion dong)
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NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH
LINES OF BUSINESS

 Vận tải hành khách theo hợp đồng

Transporting passengers under contract
 Phục vụ xe đưa đón nhân viên

Serving staff shuttle
 Tổ chức đưa đón học sinh

Organize transportation for students
 Cho thuê xe cưới và các sự kiện

Car rental for weddings and events
 Cho thuê xe tự lái

Self-drive car rental
 Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ

Meet all the needs of using cars from 4 seats to 45 seats
 Cho thuê xe theo yêu cầu.

Car rental on request
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TẦM NHÌN / VISION
Chúng tôi luôn mong muốnvà khát vọng
Thanhhungtourist sẽ là một trong những doanh
nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cho thuê xe vận tải
hành khách không những tại TPHCM và cả khu
vực Miền Nam bằng chất lượng dịch vụ tốt nhất
Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành doanh
nghiệp không những mang tính chuyên nghiệp
mà nó còn là một doanh nghiệp luôn đi đầu
trong lĩnh vực dịch vụ thuê xe du lịch TPHCM
an toàn nhất trong lĩnh vực.

SỨ MỆNH / MISSION
Mang đến trải nghiệp tố nhất, cung cấp những dịch
vụ du lịch an toàn và chất lượng tốt nhất cho khách
hàng, thật sự làm hài lòng sau mỗi chuyến đi.
Góp phần nâng cao chất lượng về dịch vụ du lịch vận
chuyển hành khách trong cả nước, chung tay xây
dựng văn hóa giao thông, mang đến một cộng đồng
du lịch an toàn.
Nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên,
giúp họp luôn hoàn thiện chính mình và là một người
lái xe có tâm, có đức, chuyên nghiệp, luôn mang đến
niềm vui cho người khác hơn là lợi ích cho bản thân.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI / CORE VALUES
15 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải
hành khách, hơn ai hết Thanhhungtourist hiểu
được những khách hàng cần gì, và muốn được
gì trong mỗi chuyến hành trình của mình, hiểu
được điều đó, công ty TNHH dịch vụ du lịch
Thanh Hùng luôn đáp ứng đầy đủ những gì mà
một doanh nghiệp vận tải hành khách cần nên
đáp ứng cho khách hang với những những giá
trị cốt lỗi như:
 Uy tín
 Chất lượng
 Chuyên nghiệp
 Giá cả cạnh tranh
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
LEGAL BASIS
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CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
OPERATING POLICY

CHUYÊN NGHIỆP
Công ty được vận hành bởi đội ngũ nhân sự
chuyên nghiệp, nhiệt huyết, sáng tạo với
nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi luôn chủ
động tuyển dụng các lái xe có trình độ cao
để đảm bảo sự an toàn và chất lượng tốt
nhất.

PROFESSIONALISM
The Company is run by professional,
enthusiastic, creative and experienced
personnel. We are always active in
recruiting high-qualified driver to assure
the safety and service quality.

NỖ LỰC
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn
kết, vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý
khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái
được nhiều thành công hơn nữa trong tương
lai để cùng mang đến thành công cho tất cả
đối tác khách hàng cùng đồng hành với
mình.

ATTEMPT
We believe that with the solid and strong
person-nel and your customer
patronage, we will be more successful in
the upcoming time to mutual-ly bring
success to companying customers
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

P. Tài chính kế toán

Hành chính nhân sự

P. Điều phối

P. Kinh doanh

(Accounting Finance
Department)

(Human resources
Department)

(PlanningCoordinating)

(Business
Development)

Đội ngũ lái xe
(Drivers)
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NGUỒN NHÂN LỰC
HUMAN RESOURCES

Đến với Thanhhungtourist, chúng tôi tin chắc Quý khách hàng sẽ dàng tìm được phương tiện ưng ý và
hài lòng về dịch vụ của chúng tôi. Với đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản, nhân viên tư vấn tận tình, chu
đáo, chuyên nghiệp. Công ty TNHH Thanh Hùng tự hào là thương hiệu được nhiều khách hàng lựa chọn
và hài lòng trong thời gian qua. Sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, dịch vụ tốt, xe chất lượng cao của
của chúng tôi đã được nhiều khách hàng sử dụng tin tưởng.

Coming to Thanhhungtourist, we are sure that customers will easily find a vehicle they like and are
satisfied with our service. With a team of well-trained drivers, dedicated, thoughtful and professional
consultants. Thanh Hung Co., Ltd is proud to be the brand chosen and satisfied by many customers in the
past time. Our professionalism, enthusiasm, thoughtfulness, good service, high quality vehicles have

60
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NĂNG LỰC CÔNG TY
COMPANY ABILITY
Nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn, chúng tôi xin cung cấp một số hình ảnh của các loại xe từ 4 chỗ
đến 45 chỗ.

For better overview, we would like to provide your customer some images of vehicles which feature 4- 45 seats as
follows
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FORD TRANSIT

HYUNDAI SOLATI

SAMCO

THACO BẦU HOI

THACO TB120S

HYUNDAI UNIVERSE
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CÁC LOẠI XE LIMOUSINE/ TYPES OF LIMOUSINE VEHICLES

LIMOUSINE 9 CHỖ

LIMOUSINE TRANSIT

XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN/ STAFF TRANSFER

XE 45 CHỖ ĐƯA ĐÓN

ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN

XE CƯỚI/ WEDDING CAR

ĐỘI XE CƯỚI 4 CHỖ

XE CƯỚI 16 CHỖ
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CÁC ĐỐI TÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
PARTNERS USE THE SERVICE


Công ty TNHH Phần mềm FPT

Lô T2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TPHCM


Công ty TNHH một thành viên giày dép Clarks Việt Nam

Tầng 10, tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM


Công ty cổ phần Nguyên Cường

85A, Đường Điểu Xiển, Kp 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai


Công ty cổ phần xây dựng Tây Hồ
73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM


Công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa

Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai


Công ty TNHH C&K VINA

Lô E1 - E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước


Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Tầng 15, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Công ty GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP

151 Phạm Thái Bường, KP Nam Thiên III, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh


Công ty TNHH thang máy Toshiba Việt Nam

Số 36, đường số 96, Khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM


Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC Việt Nam

Lô I-11, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

CÔNG TY TNHH DV DL THANH HUNG

LỜI CẢM ƠN
ACKNOWLEDGEMENT
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, đối tác những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đối với
sự tin tưởng, hợp tác và hỗ trợ quý báu của Quý khách đối với công ty TNHH DV DL Thanh Hùng (Thanhhungtourist)
trong suốt thời gian qua.
Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, thời gian qua
Thanhhungtourist đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc
trong những bước đi đầu tiên.
Đối với Thanhhungtourist, tài sản và giá trị lớn nhất của chúng tôi chính là lòng tin, là sự ủng hộ của Quý khách hàng,
của đối tác bởi dịch vụ cho thuê xe mà Công ty chúng tôi cung cấp, với mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chân thành
mà chúng tôi luôn dành cho khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng/đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Công ty TNHH DV DL
Thanh Hùng luôn mong muốn được đồng hành và sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng/đối tác trên con đường phát
triển mạnh mẽ và bền vững của mình

Our company would like to send our customers and partners our deepest and most sincere gratitude for your
valuable trust, cooperation and support to Thanh Hung DL Service Co., Ltd. (Thanhhungtourist) during the past
time.
With the support and trust of customers and our unremitting efforts, over the past time, Thanhhungtourist has
achieved very proud results, reflected in the continuous and steady growth in the past years. the first step.
For Thanhhungtourist, our greatest asset and value is the trust, the support of customers and partners by the car
rental service that our company provides, with a contractual relationship. effective and sincere cooperation that we
always give to customers.
Wishing our customers/partners good health, happiness, success and prosperity. Thanh Hung Service and Tourism
Co., Ltd always wishes to accompany and be ready to serve customers/partners on their strong and sustainable
development path.

CÔNG TY TNHH DV DL THANH HUNG (THANHHUNGTOURIST)
04 Đường số 46, Phường 10, Quận 6, TPHCM

04 Street No. 46, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
0282.756.567 - 0964.200.200
Thanhhung@chothuexedulich.org

