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MỤC LỤC
OPEN LETTER

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vạn Tuế  được thành lập vào ngày 30 tháng 1 năm 2008 với hoạt động kinh 

doanh chính trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, cho thuê xe theo hợp đồng, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa 

xuyên Việt bằng ô tô.

Ra đời từ một doanh nghiệp nhỏ,nhưng với nỗ lực và niềm đam mê phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty đã có 

những bước tiến từ sự sơ khai bỡ ngỡ đến sự gắn bó lâu dài của khách hàng "một khi đã bước chân đến là không 

muốn rời đi". Với đường lối kinh doanh rộng mở, tạo uy tín, niềm tin và phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, lành nghề, kinh nghiệm và đặc biệt là sự tận tâm, nhiệt tình, hòa nhã, 

lịch thiệp, chu đáo, trang trọng đã đem đến sự hài lòng và tin cậy của khách hàng. Và công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Vạn Tuế dần đã trở thành một địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng. Cho đến nay đã nắm giữ thị phần rất 

lớn trong cả nước.

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vạn Tuế nhận được sự đánh giá tốt, sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ và đã ký 

hợp đồng với số khách hàng lớn có úy tín từ những năm thành lập tới nay.

GIA VU TRANSPORT CO., LTD is an enterprise which have many years of experience in transport services, the main 

service is the supplication of renting travel transportations... Time by time of building and developing, GIA VU TRANCO 

has quickly gained the customer trust thanks to increasing improvement in service quality. With our vehicle rental 

services, GIA VU TRANCO prioritizes the safety and comfortable experience to customer when using vehicle rental 

services of our company alongside with the reasonable fee which surely satisfy and comfort our services users.

Currently, GIA VU TRANCO is possessing high quality vehicles of wide range of brands, namely INOVA, CHERROLET, 

FORTUNER, SAMCO, TERACO, etc. which feature 04 to 45 seats and are mainly active in the North Viet Nam. Our driving 

employees have a clear criminal record, a high sense of responsibility and a well-trained. Moreover, they also have 

professional knowledge of customer service and a periodic health check every 6 months times.  100% of vehicles in our 

company are covered by insurance. We assure that our vehicles are 24/7 available and provisional drivers to handle 

with any unexpected incidents in the shortest time. 

Thanks to the  prestige and commitment on the service quality rendered to the customer, GIA VU TRANCO is honored 

to be selected the main transportation vehicles supplier for big industrial parks in the North of Viet Nam, including.

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi / Vision, Mission, Core values



THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY INFORMATION

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VISION, MISSION, CORE VALUES

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
LINES OF BUSINESS

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Vạn Tuế

Trụ sở chính: P516, K9, TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: : 0243627.0129 

Fax: 04.3627.0129

Email: tmvantue@gmail.com

Website: tmvantue.vn

Mã số thuế: 0102638183

Người đại diện: Cao Văn Tuế

Vốn điều lệ: 9.900.000.000 đồng

Company name: Van Tue services trading joint stock company

Head office: P516, K9, TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, HN

Tel: : 0243627.0129 

Fax: 04.3627.0129

Email: tmvantue@gmail.com

Website: tmvantue.vn

Tax code: 0102638183

Representative: Cao Văn Tuế

Chartered capital: 9.900.000.000 VND

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành,

ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Vận tải hành khách theo hợp đồng.

Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

Vận tải hành hóa bằng container, xe tải từ 1,25 tấn - 15 tấn

Road passenger transportation in the downtown

and outskirt (excluding by bus)  

Passenger transportation according to the contract.

Passenger transportation by vehicles in fixed route.

Tourist transportation by vehicles.

Tourist transportation by vehicles.

Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực cho thuê xe theo hợp đồng, dịch vụ du lịch, 
vận chuyển hàng hóa xuyên Việt với những sản 
phẩm tốt nhất, phục vụ tận tình chu đáo nhất, 
mang lại sự an tâm và tin tưởng nhất. Hoạt động 
với phương châm “tối đa hóa lợi ích khách hàng”. 
Công ty đang hướng đến việc phát triển và mở 
rộng hoạt động đa ngành nhằm hòa nhập vào 
công cuộc chung của đất nước.

We tend to deliver the customer the best vehicles, 
safety and security to the enterprise; orientate, 
train and create a friendly environment for our 
employees.

TẦM NHÌN / VISION
Đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng bằng chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.  Mọi hoạt 
động của Công ty đều đặt yếu tố CHẤT LƯỢNG,  lên 
hàng đầu với tôn chỉ “Chất lượng là danh dự”. Công 
ty luôn tìm cách giảm thiểu chi phí quản lý, giá thành 
nhằm mang lại chính sách giá ưu đãi và hợp lý nhất 
cho khách hàng. Mặt khác, chúng tôi không ngừng 
tăng cường các dịch vụ hậu mãi để đảm bảo lợi ích 
cao nhất cho khách hàng. 

We tend to deliver the customer the best vehicles, 
safety and security to the enterprise; orientate, train 
and create a friendly environment for our employees.

SỨ MỆNH / MISSION
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Hội nhập và phát triển, góp phần vào sự thịnh vượng của đất 
nước  Nguồn nhân lực chính là nhân tố then chốt, là tài sản lớn 
nhất của Công ty. Chúng tôi chú trọng tạo môi trường làm việc 
hiện đại, năng động, thân thiện và trao cơ hội phát triển nghề 
nghiệp cho tất cả mọi thành viên.  Sự hài lòng của khách hàng 
là minh chứng cho chất lượng dịch vụ của Công ty. Chúng tôi 
không ngừng hoàn thiện và phát triển năng lực kinh doanh, luôn 
tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đem đến những sản phẩm, 
dịch vụ hoàn hảo nhất, đáp ứng tối đa sự mong đợi của khách 
hàng. 
- Quality insurance, safety and comfort.
- Professional service.
- Creative and productive working environment.
- Experienced and route-fluent drivers.

TRIẾT LÝ
CORE VALUES

Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm từ 5 - 10 năm sẽ đảm bảo độ an 
toàn tuyệt đối trên mỗi chuyến đi của quý khách hàng. Các nhân 
viên năng động, nhiệt tình chu đáo. Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vạn Tuế là một tập thể gắn kết, hợp tác chặc chẽ, đam 
mê trong công việc
Khách hàng và đối tác luôn là những người bạn đồng hành trong 
suốt quá trình tăng trưởng và phát triển của công ty chúng tôi. 
Chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ tốt nhất và đảm bảo chất 
lượng tốt nhất với khách hàng.
- Quality insurance, safety and comfort.
- Professional service.
- Creative and productive working environment.
- Experienced and route-fluent drivers.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
CORE VALUES

CƠ SỞ PHÁP LÝ
LEGAL BASIS
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH

Accounting
Finance Department

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Planning- Coordinating

LÁI XE / CÔNG NHÂN

BỘ PHẬN QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN

Business Development

Drivers

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN
HUMAN RESOURCES

1. Giám đốc: Là người điều hành hoạt động chung của công 
ty, quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh 
doanh hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch 
kinh doanh và phương án đầu tư của công ty., kiến nghị 
phương án cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

2. Bộ phận kế toán.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê theo mô hình 
của doanh nghiệp và quy định của nhà nước .

- Kiểm tra, theo dõi , đối chiếu doanh thu, chi phí theo hoạt 
động của Công ty, căn cứ đánh giá kết quả hoạt động kinh 
doanh của công ty.

- Báo cáo tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước với 
các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Bộ phận điều hành

- Tham mưu trong công tác xây dựng chiến lược kinh 
doanh, mở rộng thị trường và ký hợp đồng vận chuyển, tổ 
chức thực hiện từng hợp đồng với khách hàng.

- Phân tích đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng, đưa ra giải 
pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý điều hành xe, quản lý, 
bố trí xe, xây dựng kế hoạch , theo dõi, kiểm tra theo dõi các xe.

4. Bộ phận quản lý an toàn, chất lượng

- Tuyên truyền, giáo dục lái xe, phụ xe, công nhân về an 
toàn lao động, an toàn giao thông, và giao nhận vận chuyển 
hàng hóa trên đường.

- Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, giám sát, giải 
quyết các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, an toàn 
giao thông, công tác bảo hiểm phương tiện, hàng hóa.
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1. Director: The person who runs the company's 
general activities, decides issues related to the daily 
business of the company, organizes the implemen-
tation of the business plan and investment plan of 
the company ., propose the organizational structure 
of the internal management regulations of the Com-
pany.

2. Accounting department.

- Organize the implementation of statistical and 
accounting work according to the model of the 
enterprise and the state's regulations.

- Check, monitor, compare revenue and expenses 
according to the Company's activities, based on the 
assessment of the business results of the compa-
ny.

- Financial and accounting reports according to 
state regulations with state management agencies.

3. Operating department

- Advise in building business strategies, expanding 
markets and signing transport contracts, imple-
menting each contract with customers.

- Analyzing and evaluating the results of contract 
implementation, giving solutions to improve 
business efficiency

- Responsible for managing vehicles, managing, 
arranging vehicles, building plans, monitoring and 
monitoring vehicles.

4. Safety and quality management department

- Propaganda, education of drivers, drivers, workers 
on occupational safety, traffic safety, and freight 
forwarding on the road.

- Solve problems arising during the operation.

- Coordinate with state management agencies, 
supervise and solve issues related to occupational 
safety, traffic safety, insurance of vehicles and 
goods.



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, xe tải, container:

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

CÁC LOẠI XE 4 CHỖ - FOUR-SEAT VEHICLES CÁC LOẠI XE 7 CHỖ / SEVEN - SEAT VEHICLES

NĂNG LỰC CÔNG TY
COMPANY ABILITY 

NĂNG LỰC CÔNG TY
COMPANY ABILITY 

TOYOTA VIOS TOYOTA COROLLA ALTIS

TOYOTA VIOS TOYOTA CAMRY

TOYOTA FORTUNER TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER TOYOTA INNOVA
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CONTAINER CONTAINER

HYUNDAI HYUNDAI H150

XE CONTAINER - CONTAINER

CÁC TẢI - SEAT VEHICLES

HINO 8 Tấn VEAM VT260

MERCEDES SPRINTER FORD TRANSIT

HYUNDAI COUNTY HYUNDAI COUNTY

CÁC LOẠI XE 16 CHỖ / SIXTEEN - SEAT VEHICLES

CÁC LOẠI XE 29 CHỖ / TWENTY NINE - SEAT VEHICLES

HYUNDAI UNIVERSE NOBLE HYUNDAI AERO HI CLASS

CÁC LOẠI XE 45 CHỖ / FOURTY FIVE - SEAT VEHICLES
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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 vị 

đối với CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 

TUẾ trong 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 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TUẾ 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.

Với Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẠN TUẾ, tài sản và giá trị lớn nhất chính là lòng tin, là 

sự ủng hộ của Quý khách hàng/đối tác với 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 CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TUẾ 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 express our profound 

and faithful gratitude to your Customer and Partner 

for your precious trust, cooperation and support for 

VAN TUE SERVICES TRADING JOINT STOCK COM-

PANY during the past time.

Thanks to your support, trust and the nonstop 

attempts, VAN TUE SERVICES TRADING JOINT 

STOCK COMPANY has secured numerous signifi-

cant achievements embodying in the continuous 

and firm development in the very first time during 

the past period.

VAN TUE SERVICES TRADING JOINT STOCK COM-

PANY, our most precious assets is your custom-

er/partner’s patronage and support for our vehicles 

for lease service and our effective and faithful coop-

eration to your customer as well.

Wish your Customer/Partner good health, happi-

ness, success and prosperity. VAN TUE SERVICES 

TRADING JOINT STOCK COMPANY always desires 

to serve and company with your customer/partner 

in your course of tremendous and sustainable devel-

opment.

LỜI CẢM ƠN
ACKNOWLEDGEMENT

DỊCH VỤ
SERVICE
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Trong lĩnh vực du lịch, cho thuê xe du lịch: Công ty luôn cung cấp những loại xe 4 chỗ, 07 chỗ,16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ 
chất lượng để đảm bảo những chuyến đi an toàn cho khách hàng. Xe lướt nhẹ, sóng êm là người bạn đồng hành trên 
những chuyến du lịch xả stress trong những ngày làm việc miệt mài vất vả, là người bạn góp thêm niềm vui, hạnh 
phúc cho lứa đôi trong ngày trọng đại. Luôn mang lại những cảm giác thư thái, dễ chịu với sự tận tình, hòa nhã của 
đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm ít nhất là 5 năm chạy đường trường, thông thuộc 64 tỉnh thành trong cả nước sẽ 
giúp quý khách có hành trình nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nghỉ ngơi được tốt nhất.  

Với hình ảnh những ngày nắng nóng, khói bụi hay những cơn mưa bất chợt làm cản trở việc đi lại, gây khó khăn cũng 
như mệt mỏi với khách hàng. Hiểu được những điều đó công ty đã mở rộng hoạt động lĩnh vực xe hợp đồng. Giúp 
quý khách hàng có những ngày đi làm việc hay những học sinh được đến trường trong an toàn, sự yên tâm của cha mẹ. 

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa: Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi hàng hóa nhanh chóng, đảm bảo cho công việc kinh 
doanh dễ dàng công ty có 1 dàn xe container chất lượng chuyên vận chuyển hàng hóa quá cảnh, siêu trường, siêu 
trọng đi các tỉnh. Từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam. Từ nội thành đến các tỉnh lẻ trong cả nước, quốc tế (Lào, 
Campuchia, Thái Lan).

Thanks to your support, trust and the nonstop attempts, VAN TUE SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY has 
secured numerous significant achievements embodying in the continuous and firm development in the very first time 
during the past period.

VAN TUE SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY, our most precious assets is your customer/partner’s patron-
age and support for our vehicles for lease service and our effective and faithful cooperation to your customer as well.

Wish your Customer/Partner good health, happiness, success and prosperity. VAN TUE SERVICES TRADING JOINT 
STOCK COMPANY always desires to serve and company with your customer/partner in your course of tremendous and 
sustainable development.

Thanks to your support, trust and the nonstop attempts, VAN TUE SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY has 
secured numerous significant achievements embodying in the continuous and firm development in the very first time 
during the past period.


