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THƯ NGỎ

TRẦN VIẾT THƯỜNG
Giám đốc

Sau thời gian hình thành và phát triển, Công ty TNHH Dịch 
vụ Thương mại Việt Nam Thăng Long đã trở thành một trong 
những thương hiệu hàng đầu trong ngành diệt công trùng 
gây hại tại Việt Nam.

Lấy “Mọi dịch vụ! Một Sự Chăm Sóc”, Công ty chúng tôi 
đã dần khẳng định tên tuổi và vị thế của mình với các khách 
hàng, chủ đầu tư, nhà tư vấn,... chúng tôi rất tự tin trong lĩnh 
vực diệt mối, phòng chống mối, diệt côn trùng, diệt chuột...

Chính sự đảm bảo về tính năng toàn diện: Chất 
lượng cao, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đạt tiêu 

chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường, chuyên 
gia tư vấn giàu kinh nghiệm... đã tạo nên sự 

khác biệt của các dịch vụ và sản phẩm 
mang thương hiệu Việt Nam Thăng 

Long trên thị trường.

Chúng tôi mong muốn nâng 
cao chất lượng sản phẩm cũng 
như chất lượng cho các dịch vụ, 
dự án lớn và rất lớn.

Việt Nam Thăng Long đã và 
đang khẳng định năng lực của 
một công ty uy tín, chất lượng 
cao, tiến độ nhanh chóng, đồng 
thời phấn đấu trở thành một 
trong những công ty về diệt trừ 
côn trùng gây hại lớn nhất Việt 
Nam. Công ty chúng tôi hy vọng 
rằng, cùng với sự đồng hành 
của Quý khách hàng, chúng ta 
sẽ tiến đến thành công trong 
tương lai, xây dựng đất nước 
Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

“Nền tảng để phát triển bền vững”

Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để nâng cao 
giá trị và đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng 
tạo, hiệu quả hơn bạn nghĩ.
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Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát 
triển của công ty là sự thịnh vượng của quý 
khách hàng, Việt Nam Thăng Long luôn chào 
đón sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài 
nước, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới 
sự phát triển bền vững lâu dài.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm 
tạ quý khách đã dành thời gian nghiên cứu năng 
lực và hồ sơ chào thầu của chúng tôi.

Công ty được thành lập vào năm 2013 với 
số vốn điều lệ là 3.900.000.000 đồng. Các sản 
phẩm và dịch vụ của Việt Nam Thăng Long 
được khách hàng đánh giá cao cả về chất lượng 
lẫn tiến độ. Phục vụ và làm hài lòng mọi khách 
hàng.

Lời đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 
Việt Nam Thăng Long xin gửi đến quý khách 
hàng lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh 
vượng. Công ty xin cảm ơn quý khách hàng đã 
tín nhiệm, tin dùng và đồng hành cùng sự phát 
triển của chúng tôi trong thời gian qua.

Việt Nam Thăng Long là một trong những 
công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực diệt 
trừ côn trùng gây hại. Chúng tôi luôn đặt chất 
lượng sản phẩm, lấy sự hài lòng của quý khách 
hàng làm tôn chỉ hành động, công ty chúng tôi 
đã giành được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối 
từ các đối tác lớn và khách hàng trên toàn quốc. 

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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THÔNG TIN CÔNG TY

Trụ sở: CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Tên tiếng anh: (VIET NAM THANG LONG TRADING SERVICES COMPANY LIMITED)
Địa chỉ: 203 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312230009 - Email: dietmoi12h@gmail.com
Website: www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 028 62.765 105 - 028 66 811 505 - Hotline: 0936 87 33 88

Miền Bắc: CN CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 11 Đường Mai Bang, Khu 2, Phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh
Mã số thuế: 0312230009-001 - Email:dietmoi12h@gmail.com
Website: www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 0936 94 22 33 - Hotline: 0936 87 33 88

Hà Nội: CN TẠI HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Địa chỉ: Số nhà 122 B6, An Dương, Tổ 42, Cụm 7, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 
Mã số thuế: 0312230009-002 - Email: dietmoi12h@gmail.com
Website:www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 0983 189 661 - Hotline: 0936 87 33 88

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
- Diệt mối
- Phòng chống mối
- Diệt côn trùng
- Diệt chuột

Diệt mối tận gốc tổ mối bằng PP “Hóa sinh”
Phòng mối theo định kỳ kho hàng nhà xưởng, cơ quan
Phòng chống mối cho các công trình xây dựng
Khử trùng kho và hàng hóa
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CHẤT LƯỢNG 
LÀ SỨ MỆNH

- Dịch vụ chuyên nghiệp, tiến độ nhanh chóng.
- Môi trường làm việc sáng tạo - hiệu quả.
- Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện.

Việt Nam Thăng Long là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh 
nghiệp và cá nhân khu vực và trên toàn quốc.
Từng bước trở thành đơn vị hàng đầu về diệt trừ côn trùng gây 
hại, vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
và dịch vụ tốt nhất, góp phần mang lại sự an toàn, 
sạch sẽ, thành công cho doanh nghiệp và cá nhân. 
Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc thân 
thiện cho nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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TỔ CHỨC CÔNG TY

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. 
Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo 
yêu cầu thị trường.

GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG
QUẢN LÝ

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG
KẾ HOẠCH 

VẬT TƯ

PHÒNG
HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN

TỔ THI CÔNG SỐ 1 TỔ THI CÔNG SỐ 2 TỔ THI CÔNG SỐ 3
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NGUYÊN TẮC

VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các 
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ 
luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn 
cuộc sống.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn 
định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống 
kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng dịch 
vụ và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh 
nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 
luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của 
xã hội.

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 
phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.
- Tạo cơ hôi thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công 
việc, tính chính trực và lòng trung thành với công 
ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn 
cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển 
bền vững của công ty.

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ” “

Lấy khách hàng làm trọng tâm: Việt Nam Thăng Long cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa 
nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng 
tôi cam kết dịch vụ - sản phẩm đúng chất lượng và đúng thời gian.
Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với phương 
châm phục vụ: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ”.
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Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH 
Dịch vụ Thương mại Việt Nam Thăng Long xem 
phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo 
ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế 
mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh 
vực môi trường và xã hội.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm 
cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Nỗ lực hết mình vì lợi ích của 
khách hàng.1 3

2 4ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
Làm cho cuộc sống ngày càng tốt 
đẹp hơn.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đặt lợi ích của người lao động 
ngang bằng với Công ty.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ mội trường vì thế hệ 
tương lai. 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Với ba trụ cột phát triển: Kinh tế - Môi trường - 
Xã hội, Việt Nam Thăng Long đã đạt được Mục 
tiêu kinh doanh, Bảo vệ danh tiếng và Duy trì 
thành công bền vững.

Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị 
hàng đầu vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về 
thương hiệu.

CHIẾN LƯỢC 
“HỢP TÁC 

CÙNG PHÁT 
TRIỂN”
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KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO 
ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ:

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp diệt trừ 
côn trùng gây hại tại các tỉnh và thành phố, 
chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng 
dịch vụ thông qua việc nâng cao năng suất 
lao động và chất lượng phục vụ. Công ty đã áp 
dụng nhiều phương pháp cùng khoa học công 
nghệ để phục vụ khách hàng tốt nhất và phát 
huy tối đa nguồn nhân lực.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM:
Việt Nam Thăng Long cam kết phấn đấu nhằm 

thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Chúng tôi 
lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để 
hoạt động. Chúng tôi cam kết các dịch vụ của 

 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Việt Nam Thăng 
Long rất hân hạnh được phục vụ quý khách với tinh 
thần: “Hợp tác cùng phát triển”.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt 
lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng 
bước đưa Việt Nam Thăng Long trở thành một 
trong những đơn vị hàng đầu về diệt trừ côn 
trùng gây hại, vững mạnh về tổ chức và lớn 
mạnh về thương hiệu.

luôn đạt tiến độ, chất lượng.

LUÔN LUÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO:
Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để 

tồn tại và phát triển Việt Nam Thăng Long phải 
luôn luôn năng động và sáng tạo. Trong công 
ty, chúng tôi tạo một môi trường làm việc thoải 
mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể 
tự do phát huy hết khả năng. Chúng tôi luôn 
mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo 
nhu cầu của khách hàng.

11VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



CƠ SỞ PHÁP LÝ

12 VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



13VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



14 VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



15VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



16 VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



17VIỆT NAM THĂNG LONG PROFILE



HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
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Trụ sở: CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Tên tiếng anh: (VIET NAM THANG LONG TRADING SERVICES COMPANY LIMITED)
Địa chỉ: 203 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312230009 - Email: dietmoi12h@gmail.com
Website: www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 028 62.765 105 - 028 66 811 505 - Hotline: 0936 87 33 88

Miền Bắc: CN CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 11 Đường Mai Bang, Khu 2, Phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh
Mã số thuế: 0312230009-001 - Email:dietmoi12h@gmail.com
Website: www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 0936 94 22 33 - Hotline: 0936 87 33 88

Hà Nội: CN TẠI HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DV TM VIỆT NAM THĂNG LONG
Địa chỉ: Số nhà 122 B6, An Dương, Tổ 42, Cụm 7, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 
Mã số thuế: 0312230009-002 - Email: dietmoi12h@gmail.com
Website:www.dietmoithanglong.com.vn
Điện thoại: 0983 189 661 - Hotline: 0936 87 33 88


