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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý Chủ đầu tư và khách hàng, đối tác.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH DUY ANH là 1 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và dịch vụ vận tải, với ngành nghề chính là cung cấp 
dịch vụ cho thuê các loại xe ô tô du lịch... Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, DUY ANH đã 
nhanh chóng xây dựng được lòng tin của khách hàng khi chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao. 
Với dịch vụ cho thuê xe ô tô, tiêu chí hàng đầu của DUY ANH là đảm bảo an toàn và trải nghiệm 
thoải mái nhất cho khách hàng khi sử dụng các phương tiện vận chuyển của  DUY ANH, cùng với 
mức chi phí hợp lý để khách hàng luôn thấy thoải mái, an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Hiện nay DUY ANH đang sở hữu dàn xe ô tô các loại như Hyundai solati, Toyota Camry, Toyota Sienna, 
Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Hilux, Toyota Hiace, Ford Everest, Ford Escape, Ford Ranger, Ford 
Transit, Mercedes Printer,... từ 4 chỗ đến 45 chỗ chất lượng cao hoạt động chính tại khu vực phía Nam. 
Với đội ngũ nhân viên lái xe có lý lịch tư pháp rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu kinh nghiệm, 
được đào tạo bài bản các kiến thức nghiệp vụ phục vụ khách hàng và được khám sức khoẻ định kỳ 
6 tháng/ 1 lần. 100% các xe được mua bảo hiểm full điều khoản. Chúng tôi đảm bảo khả năng luôn 
có sẵn nguồn xe cũng như nhân viên lái xe dự phòng để xử lý bất kỳ sự cố nào trong thời gian nhanh 
nhất có thể.

DUY ANH hiện đã mở rộng thêm chi nhánh tại Phú Quốc, nhằm đảm bảo tốt nhất dịch vụ đến với 
khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện

Uy tín, chất lượng, trách nhiệm là kim chỉ nam cho sự phát triển của chúng tôi. Bằng thái độ, cách 
thức làm việc chuyên nghiệp, không ngừng tiếp thu học hỏi, chúng tôi luôn chú trọng tìm tòi các giải 
sản phẩm mới, nhằm đảm bảo chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu ngày càng 
cao của Quý Chủ đầu tư, khách hàng, đối tác.

 Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi gửi đến Quý Chủ đầu tư và khách hàng, đối tác 
bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp. Chúng tôi mong được sự hợp tác cùng 
Quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Minh Duy



DỊCH VỤ CUNG CẤP
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THÔNG TIN CÔNG TY
TÊN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH DUY ANH

TRỤ SỞ
131 Đường B3, KDC Hưng Phú, 
phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

ĐIỆN THOẠI
0932 933 359    |    0588 068 068

CHI NHÁNH PHÚ QUỐC
SA 07-11 Grand World, Tổ 7, 
Ấp Gành Dầu Xã Gành Dầu, 
TP. Phú Quốc, Kiên Giang

MÃ SỐ THUẾ
1801579479

EMAIL
Duyanhtourltd@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Ông Nguyễn Hữu Minh Duy ( Giám đốc)

Nhận hợp đồng cho thuê xe từ 4c đến 45c.

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, công nhân viên, hội nghị, đưa đón cán bộ,... bằng xe ô tô.



Đến với DUY ANH, 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. DUY ANH 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.

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

LÁI XETUYỂN DỤNG
VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG
MARKETING

GIÁM ĐỐC

CÁC LOẠI XE

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 
LỊCH DUY ANH phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng 
đầu về lĩnh vực cho thuê xe du lịch và tổ chức sự kiện.

Đạt được sự tín nhiệm của Quý khách hàng và đối tác kinh doanh. 

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cung cấp một hệ thống dịch vụ đồng bộ, khép kín với chất lượng 
và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất, đáp ứng cho khách 
hàng những dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. DUY ANH cam kết 
mọi khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được sử dụng những sản 
phẩm và dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất.

• Uy tín

• Tiến độ

• Chất lượng

• Sáng tạo

• Tôn trọng, chăm sóc khách 
hàng

• Đoàn kết

• Chuyên nghiệp

• Phát triển bền vững

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
& GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

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 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 hội 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.

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 
hàng hoá 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 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. 

Đi cùng với chuyên môn cao, DUY ANH cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng một dịch vụ với giá cả 
hợp lý nhất. Với phương châm làm việc “Uy tín, chất lượng và tận tâm”, tập thể công ty luôn đặt lợi ích 
của khách hàng lên hàng đầu.

Sử dụng dịch vụ của công ty, ngoài việc khách hàng luôn được sẵn sàng đáp ứng yêu cầu một cách hiệu 
quả, hợp lý, quý khách còn được hưởng chính sách hậu mãi, bảo trì của công ty. Vì vậy, quý khách hàng 
có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với dịch vụ của chúng tôi.
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Độ tuổi :
Dưới 35

GIẤY TỜ PHÁP LÝ

  DUY ANH PROFILE  07



Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê xe, DUY ANH có đội ngũ tài 
xế chuyên nghiệp, luôn ân cần phục vụ khách hàng, mục tiêu của chúng tôi là 
mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lượng phục vụ 
ngày càng chuyên nghiệp và hoàn hảo hơn.

DUY ANH sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thuê xe của Quý khách trong thời gian nhanh 
nhất, số lượng và chủng loại đa dạng theo yêu cầu, tham gia đấu thầu các dự án 
thuê xe với số lượng lớn.

DUY ANH mong muốn mang đến cho Quý khách những tiện ích trong cuộc sống 
hiện đại và sự hài lòng cao nhất với nhiều hình thức cho thuê xe để Quý khách dễ 
dàng lựa chọn như sau:

- Thuê dài hạn, bao gồm tài xế.

- Thuê ngắn hạn, bao gồm tài xế.

- Thuê ngắn hạn theo chuyến hoặc theo ngày, đón tiễn sân bay.

Tham gia thị trường cho thuê xe với nhiều dòng xe mới, cao cấp từ 4 đến 45 chỗ 
như: Hyundai solati, Toyota Camry, Toyota Sienna, Toyota Fortuner, Toyota Innova, 
Toyota Hilux, Toyota Hiace, Ford Everest, Ford Escape, Ford Ranger, Ford Transit, 
Mercedes Printer,...

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE
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DỊCH VỤ CHO THUÊ XE

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:
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ
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KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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LỜI CẢM ƠN

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 TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ DU LỊCH DUY ANH 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 DUY ANH, Sự tín nhiệm, tin tưởng của quý khách là tài sản lớn nhất cũng như sự ủng 
hộ của Quý khách hàng/đối tác với những những sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung 
cấp cũng như đối 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. DUY ANH 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.

Trân trọng!
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