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THƯ NGỎ 

Kính gửi Quý khách hàng, 

Công ty Cổ phần Du lịch và Xây dựng Nam Thanh (Nam Thanh Travel) xin gửi đến Quý 

Khách Hàng lời chào trân trọng nhất. 

Được thành lập ngày 01/10/2004, Nam Thanh Travel có trụ sở chính tại số 51 Đào Duy 

Từ - Phường Hàng Buồm – Quận Hoàn Kiếm – Thành Phố Hà Nội với các ngành nghề 

kinh doanh chính như: Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ lưu trú, nhà hàng và kinh doanh ăn 

uống, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế…Với sự lãnh đạo đúng đắn, sự nhiệt 

thành và tâm huyết của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, chúng tôi đã đạt 

được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh của mình:  

Sau gần 15 năm hình thành và phát triển Nam Thanh Travel hôm nay đã là một trong 

những công ty kinh doanh về dịch vụ lữ hành phát triển vững mạnh nhất hiện nay, là đại 

diện cấp 1 của tất cả các hãng hàng không trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định 

được vị trí của mình về dịch vụ, uy tín đối với tất cả các khách hàng. Nam Thanh tự hào 

lọt vào top 5 đại lý có doanh số bán cao nhất khu vực miền Bắc của Vietnam Airlines từ 

năm 2008 và các hãng hàng không quốc tế khác như Qatar Airways, Singapore Airlines, 

China Southern Airlines,… 

Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bản Hồ 

sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về Công ty, thế mạnh, các lĩnh vực hoạt động và 

các thành tích của chúng tôi.   

Nam Thanh Travel tự tin sẽ mang đến sự hài lòng và góp một phần nhỏ vào thành công 

của quý khách hàng. 

Trân trọng kính chào! 

                                                                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018 

                                                                                                      Giám đốc 

 

                                                                                                   Lê Đình Dũng 
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

Công Ty cổ phần du lịch và xây dựng Nam Thanh Travel được thành lập ngày 01/10/2004 

theo giấy phép số 0101546010 cấp tại Hà Nội, có trụ sở chính tại tại số 51 Đào Duy Từ - 

Phường Hàng Buồm – Quận Hoàn Kiếm – Thành Phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật 

Ông: Lê Đình Dũng, chức vụ: Giám đốc 

 

Để trở thành một trong những hãng đại lý hàng đầu về dịch vụ cung ứng vé máy bay, Visa 

du lịch và những tour du lịch trọn gói trong và ngoài nước, chúng tôi luôn lắng nghe và 

mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và chi phí phù hợp nhất. Sức 

mạnh tập thể là một trong những nhân tố tạo nên thành công của Nam Thanh Travel. Với 

đội ngũ cán bộ nhân viên gần 100 người, đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa 

các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt, thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và 

tôn trọng lẫn nhau, phát huy tối đa khả năng làm việc theo nhóm. Nam Thanh Travel luôn 

nỗ lực vì “Niềm tin của quý khách chính là Tài sản của chúng tôi” 

 

Chúng tôi luôn ý thức rằng sự ủng hộ của khách hàng là nguồn động viên to lớn, là yếu tố 

quan trọng nhất giúp thương hiệu Nam Thanh Travel vững tiến trên thị trường trong 

nước và quốc tế. Để đạt được điều đó chúng tôi sẽ luôn theo đuổi thực hiện chính sách 

chất lượng với các tiêu chí: 

  

- Đảm bảo uy tín thực hiện đúng cam kết với khách hàng. 

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm đã được chọn lọc, phong phú. 

- Đảm bảo chính sách giá dịch vụ hợp lý và linh động. 

- Đảm bảo phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm và chu đáo. 

- Đảm bảo thời gian và hỗ trợ khách hàng linh hoạt trợ giúp nhanh. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  
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DOANH THU CÔNG TY  QUA CÁC NĂM 
(Trong vòng 03 năm từ 2015 - 2017) 

 
 

 
  

Năm  Tổng doanh thu Tăng trưởng so với năm trước % 
2015 840.000.000.000 11% 

2016 960.000.000.000 14% 

2017 1080.000.000.000 12% 

Đơn vị tính: VND 

 

SỰ TĂNG TRƯỞNG VỀ DOANH THU 
(Trong vòng 03 năm từ 2015 - 2017) 

2014 2015 2016

Sự tăng trưởng về doanh thu

(Trong vòng 3 năm từ 2014 - 2016)

Sự tăng trưởng về doanh thu
(Trong vòng 3 năm từ 2014 - 2016)

Đơn vị tính: Tỷ đồng ( VND) 

Vui lòng xem bảng báo cáo tài chính đính kèm để biết thêm chi tiết. 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ THẾ MẠNH 

 

I. Cung cấp vé máy bay trong nước và quốc tế 

 

- Với gần 20 kinh nghiệm và kinh doanh trong hoạt động vé máy bay, hiện nay 

Nam Thanh là đại lý chỉ định cấp 1 của các hãng hàng không Vietnam Airlines, 

Jetstar  Pacific, Vietjet Air, và hơn 30 hãng hàng không quốc tế khác tại Việt 

Nam đồng thời là đại lý thuộc top đứng đầu của Hiệp hội Vận tải Hàng không 

IATA.  

- Với những dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng như cung cấp vé lẻ du lịch, vé đoàn 

cho các công ty với giá ưu đãi, hỗ trợ linh hoạt 24/24. Cùng với sự phát triển của 

công nghệ, chúng tôi hiện đang triển khai hệ thống bán vé tự động tại website: 

http://namthanh.vn – đây là một trong những website bán vé tự động đầu tiên tại 

Việt Nam được kết nối với hơn 500 hãng hàng không trên thế giới. Điều này 

giúp khách hàng đặc biệt là các đại lý và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian 

và chi phí khi muốn tìm hành trình cũng như có được thông tin nhanh chóng và 

thuận tiện.  Đặc biệt đến đầu năm 2018, chúng tôi đã hoàn thiện ứng dụng đặt vé 

máy bay trên Android và ios – giúp khách hàng có thể kiểm tra vé trực tuyến 

24/7 với chỉ một “click”.  

- Đến thời điểm hiện tại, Nam Thanh Travel có hơn 500 đại lý cấp 2 về cung cấp 

vé máy bay trên địa bàn phía Bắc. Điều này lần nữa minh chứng cho sự phát 

triển cũng như uy tín và chỗ đứng của Nam Thanh trên thị trường vé máy bay 

nói riêng và thị trường du lịch nói chung.  

 

Dưới đây là những thành tích tiêu biểu về mảng vé máy bay của chúng tôi:  

a. Đại lý ủy quyền trực tiếp của Việt Nam Airlines và là Top 10 đại lý có 

doanh thu cao nhất miền Bắc của Vietnam Airlines từ năm 2008 đến 

nay. 

http://namthanh.vn/
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b. Top 10 đại lý đứng đầu của Hiệp hội vận tải Hàng không IATA 
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Các chứng chỉ và giải thưởng từ các hãng hàng không khác 

 



 

 

  

HỒ SƠ NĂNG LỰC NAM THANH TRAVEL  11 

 

c. Top 5 đại lý có doanh thu cao nhất của Vietjet Air từ năm 2011 

d. Đại diện của Cebu Pacific ở khu vực miền Bắc tại thị trường Việt Nam 

e. Top 10 đại lý có doanh thu cao nhất của Qatar Airways từ năm 2014 

 

f. Top đại lý có doanh thu cao của hãng Singapore Airlines từ năm 2015 

g. Top 2 đại lý có doanh thu đứng đầu của hãng China Southern Airlines 

năm 2016 
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II. Dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế 

 

Đây là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo công ty đặt ưu tiên hàng đầu trong 

tất cả các hoạt động của công ty. Nhờ vào vị thế của một công ty vé máy bay hàng 

đầu cùng với đội ngũ điều hành và hướng dẫn giàu kinh nghiệm chúng tôi luôn coi 

và đặt mình như là chính khách hàng khi đưa ra những chương trình và dịch vụ. 

Điều này giúp Nam Thanh trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu về dịch vụ 

tổ chức du lịch, lữ hành… Các dịch vụ lữ hành bao gồm:  

- Thăm quan thắng cảnh, tìm hiểu di tích lịch sử 

- Du lịch mạo hiểm 

- Du lịch khám phá 

- Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.  

- Du lịch kết hợp khám chữa bệnh 

- Tổ chức sự kiện, hội thảo trọn gói.  

- Ngoài ra Nam Thanh Travel là đơn vị tiên phong một số điểm đến du lịch 

như:  

i. Boracay, Elnido, Cebu (Philippines) – Nơi được mệnh danh là Thiên 

đường trần gian. Nơi Quý khách có thể trả nghiệm và khám phá 

những bãi biển đẹp nhất hành tinh, tham gia những hoạt động thú vị 

trên bãi biển và trải nghiệm cuộc sống nhộn nhịp về đêm tại đây.   

ii. Chiang Mai (Thái Lan) với Hành trình Yoga – nơi Quý khách có thể 

vừa tham gia tập luyện Yoga và trải nghiệm không khí tại một thành 

phố phật giáo lâu đời nhất Thái Lan 

 

Những chương trình du lịch cụ thể, Quý khách có thể tham khảo tại website: 

http://namthanhtravel.com.vn để có lịch trình và lịch khởi hành chi tiết.  

 

Nam Thanh Travel cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ đúng tiêu 

chuẩn với chất lượng phục vụ và giá cả cạnh tranh và hợp lý nhất với khách hàng. 

http://namthanhtravel.com.vn/
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III. Dịch vụ đặt phòng khách sạn:  

Với quan hệ đặt phòng thường xuyên và hợp đồng hợp tác với hơn trăm ngàn khách 

sạn và các khu nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Cùng với hệ thống đặt phòng online 

được ký kết với các về khách sạn trên thế giới. Nam Thanh Travel với nhiều cán bộ 

kinh nghiêm lâu năm trong ngành chúng tôi có thể tư vấn các khách sạn phù hợp nhất 

với mục đích cũng như khả năng thanh toán của quý khách với mức giá ưu đãi nhất 

(thấp hơn mức giá khi bạn đặt trực tiếp với khách sạn). 

 

IV. Dịch vụ visa: 

Hàng năm, với khoảng 12 triệu lượt khách du lịch đến Việt Nam (số liệu 2017) với 

khoảng 20% là khách có nhu cầu muốn du lịch tự túc và ở lại Việt Nam trên 30 

ngày. Cùng với khoảng 8 triệu lượt khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, những 

điều này giúp Nam Thanh Travel trở thành 1 trong những địa chỉ uy tín được khách 

hàng ủy quyền về dịch vu Visa từ nhiều năm nay. Các dịch vụ chính bao gồm: 

- Gia hạn, làm mới và cung cấp thư mời cho các đối tác, khách hàng người 

nước ngoài muốn du lịch, khám phá Việt Nam.  

- Visa du lịch Trung Quốc: Với thế mạnh là đối tác được chỉ định nộp hồ sơ 

trực tiếp, chúng tôi tự hào là một trong những đại lý có thời gian và thủ tục 

visa du lịch Trung Quốc ngắn (4 ngày làm việc) và đơn giản nhất hiện nay.  

- Visa xuất cảnh: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, 

DuBai…  

- Cung cấp đầy đủ các thông tin và hướng dẫn thủ tục theo thông tư và công 

văn của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam. Tư vấn các vấn đề khó khăn và thắc 

mắc trong quá trình xin cấp mới, cấp đổi, gia hạn, hộ chiếu, visa tại Hà Nội 

và các tỉnh trong cả nước. 

 

 

V. Các dịch vụ khác: 

- Thuê xe du lịch từ 4 – 45 chỗ 

- Hướng dẫn viên du lịch 

Mọi chi tiết về các dịch vụ tại Nam Thanh Travel, quý khách có thể truy cập vào 

website: http://namthanh.vn hoặc http://namthanhtravel.com.vn để tham khảo và 

trải nghiệm và nhận được những ưu đãi tốt nhất từ chúng tôi.  

                  

http://namthanh.vn/
http://namthanhtravel.com.vn/
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU: DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 

STT  Tên công ty Địa chỉ 

1 
 

Ngân hàng Ngoại 

Thương Việt Nam 
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2 
 

Công ty TNHH TMDV 

Đầu tư Vietin (Coseco) 

Tầng 4 số 126 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 

Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 

3 
 

Bộ Công An 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4 
 

Vingroup 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, Vinhomes Riverside, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 

5 
 

Cty TNHH TM & Du 

Lịch Lạc Việt 

Tòa Nhà VTC Online tầng 18, #18 Tam Trinh - 

HBT- Hà Nội 

6 
 

Công ty CP Tập Đoàn 

Đầu Tư Địa Ốc Nova 

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

7 
 Công ty TNHH MTV 

Suất ăn Hàng Không 

Việt Nam 

Sân bay Quốc tế Nội Bài - X.Phú Minh - H.Sóc 

Sơn - Tp.Hà Nội 

8 
 

Công ty cổ phần Hanoi 

Redtours 
63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

9 
 Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán và Định giá 

ATC 

Lô D12 Khu đấu giá QSĐ Vạn Phúc,, Vạn Phúc, 

Hà Đông, Hà Nội 

10 
 Heineken Vietnam 

Brewery Limited 

Company 

61 Lac Trung, Hai Ba Trung, Hanoi 

 

  

  

                  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Bi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU: DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI 

STT  Tên công ty Địa chỉ 

1 

 Cơ quan Đại diện 

thường trú Ngân hàng 

Phát triển Châu Á 

(ADB) 

Tầng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan 

Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

2 
 

Komatsu Vietnam 

 
14 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội  

3 

 Sumitomo Corporation 

Vietnam LLC, 

Hanoi Head Office 

 

Tầng 9, Tòa nhà Corner Stone (CSB), 16 Phan 

Chu Trinh, Hà Nội 

4 
 

Tsuchiya Vietnam 

 

Phòng 301,V-Tower, 649 Kim Mã, Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà Nội 

5 
 

Sakurai Viet Nam Co. 

Ltd, 

F2 Plot, Area F, Le Mon Industrial Zone, Thanh 

Hoa City 

6 
 Công ty TNHH 

WINNERS VINA 

 

Xóm 6 - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh 

Hoá 

7 

 Công ty TNHH 

Samsung Hopitality 

Việt Nam 

Tầng 16, tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, 

Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội 

8 
 Công ty TNHH May 

Formostar Việt Nam 
Km 57, Xã Ái Quốc, Ái Quốc, TP. Hải Dương 

9 
 

Louis Vuitton Vietnam  
Tầng 1, Tòa nhà Trung Tâm Quốc Tế, 17 Ngô 

Quyền, Tràng Tiền, Hà Nội 

10 
 

Công ty TNHH Ariston 

Thermo Việt Nam 

Tầng 8, Tòa nhà Hanoi Tourist, 18, Đường Lý 

Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỤNG VÀ DU LỊCH NAM THANH 

 

 Trụ sở chính tại Hà Nội: 

51 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024.39262144 

Fax: 024.39262157 

Email: mail@namthanh.vn 

 Chi nhánh tại Hà Nội: 

442 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội           

Điện thoại: 024.37180595 

Fax: 024.37180474 

Email: info@namthanh.vn 

 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

P9.6- BenThanhLand Building-172-174 Ký Con -Q1 – TPHCM 

Điện thoại: 028.62918595 

Fax: 028.62918596 

Hotline: 01249262144 - Mr. Cừ 

Email: sales.namthanhsg@gmail.com 

 


