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Giíi thiÖu chung 
 

 
Kính gửi Quý khách hàng! 

 
Công ty TNHH Kiến Vàng Việt Nam được ra đời vào ngày 24 tháng 09 năm 2014 

trong luć sự phát triể n và bùng nổ  Công nghệ và Truyền thông tạ i Việt Nam. Ra đời với 

sứ mệnh phục vụ khaćh hàng với dị ch vụ tốt nhất, đưa ra những giả i pháp hữu ıćh nhất.  

đa ̃tự lựa chọn cho mıǹh con đường đi lên lấy chât́ lượng và uy tıń hàng đầu. Năm 2014 

cuñg là năm thương hiệu kiến vàng  chıńh thức được ra đời. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Truyền thông, Quả ng caó, 

Quả ng caó trực tuyêń, Thiết kế website; cung cấp cać dịch vụ chuyển nhà ,chuyển văn 

phòng trọn gói gia tăng trên Internet và Điện thoạ i; ... Với cać chuyên gia hàng đầu, quy 

trıǹh làm việc chuyên nghiệp, uy tiến. Con người kiến vàng luôn được trau dồi, tu dưỡng 

và y ́thức được sứ mệnh phục vụ khaćh hàng của mıǹh. “Chăm sóc khaćh hàng là để tồn 

tạ i và phát triể n” đa ̃là câu nói cử a miệng của môĩ con người kiến vàng.  

Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế 

giới trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía 

trước. kiến vàng cũng sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng 

như những phê bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo 

phương châm: “Không ngừng học hỏi, sáng tạo”. 

kiến vàng luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được 

hợp tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng 

tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách 

hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể kiến vàng đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ 

của Quý khách hàng, kiến vàng chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa 

trong tương lai.  

 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 

 
S¬ lîc vÒ C«ng ty 
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1. GIỚI THIỆU VỀ Kiến Vàng Việt Nam: 
 

 Tháng 9 năm 2014 Công ty TNHH Kiến vàng việt nam được ra đời với mục đích và 

tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng càng ngày 

càng nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày 

càng nâng cao. 

 

Công ty TNHH Kiến vàng việt nam tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ 

taxtải,chuyển nhà và vận chuyển văn phòng trọn gói. tại Việt Nam và khu vực, giúp các 

doanh nghiệp,duy chuyển văn phòng. Ngoài ra, phát triển và đẩ y mạ nh cać dự án taxi 

tải, xây dựng mộ t công ty lớn mạ nh. 

 

kiến vàng với định hướng trở thành một tập đoàn vận chuyển nhà và văn phòng , 

phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công 

nghệ ở một tầm cao mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh 

doanh ổn định cùng với một phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng CNTT, kiến 

vàng đang ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực taxitải, vận chuyển nhà 

và văn phòng trọn gói. 

 

Phương châm hoạt động của Công ty TNHH KIẾN VÀNG VIỆT NAM  

Công ty Kiến vàng luôn hướng tới những công nghệ cao nhằm mục đích tư vấn cũng 

như chuyển giao công nghệ có chất lượng cao tới khách hàng. Chính điều này đã mang 

lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập. 

 

Đối với Công ty TNHH KIẾN VÀNG VIỆT NAM sự hài lòng của khách hàng là điều quan 

trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, Vận 

chuyển văn phòng mà Công ty cung cấp: chất lượng an toàn uy tiến, dịch vụ; và giải 

pháp; là điều quan trọng nhất và mạng lại hiệu quả cho khách hàng. 

Công ty TNHH KIẾN VÀNG VIỆT NAM đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong 

phục vụ khách hàng như sau: 

- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng. 
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- Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp. 

- Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã. 

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao. 

- Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn 

cao. 

 

2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN: 

Tên Công ty: TNHH KIẾN VÀNG VIỆT NAM. 

Tên giao dị ch quốc tế: VIET NAM KIEN VANG COMPANY 

VP tạ i Hà Nộ i: Số 25 tổ 104, ngõ 34/238/28 phường vĩnh tuy,quận hai bà trưng  Hà 

nội 

Tel: 0462 53 42 42 DĐ 0967116685     

Website: kienvangvietnam.com 

E-mail:kienvangcompany68@gmail.com 

3. SẢN PHẨM DỊ CH VỤ: 

 

     Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm kiến vàng phấn đấu trở thành công 

ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: taxitải,chuyển 

nhà,chuyển văn phòng trọn gói., ... kiến vàng đã và đang tập trung năng lực chuyên 

môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau: 

 

 Quảng cáo và truyền thông 

 + taxitải 24/24 

 + chuyển nhà trọn gói 

 + chuyển văn phòng trọn gói 

 + Tư vấn lắp giáp nội thất 

 +  bốc xếp hàng hóa 

 tư vấn,vận chuyển đi các tỉnh 
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4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: 
  

Các sản phẩm dịch vụ của kiến vàng đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp 

công nghệ hiện đại của thế giới và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng 

dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp cho 

kiến vàng tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh 

tranh. 

 

Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn quốc 

tế, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng. 

    Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khách hàng của kiến vàng bao gồm một đội ngũ các 

nhà tư vấn, chuyên nghiệp được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong 

các dự án chuyển văn phòng công sở quốc tế luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn. 

 

 Công nghệ 

vận chuyển chuyên nghiệp àn toàn chất lượng,hiện đại và an toàn uy tiến nhất. 

 

 Lập trình 

kiến vàng định hướng phát triển và sử dụng công nghệ thông tin các hệ thống 

hỗ trợ chuyên nghiệp nhất. 

      Môi trường máy móc hiện đại 

     vận chuyển chuyên nghiệp 

         Tư vấn vận chuyển nhà và văn phòng trọn gói,taxitải 24/24 , dịch vụ  chuyển 

nhà và văn phòng trọn gói, cung cấp dịch vụ  taxitải kiến vàng 24/24, cung cấp các 

dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp là , ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ hệ thống quản 

lý tổ chức và doanh nghiệp. Cách tiếp cận đó là sự khác biệt cơ bản của kiến vàng so 

với các công ty vận chuyển khác trong bối cảnh thị trường vốn rất quen thuộc với cách 

tiếp cận truyền thống là phát triển các ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề tác nghiệp 

cụ thể trong quản lý. Với đội ngũ tư vấn giỏi và có kinh nghiệm, chúng tôi được các 

khách hàng tin tưởng trong việc hoạch định các chiến lược và lộ trình đầu tư toàn diện 

một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm c 
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5. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:  

Công ty tnhh kiến vàng việt nam là một trong những công ty cung cấp các 

dịch vụ về truyền thông với một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với 

trình độ chuyên môn cao. 

 

Cán bộ, nhân viên của kiến vàng luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng AN TOÀN” 

là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. “Chất lượng” của KIẾN VÀNG được thể 

hiện trong từng khâu, từng giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên 

niềm tin của khách hàng đối với KIẾN VÀNG. 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT 
NHẬT.KÝ NGÀY 09/07/2016 

BT 18 BT5 KĐTPV Q HOÀNG MAI, Hà 
Nội 

CÔNG TY CP ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
XUÂN MAI.KÝ NGÀY 12/03/2016 

TẦNG 3 TÒA CT2 NGÔ THI NHÂM,HÀ 
ĐÔNG, Hà Nội 

BIÊN TẬP CHƯƠNG TRINH NÔNG 
THÔN(KÊNH VTC16)KÝ 20/5/2015 

SỐ 65 LẠC TRUNG,Q HAI BÀ TRƯNG, 
Hà Nội 

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG 
HÀ NỘI.KÝ NGÀY 26/9/2014 

130 LÊ DUẨN,Q HAI BÀ TRƯNG, HÀ 
NỘI 

CÔNG TY TNHH MEDELAB VIỆT NAM.KÝ 
NGÀY 30/12/2015 

SỐ 86 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG,Q 
ĐỐNG ĐA .HÀ NỘI 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ 
SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ,KY NGÀY 
11/05/2015 

SỐ53E HÀNG BÀI, HOÀNG KIẾM - Hà 
Nội 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HOÀNG 
KIẾM HÀ NỘI,KÝ NGÀY25/04/2016 

SỐ 55 LƯƠNG NGỌC QUYẾN,Q 
HAONGF KIẾM- Hà Nội 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM -CHI NHÁNH THĂNG LONG 
,KÝ NGÀY25/5/2015 

148 HOÀNG QUỐC VIỆT,Q CẦU GIẤY, 
Hà Nội 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
CHUYỂN NÔNG THÔN,KÝ NGÀY 
21/01/2014 

SỐ 18 TRẦN HỮU DỤC,MY ĐÌNH, Hà 
Nội 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM,CHI NHÁNH HÀ NỘI,KÝ 
NGÀY 23/4/2015 

Số 344 BÀ TRIỆU,HAI BÀ TRƯNG - Hà 
Nội 
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NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 34 BÍCH CÂU ,ĐỐNG ĐA ,HÀ NỘI 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH 
VƯỢNG,KÝ NGÀY 24/09/2015 

SỐ 72 TRẦN HƯNG ĐẠO,QUẬN 
HOÀNG KIẾM,HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ 
NỘI,KÝ NGÀY 28/9/2015 

SỐ 418 ĐƯỜNG LA THÀNH,Q ĐỐNG 
ĐA, Hà Nội 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TIẾN 
THÀNH,KÝ NGÀY 21/12/2015 

LÔ 42-N01 KTĐC TẬP TRUNG,Q NAM 
TỪ LIÊM  - Hà Nội 

CÔNG TY CP SIÊU THI VINMART,KÝ 
NGÀY 04/12/2014 

SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN ,QUÂN 1 
TPHCM 

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO 
TỐC VIỆT NAM,KÝ NGÀY 2/2/2015 

THÔNG HƯU THỦ,XÃ KIM LONG,TAM 
DƯƠNG,VĨNH PHÚC 

TRUNG TÂM PHẦM MỀM VIETTEL 1 CHI 
NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN 
ĐỘI,KÝ NGÀY 15/7/2016 

SỐ 1 ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC,MY 
ĐÌNH, HÀ NỘI 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 Và rất nhiều đơn vị khác đều cảm thấy yên tâm khi sử dụng dịch vụ của 

KIẾN VÀNG  bởi sự nhiệt tình, chu đáo của các nhân viên KIẾN VÀNG. 

Do sự cạnh tranh trên mọi lĩnh vực ngày càng trở nên gay gắt, các doanh 

nghiệp đều cố gắng giảm chi phí tối đa để tăng tính cạnh tranh. Thấu hiểu được 

điều nay, KIẾN VÀNG đã không ngừng tìm tòi các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm 

giảm chi phí cho khách hàng. Bên cạnh đó, KIẾN VÀNG còn tư vấn và cung cấp 

nhiều giải pháp hữu hiệu khác về Dịch vụ theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng 

nhằm đem đến hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiêp. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ  ĐỊ NH HƯỚNG  
LIÑH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 
kiến vàng là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, 

gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô 

hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận 

tiện trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các 

bộ phận trong công ty. 

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 
 

 
 

BAN GIÁM ĐỐC

Hệ thống Kỹ thuật

Phòng PR

Truyền thông

Phòng Web / SEO

Phòng Dự án

Hệ thống Kinh 
doanh

Phòng Marketing

Phòng Kinh doanh

Bộ phận Chăm sóc 
KH

Hệ thống chức năng 
khác

Phòng Kế toán –
Tổng hợp

Phòng Hành chính –
Nhân sự
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Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám 

đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, kiến vàng chú trọng vào chuyên môn 

hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.  

 

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo 

mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi 

theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển 

khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, 

chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương 

hiệu kiến vàng trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng. 

 

Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng 

đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. 

Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những 

điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn 

mạnh. 

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao 

đẳng. Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi, 

rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty tnhh kiến vàng việt nam  một nguồn nhân lực có 

kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  

 
          Tại kiến vàng chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Công ty 

tnhh kiến vàng việt nam  luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận 

hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Công ty tnhh 

kiến vàng việt nam luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành 

công của Công ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của Công ty, những 

người làm nên sức mạnh của Công ty ngày nay. 

 

2. ĐỊ NH HƯỚNG LIÑH VỰC HOẠT ĐỘng 

- Tư vấn dịch vụ chuyển nhà, lập kế hoạch và xây dựng thương hiệu. 

- Tổ chức công nhân viên chuyên nghiệp.  

- Xây dựng,dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói.  
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 Quả ng caó: thương hiệu kiến vàng. 

- Tư vâń, dịch vụ taxi tải kiến vàng 24/24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N¨ng lùc tµi chÝnh 
 

1. VỐN: 

-   Vốn cố định: 100.000.000 vnđ 
 

-   Vốn lưu động: 100.000.000 vnđ 

 

2. NGUỒN VỐN: 

-   Vốn chủ sở hữu: 500.000.000 vnđ 
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-   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ tương đương 

tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị 

đầu tư ngay khi kiến vàng ký được HĐ với các đối tác. 

 

 

3. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 – 2015 VÀ KHKD NĂM 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ChiÕn lîc ph¸t triÓn vµ mét sè  
môc tiªu tõ nay ®Õn 2020 

 
 

1. MỤC TIÊU: 

-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25% năm 

-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm 

-  Phấn đấu đến năm 2020 niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán 

-  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

STT CHỈ TIÊU 2014   

1 Doanh thu 2014 245,000   

2 doanh thu 2015 1,715,000,000   

3 quý1 và 2 doanh thu  2016 7370,000,000   

4 
Nộp thuế và các nghĩa vụ nhà 
nước tổng cộng 

90,193,000   
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2. GIÁ TRỊ kiến vàng ĐANG XÂY DỰNG: 

     Giá trị cốt lõi mà kiến vàng đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm 

chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của 

kiến vàng được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, 

năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp 

nhận thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

 

     Tại kiến vàng toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: 

“Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của kiến vàng”. 


