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CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC

GIỚI THIỆU
Tiền thân của CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC là vựa gạo THUẬN TIẾN, được thành lập vào năm 2010,
sau đó được chính thức xây dựng nên một doanh nghiệp với nhiều cải tiến hơn và lấy tên là CÔNG TY
TNHH TM TẤN ĐƯỢC hiện nay.
Chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối các loại gạo sạch, gạo đặc sản uy tín đảm bảo chất lượng
cho các đơn vị trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp và chế biến bột gạo trên cả nước. Vì vậy,
bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cung cấp dài hạn của Đại
lý gạo ngon Tấn Được.
Với tiêu chí: “Mang đến những bữa ăn ngon đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, Chúng tôi
luôn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà Quý khách hàng đặt ra với bữa ăn và với các nhóm
gạo dinh dưỡng cơ bản. Ngoài ra, sản phẩm gạo của chúng tôi có đầy đủ các chứng chỉ chứng nhận
sản phẩm đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.
Là một trong những công ty có khả năng cung ứng gạo xuất khẩu lớn, có hệ thống các kho phân phối
chuyên nghiệp, có thể đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu về chủng loại và khối lượng gạo nguyên liệu cho
các nhà sản xuất như sản xuất rượu, thức ăn chăn nuôi, bột gạo..., cung cấp nguồn hàng cho các đơn
vị xuất nhập khẩu
Các sản phẩm gạo thóc do CÔNG TY TẤN ĐƯỢC cung cấp được thu mua theo khối lượng lớn nên đảm
bảo giá cả cạnh tranh, giúp các đối tác, khách hàng tiết giảm được chi phí sản xuất.

CÔNG TY TNHH
TM TẤN
SONG
VÕ ĐƯỢC
PROFILE

Sản lượng gạo xuất khẩu cung cấp ra thị trường đều đặn sẽ
giúp quý khách yên tâm có kế hoạch sản xuất ổn định.
Phương thức giao hàng linh hoạt:
- Sang mạn từ tàu sang tàu, từ tàu sang xà lan, từ tàu lên xe
- Sang container tại cảng, CFS,....
- Giao hàng tận kho nhà máy, kèm bốc xếp LILO,....
Phương thức thanh toán linh hoạt: Chuyển khoản, tiền mặt.....
Rất hân hạnh được hợp tác!

THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC
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CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN
Hòa mình cùng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, TẤN ĐƯỢC đã và đang
xây dựng chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn, từ
đó vươn mình ngày càng lớn mạnh và nằm trong top 100 doanh nghiệp
đứng đầu ngành sản xuất gạo tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
- Tạo ra những dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy, tận tâm trong ngành sản
xuất gạo để từ đó đồng hành cùng các đối tác mang lại những giá trị
kinh tế cao nhất với phương châm “Tận tâm vì lợi ích khách hàng”.
- Mang lại những giải pháp hữu ích, trọn gói, nhanh chóng và tiện lợi
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là điều mà chúng tôi luôn
tâm niệm hướng tới.
- Uy tín và chất lượng dịch vụ luôn được xem là kim chỉ nam cho mỗi
hoạt động.
- Tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của công ty
nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG
QUẢN LÝ

PHÒNG
KỸ THUẬT
- SẢN XUẤT

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH DOANH

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Để tổ chức hoạt động kinh doanh được thuận lợi và mang lại hiệu quả, bộ máy của TẤN ĐƯỢC được thành
lập trên nguyên tắc: gọn nhẹ, phân quyền, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm và đặt hiệu quả lên hàng đầu.
Vì vậy, bộ máy quản lý chia thành các phòng ban chuyên môn phụ trách từng phần việc riêng. Tuy nhiên
các phòng ban này lại được phối hợp với nhau chặt chẽ nhằm tạo nên hoạt động sản xuất kinh doanh
được nhịp nhàng thuận lợi. Bộ máy chúng tôi được tổ chức theo sơ đồ trên.
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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 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.

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 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.

“UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ”
Lấy khách hàng làm trọng tâm: Chúng tôi 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 giao
sản phẩm đúng chất lượng, đủ số 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”.

CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
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