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THƯ NGỎ
Kính gửi:

- Sở giao thông vận tải: Bĩnh Thuận, Đồng Nai, Bình Dưong,
Bà Rịa -  Vũng Tàu.

- Các Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, 
Bình Dưong, Bà Rịa -  Vũng Tàu.

- Các đon vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh:
Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dưcrng, Bà Rịa -  Vũng Tàu.

Trước hết Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận xin gửi đến ông (Bà) và các 
cộng sự của Ông (Bà) lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công!

Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận đuợc thành lập ngày 16/01/2015, trụ sở 
đặt tại số 1, Lê Duẩn, Xã Phong Nam, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với ngành nghề 
kinh doanh chính là vận tải hành khách, hàng hóa, hành lý bằng đường sắt trên phạm vi 
cả nước và quốc tế; kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Chi nhánh chúng tôi có 04 
Trung tâm kinh doanh vận tải đưòng sắt & dịch vụ tổng họp, quản lý từ Biên Hòa -  Tháp 
Chàm, Đà Lạt, Phan Thiết, có một đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình và mến khách.

Với phưong châm lấy khách hàng làm nhiệm vụ trọng tâm, luôn đáp ứng tốt nhất 
mọi yêu cầu và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, Chi nhánh không ngừng nâng cao 
chất lưọng và đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới;

Sau sự cố cầu Ghềnh Đồng Nai, Đường sắt Việt Nam đưọ'c Chính phủ đầu tư xây 
dựng (khẩn cấp) ga Hố Nai và ga Trảng Bom thành ga chuyên tổ chức vận chuyển hàng 
hóa, đến nay đã đưa vào sử dụng với công năng và sức chở lớn, thuận tiện phục vụ tàu 
hàng nhanh và xếp dỡ Container, có hệ thống đường bộ đi lại thuận tiện trong công tác 
vận chuyển hàng hóa; đầu tư các đoàn tàu khách chất lượng cao chạy suốt Hà Nội -  Sài 
Gòn và đến các trung tâm kinh tế xã hội của cả nước như Phan Thiết, Tháp Chàm, Nha 
Trang, Đà Nang, Huế, Vinh, Giáp Bát, Yên Viên, Lào Cai, Hải Phòng v.v...; Các đoàn 
tàu vận chuyển hàng hóa có thời gian vận chuyển ngày càng nhanh và lịch trình ổn định 
tới các ga trên cả nước như tàu chuyên tuyển Hố Nai -  Giáp Bát, Trảng Bom -  Yên Viên 
( Hà Nội) và các ga trên mạng lưới đường sắt quốc gia; tổ chức mạng lưới bán vé qua hệ 
thông bán vé điện tử khăp các vùng miền, cung câp các dịch vụ vận chuyên từ nhà đên 
nhà, tù' kho đến kho, tổ chức vận chuyển du lịch tói các điểm danh lam thắng cảnh v.v...

Chi nhánh chúng tôi cũng có lợi thế với việc sở hữu địa điểm kinh doanh tại 
những đầu mối vận chuyển tập trung và lón trên cả nước như ga Biên Hòa, Hố Nai, Trảng



Bom, Long Khánh -  Đồng Nai; ga Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Ma Lâm, Sông 
Mao — Bình Thuận; ga Tháp Chàm, Cà Ná -  Ninh Thuận, Ga Đà Lạt -  Lâm Đồng;

Chi nhánh chúng tôi không ngừng tìm kiếm những triển vọng tốt hon cho sụ phát 
triển thị truờng mới từ khắp mọi nơi, với mọi đối tác. Mục tiêu chính của chúng tôi là 
không ngừng gia tăng đáp ứng nhu cầu và sụ thỏa mãn của khách hàng với các tiêu chí đê 
ra nhu chất lượng, giá cả cạnh tranh, tiện nghi, đúng giờ, luôn cải tiến dịch vụ và tuyệt 
đối an toàn.

Được biết, nhu cầu đi lại vận chuyển của khách hàng, chủ hàng tại địa phương nơi 
Ông (Bà) quản lý vẫn còn có nhu cầu và tiềm năng rất lớn, đặc biệt là nhu cầu sử dụng 
phương tiện giao thông vận tải đưòng sắt, nhưng do thông tin về Chi nhánh vẫn còn chưa 
được đầy đủ vì vậy nhiều khách hàng, chủ hàng và nhân dân chưa có điều kiện tiếp xúc, 
sử dụng trực tiếp dịch vụ của Chi nhánh chúng tôi.

Với mong muốn mọi dịch vụ vận chuyển của Chi nhánh sẽ đến được với nhân 
dân, các doanh nghiệp và khách hàng tại địa phương, chúng tôi rất mong được Ông (Bà) 
quan tâm và là cầu nối giữa Chi nhánh chúng tôi với các doanh nghiệp, khách hàng, nhân 
dân của địa phương để Chi nhánh chúng tôi có điều kiện phục vụ trực tiếp các Doanh 
nghiệp, chủ hàng, góp phần phát triển giao thông vận tải, tạo điều kiện thuận lợi trong 
vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp, đi lại của nhân dân trên địa bàn ông (Bà) 
quản lý.

Đen với Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận, chúng tôi cam kết với quý 
khách hàng sẽ thật sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, giá cả và sự tận tâm phục vụ của 
đội ngũ nhân viên Chi nhánh đã được đào tạo chuyên nghiệp.

Mọi thông tin xin liên lạc theo địa chi:
CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÌNH THUẬN 
Điện thoại: 0623636115 Fax: 0623636116 
Email: chinhanhbinhthuanl@gmail.com 
Website: vtdsbinhthuan.vn 
Giám đốc: Hoàng Thanh Chương - 0918070536 
Phó giám đốc phụ trách vận tải: Trần Văn Dũng - 0913184075 
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ông (Bà) và Sở giao thông Vận tải 

tỉnh nhà.
Xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào!

N oi nhận:
-  Như trên;
- ĐU, CĐ, ĐTN Chi nhánh;
- BGĐ Chi nhánh; 1 Để
- Các đon vị trực thuộc; J thực hiện
- Lưu: VT, KD &CSKH.
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