Vì cuộc sống an tâm
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“An toàn thực phẩm là an ninh Quốc gia”
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Câu chuyện về một
tập thể những con người
luôn tận lực đem thực phẩm
sạch đến với cộng đồng ...
Thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường, dù cho các cơ quan quản lý chức năng đã thực hiện
nhiều biện pháp ngăn chặn. Câu chuyện sống chung với thực phẩm bẩn và cơn sốt săn lùng thực phẩm
sạch vẫn chưa có hồi kết cho thấy được sử dụng thực phẩm sạch và an toàn là nhu cầu hoàn toàn
chính đáng của mỗi cá nhân và gia đình, thể hiện sự tiến bộ của xã hội…
Hiểu được điều đó, Công ty Cổ phần ĐTK đã đẩy mạnh đầu tư vào chuỗi giá trị khép kín của ngành
chăn nuôi và tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có đầy đủ các mắt xích hoàn chỉnh của
chuỗi.
Quy trình tạo ra sản phẩm sạch và an toàn tại ĐTK được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào
cho thức ăn chăn nuôi, các chế phẩm sinh học thú y đảm bảo uy tín, có nguồn gốc rõ ràng cho đến lựa
chọn con giống chất lượng, các vấn đề về an toàn vệ sinh phòng dịch để cho ra đời những thương
phẩm khỏe mạnh, có giá trị dinh dưỡng cao trước khi chuyển sang giai đoạn gia công giết mổ và chế
biến thực phẩm.
Tất cả những công đoạn đó được thực hiện bởi những con người có kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất
chăn nuôi, chế biến thực phẩm, luôn tận tâm và yêu nghề.
Bằng tất cả sự nhiệt huyết, ĐTK cam kết 100% mang lại những bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thực sự an
toàn tới hàng triệu gia đình tại Việt Nam.
Thực phẩm sạch phải bắt đầu “sạch” từ tấm lòng của những người làm nên thương hiệu!
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LỊCH SỬ VÀ THÀNH TỰU

TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

374

1988
Khởi nghiệp
KD thuốc thú y

2000

221

2009
Chuyển đổi thành
Công ty CP ĐTK.

Thành lập Công ty
TNHH TM ĐTK

Khởi nghiệp từ lĩnh vực kinh doanh
thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn
nuôi còn chưa phát triển, đến năm
2000, Công ty TNHH Thương mại ĐTK
chính thức được thành lập và mở rộng
kinh doanh sang lĩnh vực nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi.
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2010

200

130

2013

2011
Tham gia lĩnh vực
Thương mại Cà phê

Mua lại Công ty CP
Thức ăn Chăn nuôi
Trung ương
(hiện sở hữu 78%)

Với sự tăng trưởng không ngừng, năm
2009, ĐTK đã chuyển đổi mô hình sang
Công ty Cổ phần để thích ứng với yêu
cầu kinh doanh hiện đại, quy mô lớn, đẩy
mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu nông
sản và cung ứng đầu vào cho ngành
chăn nuôi. Năm 2013 và 2014, ĐTK liên
tục là một trong những đơn vị nhập
khẩu thương mại nguyên liệu thức ăn
chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, là nhà
cung cấp truyền thống cho hầu hết các
Nhà máy Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi

85

58

2015

2014

Xuất khẩu 45 nghìn
tấn cà phê.

TOP 5 nhà xuất
khẩu Cà phê, xuất
khẩu 73 nghìn tấn
cà phê

Mua lại Công ty CP
Công nghệ Sinh
học Thú y (hiện sở
hữu 72%)

Mua lại Công ty CP
Giống Gia cầm
Lương Mỹ (hiện sở
hữu 52%)

trên toàn quốc. Đồng thời, ĐTK đã vươn
lên Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà
phê lớn nhất Việt Nam.
Năm 2015, bên cạnh việc duy trì hoạt
động thương mại, ĐTK đẩy mạnh đầu tư
phát triển chuỗi giá trị khép kín của
ngành chăn nuôi – chế biến thực phẩm
3F (Feed – Farm – Food) và chính thức
tham gia vào tất cả các khâu của chuỗi,
từ cung ứng nguyên liệu làm thức ăn
chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi,
thuốc thú y, sản xuất con giống, chăn
nuôi, đến chế biến thực phẩm.

Xếp hạng 58/500
Doanh nghiệp tư
nhân lớn nhất
Việt Nam
Đầu tư nhà máy SX
Trứng Gà sạch công
nghệ chuyển giao
100% từ Tập đoàn
ISE FOOD, Nhật Bản

2016
Thành lập công ty
TNHH SX&KD
Thực phẩm ĐTK.
Đầu tư dây chuyền gia
công gà và heo hiện đại
nhất miền Bắc.

ĐTK tự hào đứng thứ 58
trong Top 500 Doanh nghiệp
Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam
về ứng dụng công nghệ tiên tiến

phục vụ sản xuất, chăn nuôi và
chế biến nông sản - thực phẩm để

tạo ra và cung ứng những sản phẩm an toàn
có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn và đáng
tin cậy cho người tiêu dùng.

SỨ MỆNH
Doanh nghiệp có năng lực vượt trội, tiên
tiến, khép kín chuỗi sản xuất chăn nuôi và
phân phối thực phẩm, luôn tận tâm

trong việc kiểm soát, nâng cao
chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo
sức khỏe người tiêu dùng thông qua

hoạt động sản xuất và cung ứng thực phẩm
thực sự an toàn.
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CHUỖI 3F3C
Nguyên liệu
làm thức ăn

Chuỗi 3F3C là mô hình tích hợp
hoàn chỉnh tất cả các khâu trong
chuỗi giá trị khép kín của ngành
chăn nuôi với đầy đủ các mắt xích được

kiểm soát chặt chẽ, từ sản xuất thức ăn chăn
nuôi, thuốc thú y và công nghệ sinh học đến
sản xuất con giống, chăn nuôi thương phẩm,
sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn.

Mỗi đơn vị thành viên của ĐTK là
một mắt xích hiệu quả, không thể
tách rời, giúp cho ĐTK luôn kiểm soát được

số lượng cũng như chất lượng của các nguyên
liệu đầu vào, khai thác tối đa lợi ích mang lại
từ sản phẩm chính, sản phẩm phụ của từng
đơn vị, từ đó kiểm soát được toàn bộ chi phí,
sản xuất và cung cấp cho khách hàng hệ
thống sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn
với giá thành cạnh tranh.

Công nghệ
sinh học
thú y

C

Lợn giống

Sản xuất
thức ăn
chăn nuôi
Gà giống

ontrol input
materials for
feed production
Kiểm soát
nguyên liệu &
quá trình
sản xuất
thức ăn
chăn nuôi

FEED

C

ontrol
epidemic diseases
and the quality
of breeds.
Kiểm soát
vệ sinh phòng
dịch và chất
lượng con giống

FARM

Lợn
thương
phẩm

Chế biến
Sản phẩm
từ Lợn

Gà thương
phẩm, Trứng

Chế biến
Sản phẩm
từ gà, Trứng

C

ontrol
the quality
of food safety.
Kiểm soát
an toàn vệ sinh
thực phẩm

FOOD

THỨC ĂN

TRANG TRẠI

THỰC PHẨM

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Dinh dưỡng

MÔ HÌNH 3F - KIỂM SOÁT 3C
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MÔ HÌNH CHĂN NUÔI

Vắc-xin

Thuốc Thú y

Thức ăn chăn nuôi

Lợn Cụ kị

Với sự đầu tư nghiêm túc và có hệ thống
cho toàn bộ các mắt xích của chuỗi giá trị
trong ngành chăn nuôi, ĐTK có khả năng
kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các công đoạn
của quá trình tạo ra sản phẩm thực phẩm
cuối cùng

Gà đẻ
Bố Mẹ
Gà thịt
Bố Mẹ

Lợn
Ông Bà

Gà đẻ
Thương
phẩm

Lợn Bố Mẹ

Gà thịt
Thương
phẩm

Lợn thịt
Thương
phẩm

Trứng sạch

GIết mổ

CHĂN
NUÔI
LỢN

Giết mổ

SẢN XUẤT
CHẾ BIẾN

CHĂN
NUÔI
GÀ
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CẤU TRÚC CÔNG TY
Gần 30 năm đồng hành cùng ngành chăn
nuôi Việt Nam, đến nay, ĐTK đã trở thành
một doanh nghiệp có uy tín và bề dày kinh
nghiệm, được đối tác, khách hàng tín nhiệm.

Hiện nay, ĐTK sở hữu 8 đơn vị
thành viên. Mỗi đơn vị đóng vai trò
là một mắt xích quan trọng không
thể thiếu trong chuỗi sản xuất
chăn nuôi khép kín 3F3C của ĐTK để

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐTK

tạo ra những sản phẩm có chất lượng vượt
trội, an toàn và đáng tin cậy.

CÔNG TY TNHH MTV
ĐTK ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI

Xuất
khẩu
cà phê
và nông
sản
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Nhập khẩu
nguyên
liệu thức
ăn
chăn nuôi

C.Ty CP
Công nghệ
Sinh học
Thú y

C.Ty CP
Thức ăn
Chăn nuôi
Trung ương

C.Ty CP
Giống
Gia cầm
Lương Mỹ

C.Ty TNHH
Chăn nuôi
Gia cầm
ĐTK

Trang trại
Gà giống
Tam Đảo

XN
Lợn giống
Trường An
(Ninh Bình)

Nhà máy
TĂCN
Ngọc Hồi

Trang trại
Gà giống
Hòa Bình

CN
Miền Trung
(Trang trại
gà giống
Quảng
Nam)

C.Ty TNHH
Chăn nuôi
Heo ĐTK

C.Ty TNHH
ĐTK
Phú Thọ

Nhà máy
SX
Trứng gà
sạch
Phú Thọ

C.Ty TNHH
SX&KD
Thực phẩm
ĐTK

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

XUẤT KHẨU NÔNG SẢN

100.000
tấn/năm

Giải thưởng Bông lúa vàng và Danh hiệu
Doanh nghiệp vì nhà nông

ĐTK vinh dự được Bộ trưởng
Bộ Công thương trao tặng
Bằng khen có thành tích xuất
sắc trong công tác đẩy mạnh
xuất khẩu năm 2014.

CÀ PHÊ

HỒ TIÊU

HẠT ĐIỀU

Nằm trong Top 5 đơn vị xuất khẩu cà
phê lớn nhất Việt Nam, năm 2014.

Các sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu chính
của ĐTK bao gồm: Hồ tiêu đen theo tiêu
chuẩn FAQ và ASTA; Tiêu trắng (tiêu sọ).

Các sản phẩm hạt điều phong phú về
chủng loại và quy cách. Chất lượng theo
tiêu chuẩn AFI và ISO/HACCP.

Sản lượng chế biến thương mại và xuất
khẩu: 70.000 - 100.000 tấn/năm

Ngoài ra, quế và hồi cũng là những sản
phẩm xuất khẩu của ĐTK.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Nhập nguyên liệu

150.000
tấn/năm

Hiện nay, ĐTK đang cung cấp nguyên liệu
thô và vi lượng cho các nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc.
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Trung bình mỗi năm ĐTK
nhập khẩu và thương mại
150.000 tấn nguyên liệu
từ các nước Nam Mỹ, Mỹ,
Hà Lan, Đức, Pháp, …

Nhà máy công suất

120.000
tấn/năm

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được
đầu tư dây chuyền đồng bộ, cơ sở vật chất
khang trang và hiện đại. Toàn bộ quy trình
sản xuất được thực hiện theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 cùng hệ thống quản lý
môi trường ISO 14000 và các hệ thống
theo tiêu chuẩn Việt Nam đối với thức ăn
chăn nuôi.

Nhà máy được đặt tại Km14, Quốc lộ 1A,
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, có công suất
120.000 tấn/năm.

ĐTK dự kiến đầu tư thêm
nhà máy với công suất
200.000 tấn/năm vào
năm 2018.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CHĂN NUÔI

Thương hiệu gà giống
Lương Mỹ và heo giống
Trường An, Ninh Bình của
ĐTK là hai thương hiệu
đang có uy tín số 1 trên
thị trường.

3,2
triệu
đầu gà/năm 2016

Nhà
máy Sản xuất Trứng gà sạch ứng
dụng công nghệ xanh hàng đầu
thế giới: kiểm soát được toàn bộ các vấn
Tháng 2/2016, ĐTK đã khởi công

đề về vệ sinh phòng dịch và chất lượng con
giống, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm
thiểu tối đa các tác động môi trường, hoàn
toàn tự động và khép kín.

CHĂN NUÔI GÀ
Trại gà giống Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
có tổng diện tích 33ha. Trung bình
mỗi năm sản xuất 10 - 12 triệu gà
trắng công nghiệp 1 ngày tuổi.
Trại gà giống Chương Mỹ (Hà Nội)
có tổng diện tích 40ha. Trung bình
mỗi năm sản xuất 6 -8 triệu gà màu
(gà ta) 1 ngày tuổi.
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Trại gà giống tại Quảng Nam (Đà
Nẵng) có diện tích 14ha. Trung bình
mỗi năm sản xuất 6 - 8 triệu gà trứng 1
ngày tuổi.

Ngoài ra, ĐTK đang triển khai hệ
thống trang trại hợp đồng nuôi gà thịt
thương phẩm với quy mô 3,2 triệu
đầu gà/năm 2016.

Quy mô dự kiến mở rộng đạt 7,95
triệu đầu gà vào năm 2018 và 12
triệu đầu gà vào năm 2020.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CHĂN NUÔI

15.000
đầu Lợn/năm 2016

CHĂN NUÔI HEO
Trại heo giống Trường An (Ninh Bình) có quy mô
1.900 heo nái và hơn 3.000 heo hậu bị.
Trong giai đoạn 2017 – 2020, ĐTK sẽ đầu tư hệ thống
trại heo giống ông bà và bố mẹ với mục tiêu nâng sản
lượng heo cai sữa lên 250.000 con vào năm 2021.
Hệ thống trang trại hợp đồng nuôi heo thịt thương
phẩm của ĐTK có quy mô 15.000 con/năm 2016.
Kế hoạch mở rộng hệ thống dự kiến đạt 52.800 con
vào năm 2018 và 110.000 con vào năm 2020.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Khẳng định và cam kết mang đến sự an tâm
cho cộng đồng, ĐTK luôn đồng hành cùng
người tiêu dùng vào bếp để chế biến những
món ăn ngon, bổ dưỡng từ những thực phẩm
thực sự sạch và an toàn.
Hiện nay, ĐTK đang triển khai đầu tư dây
chuyền giết mổ tự động có quy mô lớn và
hiện đại nhất miền Bắc tại cụm công nghiệp
Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Với việc đầu tư
đồng bộ, có hệ thống trong khâu giết mổ và
chế biến thực phẩm, ĐTK đảm bảo kiểm soát
chặt chẽ các vấn đề về an toàn vệ sinh thực
phẩm ở mức cao nhất, toàn bộ sản phẩm
được sản xuất đồng đều, theo đúng tiêu
chuẩn chất lượng.

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
ĐTK cung cấp đầy đủ các chủng loại sản
phẩm tươi sống từ gà và heo, bao gồm: thịt
gà, thịt heo và trứng. Các sản phẩm có
nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt
chẽ từ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tốt,
vệ sinh phòng dịch và chất lượng con
giống, đến quá trình nuôi nhốt tại hệ
thống trại chăn nuôi riêng của ĐTK và các
trang trại hợp tác theo quy trình khép kín,
an toàn mà ĐTK chuyển giao.
Toàn bộ quy trình giết mổ, pha lóc và bảo
quản thực phẩm tươi sống luôn được giám sát
nghiêm ngặt bởi Chi Cục Thú y Hà Nội trước
khi phân phối đến tay người tiêu dùng.
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THỰC PHẨM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THỰC PHẨM

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN
Nhằm giúp khách hàng giảm thiểu thời gian chuẩn
bị các bữa ăn cho gia đình mà vẫn an tâm thưởng
thức những món ăn an toàn và bổ dưỡng, ĐTK
cung cấp cho khách hàng những lựa chọn phong
phú về thực phẩm đã qua chế biến từ thịt gà, thịt
heo và trứng, bao gồm: thực phẩm chế biến tươi
(bảo quản mát hoặc đông lạnh) và thực phẩm chế
biến khô được sản xuất dựa trên bí quyết và công
nghệ chế biến thực phẩm sở hữu độc quyền.
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MẠNG LƯỚI NHÀ MÁY VÀ TRANG TRẠI
ĐTK sở hữu hệ
thống các nhà
máy, trang trại tọa
lạc tại những vị trí
đắc địa, có giao
thông đi lại thuận
lợi, có thổ nhưỡng
tốt và khí hậu
trong lành.
Đặc biệt, nguồn nước ngầm, hạ
tầng điện lưới và khoảng cách
an toàn sinh học (cách li với khu
dân cư) ... đáp ứng, tốt các yêu
cầu khắt khe về điều kiện tiêu
chuẩn cho ngành chăn nuôi tại
Việt Nam.
Trong bối cảnh quỹ đất dành
cho nông nghiệp còn rất ít, mặt
bằng đủ điều kiện để chăn nuôi
lớn rất hiếm hoi thì việc sở hữu
một hệ thống nhà máy và trang
trại có cơ sở hạ tầng, quy mô
lớn như của ĐTK hiện nay được
xem là một lợi thế cạnh tranh
vượt trội, giúp doanh nghiệp
phát triển bền vững.
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Vị trí nhà máy
và các trang trại ĐTK
Nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch (Phú Thọ)
Diện tích: hơn 40ha,
công suất 175 triệu quả/năm
Trại gà giống Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Diện tích: 33ha.
Sản xuất: 10 triệu gà trắng/năm
Trại gà giống Chương Mỹ (Hà Nội)
Diện tích: 40ha.
Sản xuất: 5 triệu gà màu/năm

Thái Nguyên
Phú Thọ

Hà Nội

Vĩnh Phúc
Hòa Bình

Bắc Giang
Hà Nam

Ninh Bình
Thanh Hóa

Trại heo giống Trường An (Ninh Bình)
Quy mô: 1.900 lợn nái và 3.000 lợn thịt
Nhà máy Sản xuất
Thức ăn Chăn nuôi Ngọc Hồi
Diện tích: 3ha. Công suất: 120.000 tấn/năm

Quảng Nam
Hệ thống Trại heo thịt (ĐTK Heo)
Quy mô: 15.000 con/năm 2016
Trại gà giống Điện Bàn (Quảng Nam)
Diện tích: 14ha.
Sản xuất: 6 triệu gà trứng/năm
Nhà máy cà phê ĐTK Đồng Nai

Hệ thống Trại gà thịt (ĐTK Gia cầm)

Đồng Nai
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Trứng Gà Sạch
Nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch - Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ
Quy mô: hơn 42ha - Công suất: 175 triệu quả/năm
Công nghệ được chuyển giao 100% từ Tập đoàn ISE Foods,
Nhật Bản - Thương hiệu số 1 thế giới về trứng gà sạch với hơn
100 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Sản xuất trên dây chuyền
tiên tiến nhất dưới sự hợp tác
với Nhật Bản, Mỹ, Israel

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Dây chuyền công nghệ hoàn toàn tự động và khép kín
Kiểm soát và cách ly tối đa với môi trường bên ngoài
Đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm
Chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, Có thể ăn sống trong vòng 7 ngày kể từ ngày sản xuất
Độ tươi ở mức cao nhất AA theo tiêu chuẩn Haugh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Sản phẩm phong phú và đa dạng: Organic, Vitamin D, Vitamin E,..

18

TOP
Vietnam largest enterprises

HỘI TỤ TINH HOA
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

TRỨNG GÀ SẠCH SỐ 1 THẾ GIỚI

CÓ THỂ ĂN SỐNG TRONG VÒNG 7 NGÀY KỂ TỪ NGÀY SẢN XUẤT

ISE FOODS, INC
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Hệ thống sản xuất phân bón hữu cơ
Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ
Sản lượng: 7.000 tấn/năm
Ủ men vi sinh công nghệ
toàn từ phân gà tự nhiên.

Nhật bản hoàn

Thiết bị sản xuất bởi Chubu Ecotec.
Chỉ cần một lượng nhỏ phân hữu cơ có thể
cung cấp đầy đủ hàm lượng Amino Acid giúp
đẩy nhanh hoạt động của các vi sinh vật có
lợi, cải thiện tình trạng đất khô cằn.

Sản phẩm đáp ứng 7 không:

Không vi khuẩn gây hại (Ecoli, Samonella,
Staphylococcus)
Không ký sinh trùng
Không mầm cỏ dại
Không kháng sinh
Không hóa chất
Không vụn gỗ
Không chất phụ gia độc hại
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"Làm giàu cho đất,
xanh hóa hành tinh"

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Mở rộng tổ hợp chăn nuôi gà thịt và heo thịt
Mục tiêu 2020: Sản lượng gà lông đạt hơn 34.000 tấn

Mục tiêu 2020: Sản lượng thịt heo hơi đạt hơn 9.000 tấn
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ĐỐI TÁC
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, ĐTK đã xây dựng được một mạng lưới đối
tác uy tín trong và ngoài nước, trong đó có nhiều đơn vị là nhà cung ứng công nghệ chăn
nuôi hàng đầu trên thế giới như: Ise Foods, Avril, Hyline, Aviagen, Cargill, Agrotop, Nabel,
Hytem, Chubu, Evonik, Merial...

Agriculture Division

ISE FOODS, INC
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Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác là một trong những
nhân tố quan trọng đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh không
ngừng của ĐTK trong suốt thời gian qua cũng như trong giai đoạn
sắp tới.

NABEL

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
“Đoàn kết là sức mạnh”
Một nét văn hóa riêng do chính tập thể nhân viên ĐTK tạo ra trong quá trình
làm việc, đó là tinh thần team-work cùng chia sẻ và hợp tác. Mỗi cá nhân là
một mắt xích không thể tách rời, tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh,
giúp công ty đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Tại ĐTK, mọi thành viên cùng
nhau học tập, trau dồi kiến thức về sản phẩm, củng cố kỹ năng phục vụ khách
hàng, cùng làm việc và chia sẻ thành quả do mình tạo ra.

Đ

Đoàn kết

T

Tận tụy

K

Kỷ luật

Con người ĐTK luôn được coi trọng và chăm sóc đầy đủ nhất về vật
chất cũng như tinh thần.
Chúng tôi yêu ĐTK - nơi chúng tôi sống và làm việc!

“Tận tụy vì công việc, sẻ chia vì tập thể”
Ở ĐTK, không có khoảng cách quyền lực. Các cán bộ của ĐTK được uỷ quyền
mạnh mẽ trong mọi nhiệm vụ của mình và có sự hỗ trợ thường xuyên của tập
thể Ban Giám đốc công ty. Văn hoá “Open Communication” cho phép cán bộ
ĐTK được chia sẻ, được thể hiện hoàn toàn tài năng của mình trong một môi

trường làm việc cởi mở và thân thiện. Tất cả mọi hành động của mỗi cán bộ ĐTK đều
nhắm tới mục tiêu chung, đó là mang đến những giá trị gia tăng cao nhất cho mỗi
thành viên của ĐTK, sự phát triển thịnh vượng của ĐTK và sự hài lòng tuyệt đối của
khách hàng.
“Kỷ luật để phát triển bền vững”
ĐTK xây dựng một môi trường làm việc thân thiện nhưng kỷ luật - nơi mọi cá nhân có
thể phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển các kỹ năng làm việc một cách
chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các quy định
của Luật Lao động Việt Nam, đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi của người lao động. Hơn
thế nữa, các chính sách đãi ngộ thích đáng của Công ty luôn khuyến khích nhân viên
làm việc cho hôm nay, và cho chính bản thân họ trong tương lai.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTK
Trụ sở chính
Tầng 7, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 3868 6154
Fax: 84-4 38686583
E-Mail: info@dtk.com.vn

www.dtk.com.vn

