
THƯ CẢM 

 

Kính gửi: Quý Đối Tác v

To:  Partners and Customers

  

Lời đầu tiên, Công ty C
chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác v
trong suốt thời gian qua. 

 Firstly, on behalf of Board of Director and staff in Dinh Vu Petroleum Services 
Port Joint Stock Company, We would like to express our utmost appreciation for your 
support and cooperation so far.

  

Thưa Quý Đối tác/Quý Khách

 

 Trải qua 10 năm xây dựng v
những doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng .Việc chiếm 6% thị phần 
khai thác hàng container trong khu v
không ngừng hoàn thiện chất l

 Throughout 10 years of business development, PTSC Dinh Vu has become one 
of the best service provider who stay ahead in the field of Port Services
of market share of HP container through
continuously improve the services quality and rebranding of PTSC Dinh Vu.

 

 Để có được thành quả nh
thiết của của Quý Đối tác/Quý Khách h
tác/Quý Khách hàng trong su
Đình Vũ thêm vững bước trên con đư
thác Cảng luôn có những biến động không ngừng, nh
vững từ những người bạn đồng h
PTSC Đình Vũ tin chắc rằng, mọi khó khăn trở ngại đều có thể v
lại mở ra một năm mới hứa hẹn với nhiều Hợp tác v
giữa đôi bên thêm phần GẮN KẾT v

 To achieve such success, the most important factor is the companionship and 
close friendship of Partners and Customers. The trust and support of Partners and 
Customers by now have given PTSC Dinh Vu more firmly strong stance on the path of 
integration and development. Even though Port Service Market is always volatile, every 

ƠN/ APPRECIATION LETTER

ửi: Quý Đối Tác và Quý Khách hàng 

Partners and Customers 

ên, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đ
ởng, hợp tác và ủng hộ của quý Đối tác/Quý Khách 

Firstly, on behalf of Board of Director and staff in Dinh Vu Petroleum Services 
Port Joint Stock Company, We would like to express our utmost appreciation for your 
support and cooperation so far. 

ối tác/Quý Khách hàng/ Dear Partners and Customers!

ải qua 10 năm xây dựng và phát triển, PTSC Đình Vũ đã trở th
ững doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng .Việc chiếm 6% thị phần 

khai thác hàng container trong khu vực Hải Phòng là một minh chứng rõ nh
ện chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu PTSC Đ

Throughout 10 years of business development, PTSC Dinh Vu has become one 
of the best service provider who stay ahead in the field of Port Services. 
of market share of HP container through-put volume is a proof of our efforts to 
continuously improve the services quality and rebranding of PTSC Dinh Vu.

ả như vậy, trước tiên phải kể đến sự đồng hành g
ủa Quý Đối tác/Quý Khách hàng. Chính sự tin tưởng và ủng hộ của Quý Đối 

tác/Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn để PTSC 
ên con đường hội nhập và phát triển. Thị trường dịch vụ khai 

ững biến động không ngừng, nhưng với những cánh tay li
ời bạn đồng hành thân thiết chính là Quý Đối tác/Quý Khách h

ũ tin chắc rằng, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua. Năm cũ khép 
ới hứa hẹn với nhiều Hợp tác và Thành công. Chúc cho s
ần GẮN KẾT và BỀN VỮNG. 

To achieve such success, the most important factor is the companionship and 
close friendship of Partners and Customers. The trust and support of Partners and 
Customers by now have given PTSC Dinh Vu more firmly strong stance on the path of 

development. Even though Port Service Market is always volatile, every 

APPRECIATION LETTER 

ũ (PTSC Đình Vũ) 
ủng hộ của quý Đối tác/Quý Khách hàng 

Firstly, on behalf of Board of Director and staff in Dinh Vu Petroleum Services 
Port Joint Stock Company, We would like to express our utmost appreciation for your 

Dear Partners and Customers! 

ở thành một trong 
ững doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng .Việc chiếm 6% thị phần 

õ nhất cho nỗ lực 
ệu PTSC Đình Vũ 

Throughout 10 years of business development, PTSC Dinh Vu has become one 
 Occupying 6% 

put volume is a proof of our efforts to 
continuously improve the services quality and rebranding of PTSC Dinh Vu. 

ành gắn bó thân 
ủng hộ của Quý Đối 

ức mạnh rất lớn để PTSC 
ờng dịch vụ khai 

ới những cánh tay liên kết bền 
ối tác/Quý Khách hàng, 

ợt qua. Năm cũ khép 
à Thành công. Chúc cho sự hợp tác 

To achieve such success, the most important factor is the companionship and 
close friendship of Partners and Customers. The trust and support of Partners and 
Customers by now have given PTSC Dinh Vu more firmly strong stance on the path of 

development. Even though Port Service Market is always volatile, every 



difficulty is surmountable thanks to solid support from Partners and Customers. This 
year draws to an end and the new year promises more cooperation and success. Wishing 
that our mutual cooperation will be closer and more sustainable. 

 

 Một lần nữa, chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc Quý Đối tác/Quý 
Khách hàng: 

 Once again, thank you so much and wish Partners and Customers: 

 

 “SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – PHÁT TRIỂN – THÀNH CÔNG” 

 “HEALTH – HAPPINESS – DEVELOPMENT – SUCCESS” 

 

Trân trọng/ Yours sincerely, 

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR 




