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• BỆNH VIỆN THÚ Y
• SIÊU THỊ THÚ CƯNG
• GROOMING - SPA LÀM ĐẸP THÚ CƯNG
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Mục lục

Thư ngỏ

Giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận

Bằng cấp nhân sự

Chứng chỉ hành nghề

Quá trình hình thành và phát triển

Sơ đồ tổ chức

Tầm nhìn sứ mệnh

Về chúng tôi

Ðội ngũ nhân sự

Năng lực tài chính

Công nghệ hàng đầu

Dịch vụ tiêu biểu

Vì sao chọn chúng tôi

Ðối tác & khách hàng
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Xin chào các bạn, những người yêu, quan tâm đến sức 
khỏe động vật trên cả nước nói chung và trong thành 
phố Tam Kỳ – Quảng Nam nói riêng. Chúng tôi là đội 
ngũ bác sĩ thú y đã được đào tạo qua đại học và trở 
thành những bác sĩ thú y chính quy, sau khi tốt nghiệp 
chúng tôi muốn trở về quê hương và mang những nền 
tảng kiến thức đã học được để phục vụ cho những 
người chăn nuôi cũng như những người yêu thú cưng 
tại tỉnh nhà.

Chúng tôi tự hào là những người con quê hương Quảng 
Nam và luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức mình để 
không phụ lòng mong đợi của mọi người. Chúng tôi 
mong muốn các bạn sẽ luôn là những người bạn thân, 
người ủng hộ Bệnh Viện hết mình để chúng tôi có thêm 
động lực phát triển, nâng cao trải nghiệm dịch vụ, 
chuyên môn ngày càng cao đáp ứng được nhu cầu 
của quý khách hàng!
Dịch vụ của chúng tôi:
• Chuyên cung cấp thuốc thú y Nội – Ngoại nhập, thức 
ăn, thực phẩm chức năng cho động vật..
• Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh tất cả các bệnh trên 
chó, mèo và các loại động vật cảnh khác.
• Cung cấp thú cưng các loại theo yêu cầu như: Chó, 
mèo…
• Phối giống chó mèo theo yêu cầu…
• Siêu âm thai, siêu âm tổng quát, chụp X-Quang, xét 
nghiệm máu, Test bệnh nhanh…
• Thiến đực, triệt sản cái, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu 
thuật lấy thai, hóa trị…
• Tiêm phòng Vaccine 5,6,7in1 chó, 4in1 mèo, Vaccine 
dại…
• Cấp cứu động vật 24/24
• Cứu trợ động vật vô gia cư (miễn phí)
• Khách sạn, lưu chuồng thú cưng trong các dịp lễ, 
tết….
• Spa – Grooming làm đẹp, chăm sóc thú cưng
• Ðiều trị bệnh tại nhà theo yêu cầu
• Tư vấn chăm sóc, nuôi dưỡng (miễn phí)
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THƯ NGỎ
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GIẤY PHÉP KINH DOANH



GIẤY CHỨNG NHẬN
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BẰNG CẤP NHÂN SỰ
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CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập ngày 14/07/2014: ban đầu là dịch vụ thú y nhỏ, sau đó phát triển thành Trung tâm 
chữa bệnh thú cưng Quảng Nam, tiếp đến là công ty TNHH DOGS & CATS Quảng Nam. 

Năm 2021 thành lập bệnh viện tại huyện Núi Thành, Quảng Nam và hiện tại đổi tên thành 
Công ty TNHH DOGS & CATS Việt Nam (Ðịnh hướng phát triển thành chuỗi hệ thống bệnh 
viện thú y, hiện diện trên tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc).
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PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG CSKH

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG
NGHIỆP VỤ

PHÒNG
KẾ HOẠCH

PHÒNG
KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



TẦM NHÌN

Ngày nay, việc nuôi thú cưng đang ngày càng phổ biến trên cả nước, mọi người coi 
thú cưng như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên các phòng khám thú y chuyên 
sâu vẫn còn rất hạn chế ở Quảng Nam nói riêng và trên cả nước nói chung. Hiểu được 
tầm quang trọng của việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của thú cưng là vấn đề cấp 
thiết, chúng tôi đã nổ lực không ngừng để mang lại những dịch vụ khám và điều trị 
bệnh một cách hiệu quả nhất với trang thiết bị tối tân và đội ngũ y bác sĩ tận tâm, tận 
lực nhằm mang lại cho thú cưng của bạn sức khỏe toàn diện.

SỨ MỆNH

Với thú cưng: Chăm sóc sức khỏe thú cưng luôn là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. 
Ðồng thời sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp động vật vô gia cư gặp vấn đề về sức 
khỏe, liên kết tìm gia đình mới.
+ Với khách hàng: Cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ với chất lượng cao 
nhất với mức chi phí hợp lí
+ Với nhân viên: Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, nâng 
cao tay nghề và hoàn thiện kỹ năng, phát triển bản thân một cách toàn diện

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Phương châm hoạt động: Cao tính nhân văn- Giàu lòng trắc ẩn
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Gắn liền với quá trình phát triển của DOGS & CATS là đội ngũ nhân viên yêu nghề và không ngừng 
học hỏi với mong muốn đạt được những bước tiến xa hơn trong lĩnh vực thú y. Tại DOGS & CATS, 
đội ngũ chuyên môn của chúng tôi được tham gia các khóa đào tạo của Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Thế 
Giới để nâng cao năng lực và làm việc tại bệnh viện với cơ sở vật chất hiện đại nhằm duy trì tiêu 
chuẩn cao trong công tác chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

“Gần 5 năm gắn bó với DOGS & CATS, mình luôn cảm thấy tự hào vì được làm việc trong một môi 
trường chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Và đặc biệt là làm việc 
chung cùng với các anh chị em đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng , đam mê với nghề.”

VỀ CHÚNG TÔI

QUY MÔ LỚN VÀ CƠ SỞ
VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
KINH NGHIỆM VÀ TÂM HUYẾT

DR. DŨNG
BÁC SĨ ÐA KHOA - CEO HỆ THỐNG

BỆNH VIỆN THÚ Y

PHÙNG THỊ LANH
BÁC SĨ - CHUYÊN VIÊN

SPA

NGUYỄN MINH ÐỨC
QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

BÁC SĨ ÐIỀU TRỊ

NGUYỄN THỊ THU QUYÊN
BÁC SĨ - CHUYÊN VIÊN

SPA

NGUYỄN VĂN TIÊN
THỰC TẬP SINH

LÊ THỊ NGỌC ÁNH
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

THU NGÂN

NGUYỄN XUÂN SĨ
BÁC SĨ ÐIỀU TRỊ 
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Kể từ khi thành lập đến nay Công ty 
TNHH DOGS & CATS Việt Nam không 
ngừng tăng trưởng về quy mô và 
doanh thu. Không ngừng cải tiến chất 
lượng dịch vụ, chọn lọc đối tượng 
khách hàng và không chú trọng việc 
chạy theo thành tích tăng trưởng 
doanh số đã làm nên bản sắc riêng 
của Công ty TNHH DOGS & CATS Việt 
Nam. Chính nền tảng phát triển bền 
vững đã mang lại niềm tin cho Khách 
hàng.
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- Chúng tôi luôn luôn đảm bảo việc hoạt động liên tục không nghỉ 365 ngày trong năm nhằm đảm 
bảo tính liên tục trong quá trình điều trị và luôn luôn sẵn sàng với những yếu tố bất ngờ trong bệnh 
tật của thú cưng.
- Chúng tôi luôn luôn đảm bảo việc hoạt động cấp cứu 24/24h trong ngày (các ca cấp cứu từ 19h 
đến 8h00 hôm sau sẽ có phụ thu ngoài giờ để đảm bảo việc duy trì chất lượng hoạt động dịch vụ 
đặc biệt)
- Ðối với thú cưng lưu chuồng điều trị , lưu chuồng khách sạn việc theo dõi sẽ được tiến hành liên 
tục suốt ngày. Các bác sỹ trực ban đêm sẽ bảo đảm sự liên tục theo dõi.
- Chúng tôi luôn luôn tuân thủ quy trình bảo quản vaccin và thuốc theo chỉ định của nhà sản xuất 
nhằm bảo đảm tính hữu hiệu của vaccin và thuốc.
- Chúng tôi đem đến cho thú cưng của bạn một sự chăm sóc với tình thương yêu, tinh thần trách 
nhiệm, và sự thông hiểu tâm lý sâu sắc.

Tại DOGS & CATS, đội ngũ bác sĩ của chúng tôi 
được đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn 
và làm việc tại bệnh viện với cơ sở vật chất hiện đại 
nhằm duy trì tiêu chuẩn cao trong công tác chăm 
sóc sức khỏe vật nuôi. 

Dịch vụ của chúng tôi uy tín, chính xác với phương 
châm thương hiệu gắn liền với chất lượng dịch vụ, 
được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015, chúng tôi 
đang đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, 
đặt lợi ích của khách hàng và đối tác lên hàng đầu, 
hướng tới sự chính xác, bảo mật để xứng đáng trở 
thành sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng. 

CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VÀ CẬP NHẬT LIÊN TỤC

DỊCH VỤ UY TÍN
CHÍNH XÁC
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DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

16    DOGS & CATS VIET NAM Website: bacsithucung.vn

KHÁM - ĐIỀU TRỊ
BỆNH ĐỘNG VẬT

SIÊU ÂM CHÓ MÈO

THẨM MỸ VIỆN
THÚ CƯNG

CẤP CỨU - CỨU TRỢ
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CHỤP X - QUANG
CHÓ MÈO

KHÁCH SẠN
THÚ CƯNG

THIẾT KẾ, THI CÔNG
CHUỒNG TRẠI

NGÂN HÀNG MÁU
THÚ CƯNG



VÌ SAO LẠI CHỌN CHÚNG TÔI?
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CHẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

Mang trên mình sứ mệnh “tất cả vì sức khỏe vật nuôi của bạn”, 
Hệ Thống Bệnh Viện Ða Khoa Thú Cưng DOGS & CATS luôn tâm 
niệm tư duy phát triển theo phương châm “cao tính NHÂN VĂN 
giàu lòng TRẮC ẨN”, đặt tất cả tình yêu thương, sự tận tâm vào 
công tác khám chữa bệnh cho vật nuôi…

CHI PHÍ MANG LẠI GIÁ TRỊ THỰC

Tầm nhìn và khát vọng của chúng tôi là sẽ đưa Hệ Thống Bệnh 
Viện Ða Khoa Thú Cưng Dogs & Cats vươn tầm toàn quốc, phủ 
sóng khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ nước Việt Nam để có thể 
là địa chỉ đáng tin cậy, giúp cứu sống được nhiều vật nuôi hơn, 
phục vụ đầy đủ các dịch vụ, nhu cầu cần thiết cho chủ vật nuôi.

TẬN TÂM VỚI KHÁCH HÀNG

Với đội ngũ y – bác sĩ 100% có bằng cấp bậc Cao Ðẳng, Ðại 
Học, Cao Học được đào tạo từ các trường uy tín như: ÐH Nông 
Lâm Huế, ÐH Nông Lâm Thành Phố HCM….và được thường 
xuyên tham dự các khóa học, tập huấn nâng cao tay nghề, kinh 
nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Thú Y – Thú 
Cảnh…

VÌ SAO
CHỌN
CHÚNG TÔI?



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
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Qua những năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ của Công ty đã trưởng thành, có 
trình độ quản lý, chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm trong việc tìm hiểu thị trường và phát 
triển công ty. Ngoài ra Công ty luôn được sự hỗ trợ tin tưởng của các đối tác, khách hàng, 
chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn lựa chọn tốt nhất trong sản phẩm và dịch vụ. 
Công ty sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí công sức và thời gian. 



CÔNG TY TNHH DOGS & CATS VIỆT NAM
0988.817.861 (Dr. Dũng) - 0941.579.007 (Tam Kỳ)
0935.668.070 (Núi Thành)

benhvienthucungvn@ gmail.com

https://bacsithucung.vn/

Quang Nam Animal Hospital
Dogs & Cats Núi Thành - Quảng Nam

Cs1: 31 Tôn Đức Thắng, Tp. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
Cs2: 57 Hồ Xuân Hương, TT. Núi Thành, T. Quảng Nam

Doctor Dũng (hướng dẫn chăm sóc, phòng
và trị bệnh động vật)


