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DI CƯ CÙNG DTK PARTNERS 

Toronto, 01/02/2021 

Thưa quý khách hàng - người di cư tiềm năng, 

 

DTK Partners xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng cùng lời chúc cho dự định di cư được suôn sẻ và thành 

công trong quá trình tìm hiểu thông tin của quý vị. 

 

Khi đặt tên doanh nghiệp là DTK Partners, chúng tôi tin tưởng vào sự chân thành và thẳng thắn trong làm 

việc giữa bên cung cấp dịch vụ tư vấn và thân chủ của mình, như một quan hệ hợp tác gắn bó trong cả hành 

trình di cư của khách hàng mà không chỉ trong thời gian thực hiện hồ sơ. Theo quan điểm cá nhân của nhà 

sáng lập DTK Partners, di cư là một thay đổi có lẽ là quan trọng nhất của đời người và khách hàng cần được 

đồng hành bởi tư vấn như một đối tác tin cậy trong suốt hành trình. Đây cũng là điểm mạnh và khác biệt lớn 

nhất của DTK Partners mang lại cho các khách hàng của mình. 

 

Với văn hóa làm việc tận tâm, chu toàn tới từng chi tiết, nền tảng kiến thức, nhân thân của nhà sáng lập và tư 

cách pháp lý của một tư vấn định cư RCIC được cấp phép tại Canada, DTK Partners luôn tự nỗ lực hết sức 

mình với quan điểm đặt thành công của một hồ sơ của khách hàng lên trên mọi quyền lợi hay khó khăn trong 

thực hiện của công ty. Khách hàng di cư Canada cùng DTK Partners chỉ cần chuẩn bị hai vấn đề duy nhất: có 

nền tảng cơ bản đáp ứng được yêu cầu chương trình và một quyết tâm di cư cao độ, còn lại sẽ luôn có một 

con đường phù hợp với tư vấn và đồng hành, chỉ dẫn của DTK Partners xuyên suốt toàn bộ quá trình từ Hồ sơ 

Di cư đến Ổn định Hòa nhập và Tư vấn Kinh doanh trong cuộc sống mới ban đầu tại nơi xa lạ. 

 

Với các thân chủ của mình, DTK Partners luôn trân trọng sự tin tưởng, giao phó niềm tin vì hơn ai hết nhà 

sáng lập công ty với 31 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp nước ngoài, quản lý phát triển con người 

và độc lập trải nghiệm xây dựng cuộc sống mới trong di cư tại Canada luôn thấu hiểu được toàn bộ quá trình, 

các thay đổi, thách thức phía trước và luôn cam kết thực hiện hồ sơ của khách hàng như của chính mình. 

 

Xin cảm ơn thời gian của quý vị dành cho nội dung đính kèm giới thiệu DTK Partners, con người đằng sau 

thương hiệu và những khác biệt chúng tôi có thể mang lại cho khách hàng của mình tại Canada. 

 

Trân trọng, 

 
Đào Tuấn Khôi, Nhà sáng lập 

DTK Partners và DTK Immigration Pathways 
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THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ DTK PARTNERS 

 

 

 
 

 

 
VỀ DTK PARTNERS & DTK IMMIGRATION PATHWAYS: 

http://bit.ly/2pkk8nl   

ĐỘI NGŨ DTK: 

http://bit.ly/2qd6NNZ  

LinkedIn PROFILE DAO TUAN KHOI: nhà sáng lập DTK 

https://vn.linkedin.com/in/dao-tuan-khoi-48163948 

KHÁC BIỆT CỦA DTK PARTNERS (về nhân thân, văn hóa, trình độ, tiếp cận) 

https://bit.ly/3hC5lvL 

VỀ CÔNG TY TƯ VẤN (khái quát về tư vấn di cư) 

https://bit.ly/3GxD6da    
5 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG DI CƯ (các vấn đề hỏi nhiều nhất trong tìm hiểu) 

https://bit.ly/3ixiqay   

ỔN ĐỊNH HÒA NHẬP CÙNG DTK PARTNERS (hướng dẫn trong di cư từ DTK) 

https://bit.ly/3ftuUPO 
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