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GIỚI THIỆU CÔNG TY/ INTRODUCTION
CÔNG TY TNHH VNG LOGISTICS được quy tụ bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong
dịch vụ logistics tích hợp và chuỗi cung ứng toàn cầu, đều được trải nghiệm qua các công ty
logistics đa quốc gia có thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế cũng như ở Việt Nam.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong vận chuyển và giao nhận hàng hóa quốc tế cũng như nội địa
cùng với đội xe hơn 25 xe đầu kéo và 50 rơ moóc cùng với hệ thống kho bãi rộng rãi và an ninh
nằm gần Cảng Cát Lái đã giúp chúng tôi làm chủ các kỹ thuật giao nhận hàng hóa quốc tế
và nội địa, theo dõi tình trạng hàng hóa qua hệ thống Track & Trace trên toàn cầu.
Chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu về kho bãi, giao nhận, vận chuyển đa phương
thức đến các điểm giao hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng được tốt mọi nhu cầu
của khách hàng.
VNG LOGISTICS COMPANY LIMITED was founded by experts with many years of experience in
integrated logistics services and global supply chains, all experienced through multinational
logistics companies with strong brands in the international market as well as in Vietnam.
With many years of experience in international and domestic transportation and freight
forwarding, a fleet of more than 25 tractors and 50 trailers, along with a spacious and secure
warehouse system located near Cat Lai Port, it is helping us to be the Master of international
and domestic freight forwarding techniques, tracking the status of goods through the global
Track & Trace system.

VNG LOGISTICS

We can meet the needs of warehousing, forwarding, multi-modal transportation to delivery
points throughout the territory of Vietnam and meet all the needs of our esteemed customers.
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT MILESTONES
Thành lập công ty:
- Trụ sở chính: L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, Số
72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
Company founded:
- Head office: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, No.
72 Le Thanh Ton Str., Ben Nghe Ward, District 1, Ho CHi Minh City.

2017

Mở văn phòng đại diện:
SH.016, Chung cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12,
TP. HCM.
Opening representative office:

2017

SH.016, Thoi An Apartments, Le Thi Rieng Str., Thoi An Ward, District 12, Ho
Chi Minh City.
Mở văn phòng đại diện tại Bình Dương:
18K Nguyễn Du, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Opening representative office in Binh Duong Province:

2021

18K Nguyen Du Str., Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.
Thành lập Chi nhánh tại Bình Dương:
350 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Establishing branch in Binh Duong Province:

2022

No. 350 Nguyen Duc Thuan Str., Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh
Duong Province.

60

20

120

VNG LOGISTICS

Hơn 20 quốc gia
Over 20 countries

60 mạng lưới trên toàn cầu
60 global networks

Hơn 120 Chuyên gia
More than 120 experts

2017
Thành lập năm 2017
Founded in 2017

VNG LOGISTICS SUMMARY PROFILE 03

Tầm nhìn
Trở thành công ty cung cấp dịch vụ
logistics tích hợp chuyên nghiệp hàng
đầu tại Việt Nam.

Vision
Becoming

the

leading

professional

integrated logistics service provider in
Vietnam.

Sứ mệnh
Góp phần nâng cao hơn nữa năng lực
cạnh tranh và sự tăng trưởng bền vững
của Quý khách hàng.

Mission
Contributing

to

improve

more

our

esteemed customers’ competitiveness
and sustainable growth.

Giá trị cốt lõi

VNG LOGISTICS

• Trung thực: Luôn tôn trọng và trung
thực với khách hàng.
• Chất lượng: Quy trình làm việc chuyên
nghiệp, chuẩn quốc tế và hiệu quả cao.
• Toàn diện: Các giải pháp tích hợp và
đồng bộ mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt
nhất cho khách hàng.

Core values
• Honesty: Always respect and be honest
with the esteemed customers.
• Quality: Professional working process,
international standards and high efficiency.
• Comprehensiveness: Integrated and
synchronous solutions bringing the best
services to the esteemed customers.
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ/ HUMAN RESOURCE

Với nguồn nhân lực luôn được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý đều do các chuyên
gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đảm nhận, với nền tảng công nghệ cao, tạo ra những điểm
khác biệt vượt trội, VNG LOGISTICS tự hào là nhà cung cấp dịch vụ chất lượng cao hàng đầu Việt Nam.
Việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là công tác luôn được công ty chú
trọng và triển khai thường xuyên.
Tập thể nhân viên VNG LOGISTICS luôn làm việc theo nguyên tắc đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy
cao trong mọi công việc được giao, luôn nỗ lực cao mang đến sự hài lòng cho khách hàng, tự hào
được đóng góp vào thành công chung của Quý khách hàng.
With a well-trained and professional human resource, the management is undertaken by
experts with many years of experience in the logistics industry, with a high-tech background
and creating outstanding differences, VNG LOGISTICS is proud to be the leading high
quality service provider in Vietnam.
The training and retraining to improve the quality of human resources is always focused
and regularly carried out by the company.
VNG LOGISTICS team members always work on the principle of ensuring
integrity and high reliability in all assigned tasks, always making their best
efforts to satisfy the esteemed customers, proud of contributing to
the success of our esteemed customers.

VNG LOGISTICS
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SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PRODUCTS - SERVICES
ĐẠI LÝ HẢI QUAN

CUSTOMS BROKER

VNG LOGISTICS được phép của Tổng

VNG LOGISTICS is authorized by the

cục hải quan để thay mặt chủ hàng

General Department of Vietnam Customs

đứng tên trên tờ khai thực hiện thủ tục

to act on behalf of the goods owner

khai báo hải quan, nộp thuế, giao nhận

named on the customs declaration sheet

và vận chuyển hàng hóa xuất nhập

to carry out the customs clearance, tax

khẩu giúp khách hàng tối ưu hóa trong

payment, forwarding and transporting the

các thủ tục phức tạp về hải quan và
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
TƯ VẤN TUÂN THỦ LUẬT HẢI QUAN

import export goods, to help our esteemed
customers optimize all complicated customs
and goods forwarding’s procedures.
CUSTOMS COMPLIANCE

Tư vấn Quý khách hàng các giải pháp

Consulting the esteemed customers how

tuân thủ qui định của Luật hải quan để tối

to comply with Customs Law to optimize the

ưu nhất cho từng lô hàng xuất nhập khẩu.

best for each import export shipment.

Tư vấn thủ tục hải quan cho các loại hình

Consulting all customs procedures for

xuất nhập khẩu như: Sản xuất xuất khẩu,

customs types of: Production To Export,

Gia công, Chế xuất, Tại chỗ, Đầu tư tạo tài

Processing, (EPE) Export Processing Enterprise,

sản cố định, Tạm nhập Tái Xuất, Tạm xuất

Local import export, Import for fixed assets,

Tái nhập, Kinh doanh,...

Temporary import for Re-export, Temporary

Tư vấn lập Báo cáo quyết toán hàng
năm với Cơ quan Hải quan.

export for Re-import, Trading, Non-trading, etc.
Consulting the esteemed customers how
to prepare the finalization yearly report
with Customs.

TƯ VẤN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

INTERNAL CUSTOMS AUDIT CONSULTING

NỘI BỘ
Kiểm tra sau thông quan là nghiệp vụ vô

Post customs clearance audit is an

cùng phức tạp, mất rất nhiều thời gian và

extremely complicated skill, much extra

yêu cầu nguồn nhân lực phải có kiến thức

time spending and human resource is

nghiệp vụ chuyên sâu và vững vàng,…

required to have in-depth and solid

VNG LOGISTICS kết hợp giữa nguồn

professional knowledge, etc.

nhân lực chất lượng cao với phương

VNG LOGISTICS is proud of combining a

pháp hiện đại hỗ trợ Quý khách hàng

high- quality human resource with the best

kiểm tra số liệu nội bộ trước một cách

technology

chuyên nghiệp, tránh phát sinh các rủi ro

esteemed customers to have a well-

về thuế luôn tiềm ẩn trong nội tại mỗi

advanced internal customs data checked

doanh nghiệp.

professionally, avoiding any potential tax

methods

VNG LOGISTICS

to

support

our

risks that are always hidden within each
business unit.

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỨC KHỎE

CUSTOMS HEALTHCHECK

DOANH NGHIỆP
VNG LOGISTICS giúp Quý khách hàng

VNG LOGISTICS is helping our esteemed

luôn an toàn trước các căn bệnh tiềm ẩn

customers always stay safely from any

về thuế và phạt từ Cơ quan hải quan

potential taxes and penalties from Customs

bằng giải pháp vắc xin hiệu quả nhất,

with the most effective vaccine solution

kết hợp với khám định kỳ sức khỏe về

and

thuế và hải quan của Quý doanh nghiệp.

checks on taxes and customs of the

combining

with

periodic

health

esteemed customers’ import export and
customs data.
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02

VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
MULTIMODAL TRANSPORTATION

Dịch vụ vận tải đa phương thức là một trong những thế mạnh của
VNG LOGISTICS. Dịch vụ này được sử dụng từ một phương thức vận tải
hoặc kết hợp tối ưu nhất giữa nhiều phương thức vận tải với nhau, như
vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường
ống,…sao cho bảo đảm thời gian vận chuyển nhanh nhất với chi phí
cạnh tranh nhất cho Quý khách hàng.
Với hệ thống đại lý mạnh trên toàn cầu và rộng khắp Việt Nam, cùng với
các hợp đồng hợp tác lâu dài và chặt chẽ với các hãng tàu, hãng hàng
không, cảng biển, sân bay,…VNG LOGISTICS có đủ năng lực đáp ứng
mọi nhu cầu vận chuyển đa dạng của Quý khách hàng như vận chuyển
bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường
ống,…đi và về giữa nhiều nước trên thế giới và Việt Nam.
Đồng thời, VNG LOGISTICS hỗ trợ Quý khách hàng tối ưu nhất các chi
phí logistics và thời gian vận chuyển hiểu quả nhất để Quý khách
hàng tập trung vào chiến lược phát triển doanh nghiệp của mình.

Multimodal transport service is one of the strengths of VNG LOGISTICS.
This service is used with one mode of transport or the most optimal
combination of many modes, such as transport by sea, air, road,
railway, pipeline, etc. to ensure the fastest shipping lead time with the
most competitive cost for the esteemed customers.
With a strong agency system globally and throughout Vietnam, along
with long-term and close cooperation contracts with many shipping
lines, airlines, seaports, airports, etc., VNG LOGISTICS has the capacity
to satisfy all the esteemed customers’ diverse transportation needs of
esteemed customers such as transportation by sea, by air, by road, by
rail, by pipeline, etc. to and from among many countries in the world
and Vietnam.
At the same time, VNG LOGISTICS is supporting our esteemed
customers to optimize the logistics costs and the best shipping lead
time so that the customers can focus well on the business development
strategy.

VNG LOGISTICS
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DỊCH VỤ KHO BÃI, TRUNG TÂM PHÂN PHỐI
WAREHOUSING, DISTRIBUTION CENTER

Hệ thống Kho bãi và Trung tâm phân phối của VNG LOGISTICS đặt tại các khu công nghiệp lớn, cận kề cảng
và sân bay, nằm ở các trung tâm thành phố lớn, kết hợp với công nghệ quản lý hiện đại nhất, giúp khách
hàng luôn thuận tiện cho việc sử dụng các dịch vụ kho bãi, lưu trữ hàng hóa, cung ứng nguyện vật liệu kịp thời
cho sản xuất, phân phối hàng hóa thành phẩm đến tay người tiêu dùng hiệu quả và tối ưu nhất.
Các trung tâm phân phối của VNG LOGISTICS có khu vực xử lý đơn hàng, hệ thống quản lý vận tải và quản
lý kho hiện đại, tiên tiến để thực hiện các hoạt động như: tiếp nhận hàng, quét mã vạch, xác định vị trí và lưu
trữ các sản phẩm một cách có hiệu quả, xếp dỡ hàng hóa, dán nhãn, cross docking, xử lý đơn hàng, chuẩn
bị đơn hàng, gửi và nhận hàng, hoàn thiện đơn hàng, quản lý hàng tồn kho hiệu quả và lên kế hoạch xếp dỡ
vận chuyển theo mọi yêu cầu của Quý khách hàng.
VNG LOGISTICS’s warehouse, depot and distribution center systems are located in all large industrial parks,
next to seaports and airports, in big cities, combined with the most modern management technology, helping
esteemed customers always convenient for the use of warehousing services, goods storage, timely supply of
materials for production, distribution of finished goods to consumers in the most efficient and optimal way.

VNG LOGISTICS

All VNG LOGISTICS’s distribution centers have order processing area, modern and advanced transportation
and warehouse management systems to perform activities such as: receiving goods, scanning barcodes,
locating product placement and storage efficiently, stock handling, labeling, cross docking, order processing,
order preparation, shipping and receiving, order complement, inventory management, and planning the
loading and unloading or transportation according to all requirements of esteemed customers.
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GIẢI PHÁP LOGISTICS TÍCH HỢP
INTEGRATED LOGISTICS SOLUTION

VNG LOGISTICS là một trong những đơn vị tiên
phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong chuẩn
hóa quy trình quản trị logistics cho mọi yêu cầu
phức tạp của Quý khách hàng về tối ưu hóa chi
phí logistics và đạt hiệu quả cao trong quản trị mọi
loại chuỗi cung ứng hàng hóa.

05

VNG LOGISTICS is one of the pioneers in applying
modern technology in standardizing logistics
management processes for all esteemed
customers’ complex requirements in term of
optimizing logistics costs and achieving high
efficiency in management of all kinds of
commodity supply chains.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING

Với đội ngũ chuyên gia quản trị doanh nghiệp và
tái cơ cấu đến từ Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Singapore,…,kết
hợp với các luật sư Việt Nam nhiều kinh nghiệm,
VNG LOGISTICS tự tin cung cấp dịch vụ tư vấn
quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhất đến với Quý
khách hàng.

With a team of experts in corporate governance
and M&A from the US, UK, Germany, Japan, Singapore,
etc., combined with experienced Vietnamese
lawyers, VNG LOGISTICS confidently provides the
most effective business management consulting
service to the esteemed customers.

VNG LOGISTICS luôn đồng hành cùng với Quý
khách hàng trong việc quản trị doanh nghiệp của
mình để đạt được kết quả vượt mong đợi các
chiến lược phát triển kinh doanh.

VNG LOGISTICS always accompanies the
esteemed customers in managing the company
businesses to achieve the results that exceed the
expectations of business development strategies.

VNG LOGISTICS
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TẠI SAO NÊN CHỌN
VNG LOGISTICS ?
WHY YOU SHOULD CHOOSE VNG LOGISTICS ?
Dịch vụ uy tín, tận tâm Reliable and dedicated service
Khi sử dụng các dịch vụ của VNG LOGISTICS, Quý khách hàng có thể yên tâm tận hưởng các dịch vụ
chất lượng nhất. Chúng tôi giúp giải quyết tất cả các thủ tục phức tạp cùng với các giải pháp tối ưu phù
hợp với từng yêu cầu khác biệt của Quý khách hàng, giúp Quý khách hàng luôn yên tâm tập trung vào
sản xuất và phát triển kinh tế.
When using VNG LOGISTICS’s services, the esteemed customers can be confident to enjoy the best quality
services. We are helping to solve all complicated customs procedures along with optimal solutions tailored
to each customer’s unique requirements, helping the esteemed customers always feel happy to focus on
the production and economic development.
Giải pháp toàn diện Comprehensive solutions
VNG LOGISTICS cung cấp chuỗi giải pháp toàn diện giúp Quý khách hàng thiết lập các hệ thống phân
phối, kho bãi, hoành thành thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa nhanh chóng, đáng tin cậy với chi
phí hiệu quả nhất. Tính năng “Track &Trace” cho phép Quý khách hàng theo dõi chính xác thời gian vận
chuyển của từng lô hàng, trong khi đó, các nhóm dịch vụ hỗ trợ giúp Quý khách hàng luôn có sự chủ
động cần thiết trong các phương án tối ưu phù hợp nhất.
VNG LOGISTICS provides a comprehensive chain of solutions to help esteemed customers establishing
distribution centers and warehouses’ system, completing customs procedures and delivering goods
quickly, reliably with the most efficient cost. The “Track & Trace” feature allows esteemed customers to
accurately track the transit time of each shipment, while the support service teams help esteemed
customers always have the necessary initiative in the most optimal and suitable solutions.
Giá thành cạnh tranh Competitive price
Toàn bộ các giải pháp chất lượng cao của VNG LOGISTICS đều được tối ưu hóa dựa trên nền tảng công nghệ
hiện đại giúp mang đến khả năng vận hành hiệu quả với mức chi phí hợp lý nhất cho Quý khách hàng.

VNG LOGISTICS

All high-quality solutions of VNG LOGISTICS are optimized based on modern technology to bring the
efficient operation at the most competitive cost to the esteemed customers.
Hỗ trợ tức thời Instant support
VNG LOGISTICS cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến giúp duy trì và tăng khả năng kết nối với Quý khách
hàng. Nhờ đó, mọi yêu cầu từ Quý khách hàng luôn được ghi nhận, xử lý và phản hồi một cách nhanh
chóng và hiệu quả nhất.
VNG LOGISTICS provides online support services to maintain and increase connectivity with the esteemed
customers. Thanks to that, all requests from the esteemed customers are always recorded, handled and
responded to quickly and effectively.
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ĐỐI TÁC
KHÁCH HÀNG
PARTNERS
ESTEEMED CUSTOMERS
VNG LOGISTICS hiện có hệ thống đại lý tại hơn 20 nước trên thế giới, đảm bảo kết nối thông suốt hơn nữa vận chuyển
hàng hóa đi và đến giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, đồng thời chúng tôi luôn mở rộng hợp tác lâu dài với
nhiều đối tác hơn nữa trên toàn thế giới để tạo thành mạng lưới vận chuyển đa dạng và chặt chẽ trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, VNG LOGISTICS có hệ thống giao nhận vận chuyển với nhiều đầu kéo và rơ mooc, hệ thống kho bãi
cùng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tốt cho đối tác trong mọi hoạt động giao nhận, vận chuyển quốc
tế và kho bãi phù hợp với từng yêu cầu khác biệt từ Quý khách hàng.

VNG LOGISTICS hiện là đại lý Hải quan được cấp chứng nhận của Tổng cục hải quan, sẽ giúp Quý khách hàng giải
quyết nhanh chóng các vấn đề phức tạp về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như giao nhận hàng hóa đến
tận nơi cho Quý khách hàng trong Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.
Currently, VNG LOGISTICS has agencies in over 20 countries around the world, guaranteed the smooth flow of goods
between Vietnam and countries around the world, in the meanwhile, we are expanding the long-term cooperation
opportunities with more partners all over the world to have greater & more diverse global networks.
In Vietnam, VNG LOGISTICS has a forwarding system with many tractors and trailers, a warehouse system and
experienced human resources that will well support partners in all international shipping, forwarding, and warehousing
activities in accordance with each different requirements from the esteemed customers.

VNG LOGISTICS is currently a certified customs agent of the General Department of Vietnam Customs, will help the

VNG LOGISTICS

esteemed customers quickly to solve all complex problems about import and export procedures, as well as deliver the
goods to their destination in Vietnam as well as all countries around the world.
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VNG LOGISTICS

VNG LOGISTICS COMPANY LIMITED
Head office

: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, No. 72 Le Thanh Ton Str.,

Binh Duong Branch

: No. 350 Nguyen Duc Thuan Str., Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Representative office

: SH.016, Thoi An Apartments, Le Thi Rieng Str., Thoi An Ward, District 12, HCMC.

Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

in District 12
Representative office

: 18K Nguyen Du Str., Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.

in Binh Duong
Tel: 84.2836.200.899

Hotline: 0982.016.399

Email: info@vnglogistics.vn
Website: https://vnglogistics.vn

