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Chi nhánh Hà Nội 

Số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

(+84) 2437 756 727 

Chi nhánh Hồ Chí Minh

36 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(+84) 2743 739 245

Hanoi Branch

No. 105 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi

(+84) 2437 756 727 

Ho Chi Minh Branch

No. 36 Mai Chi Tho, An Phu, Thu Duc, Ho Chi Minh

(+84) 2743 739 245

Chi nhánh / Headquaters and Branches

Dịch vụ vận tải đường bộ

Không chỉ đơn thuần là dịch vụ vận tải 
hàng hóa! Đối với chúng tôi vận 
chuyển hàng hóa là cả 1 quá trình trao 
trọn niềm tin đến khách hàng. Dịch vụ 
Vận Tải Vinabridge cung cấp dịch vụ 
tuân theo 3 tiêu chí: Nhanh chóng – An 
Toàn – Tận Tâm.

Road transport service

More than just a freight service! For us, 
freight is a process of giving full trust to 
customers. Vinabridge Transport 
Service provides services according to 
3 criteria: Fast - Safe - Dedication.

Dịch vụ khai thác kho CFS

Diện tích: 1.440 m2
Vị trí: 308 đường Lê Chân, Quận Ngô 
Quyền, Hải Phòng
Hệ thống Dock – Leveler hiện đại, được 
trang bị hệ thống Racking tiên tiến, xe 
nâng, hệ thống chiếu sáng, Camera 
quan sát.

CFS service

Area: 1,440 m2
Location: 308 Le Chan Street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong
Modern Dock - Leveler system, 
equipped with advanced Racking 
system, forklift, lighting system, CCTV.

Customs clearance services

We provide a full service package from 
international shipping, customs 
declaration, customs clearance s, 
domestic transportation to door-to-door 
delivery.

Dịch vụ khai báo Hải quan

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ 
các khâu vận chuyển quốc tế, khai báo 
hải quan, làm thủ tục hải quan để 
thông quan tờ khai, vận chuyển nội địa 
để giao hàng tận nơi.

Khai thác bãi Container

Diện tích: 46.000 m2
Vị trí: KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 
2, Quận Hải An, Hải Phòng.
Kinh doanh, khai thác bãi container.
Cung cấp các dịch vụ lưu container, 
nâng- hạ container hàng và rỗng.
Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, vệ sinh 
và các dịch vụ khác liên quan đến 
container.

Container yard exploitation

Area: 46,000 m2
Location: Dinh Vu Industrial Park, Dong 
Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong.
Trading and exploiting container yards.
Providing container storage services, 
lifting and lowering of cargo and 
empty containers.
Providing repair, cleaning and other 
services related to containers.

Dịch vụ / Services



Kính gửi Quý khách hàng và đối tác thân mến,
Thay mặt Công ty TNHH Khai thác 
Container Việt Nam (Vinabridge Ltd.) xin gửi 
tới Quý Khách hàng và Đối tác lời chúc sức 
khỏe, thành công và thịnh vượng.

Thành lập từ năm 1995, Vinabridge là công ty 
chuyên cung cấp những giải pháp vận chuyển 
và dịch vụ hậu cần đa dạng, đáng tin cậy và 
đầy linh hoạt. 

“Tạo ra các giải pháp logistics tổng thể đáp ứng 
mọi yêu cầu từ khách hàng” đây chính là lời 
khẳng định chắc chắn của Vinabridge. Chúng 
tôi liên tục mở rộng, nâng cao chất lượng của 
hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị, 
nguồn nhân lực và quy trình phục vụ để tối ưu 
hóa hiệu quả cho khách hàng.

Vinabridge hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự 
quan tâm và cơ hội hợp tác cùng Quý vị trên 
chặng đường phía trước. 

Trân trọng, 
Tổng Giám đốc Công ty

Dear beloved Customers and Partners,
On behalf of Vietnam Container Operation 
Limited Company (Vinabridge Ltd.), I would like 
to send my best wishes to our valued customers 
and partners for health, success, and prosperity.

Established in 1995, Vinabridge is a company 
specializing in providing diversified, reliable, 
and flexible transportation and logistics 
solutions.

“Creating overall logistics solutions to meet 
all requirements from customers” is the firm 
affirmation of Vinabridge. We continuously 
expand and improve the quality of our 
facilities, vehicles, equipment, human 
resources, and service processes to optimize 
efficiency for our customers.

Vinabridge hopes to continue to receive your 
attention and opportunities to cooperate with 
you on the road ahead.

Best regard,
General Director

Thư ngỏ
Open letter

Tạo ra các giải pháp logistics tổng thể
đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng

Creating total logistics solutions to meet
all requirements from customers



Cải tiến / Innovation

Luôn luôn cải tiến chuỗi cung 
ứng dịch vụ.
Always improving the Logistics 
service supply chain.

Hợp tác / Cooperation

Sẵn sàng hợp tác với bất cứ 
đối tác nào.
Ready to cooperate with any 
partner.

Tôn trọng / Respect

Luôn tôn trọng khách hàng, 
nhân viên & đối tác.
Always respect our customers, 
employees & partners.

Chăm sóc / Care

Chăm sóc khách hàng luôn là 
mối quan tâm hàng đầu của 
chúng ta.
Customer care is always our 
top concern.

Trách nhiệm / Responsibility

Luôn có trách nhiệm với những 
dịch vụ mà mình cung cấp.
Always responsible for the 
services we provide.

Giá trị cốt lõi / Core values 

Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tổng thể và 
tích hợp hàng đầu Việt Nam.

Become the leading enterprise providing total and integrated 
logistics services in Vietnam.

Tầm nhìn / Vision

Sứ mệnh / Mission

Tạo ra các giải pháp logistics 
tổng thể đáp ứng mọi yêu cầu 
từ khách hàng.

Create total logistics solutions 
to meet all requirements of 
customers.

Sở hữu, điều hành và khai thác 
những trung tâm logistics 
hàng đầu cả nước. 

Owning, operating, and 
exploiting leading logistics 
centers in the country.



Lấy khách hàng làm trọng tâm 
và đặt quyền lợi khách hàng 
lên cao nhất.

Take the customer as the 
center and put the customer's 
interests first.

Xây dựng đội ngũ nhân viên 
giàu kinh nghiệm, kĩ năng và 
luôn cống hiến hết mình.

Build a team of experienced, 
skilled and dedicated staff.

Nâng cao năng lực cạnh 
tranh, năng suất hoạt động 
cao với chi phí phù hợp cho 
khách hàng.

Improve competitiveness, high 
operational productivity with 
reasonable costs for customers.

Định hướng phát triển /
Development orientation

CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

HẢI PHÒNG
TRỤ SỞ CHÍNH



Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng

Chất lượng dịch vụ và thời gian vận 
chuyển mang tính đảm bảo cao bởi 
hợp đồng đối tác với các Cảng, hãng 
tàu, hàng hàng không lớn, uy tín trên thị 
trường.

Professional and fast service

Service quality and transit time are 
highly guaranteed by partner contracts 
with major and reputable ports, 
shipping lines and airlines in the market.

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, kỹ 
năng trong các lĩnh vực vận tải quốc tế, 
vận chuyển nội địa và xử lý thủ tục Hải 
quan ba miền Bắc – Trung – Nam. 

Experienced staff

A team of experienced and skilled staff 
in the fields of international 
transportation, domestic transportation 
and handling customs procedures in 
the North - Central - South regions.

Công nghệ

Cải tiến và sử dụng hệ thống phần mềm 
quản lý tiên tiến vào trong giám sát 
container, kho CFS, hệ thống điều phối 
vận tải.
 
Technology

Improve and use advanced management 
software system in container monitoring, 
CFS warehouse, transportation 
coordination system.

Lý do chọn chúng tôi
Why us?    



VINABRIDGE LTD.

http://edepot.vinabridge.com.vn

info@vinabridge.com.vn
www.vinabridge.com.vn

VINABRIDGE
DEPOT


