
VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN:
SNP Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường 
biển từ phương thức vận tải đường biển đơn thuần đến kết hợp vận 
tải đa phương thức. Khách hàng hoàn toàn tin tưởng với các giải pháp 
chất lượng cao, giá cả cạnh tranh tại bất cứ cảng biển quốc tế nào.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các chuyến tàu quốc tế tập trung kết 
nối về cảng Tân Cảng - Cát Lái (TP.HCM); Cảng Tân Cảng – Cái Mép (Bà 
Rịa – Vũng Tàu), Cảng Tân Cảng – 189 (Hải Phòng); Cảng Tân Cảng – 
Miền Trung (Qui Nhơn)

Chúng tôi cung cấp:
• Tiếp cận dịch vụ của các Hãng tàu tốt nhất trong khu vực và trên 

toàn thế giới
• Giá cả và điều khoản cạnh tranh cho cước tàu biển
• Năng lực chuyên chở đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
• Theo dõi và cập nhật thông tin hàng hóa trong suốt quá trình 

vận chuyển

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ:
Với hơn 200 đầu kéo và hợp tác với các đơn vị vệ tinh lớn, SNP 
Logistics cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ kết nối tại các khu vực 
kinh tế trọng điểm phía Nam, dịch vụ vận tải Bắc – Trung – Nam, dịch 
vụ vận tải xuyên biên giới.

Chúng tôi cung cấp:
• Địa bàn khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, tuyến dịch vụ 

Đồng bằng Sông Cửu Long, tuyến dịch vụ Bắc – Trung – Nam
• Dịch vụ vận tải xuyên biên giới
• Hệ thống theo dõi hành trình hàng hóa theo công nghệ GPS

DỊCH VỤ VẬN TẢI GIAO NHẬN
Vận tải đường biển, đường hàng không và vận tải đa phương thức

VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG:
SNP Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không, đảm bảo tiêu chí về thời gian và giá cả cạnh tranh. Khách 
hàng hoàn toàn yên tâm với sự tận tâm của chúng tôi cho các lô hàng 
chậm trễ cần vận chuyển gấp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên chuyến bay quốc tế tập trung kết nối 
về Sân bay Tân Sơn Nhất (HCM), Sân bay Nội Bài (HN), Sân bay Đà 
Nẵng (ĐN).

Chúng tôi cung cấp:
• Dịch vụ vận chuyển hiệu quả với giá cả cạnh tranh và thời gian 

vận chuyển hợp lý
• Năng lực chuyên chở đảm bảo trên các tuyến chính theo yêu cầu 

của khách hàng
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VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC:
Kết hợp vận chuyển nội địa bằng đường sông, đường bộ, đường sắt 
và đường biển

SNP Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển đa phương thức, tích hợp 
các phương thức vận tải nhằm tạo ra giải pháp hiệu quả, linh hoạt 
theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Khách hàng hoàn toàn hài lòng 
với các giải pháp tối ưu hóa, chất lượng dịch vụ đảm bảo và chi phí 
cạnh tranh



 
Ocean freight, air freight and multi-modal transport

OCEAN FREIGHT:
SNP Logistics provides service for ocean transportation from single 
full-container load (FCL) shipments to integrated multi-modal 
transport solutions. We are highly trusted with quality services, 
competitive rates at any ports.

We offer  the services on the international shipping lines that connect 
to Tan Cang – Cat Lai Terminal (HCMC); Tan Cang – Cai Mep Terminal 
(Ba Ria – Vung Tau); Tan Cang – 189 (Hai Phong); Tan Cang – Central 
Vietnam (Qui Nhon)

We provide:
• Access to the best services from Shipping Lines in the region and 

in the world
• The most competitive rates and the best terms and conditions
• Capacity and space available base on customers’ requirement
• Update cargo  information during its route

INLAND TRUCKING SERVICE:
SNP Logistics has more than 200 trailers and large outsourcing 
service. We provide inland trucking service connecting from 
Southern Key Economic zone, or North – Central – South service, 
cross border service.

We provide:
• Inland trucking service at the Southern Key Economic Zone, 

Mekong Delta, and North – Central – South
• Cross border service
• Transport management system by GPS

AIR FREIGHT:
SNP Logistics provides service for air freight with warranty time and 
competitive rate. We gain our trust and reputation from our strict 
commitment to urgent shipment.

We have services on the international flights that connect to Tan 
Son Nhat Airport (HCMC); Noi Bai Airport (Ha Noi); Da Nang Airport 
(Da Nang)

We provide:
• Effective services with competitive rates and acceptable transit 

time
• Capacity and space available for the main route base on 

customers’ requirement
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FREIGHT FORWARDING

MULTI-MODAL TRANSPORT
Combine inland transport with water-way, road-way; rail-way and 
sea-way

SNP Logistics provides the best services  for multi-transport with the 
most effective and flexible solutions as customers’ requirement. Our 
customers are happy with the solutions we offer, our quality service 
and competitive rates.



SNP Logistics phát triển dịch vụ kho vận và phân phối là một trong những hoạt động kinh 
doanh có thế mạnh, với tổng diện tích kho hàng hơn 444.000 m2 kho tại các khu vực kinh 
tế trọng điểm của Việt Nam tập trung tại phía Nam đặt tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, và đến khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, khu vực miền Bắc tại Hải Phòng.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng theo yêu cầu của khách hàng:

DỊCH VỤ KHO VẬN
• Dịch vụ gom hàng xuất/ nhập khẩu (CFS)
• Dịch vụ kho ngoại quan, kho mát, kho IMDG theo tiêu chuẩn
• Trung tâm phân phối hàng nhập khẩu/ hàng nội địa.
• Giá trị gia tăng Logistics (VAL): 
- Gía trị gia tăng cho đơn hàng: dán nhãn, đóng gói, đóng gói lại, đóng pallet,…
- Giá trị gia tăng cho dịch vụ: kiểm tra, lấy mẫu, kỹ thuật giám sát chất lượng,…

• Hệ thống theo dõi hàng tồn kho, quản lý hàng hóa theo mã vạch
• Tích hợp thông tin và truyền dữ liệu điện tử qua mạng

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
• Phân phối hàng nguyên container hoặc hàng đóng ghép trên toàn quốc
• Phân phối bằng máy bay, xe container, tàu lửa, tàu nội địa, sà lan, xe tải 
• Dịch vụ vận tải xuyên biên giới
• Hệ thống theo dõi hành trình hàng hóa theo công nghệ GPS

CÁC NGÀNH HÀNG TẬP TRUNG CỦA CHÚNG TÔI:
• Ngành tiêu dùng nhanh (Thực phẩm & Nước giải khát)
• Ngành bán lẻ
• Ngành thời trang
• Ngành  điện tử, máy móc
• Ngành hóa chất
• Ngành nông – lâm – thủy sản
• Hàng dự án 
• Hàng siêu trường – siêu trọng

DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI
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At SNP Logistics, we extend the services for warehousing and distribution as priority. We 
have total over 444.000 m2 of warehouse at the key economic zone which locate on the 
South of Vietnam, HCMC, Binh Duong, Dong Nai then expand to the Central, Da Nang 
and to the North, Hai Phong.

We provide a di�erent range of services based on customers’ requirement:

WAREHOUSING SERVICE:
• Import/ Export consolidation (CFS)
• Bonded Warehouse, Temperature Controlled Warehouse, IMDG Warehouse as 

standard
• Import/ Export Distribution Centers
• Value Added Logistics:

- Value Added Shipment: labeling, packing and re-packing, ect.
- Value Added Service: testing, sampling, technical quality control, ect.

• Inventory management and barcode management
• EDI interface

DISTRIBUTION SERVICE:
• Delivery FCL and LCL nationwide
• Delivery by air flight, trailer container, rail, domestic vessel, barge, truck
• Cross border transport
• Transport management system by GPS

OUR CORE INDUSTRIES:
• FMCG (Food & Beverage)
• Retail
• Fashion
• Electronics, machinery
• Chemicals
• Agriculture – Forestry – Fishery
• Project
• OOG

WAREHOUSING AND DISTRIBUTION
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SNP Logistics cung cấp các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng theo trọn khâu hoặc theo 
từng phần theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tư vấn, thiết kế và quản lý chuỗi từ 
khâu lập kế hoạch, sắp xếp quy trình chuyên chở, phân phối tại các điểm nhận hàng. 
Chúng tôi quản lý chuỗi cung ứng bằng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, với 
thông tin của các Hãng tàu, Cảng biển, Cảng Hàng không, Hải quan và hệ thống 
phương tiện vận tải kết nối. Khách hàng được đảm bảo với thông tin nhanh chóng, 
đáng tin cậy

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG
• Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và được trang bị các kiến thức 

chuyên môn cần thiết
• Hoàn thiện và phát triển dần các quy trình theo phương thức tinh gọn, hiệu quả
• Tiêu chuẩn hóa các quy trình thực hiện
• Cung cấp chuỗi logistics hoàn thiện trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ  3PLs

QUẢN LÝ CHUỖI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
• Quản lý nhà máy
• Quản lý đơn vị vận tải
• Quản lý chứng từ
• Quản lý đơn hàng
• Quản lý hóa đơn thanh toán
• Phối hợp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu theo Incoterm 2010

QUẢN LÝ THÔNG TIN
• Tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến theo dõi thông tin hàng hóa từ điểm bắt đầu 

đến điểm kết thúc
• Hệ thống đặt hàng và nhận chứng từ trực tiếp trên mạng
• Hệ thống quét mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử

DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Đường Không

Đường Biển

Cửa Hàng

Nhà Máy

Chứng từ Chứng từ Chứng từ Chứng từ

Kho Trung tâm phân phối
Cảng Cảng

Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
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SNP Logistics provides the supply chain management door-to-door or requirement 
partly. We consult, design and manage our transport process to your final destination. 
We manage supply chain through integrated EDI with Shipping Lines, Seaport, 
Airport, Customs and trucking system. Our customers are kept informed during the 
transportation process.

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT:
• We pride ourselves with our experience, well-trained and enthusiastic customer 

service team 
• Improve and develop an effective procedures 
• Standardise the procedures
• Provide completed supply chain as of 3PLs

IMPORT AND EXPORT FLOW MANAGEMENT
• Vendor management
• Carrier management
• Order management
• Document management
• Invoice management
• Export and Import Coordination base on Incoterm 2010

INFORMATION MANAGEMENT
• Integrate the updated information system to track from the beginning to the end.
• Online Booking and Documentation
• Barcode management and EDI

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Managing import and export �ows

Airway

Ocean

Shop

Factory

Document Document Document Document

CFS DC
Port Port
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SNP Logistics cung cấp dịch vụ thủ tục Hải quan với kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu 
các đặc thù của việc thông quan, và điểm khác biệt của thông lệ Hải quan Quốc tế. 
Khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi để chúng tôi đảm nhận dịch vụ thủ tục Hải quan. 
Ngoài ra, chúng tôi còn là chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm cho các thủ tục giao 
nhận hàng hóa, tư vấn giải pháp công nghệ quản lý hàng hóa, Depot, Cảng biển.

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN:
• Thủ tục khai thuê, kiểm hóa, thông quan đảm bảo đúng tiến độ thời gian
• Thủ tục hoàn thuế
• Thủ tục Hải quan tại các cửa khẩu xuyên biên giới

DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7
• Dịch vụ tư vấn các giải pháp Logistics và hỗ trợ thủ tục giao nhận hàng hóa
• Dịch vụ đăng ký lấy hàng theo lô tại Cảng biển
• Cung cấp giải pháp truyền dữ liệu điện tử
• Tư vấn và cung cấp các phần mềm chuyên cho quản lý kho hàng, Depot và 

Cảng biển

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN 
VÀ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Dịch vụ khai báo hải quan, bảo hiểm hàng hóa, chứng từ thương mại và 
vận chuyển nội địa
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Customs clearance, cargo insurance, trade documentation and inland 
transportation

SNP Logistics provides Customs Services with knowledge, experience and an 
understanding of the specific requirement of Customs Clearance and the difference of 
the common rules of International Customs. Besides, we offer consultant in delivery and 
receiving procedure; solutions for cargos, Depot, Seaport management.

CUSTOMS SERVICES:
• Tax – declaration, inspection, clearance within schedule
• Tax Refund
• Customs at cross borders

SUPPORTING AND CONSULTING:
• Customer Service 24/7
• Consulting Logistics solution and Supporting for delivery and receiving cargo
• Register to receive containers at Seaport
• EDI Solution
• Consult and provide softwares for Warehouse, Depot and Seaport management

CUSTOMS SERVICES AND 
VALUE ADDED LOGISTICS

Inland Haulage
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