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     Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp, Quý Khách hàng! 
 

Công ty TNHH Giao nhận thương mại Trường Giang (Truong Giang Forwarding 

Trading Co., Ltd) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp, Khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc 

quý Doanh nghiệp, khách hàng ngày càng phát triển và thịnh vượng. Trường Giang xin chân 

thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp, Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi.  

  

I/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 

Công ty TNHH Giao nhận thương mại Trường Giang, tên giao dịch Truong Giang Forwarding 

Trading Co., Ltd hoạt  động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá 

trong nước và quốc tế. 

Với 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Giao nhận vận tải Quốc tế và nội địa,  

Trường Giang có bề dày kinh nghiệm và có thế mạnh về giao nhận cả hàng Nhập khẩu và Xuất 

khẩu đến và đi bất kỳ nước nào trên thế giới.  
 

Mục tiêu của công ty là đưa ra giải pháp tối ưu, hiệu quả đến khách hàng, tạo sự khác biệt và 

giữ chữ tín trong từng dịch vụ. 

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, được đào tạo có hệ thống và mạng lưới đại lý trên 

toàn thế giới, Trường Giang đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, bao gồm: 

  �       Dịch vụ vận chuyển và giao nhận đường không, đường biển 

� Dịch vụ tư vấn và khai thuê hải quan 

� Dịch vụ logistics, vận tải giao nhận nội địa 

�       Dịch vụ giao nhận hàng tại cửa (door – to – door) 

�       Dịch vụ vận tải đa phương thức 

�       Dịch vụ khai thác, đóng gói, kiểm đếm hàng hoá 

�       Dịch vụ di chuyển, lắp đặt 

�       Đại lý đường không, đường biển 

Trường Giang hợp tác và có mối quan hệ chặt chẽ với các hãng tàu lớn như K-Line, NYK, SITC, 

Sinotrans, APL, Yangming, MCC…; các hãng hàng không VN, CX, CI, SQ, BR….Công ty có hệ 



thống đại lý với hơn 100 nước trên thế giới, mạng lưới này ngày càng được cải thiện, phát triển 

và sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu gửi hàng của các khách hàng.  

Thế mạnh của Trường Giang là tạo ra sự khác biệt, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Sự yên tâm của khách hàng chính là sự 

thành công của công ty. 
 

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: P42, Số 10 Thái Thịnh II, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84.4.6275 7369/ 6266 3196 

Fax: 84.4. 6275 7337 

Email: info@truonggianglogistics.com.vn 

Website: http:// www.truonggianglogistics.com.vn 

Văn phòng đại diện tại Hải Phòng: 

Điạ chỉ: P302, số 282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện thoại: 84.313.769 635 

Fax: 84.313.796 088 

II. DỊCH VỤ 

1. DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG KHÔNG 

Là đối tác quan trọng của các hãng hàng không trong nước và quốc tế, Trường Giang có điều kiện 

cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất từ Việt Nam đi các nước. 
 

Trường Giang cung cấp các dịch vụ giao nhận đường không sau: 

• Giao nhận vận tải đường không từ sân bay đến sân bay  

• Giao nhận vận chuyển trọn gói  

• Dịch vụ tư vấn, thông quan hàng hoá  

• Vận chuyển kết hợp đường không và đường biển  

• Dịch vụ hỗ trợ: bảo hiểm hàng hoá, cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ, giấy kiểm dịch động 

thực vật, đóng kiện gỗ, hun trùng….  

 

2. DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

Trường Giang cam kết cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển đường biển đa dạng với chất lượng 

dịch vụ và giá cả tốt nhất.  
 

Trường Giang cung cấp các dịch vụ chủ yếu sau: 

•         Dịch vụ hàng nguyên công (FCL), hàng lẻ (LCL) 

•         Dịch vụ giao nhận trọn gói 

•         Dịch vụ giao nhận tại cửa (door- to- door) 

•         Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gửi hàng xuất nguyên công FCL và hàng lẻ từ Việt 

Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại  



•         Dịch vụ chia lẻ hàng nhập khẩu 

•         Cung cấp dịch vụ hàng nhập từ các nơi trên thế giới về Việt Nam (thế mạnh là các thị 

trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malay, Thailand, Ý, Đức, Mỹ) 

•         Môi giới bảo hiểm hàng hoá 

•         Các dịch vụ hỗ trợ: 

-          Giao nhận hàng theo điều kiện EXWORK, DDU/DDP 

-          Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá 

 

3. DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KHAI THUÊ HẢI QUAN 

Thông quan hàng hoá, đặc biệt là thông quan hàng nhập khẩu luôn là vấn đề các doanh nghiệp 

quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, mục tiêu của Trường Giang là cung cấp 

các dịch vụ trọn gói “package”.   

Trường Giang cung cấp các loại hình dịch vụ sau: 

• Tư vấn thủ tục hải quan đối với các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc các loại hình: 

kinh doanh, phi mậu dịch, tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập, sản xuất xuất khẩu, gia 

công, đầu tư, hàng hoá tạo tải sản cố định, hàng trong khu chế xuất…  

• Tư vấn khai báo hải quan, tra cứu, tính thuế, áp mã và các chính sách thuế liên quan  

• Thông quan hàng hoá  

• Tư vấn mua bảo hiểm hàng hoá…  

4. DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI, KIỂM ĐẾM HÀNG HÓA, DI CHUYỂN, LẮP ĐẶT  

Công ty có đội ngũ nhân viên chuyên thi công, lắp đặt các loại máy móc theo dây chuyền. Các dịch 

vụ trọn gói gồm: 

-          Dỡ hàng 

-          Phá kiện 

-          Di chuyển  

-          Lắp đặt 

-          Căn chỉnh 

-  Đóng gói, kiểm đếm hàng hóa 


