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GIỚI THIỆU VỀ SOTRANS
pHÂN 1

GIỚI THIỆU VỀ SOTRANS

KINH NGHIỆm TRONG NGàNH dịcH Vụ lOGISTIcS.
Năm

CÔNG TY TNHH MTV SOTRANS, tiền 
thân là CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN 

NAM - SOTRANS được thành lập từ 
năm 1975 với hệ thống kho và vận 
chuyển chủ lực của ngành thương 
mại, đến năm 2007 SOTRANS 
chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà 
nước sang Công ty cổ phần và đã 
hoạt động mạnh trong các lĩnh vực 
kho đa chức năng, kinh doanh xăng 
dầu, giao nhận vận tải quốc tế.

SOTRANS hiện đang là một trong 
những công ty hàng đầu trong 
ngành giao nhận vận tải quốc tế, 
giao nhận hàng hóa XNK và dịch 
vụ Kho đa chức năng tại Việt Nam. 
Năm 2010 Công ty phát triển hoạt 
động Cảng thông quan nội địa với 
tổng vốn đầu tư hơn 50 tỉ đồng và 
năm 2017 Công ty đầu tư hơn 100 
tỉ đồng xây dựng Kho SOTRANS Phú 
Mỹ nhằm hoàn thiện chuỗi dịch vụ 
logistics vốn đã được khẳng định 
qua uy tín thương hiệu SOTRANS 
trên thị trường. Trong tương lai 
Công ty sẽ tiếp tục phát triển đa 
ngành với các hoạt động đầu tư 
cảng, trung tâm phân phối, hậu cần, 
tiếp vận, trung tâm thương mại, 
khách sạn, văn phòng phức hợp 

(theo qui hoạch của thành phố và 
các tỉnh).

SOTRANS hiện có 4 khối và các bộ 
phận kinh doanh hoạt động trong 
các lĩnh vực giao nhận vận tải quốc 
tế, nội địa, kho đa chức năng, cảng. 
Công ty có hệ thống đại lý tại hơn 
100 quốc gia trên thế giới, trong đó 
tập trung vào các thị trường lớn như 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU… Với hệ 
thống đại lý mạnh ở các cảng lớn 
trên thế giới, có quan hệ mật thiết 
với các hãng tàu uy tín, các dịch vụ 
của công ty luôn đảm bảo đúng lịch 
trình với giá cước phù hợp, đáp ứng 
yêu cầu riêng của từng khách hàng.

Kinh doanh kho hiện là thế mạnh 
của SOTRANS với hệ thống kho 
ngoại quan và kho chứa hàng đa 
chức năng với hơn 45 năm kinh 
nghiệm. Hệ thống kho của SOTRANS 
hiện có hơn 230.000 m2, nằm tại 
trung tâm TP. HCM, các khu vực lân 
cận và các khu công nghiệp tiếp 
giáp với sông Sài Gòn thuận tiện 
cho việc vận chuyển hàng hóa bằng 
đường bộ lẫn đường sông.

SOTRANS được Hải quan TP.HCM 

công nhận là đại lý hải quan mẫu 
đầu tiên tại Việt Nam. Việc công 
nhận này cùng với chứng nhận đại 
lý hải quan điện tử do Hải quan 
TP.HCM cấp trước đó, SOTRANS có 
thể thay mặt chủ hàng ký tên, đóng 
dấu trên tờ khai hải quan, giải quyết 
các vấn đề phát sinh, giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí thông quan 
hàng hóa cho khách hàng. Điều 
đó khẳng định tính chuyên nghiệp 
và trách nhiệm của SOTRANS trong 
dịch vụ khai báo hải quan.

Các dịch vụ của SOTRANS được bảo 
hiểm trách nhiệm toàn phần, góp 
phần hạn chế rủi ro cho khách hàng 
khi sự cố xảy ra. Thông tin về hàng 
hóa thường xuyên được cập nhật, 
với những khách hàng lớn, công 
ty cử cán bộ thường xuyên có mặt 
tại văn phòng của khách để giải 
quyết ngay nhu cầu mới phát sinh, 
được khách hàng tin cậy và đánh 
giá cao. SOTRANS đã được các tập 
đoàn đa quốc gia như Scavi, Cargil, 
Holcim, Uni-President, PepsiCo, 
Samsung, P&G, Colgate-Palmolive, 
FrieslandCampina, Texhong.. lựa 
chọn là nhà cung ứng dịch vụ giao 
nhận tại thị trường Việt Nam. 
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mÔ HÌNH QUẢN TRị Đồ THị TăNG TRưởNG

dOANH THU Năm 2020

Tỉ
ĐồNG

Trong nhiều năm qua, mức 
tăng trưởng doanh thu của 

SOTRANS luôn đạt khoảng 30% và 
tăng đều trong suốt 7 năm gần 
đây nhất. Điều đó cho thấy sự ổn 
định trong tăng trưởng và phát 
triển của SOTRANS.

SOTRANS cũng là một trong 
những đơn vị có thu nhập bình 
quân của CB CNV cao nhất trong 
lĩnh vực kho bãi, vận tải, giao 
nhận tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng 
và Việt Nam nói chung.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TIỂU BAN KIỂM TOÁN

PHÒNG CHỨC NĂNG CÁC CÔNG TY CON

PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHÒNG QUẢN TRỊ 
NGUỒN NHÂN LỰC

CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC 
VIETRANSTIMEX

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS

TỔNG CÔNG TY CP
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH MTV
SOTRANS LOGISTICS

CÔNG TY CP
CẢNG MIỀN NAM

CÔNG TY CP ĐÓNG MỚI
VÀ SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY

CẦN THƠ

CÔNG TY CP XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CP DV XÂY DỰNG
VÀ CƠ KHÍ ĐƯỜNG THỦY 

MIỀN NAM
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STT TÊN CÔNG TY
VỐN ĐIỀU LỆ THỰC GÓP, 
TỶ LỆ SỞ HỮU

LĨNH VỰC  KINH DOANH ĐỊA CHỈ

1 CÔNG TY TNHH MTV
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
SOTRANS (SII).

Vốn điều lệ 901 tỷ đồng. 
SOTRANS nắm giữ 100% 
vốn điều lệ

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, kho 
bãi và lưu giữ hàng hóa; xây dựng nhà các loại; 
xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 
xây dựng công trình công ích; phá dỡ; san lấp 
mặt bằng; hoạt động xây dựng chuyên dụng 
khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 
đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 
hoạt động xây dựng công trình chuyên dụng 
khác; Hoàn thiện công trình xây dựng…

1B Hoàng Diệu,
Phường 13,
Quận 4, TP.HCM

2 CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX.

Vốn điều lệ hơn 209 tỷ 
đồng. SOTRANS nắm giữ 
93,17% vốn điều lệ

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải 
đường bộ, đường sắt, đường thủy, cho thuê kho 
bãi, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải.

1B Hoàng Diệu,
Phường 13,
Quận 4, TP.HCM

3 CÔNG TY TNHH MTV
SOTRANS LOGISTICS.

Vốn điều lệ 91,3 tỷ đồng. 
SOTRANS nắm giữ 100% 
vốn điều lệ

Cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa đường 
thủy nội địa, kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà 
xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận 
hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải bằng đường 
hàng không, đường biển, đường bộ, đường 
sắt, vận tải đa phương thức; đại lý tàu biển, 
môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ hải 
quan; trung tâm phân phối (logistics center), 
dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển 
tải hàng hóa.

1B Hoàng Diệu,
Phường 13,
Quận 4, TP.HCM

4 CÔNG TY CP
CẢNG MIỀN NAM.

Vốn điều lệ 20 tỷ đồng. 
SOTRANS nắm giữ 100% 
vốn điều lệ.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới  cảng 
thông quan nội địa, vận tải.

9 Xa lộ Hà Nội,
P. Trường Thọ,
Quận Thủ Đức

STT TÊN CÔNG TY
VỐN ĐIỀU LỆ THỰC GÓP, 
TỶ LỆ SỞ HỮU

LĨNH VỰC  KINH DOANH ĐỊA CHỈ

5 TỔNG CÔNG TY CP 
ĐƯỜNG SÔNG
MIỀN NAM.

Vốn điều lệ 671 tỷ 
đồng. SOTRANS nắm giữ 
93,34% vốn điều lệ.

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; vận 
tải hàng hóa bằng container; đại lý vận tải; 
cung cấp hoạt động kho bãi (kể cả kinh doanh 
kho bãi ICD, cảng cạn); cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường thủy; 
dịch vụ bốc xếp hàng hóa, cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ khác liên quan đến vận tải; đóng tàu và cấu 
kiện nổi; sửa chữa tàu thuyền; chuẩn bị mặt 
bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng; kinh doanh 
bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; 
cung ứng và quản lý nguồn lao động; và đại lý 
kinh doanh dầu và dầu nhờn.

298 Huỳnh Tấn Phát,
P. Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP.HCM

6 CÔNG TY CP XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH (ECCO).

SOTRANS nắm giữ 
80,41% vốn điều lệ.

Xây dựng các công trình dân dụng 202 Lê Lai,
P. Bến Thành,
Quận 1, TP.HCM

7 CÔNG TY CP ĐÓNG 
MỚI
VÀ SỬA CHỮA
PHƯƠNG TIỆN THỦY
CẦN THƠ

SOTRANS nắm giữ 
65,34% vốn điều lệ.

Cung cấp các dịch vụ đóng tàu và các cấu kiện 
nổi

77B Trần Phú,
P. Cái Khế,
Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ.

8 CÔNG TY CP DỊCH VỤ
XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ
ĐƯỜNG THỦY
MIỀN NAM
(“SOWATMES”)

SOTRANS nắm giữ 
47,60% vốn điều lệ.

Xây dựng các công trình dân dụng 59 Phạm Ngọc Thạch,
Quận 3, TP.HCM
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STT TÊN CÔNG TY
VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ SỞ 
HỮU

LĨNH VỰC  KINH DOANH ĐỊA CHỈ

1 CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN BẤT 
ĐỘNG SẢN THE PIER.

Công ty sở hữu 50% vốn 
chủ sở hữu của The Pier.

Kinh doanh Bất Động Sản. Phòng 1606, Lầu 16, 
tòa nhà Sailing, số 111A 
Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, 
TP.HCM

2 CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
SORECO.

Công ty sở hữu 50% vốn 
chủ sở hữu của SORECO.

Kinh doanh Bất Động Sản. Tầng 16, tòa nhà Sailing, 
số 111A Pasteur,
P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

3 CÔNG TY LIÊN DOANH 
PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN 
SỐ 1 (VICT).

Công ty nắm giữ 37% 
quyền biểu quyết gián 
tiếp tại VICT.

Kinh doanh khu cảng container 
tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 
7, TP.HCM và kinh doanh dịch vụ 
giao nhận hàng hóa và vận chuyển 
container bằng đường bộ cho các 
khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ 
cảng container.

Đường A5, Khu phố 5,
P. Tân Thuận Đông,
Quận 7, TP.HCM

4 CÔNG TY CP DV TỔNG 
HỢP ĐƯỜNG THỦY 
MIỀN NAM (SOWAT-
COSER).

Công ty nắm giữ 26.27% 
quyền biểu quyết gián 
tiếp tại SOWATCOSER.

Cung cấp các hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ khác liên quan đến vận tải.

38 Tôn Thất Thuyết, 
Phường 15, Quận 4, 
TP.HCM

5 CÔNG TY CP XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 
VÀ THƯƠNG MẠI 747 
(SOWATCO-ECO 747).

Công ty nắm giữ 49% 
quyền biểu quyết gián 
tiếp tại SOWATCO-ECO 747.

Xây dựng công trình đường sắt và 
đường bộ.

161/1 Trường Chinh, 
Thành phố Vinh,
Tỉnh Nghệ An.

6 CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẢNG ĐỒNG NAI.

Công ty nắm giữ 20,25% 
quyền biểu quyết gián 
tiếp tại Cảng Đồng Nai.

Cung cấp các dịch vụ cảng, vận tải. 1B Đường D3, Long Bình 
Tân, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai

dANH SÁcH cÁc cÔNG TY lIÊN dOANH, lIÊN KẾT

MụC TIÊU TĂNG TRƯỞNG:
 2021-2024: tăng trưởng 250%.

MụC TIÊU THƯƠNG HIỆU:
 Thương hiệu SOTRANS là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong 
lĩnh vực logistics.

MụC TIÊU Xã HỘI: 
 Thực hiện đúng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. 
 Đảm bảo thu nhập cho người lao động.
 Chăm lo đời sống, sức khỏe của người lao động. 
 Tham gia bảo vệ môi trường, công tác xã hội phù hợp với hoạt động của công ty.
 Không ngừng phát triển và mở rộng hệ thống, tạo nhiều việc làm, góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội.

MụC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

 Với việc đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, SOTRANS đã triển khai hoàn 
thiện hệ thống VoIP phone, Video Conference, kết nối mạng lưới văn phòng SOTRANS 
trên toàn quốc.

 Bên cạnh các phần mềm quản lý doanh nghiêp, SOTRANS áp dụng phần mềm quản 
lý vận chuyển TMS, GoSmartLog…, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, 
đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng hiệu quả kinh doanh.

 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống phần mềm ERP đưa vào ứng dụng để nâng cao hiệu quả 
quản trị doanh nghiệp.

MụC TIÊU TỔ CHỨC, CƠ CấU:

 Xây dựng tổ chức và hoạt động bền vững với cơ cấu tổ chức phù hợp, đội ngũ nhân sự 
kế thừa, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, bền vững và thân 
thiện với môi trường.

 Thực hiện tái cơ cấu tài sản nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, đồng 
thời tập trung đầu tư vào các tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, 
phù hợp với chiến lược lâu dài của Công ty. 

cÁc mục TIÊU cHỦ YẾU cỦA cÔNG TY
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Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là quá trình theo dõi hàng hóa thông qua việc 
thống kê và điều khiển từ khâu cung cấp hàng, bổ sung nguyên vật liệu, đến 

khâu bán lẻ, hay nói cách khác là quá trình điều hành và quản lý sự lưu thông 
hàng hóa. Xu hướng tiến tới việc giao hàng đúng lúc, kết hợp với các khuyến mãi 
hấp dẫn để tiếp cận các nguồn cung ứng tốt nhất khiến cho chuỗi cung ứng nào 
cũng chứa đầy rủi ro.

RỦI RO VỀ KINH TẾ:

Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu 
tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự 
báo do những thay đổi trong chính sách thương mại 
của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng 
diễn biến phức tạp.

Năm 2019, kinh tế trong nước cơ bản ổn định; GDP năm 
2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu đặt ra; lạm phát bình 
quân được kiểm soát ở mức thấp 2,01%. 

Các chỉ tiêu có mức tăng trưởng hàng năm cao hơn 
cùng kỳ năm ngoái gồm có GDP, bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá). Kim ngạch xuất khẩu 
của khu vực kinh tế trong nước tăng trưởng 8,4% so 
với năm 2018. 

Với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là các dịch vụ giao 
nhận vận tải quốc tế, kinh doanh kho bãi và giao nhận 

hàng hoá xuất nhập khẩu, kết quả kinh doanh của 
Công ty phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ tăng trưởng của 
nền kinh tế và tình hình hoạt động xuất nhập khẩu ở 
Việt Nam.  

Những thay đổi về chính sách cũng như những biến 
động của nền kinh tế Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến tốc 
độ tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu và gây 
tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó có Công ty Cổ 
phần Kho vận Miền Nam.

RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP:

Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh 
hưởng chung đến toàn ngành. Những thay đổi trong 
chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đều có những 
tác động nhất định đến hoạt động của Công ty.

Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta chưa thật sự 

hoàn chỉnh, còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng 
chéo trong lĩnh vực hành chính nhất là những quy định 
về thủ tục hải quan và các hoạt động liên quan đến xuất 
nhập khẩu. Luật hải quan hiện đã ra đời nhưng cũng 
cần thời gian để hoàn thiện mọi vấn đề trong thực tế. 
Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh 
doanh dịch vụ vận tải của SOTRANS.

RỦI RO ĐặC THù:

Hoạt động logistics chuyên nghiệp đòi hỏi phải tích 
hợp được hàng loạt các dịch vụ vận tải giao nhận thông 
quan hàng hóa xuất nhập khẩu thành một chuỗi liên 
tục để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển trọn gói từ 
nhà sản xuất - vận tải - người tiêu dùng.  Cơ sở hạ tầng 
cho dịch vụ logistics chưa hoàn chỉnh cũng là một trở 
ngại cho hoạt động kinh doanh của các công ty trong 
lĩnh vực này. 

SOTRANS sẽ phải phát triển trên diện rộng các hoạt 

động trong chuỗi dịch vụ logistics từ khâu nguyên liệu 
cho sản xuất đến vận chuyển, lưu kho, tu chỉnh bao gói 
và phân phối đến các điểm bán lẻ cho người tiêu dùng 
để tăng khả năng kiểm soát cũng như phối hợp giữa các 
yếu tố đầu vào cùng kinh nghiệm và hoạt động thực tại 
của Công ty.

RỦI RO KHÁC:

Các rủi ro khác như dịch bệnh Covid-19, các thiên tai, 
dịch họa… do thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả 
kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con 
người và tình hình hoạt động chung của Công ty, đặc 
biệt đối với hoạt động giao nhận vận tải quốc tế. Đây 
là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm 
thiểu. Vì vậy Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời 
thông tin về những diễn biến tình hình thời tiết, lên kế 
hoạch điều hành công việc một cách tối ưu; tham gia 
mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hóa của SOTRANS 
và của khách hàng.
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GIAI ĐOạN THàNH lậP GIAI ĐOạN HộI NHậP GIAI ĐOạN PHÁT TRIểN GIAI ĐOạN cổ PHầN HóA

ĐẾN NAY
Năm 2007, SOTRANS chuyển đổi thành Công ty 
Cổ phần với tên mới là CÔNG TY CỔ PHẦN KHO 
VẬN MIỀN NAM và đoạt giải thưởng Sao vàng 
đất Việt năm 2009. Vào năm 2010, thành lập 
Xí nghiệp GNVT Quốc Tế Tiêu Điểm (SOTRANS 
Focus), Cảng Kho vận (SOTRANS ICD) và Xí 
nghiệp Vật Tư Xăng Dầu (SOTRANS Petrol). 
Nhân kỉ niệm 35 năm thành lập, SOTRANS vinh 
dự đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng 
Nhất và đoạt giải thưởng Thương mại Dịch Vụ.

Hiện nay SOTRANS có đội ngũ trên 380 CB CNV, 
hoạt động trong các lĩnh vực: kinh doanh kho 
bãi, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ giao nhận 
vận tải trong nước và quốc tế, cảng thông 
quan nội địa. Công ty có mạng lưới hoạt động 
cả nước, hệ thống đại lý giao nhận toàn cầu, 
cơ sở vật chất đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng 
với hàng trăm ngàn m2 kho bãi cảng, các thiết 
bị bốc dỡ vận chuyển container và hàng hóa 
hiện đại. SOTRANS đã trở thành thương hiệu 
mạnh trong nước và quốc tế với tốc độ tăng 
trưởng hàng năm từ 20 đến 30%.

Ngày 14 tháng 10 năm 1975, công ty Kho Vận 
Cấp 1 - tiền thân của Công ty CP Kho Vận Miền 
Nam, SOTRANS ngày nay - đã được thành lập 
trên cơ sở tiếp quản Kho Tồn Trữ Thủ Đức và 
Nha chuyển vận/ Nha bảo trì thuộc cơ quan 
tiếp vận trung ương của chính quyền Sài Gòn.

Nhiệm vụ chính của công ty tại thời điểm này 
là các hoạt động kho bãi, vận chuyển nội địa 
các mặt hàng nhu yếu phẩm trên tuyến đường 
Nam - Bắc, tham gia vào quá trình tái thiết đất 
nước sau thời gian chiến tranh, cũng như làm 
các nghĩa vụ quốc tế đối với các nước bạn Lào 
và Campuchia.

Trong thời kỳ này, Công ty là đơn vị đầu ngành 
trong lĩnh vực kho bãi và vận chuyển nội 
thương, với hàng trăm xe tải, hàng ngàn tấn 
phương tiện vận tải ven biển và vận tải đường 
sông. Trong nhiều năm liền, Công ty đã liên 
tục hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước 
về kho bãi, giao nhận, vận chuyển Nam Bắc và 
các nghĩa vụ quốc tế.

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và cơ chế 
quan liêu bao cấp đạ tạo ra không ít khó khăn 
cho công ty trong thời điểm này. Hàng hóa 
thiếu về số lượng và chất lượng, kho hàng để 
trống trong thời gian dài, thị trường vận tải 
trong nước cả đường bộ lẫn đường thủy đều 
sa sút. Công ty phải thanh lý hết các phương 
tiện vận tải: tàu bè, xà lan, đoàn xe tải … và 
tìm kiếm những giải pháp kinh doanh phù 
hợp hơn.

Năm 1990, Công ty thành lập Xí Nghiệp Kinh 
Doanh Thương Mại, hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất và kinh doanh dầu nhờn thương hiệu 
SOLUBE. Đây được thưởng Thương mại Dịch vụ.

Năm 1992 - SOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT 
FORWARDERS bắt đầu đi vào hoạt động, đánh 
dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử 
Công ty. SOTRANS giờ đây đã có hệ thống đại 
lý trên toàn thế giới. Trong giai đoạn này, 
SOTRANS trở thành thành viên của các tổ chức 
như Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam 
(VIFFAS - VLA), Hiệp hội Vận tải Giao nhận quốc 
tế (FIATA).

Năm 2001, hệ thống quản lý chất lượng của 
SOTRANS đã được DNV - một trong những tổ 
chức quản lý chất lượng có uy tín nhất thế 
giới cấp chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. 
Cho đến năm 2005, SOTRANS đã chính thức 
là thành viên của VCCI, VIFFAS - VLA, FIATA và 
IATA. Với chính sách tập trung đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực để đáp ứng những đòi 
hỏi ngày càng khắt khe của thị trường, hiện 
nay tại SOTRANS đã có những Tiến sĩ, Thạc sĩ, 
hàng trăm Cử nhân và hàng chục người vẫn 
đang tiếp tục theo học các chương trình Cao 
học.

SOTRANS cũng tham gia mạnh mẽ vào hoạt 
động cộng đồng: tham gia quỹ vì người nghèo, 
quỹ khuyến học, các công tác từ thiện, chương 
trình “đền ơn đáp nghĩa” phụng dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng… Công ty đã được Nhà 
nước tặng 5 Huân chương Lao động cho tập 
thể, 4 Huân chương Lao động cho cá nhân, 
nhiều cờ thi đua, bằng khen của Bộ Thương 
mại và các ngành các cấp khác. Nhân dịp kỷ 
niệm 30 năm thành lập SOTRANS (14/10/1975 
- 14/10/2005) Công ty vinh dự đón nhận Huân 
chương Lao động hạng 1 của Chủ tịch nước 
trao tặng.
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Trong quá trình hoạt động, 
SOTRANS đã không ngừng 

mở rộng địa bàn kinh doanh, đa 
dạng hóa ngành nghề kinh doanh. 
SOTRANS được tặng nhiều cờ thi đua 
xuất sắc của Bộ Thương mại và Chính 
phủ, đặc biệt SOTRANS được Chủ 
tịch Nước trao tặng Huân chương 
Lao động hạng III năm 2002, Huân 
chương Lao động hạng II năm 2005 

và Huân chương lao động hạng I 
năm 2010. Thương hiệu SOTRANS 
3 năm liền từ năm 2006 đạt giải 
thưởng “Thương hiệu mạnh Việt 
Nam” do thời báo Kinh tế Việt Nam 
phối hợp với Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Thương mại) tổ chức.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên 
SOTRANS cũng đạt được nhiều giải 

thưởng uy tín trong và ngoài nước 
như: Sao Vàng Đất Việt (năm 2009), 
Mai Vàng Hội Nhập (2003), Cúp chất 
lượng Mekong (2003), Bằng khen 
của Bộ Khoa Học Công Nghệ, Thương 
Hiệu Việt, chứng nhận Top 4 trong 
lĩnh vực vận tải hàng không Việt 
Nam do Hiệp hội vận tải hàng không 
quốc tế IATA công nhận và nhiều 
giải thưởng khác.

dOANH NGHIỆP PHÁT TRIểN
xUấT Sắc NHấT VIỆT NAm Năm 2018

TOP

NĂM GIẢI THƯỞNG ĐƠN VỊ TỔ CHỨC / TRAO TặNG

2020 Top 10 Công ty Uy tín ngành Logistics Việt Nam Report

2019 Top 500 Profit Việt Nam Việt Nam Report

2018 Top 50 Việt Nam Best Grow Việt Nam Report

2018 Top 500 FAST Việt Nam Việt Nam Report

2017 Top 500 Fast Việt Nam Việt Nam Report

2016 Top 500 VNR Việt Nam Việt Nam Report

2015 Top 6 Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam

2015 Giải thưởng Doanh nghiệp đạt chỉ số tín nhiệm tốt nhất 2014 Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

2011 Giải thưởng Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2010 Thời báo Kinh tế Việt Nam

2010 Huân chương lao động hạng nhất Chủ tịch nước

2010 Giải thưởng Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2009 Thời báo Kinh tế Việt Nam

NĂM GIẢI THƯỞNG ĐƠN VỊ TỔ CHỨC / TRAO TặNG

2010 Giải thưởng Thương mại Dịch vụ xuất sắc 2009 Bộ Công Thương - Báo Công Thương

2009 Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2009 Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

2009 Giải thưởng Thương mại Dịch vụ xuất sắc 2008 Bộ Công Thương - Báo Công Thương

2009 Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008 Bộ Thương Mại và Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

2008 Giải thưởng Thương mại Dịch vụ xuất sắc 2007 Bộ Công Thương - Báo Công Thương

2008 Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007 Bộ Thương Mại và Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

2007 Cúp vàng thương hiệu mạnh Hepza Expo

2006 Sao Vàng Đất Việt (Solube) Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

2005 Huân chương lao động hạng nhì Chủ tịch nước

2003 Mai Vàng hội nhập Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

2002 Huân chương lao động hạng ba Chủ tịch nước

THàNH TícH ĐạT Được THàNH TícH ĐạT Được
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AIR & SEA ASSOCIATION: 

ASA Network cung cấp hệ thống 
những Công ty giao nhận vận tải 
độc lập được lựa chọn - Các công ty 
logistics & môi giới hải quan, đây 
được xem như là một cơ hội tuyệt 
vời để phát triển kinh doanh với 
các đối tác được thành lập tốt trong 
cùng ngành trên khắp thế giới.

cÁc HIỆP HộI THAm GIA
Và cÁc cHứNG NHậN

cÁc HIỆP HộI THAm GIA
Và cÁc cHứNG NHậN

SOTRANS tham gia đầy đủ các hiệp hội ngành nghề
nhằm đảm bảo dịch vụ đạt chuẩn quốc tế khi cung cấp đến khách hàng.

WCA PROjECT:

Tất cả các hội viên trong WCA 
Projects Network đều có hồ sơ 
chứng minh hoạt động liên quan 
đến các dự án thuộc lĩnh vực thương 
mại, quân sự hoặc các dự án thuộc 
hoạt động của chính phủ chủ trì và 
điều này thể hiện sự cam kết hoàn 
toàn trong việc cung cấp cho khách 
hàng cũng như các đối tác những 
dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng 
trong những thời hạn quan trọng.

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 
QUỐC TẾ: 

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc 
tế (International Air Transport 
Association viết tắt IATA) là một 
nhóm nghề nghiệp quốc tế của 
các hãng hàng không có trụ sở tại 
Montreal, Quebec, Canada (nơi ICAO 
ngẫu nhiên cũng đóng trụ sở, dù 
đây là cơ quan khác hẳn).

IATA được thành lập tháng 4 năm 
1945, ở La Habana, Cuba. Đây là tổ 
chức kế nhiệm của Hiệp hội Vận 
chuyển Hàng không Quốc tế (tên 
tiếng Anh: International Air Traffic 
Association) được thành lập ở Den 
Haag năm 1919, năm có dịch vụ 
theo lịch trình quốc tế đầu tiên. 
Vào thời điểm thành lập, IATA có 57 
thành viên từ 31 quốc gia, phần lớn 
ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ngày nay, hiệp 
hội này có 270 thành viên từ 140 
quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

HIỆP HỘI GIAO NHẬN VẬN TẢI 
QUỐC TẾ (FIATA): 

FIATA là tên gọi viết tắt từ tiếng 
Pháp của Liên đoàn các Hiệp hội Giao 
nhận Vận tải Quốc tế (Fédération 
Internationale des Associations 
de Transitaires et Assimilés”, tên 
chính thức bằng tiếng Anh là 
“International Federation of Freight 
Forwarders Associations”.

Thành lập vào ngày 31/05/1926 
và liên tục phát triển, trong nhiều 
năm qua FIATA đã trở thành người 
đại diện cho giới cung cấp dịch vụ 
logistics chuyên nghiệp toàn cầu. 
Thành viên của FIATA chủ yếu là các 
Hiệp hội Giao nhận và Logistics của 
các Quốc gia. Hiện tại, Hiệp hội có 
khoảng 40.000 công ty Giao nhận 
và Hậu cần Logistics tại 150 Quốc gia.

CARVRE SEVEN (C7):

Nhiệm vụ của CARVRE SEVEN là tạo 
ra một môi trường thúc đẩy các mối 
quan hệ KINH DOANH thông qua 
MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI giữa các các 
chuyên gia trong ngành logistics 
quốc tế. Mục tiêu của CARVRE SEVEN 
là tạo ra một nền tảng tạo điều kiện 
cho CỘNG TÁC VÀ ĐỒNG HÀNH đồng 
thời tiếp tục cung cấp cho các thành 
viên trong Hiệp hội KIẾN THỨC cho 
các vấn đề về Hậu Cần, Giao nhận và 
Vận chuyển.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH Vụ 
LOGISTICS VIỆT NAM (VLA):

Hiệp hội các doanh nghiệp dịch vụ 
logistics Việt Nam được thành lập 
năm 2016 với tiền thân là Hiệp hội 
Giao nhận Vận tải Việt Nam (VIFFAS).

SOTRANS là
thành viên CARVRE
năm 2017.

SOTRANS là
thành viên ASA 
năm 2015.

SOTRANS là
thành viên VLA 
năm 1996.

SOTRANS là
thành viên WCA 
Projects năm 2018.

SOTRANS là
thành viên FIATA 
năm 1997.

SOTRANS là 
thành viên IATA 
năm 2004. 
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DỊCH Vụ
KHO BãI

 230.000 m2 kho bãi trên 
toàn quốc.

 Hơn 45 năm kinh nghiệm.

GIAO NHẬN
VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

 10 văn phòng trên toàn quốc.

 Đại lý hải quan mẫu đầu tiên tại 
Việt Nam.

DỊCH Vụ CỦA SOTRANS
pHÂN 2

DỊCH Vụ
CONTRACT LOGISTICS

 Quản lý chuỗi dịch vụ logistics
 trọn gói cho khách hàng thông 

qua năng lực hệ thống mạnh mẽ.

GIAO NHẬN
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

 Đại lý tại hơn 100 quốc gia trên 
toàn thế giới.

 Có hợp đồng với hơn 40 hãng tàu, 
hãng hàng không.

KHAI THÁC
CẢNG

 SOTRANS khai thác và tham gia 
quản lý hơn 400.000 m2 cảng 
trên toàn quốc.

dịcH Vụ cỦA SOTRANS

Các dịch vụ của SOTRANS được bảo hiểm trách nhiệm toàn phần, thông 
tin về hàng hóa thường xuyên được cập nhật. Với những khách hàng 

lớn, công ty cử cán bộ thường xuyên có mặt tại văn phòng của khách 
để giải quyết ngay nhu cầu mới phát sinh, được khách hàng tin cậy và 
đánh giá cao. SOTRANS đã được các tập đoàn đa quốc gia như Scavi, 
Cargil, Holcim, Uni-President, PepsiCo, Samsung, P&G, Colgate-Palmolive, 
FrieslandCampina, Texhong… lựa chọn là nhà cung ứng dịch vụ giao nhận 
tại thị trường Việt Nam.

CÁC DỊCH Vụ
CỦA VIETRANSTIMEX

 Vận tải đường bộ.
 Vận tải đường sông.
 Vận tải đường biển.
 Dịch vụ 24/7.
 Vận tải đa phương thức.

CÁC DỊCH Vụ
CỦA SOWATCO

 Vận tải đường thủy.
 Khai thác cảng.
 Cơ khí đóng tàu.

 Dịch vụ hạ thủy (load-out/in).
 Dịch vụ xếp dỡ lắp đặt.
 Kinh doanh kho bãi.
 Cho thuê phương tiện thiết bị.
 Dịch vụ khác.
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Với kinh nghiệm hơn 45 năm và hệ thống kho hơn 
230.000m2 tọa lạc tại các vị trí thuận lợi, chúng tôi 

cam kết cung cấp các dịch vụ thuận lợi nhất cho tất cả 
các loại hàng hóa trong chuỗi logistics của khách hàng.

Vị trí giao thông thuận tiện, phù hợp cho việc lưu trữ, 
phân phối hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất tại TP HCM, 
Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Các tỉnh 
Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ …Đặc biệt các kho tại 
khu vực Thủ Đức, chúng tôi có hệ thống Cảng đường sông 
thuận tiên cho việc phân phối hàng đi khu vực các tỉnh 
bằng đường thủy cũng như lưu trữ và vận chuyển các 
mặt hàng đặc biệt như xi măng, sắt thép, phân bón, hàng 
cồng kềnh khó vận chuyển đường bộ. Cảng đường sông 
còn giúp giải quyết vấn đề ách tách giao thông đường 
bộ hiện nay đảm bảo hàng đến các điểm phân phối của 
khách hàng đúng thời hạn.

 QUẬN 4:
 Kho SOTRANS Bến Súc 5.000m2.

 QUẬN 7:
 Kho gần cầu Phú Mỹ: 5.000 m2, 3.500 m2.

 QUẬN 9: 
 Kho SOTRANS Phước Long (gần ICD Phước Long 1):

 26.000m2. 
 Kho SOTRANS Hiệp Phú (ngã tư Thủ Đức): 

 400m2, 2.400m2, 2.600m2. 
 Kho SOTRANS Ngân Thạnh - Đông Anh (gần KDL

 Suối Tiên): 6.000m2, 3.000m2, 2.500m2.

m2

CUNG CấP CÁC DỊCH Vụ CHUYÊN NGHIỆP:

 Quản lý Xuất - Nhập.
 Kiểm kê.
 Phân phối.
 Xếp dỡ.
 Đóng gói bao bì.
 Quản lý hàng hóa & Báo cáo tồn kho.
 Thủ tục Hải quan.
 Kiểm đếm.
 Vận tải…

KHO bãI TRÊN TOàN QUốc TRONG NGàNH dịcH Vụ KHO bãI
Năm KINH NGHIỆm

HỆ THốNG KHO ĐA dạNG TRÊN TOàN QUốc  THỦ ĐỨC: 
 Kho SOTRANS Thủ Đức (Nội Địa & Kho Ngoại Quan):

 Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, cạnh SOTRANS ICD, 2 x 4.500m2, 
1.500m2, 600m2, 400m2, 650m2.

 Kho SOTRANS Linh Xuân (KCX Linh Xuân): 2.600m2.
 Có trạm cân điện tử 60 tấn tại SOTRANS ICD.

 BÌNH CHÁNH: 
 Kho SOTRANS Hưng Điền: 15.000m2.
 Kho SOTRANS Chợ đệm: 15.000m2.

 BÌNH DƯƠNG:
 Kho Nội Địa & Kho Ngoại Quan (gần KCN Sóng Thần) 
9.000m2, 13.000m2, kho mới xây dựng.

 ĐỒNG NAI:
 Kho SOTRANS Long Bình (Phường Long Bình): 12.000m2, 
kho mới xây dựng năm 2014.

 BÀ RỊA - VũNG TÀU:
 Kho SOTRANS Phú Mỹ với tổng diện tích 50.000m2 kho bãi, 
khánh thành tháng 01/2017, có trạm cân điện tử 80 tấn.

 LONG AN:
 Kho SOTRANS Long An: 9.000m2.

 CẦN THƠ:
 Kho SOTRANS Cần Thơ: 3.000m2.

 HÀ NỘI: 
 Kho SOTRANS Thanh Trì: 1.400m2.
 Kho SOTRANS Long Biên: 2.500m2.
 Kho SOTRANS Ngọc Hồi: 8.500m2.

Ngoài ra chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu về kho cho từng 
địa điểm cụ thể mà khách hàng yêu cầu giúp tối ưu hóa quá 
trình lưu kho, vận chuyển cho khách hàng.

Hàng hóa được bảo hiểm an toàn, phòng cháy chữa cháy 
nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi hàng 
tại các kho hàng của SOTRANS.
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Hệ thống Kho ngoại quan của SOTRANS phối hợp với đối tác đặt tại khu vực Bình Dương có 
thể đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các khu công nghiệp lân cận và TP. HCM.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai báo hải quan và là đại lý hải quan mẫu đầu 
tiên tại Việt Nam, SOTRANS sẽ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong các thủ tục. Đội ngũ nhân 
viên có chứng chỉ hành nghề khai báo hải quan có thể giải quyết tất cả các công việc phát 
sinh liên quan đến nghiệp vụ thông quan giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

KHO NGOạI QUAN
TRUNG Tâm bÌNH dươNG

CÁC ĐỐI TƯợNG HÀNG HÓA CHỦ YẾU:

 Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ 
xuất khẩu.

 Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
 Hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tái 
xuất khẩu.

 Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng 
bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam.

 Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ 
nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa 
phải nộp thuế nhập khẩu.

Kho SOTRANS Long Bình nằm trong Khu công nghiệp Kinh tế Quốc Phòng Long Bình, 
Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có vị trí chiến lược tiếp giáp với các Khu 

công nghiệp lớn như Amata, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Loteco Long Thành…, gần Quốc lộ 51 
thuận tiện vận chuyển hàng hóa đi TP.HCM, Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, cụm cảng nước 
sâu Cái Mép - Thị Vải. Kho SOTRANS Long Bình có một vị trí thuận lợi cho việc lưu trữ và phân 
phối hàng hóa của quý khách hàng.

KHO SOTRANS lONG bÌNH

TỔNG DIỆN TÍCH KHU VỰC: 22.000 m2.

TỔNG DIỆN TÍCH KHO HÀNG: 12.000m2, với 2 nhà kho,
mỗi nhà kho 6.000m2.

 Hệ thống xe nâng hàng giúp nâng hạ hàng hóa thuận lợi.
 Trạm cân tải trọng lớn, giúp kiểm soát tải trọng xe.
 Hệ thống giao thông khu vực kho đảm bảo cho các xe tải 
trọng lớn ra vào kho dễ dàng.

DỊCH Vụ TẠI KHO SOTRANS LONG BÌNH:

 Cho thuê kho chứa hàng hóa các loại.
 Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp: 
 Đóng gói bao bì.
 Xếp dỡ hàng hóa.Quản lý hàng hóa.
 Kiểm đếm.
 Thủ tục hải quan.
 Vận tải.
 Cân điện tử.

VỊ TRÍ KHO SOTRANS LONG BÌNH
Đường Phan Đăng Lưu, Phường Long Bình,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

KHO NGOạI QUAN

m2
TổNG dIỆN TícH

 Hàng hóa từ nước ngoài quá cảnh, lưu kho tại 
Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

LợI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:

 Tư vấn miễn phí về dịch vụ logistics và phương 
án phục vụ cho từng lô hàng, từng khách hàng.

 Cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói từ lưu 
kho, giao nhận, vận chuyển, khai báo hải quan, 
giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm 
chi phí.

 Cung cấp dịch vụ logistics với chất lượng chuẩn 
mực quốc tế.
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m2

KHU VỰc TRUNG Tâm cẢNG bIểN PHíA NAm

VỊ TRÍ CHIẾN LƯợC:

Ngay khu vực trung tâm cảng biển phía Nam 
(Cái Mép - Thị Vải).

Kết nối giao thông đường bộ qua QL 51 đến 
đường cao tốc, đường biển qua hệ thống 
cảng hiện đại nhất Việt Nam.

Trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thuận tiện 
lưu trữ và chu chuyển hàng hóa.

KHOẢNG CÁCH GẦN TUYỆT ĐỐI
ĐẾN CÁC CẢNG:

 Cảng Phú Mỹ: 2,0 km.
 Cảng SP-PSA:  2,5 km.
 Cảng Interflour: 4,0 km.
 Cảng TCIT: 4,2 km.
 Cảng CMIT: 4,5 km.
 Sân bay Long Thành: 40 km.

Dễ DÀNG KẾT NỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

 Kho SOTRANS Phú Mỹ đặt tại vị trí trung tâm nên dễ dàng kết nối 
đến các KCN qua đường nội bộ và Quốc lộ 51.

 Đối với khu vực Cảng Phú Mỹ, Cảng Cái Mép xe di chuyển
 trong đường nội bộ.

 Trung tâm hệ thống Cảng biển số 5.

 Trung tâm Logistics của khu vực.

PHÁP Lý Rõ RÀNG:

 SOTRANS là chủ đầu tư duy nhất hệ thống kho SOTRANS Phú Mỹ. 

 Dự án được Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng tàu cấp giấy chứng 
nhận đầu tư ngày 19/01/2016.

 Thời gian hoạt động của dự án là 32 năm kể từ ngày cấp giấy 
chứng nhận đầu tư.

Hạ TầNG cÔNG NGHIỆP
HOàN cHỉNH !
 

 ĐƯỜNG GIAO THÔNG:
 Đường trung tâm (lộ giới 46m): tổng chiều 

dài 1.500m.

 ĐIỆN - NƯỚC:
 Công suất điện toàn KCN là 2-40 MVA và 2-63 

MVA. Sử dụng nguồn nước ngầm Mỹ Xuân và 
Phú Mỹ với tổng công suất là 40.000m3/ngày 
đêm.

 THÔNG TIN LIÊN LẠC:
 Có hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ.

 XỬ Lý RÁC THẢI - NƯỚC THẢI:
 Khu chứa rác tập trung rộng 7 ha.
 Trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 

2.500 m3/ngày đêm.

 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:
 Có trạm phòng cháy chữa cháy chung cho 

toàn KCN.  Riêng Kho SOTRANS Phú Mỹ có 2 
hệ thống PCCC.

ĐA dạNG cHỦNG lOạI
Và dIỆN TícH !
 

 KHO HÀNG XÁ: 20.000  m2.
 Có thể chia nhỏ ra các diện tích từ 2.000 m2 cho 

đến 12.000  m2.
 Thuận tiện lưu trữ các mặt hàng: Phân bón, thức 

ăn gia súc, nguyên liệu…

 KHO HÀNG BÁCH HÓA: 10.000 m2.
 Thuận tiện cho các mặt hàng bách hóa, hàng rời 

đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của các nhà máy…

 BãI CHỨA HÀNG:
 Rộng rãi, phù hợp các mặt hàng siêu trường, siêu 

trọng, chống mưa, nắng…
 
 SOTRANS với hơn 40 năm kinh nghiệm trong 

hoạt động khai thác kho hàng đảm bảo phục vụ 
khách hàng với chất lượng cao nhất.

cUNG cấP ĐầY ĐỦ
cÁc dịcH Vụ cHUYÊN NGHIỆP !
 

 Lưu trữ, bảo quản hàng hóa.
 Đóng gói bao bì.
 Xếp dỡ.
 Quản lý hàng hóa.
 Kiểm đếm.
 Thủ tục hải quan.
 Vận tải.
 Cân điện tử. 

VỊ TRÍ KHO SOTRANS PHÚ MỸ
Đường 2A, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1,
Huyện Long Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TỔNG DIỆN TÍCH: 50.000  m2.

DIỆN TÍCH KHO HÀNG: 30.000  m2.
 Kho hàng xá: 20.000  m2.
 Kho hàng bách hóa: 10.000 m2.

DIỆN TÍCH CÂY XANH: 20%.

HỆ THỐNG PCCC: 2 hệ thống.

TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ: 80 tấn.
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VỀ VậN cHUYểN HàNG KHÔNG
cỦA VIeTNAm AIRlINeS

VậN cHUYểN ĐườNG bIểN VậN cHUYểN HàNG KHÔNG

Với hệ thống đại lý mạnh trên những khu vực cảng lớn của thế giới, những hợp đồng ký kết với 
các hãng tàu uy tín, SOTRANS cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển với mức giá cạnh tranh. 

Dịch vụ của SOTRANS hạn chế tối đa việc rớt hàng ở cảng đi và các cảng chuyển tải, đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến được các cảng trong nội địa bằng xe tải.

SOTRANS có hợp đồng với hầu hết các hãng tàu lớn trên thế giới như: CMA - CGM, APL, NYK, Hyundai, 
MSC, MOL, Hapag- Lloyd, Evergreen…cùng hệ thống đại lý tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

SOTRANS cung cấp dịch vụ với lịch trình đảm bảo và giá cước phù hợp, đúng theo yêu cầu 
riêng của từng khách hàng. Với đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và 

nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong vận tải hàng không, 
khả năng giữ chỗ ngay cả trong những mùa cao điểm.

CÁC DỊCH Vụ CUNG CấP:

 Đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới với 
tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới như các hãng hàng 
không: Singapore Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines, Japan Airlines, China Airlines, Eva 
Air, Korean Airlines, Asiana Airlines, United Airlines, Lufthansa Airlines, Air France, Cargolux, 
Vietnam Airlines….

 Để khách hàng có nhiều sự lựa chọn, ngoài cách thức vận chuyển hàng hóa thông thường 
bằng đường hàng không, SOTRANS thực hiện dịch vụ vận chuyển đa phương thức kết hợp 
đường biển với đường hàng không, đường hàng không với đường hàng không, trung chuyển 
qua Singapore và Dubai; giúp khách hàng vừa tiết giảm chi phí vừa có được dịch vụ vận 
chuyển nhanh nhất, hiệu quả nhất.

 Về giao nhận, chúng tôi đảm nhận các dịch vụ đa dạng từ kho chủ hàng cho đến sân bay 
hoặc kho của người nhận (airport-airport, door-airport, airport-door, door-door).

ĐạI lý TạI HơN                QUốc GIA
TRÊN THẾ GIỚI

LợI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:

 Tư vấn miễn phí về dịch vụ logistics và phương 
án vận chuyển cho từng lô hàng, từng khách 
hàng.

 Cung cấp dịch vụ vận chuyển đa phương thức và 
các dịch vụ đi kèm trong chuỗi logistics như lưu 
kho, giao nhận, vận chuyển, khai báo hải quan 
giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm chi 
phí.

 Dịch vụ logistics với chất lượng chuẩn mực 
 quốc tế.

ĐIỂM MẠNH:

 Các thị trường mạnh bao gồm: Trung Quốc, Đông 
Nam Á, Ấn Độ, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ và Canada.

 Giá cạnh tranh và thời gian vận chuyển phù hợp 
với nhu cầu khách hàng, luôn gắn với bảo hiểm 
trách nhiệm người vận tải.

CÁC DỊCH Vụ CHỦ YẾU:

 Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và 
nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế 
giới và ngược lại.

 Các thị trường mạnh bao gồm: USA, EUs, JAPAN, ASIA.

 Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng 
thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

 Giá cạnh tranh và thời gian chuyển tải nhanh nhất, luôn gắn 
với bảo hiểm trách nhiệm người vận tải.

 Dịch vụ hàng nguyên Container với giá cạnh tranh và có hỗ 
trợ phí lưu kho.

 Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (door to door services).

 Môi giới bảo hiểm hàng hóa.

 Dịch vụ hàng Công trình và Triển lãm tại Việt Nam và các 
nước khu vực như: LAO, CAMBODIA (Project & Exhibition).

Top



28 29www.sotrans.com.vn
báo cáo thường niên 2020

Vận chuyển đa phương thức (Multimodal transport) 
quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Conbined 

transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít 
nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ 
sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm 
ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để 
giao hàng.

Dịch vụ vận tải đa phương thức kết hợp giữa các phương 
thức vận tải như đường biển - hàng không, hàng không 
- xe lửa - đường bộ… hay kết hợp của tất cả các phương 
thức này một cách thích hợp sao cho vừa bảo đảm thời 
gian vận chuyển nhanh vừa tiết kiệm được tối đa cước 
phí.

Với hệ thống đại lý toàn cầu trên 100 quốc gia, SOTRANS 
có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển tận nơi 
(Door to door) thông qua việc phối hợp nhiều hình thức 
vận tải khác nhau.

Kinh nghiệm và sự kết nối nhuần nhuyễn các phương 

thức vận tải, kết hợp với khả năng đáp ứng vận chuyển 
nội bộ uy tín, chúng tôi đã thực hiện những lô hàng, dự 
án với đòi hỏi khắt khe của nhiều công ty đa quốc gia. 

CÁC DỊCH Vụ CUNG CấP:

 Dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường 
biển và vận tải đa phương thức từ Việt Nam đi mọi 
nơi trên thế giới và ngược lại.

 Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên Container và hàng 
lẻ với giá cạnh tranh và có hỗ trợ phí lưu kho.

 Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (door to door 
services).

 Môi giới bảo hiểm hàng hóa.

 Dịch vụ vận chuyển hàng Công trình và Triển lãm tại 
Việt Nam và các nước khu vực như: Lào, Campuchia 
(Project & Exhibition).

Vận tải đường bộ xuyên biên giới có thể 
giúp các doanh nghiệp vận chuyển hàng 

hóa nhanh hơn đường biển, và tiết kiệm chi 
phí hơn so với đường hàng không.

Nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp 
SOTRANS đã phát triển dịch vụ vận chuyển 
xuyên biên giới từ Việt Nam đến Lào, 
Campuchia và có thể kết hợp đến Thái Lan.

Kết hợp với dịch vụ thông quan chuyên nghiệp 
của SOTRANS, việc giao nhận tại các cửa khẩu 
sẽ nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng.

LợI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:

 Tư vấn miễn phí về dịch vụ logistics và 
phương án vận chuyển cho từng lô hàng, 
từng khách hàng.

 Có giấy phép vận chuyển đa phương thức 
quốc tế và giấy phép liên vận cho đoàn xe.

 Giá cả cạnh tranh, rút ngắn thời gian 
vận chuyển.

DỊCH Vụ CỦA SOTRANS:

 Vận chuyển bằng đường bộ đi Lào và 
Campuchia.

 Kết hợp khai báo hải quan cho khách hàng.

 Giao nhận hàng tận nơi.

ĐIỂM MẠNH:

 Đội xe 120 chiếc đặt tại các khu vực: TP. HCM, 
Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

 Có giấy phép vận chuyển xuyên biên giới 
Lào và Campuchia.

 Có hệ thống đại lý chuyên nghiệp tại Lào và 
Campuchia.

KẾT HợP NHUầN NHUYễN
NHIỀU PHươNG THức VậN cHUYểN

TIẾT KIỆm THờI GIAN Và cHI PHí
NHờ GIấY PHéP lIÊN VậN. NHIỀU PHươNG THức VậN cHUYểN

VậN cHUYểN ĐA PHươNG THức QUốc TẾ VậN cHUYểN xUYÊN bIÊN GIỚI
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Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm giao phó trách nhiệm, tài sản, gửi hàng xuất khẩu, 
nhận hàng nhập khẩu đi / đến từ bất cứ địa điểm nào và không phụ thuộc vào số lượng 

hàng nhiều hay ít.

Chỉ với một phần hàng lẻ, 1/2m3 hàng hóa của Quý khách hàng là chúng tôi đã đáp ứng và 
nhận chuyển đi đúng địa chỉ yêu cầu bằng container an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm cước 
phí theo tuyến đường và lịch vận chuyển ổn định đều đặn hàng tuần.

HàNG TRăm ĐIểm ĐẾN
TRÊN TOàN THẾ GIỚI

dịcH Vụ GOm HàNG

DỊCH Vụ GOM HÀNG CỦA SOTRANS:

 Khách hàng có thể gửi từ 01 kiện cho đến nhiều 
kiện hàng đến bất cứ nơi đâu với dịch vụ gom hàng 
lẻ của SOTRANS.

 Container được mở hàng tuần và thông báo cho 
khách hàng lịch tàu chi tiết.

 Thủ tục gửi hàng đơn giản, nhanh chóng.

 Đóng gói cẩn thận.

CHọN DỊCH Vụ GOM HÀNG CỦA SOTRANS:

 Hàng trăm điểm đến trên toàn thế giới.

 Phục vụ chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí lộ trình.

 Thông tin chính xác thời gian hàng đến, kiểm tra lộ 
trình trực tiếp.

 Hệ thống đại lý có uy tín và năng lực làm hàng lẻ.

 Giá cả cạnh tranh, một số tuyến có refund cho 
khách hàng.

,teus naêng luïc thoâng quan qua caûng moâi naê~ m
teus capacity throught port per year450.000
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Với kinh nghiệm hơn 45 năm trong ngành giao nhận 
và kinh doanh kho bãi, SOTRANS có thể nắm bắt và 

thực hiện hiệu quả mọi nhu cầu về vận chuyển và giao 
nhận của khách hàng từ những lô hàng siêu trường siêu 
trọng cho các dự án lớn cho đến các các món hàng nhỏ 
vận chuyển qua cửa khẩu sân bay. Thế mạnh trong dịch 
vụ logistics của SOTRANS là sự kết hợp nhuần nhuyễn tất 
cả các khâu trong quá trình vận chuyển và đảm bảo khai 
quan đúng hạn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách 
hàng. Rất nhiều công ty đa quốc gia như Pepsi, P&G, 
Uni President, Colgate Palmolive, Friesland Campina, 
Texhong… đã tin tưởng và giao cho SOTRANS đảm nhận 
công tác giao nhận hàng hóa theo yêu cầu an toàn và 
đúng hạn.

SOTRANS cung cấp chuỗi dịch vụ logistics từ khâu nhận 
hàng, tổ chức đóng gói, lưu kho, thuê phương tiện vận tải, 
thủ tục hải quan… và giao hàng đến điểm cuối (thường 
là kho, nhà máy hoặc công trường) theo chỉ định của chủ 
hàng, được khách hàng lựa chọn. Với phương châm “Tiết 
kiệm tối đa thời gian và chi phí cho khách hàng” giúp 
cho dịch vụ của SOTRANS luôn đi đầu và mang đến hiệu 
quả cao cho khách hàng.

CÁC DỊCH Vụ CHUỗI LOGISTICS CỦA SOTRANS GỒM:

 Chứng từ, bảo hiểm, giám định.
 Xếp dỡ hàng.
 Vận chuyển nội địa.
 Kiểm đếm.
 Đóng gói, nhãn hàng.
 Lưu kho.
 Phân phối.
 Dịch vụ giao hàng tận nơi.

SOTRANS hiện đang phát triển hoạt động ICD tại khu vực 
trung tâm Logistics Thủ Đức, TP.HCM giúp hoàn thiện 
chuỗi cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

ĐIỂM MẠNH:

 Đội xe hơn 10 xe tải nhỏ và 120 chiếc container đặt tại 
các khu vực: TP. HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, 
Hải Phòng.

 Có giấy phép vận chuyển xuyên biên giới Lào và 
Campuchia.

 Sản lượng vận chuyển hơn 6.000 teus mỗi tháng. 

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm của 
SOTRANS thay mặt chủ hàng hoàn thành thủ tục hải 

quan một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. SOTRANS 
được phép của hải quan, ký tên trên tờ khai xuất, nhập 
khẩu để khai báo hải quan. Điều này giảm được thời gian 
đi lại để lấy chữ ký từ phía chủ hàng đồng thời khẳng 
định được trách nhiệm và chất lượng dịch vụ khai thuê 
hải quan của SOTRANS.

 Đại lý hải quan mẫu đầu tiên tại Việt Nam
 (được phép thay mặt chủ hàng ký tên, đóng dấu
 trên tờ khai hải quan).

 Khai quan điện tử, khai hải quan từ xa.
 Sử dụng các phần mềm khai báo hải quan

 chuyên dụng.
 Đáp ứng mọi nhu cầu về khai quan cho khách hàng.

CÁC DỊCH Vụ LIÊN QUAN:

 Giải thích về những quy định và thủ tục.
 Xác định biểu thuế suất của hàng hóa.
 Bổ sung những điều khoản ưu đãi về hệ thống thuế

 cho phù hợp.
 Khai báo hải quan tại chỗ cho những kiện hàng

 riêng lẻ.
 Các thông tin khác theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng tận 
nơi để hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục khai 
quan giúp khách hàng nhanh chóng giải phóng hàng và 
phân phối kịp thời trong hệ thống phân phối hoặc xuất 
khẩu đi nước ngoài.

dịcH Vụ GIAO NHậN THỦ Tục HẢI QUAN 

teus
GIAO NHậN mỗI THÁNG 

ĐạI lý HẢI QUAN mẫU ĐầU TIÊN 
TạI VIỆT NAm
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SOTRANS cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ 
đặc biệt là tuyến vận chuyển Bắc Nam với dịch vụ trọn 

gói door to door theo yêu cầu của khách hàng. SOTRANS 
có bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển nên 
khách hàng hoàn toàn yên tâm với dịch vụ của SOTRANS.

Với kinh nghiệm 45 năm trong ngành giao nhận và kinh 
doanh kho bãi, SOTRANS có thể nắm bắt và thực hiện 
hiệu quả mọi nhu cầu về vận chuyển và giao nhận của 
khách hàng từ những lô hàng siêu trường siêu trọng cho 
các dự án lớn cho đến các các món hàng nhỏ vận chuyển 
qua cửa khẩu sân bay. Thế mạnh trong dịch vụ logistics 
của SOTRANS là sự kết hợp nhuần nhuyễn tất cả các khâu 
trong quá trình vận chuyển và đảm bảo khai quan đúng 
hạn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. Rất 
nhiều công ty đa quốc gia như Pepsi, P&G, Uni President, 
Colgate Palmolive, Friesland Campina, Texhong… đã tin 
tưởng và giao cho SOTRANS đảm nhận công tác giao 
nhận hàng hóa theo yêu cầu an toàn và đúng hạn.

SOTRANS cung cấp chuỗi dịch vụ logistics từ khâu nhận 
hàng, tổ chức đóng gói, lưu kho, thuê phương tiện vận tải, 
thủ tục hải quan… và giao hàng đến điểm cuối (thường 
là kho, nhà máy hoặc công trường) theo chỉ định của chủ 
hàng, được khách hàng lựa chọn. Với phương châm “Tiết 
kiệm tối đa thời gian và chi phí cho khách hàng” giúp 
cho dịch vụ của SOTRANS luôn đi đầu và mang đến hiệu 
quả cao cho khách hàng.

CÁC DỊCH Vụ CHUỗI LOGISTICS CỦA SOTRANS GỒM:

 Chứng từ, bảo hiểm, giám định.
 Xếp dỡ hàng.
 Vận chuyển nội địa.
 Kiểm đếm.
 Đóng gói, nhãn hàng.
 Lưu kho.
 Phân phối.
 Dịch vụ giao hàng tận nơi.

SOTRANS hiện đang phát triển hoạt động ICD tại khu vực 
trung tâm Logistics Thủ Đức, TP. HCM giúp hoàn thiện 
chuỗi cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

ĐIỂM MẠNH:

 Đội xe hơn 10 xe tải nhỏ và 120 chiếc container đặt tại 
các khu vực: TP. HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, 
Hải Phòng.

 Có giấy phép vận chuyển xuyên biên giới Lào và 
Campuchia.

 Sản lượng vận chuyển hơn 6.000 teus mỗi tháng.

SOTRANS đang phát triển tuyến vận chuyển nội địa 
bằng đường thủy với dịch vụ đa dạng bao gồm vận 

chuyển đường thủy Bắc Nam và ngược lại, vận chuyển 
door to door với việc chuyển tải bằng xe container 
chuyên nghiệp. Đơn vị trong cùng group SOTRANS là 
SOWATCO đã có kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành 
dịch vụ logistics kết hợp với năng lực vận chuyển mạnh 
mẽ, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi SOTRANS quản 
lý hàng hóa từ nhà máy đến điểm đích một cách nhanh 
chóng và hiệu quả về chi phí.

Mặt khác thông qua SOWATCO (đơn vị thành viên của 
SOTRANS), SOTRANS triển khai hoạt động vận chuyển 
đường thủy mạnh mẽ tại khu vực phía Nam.

SOWATCO là đơn vị dẫn đầu trong các tuyến đường thủy 
nội địa tại khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long về vận chuyển container và hàng rời.

Đội sà lan tự hành 20 chiếc từ 90 teus - 250 teus vận 
chuyển container chuyên tuyến Cảng VICT đi các depot, 
ICD ở Thủ Đức và ngược lại như: ICD SOTRANS, ICD 
Transimex, ICD Phước Long…đảm bảo thông thương 
hàng hóa cho khu vực TP. HCM và các tỉnh Miền Tây.

Trong hoạt động lai dắt tàu biển, SOWATCO sở hữu năng 
lực mạnh mẽ với đội tàu chuyên dùng lai dắt và hỗ trợ 
tàu biển công suất từ 560 CV - 4.000 CV, chuyên lai dắt 
hỗ trợ tàu biển tại cảng VICT, các cảng và phao neo tàu 
biển khu vực TP. HCM.

ƯU ĐIỂM VÀ MỘT SỐ THẾ MẠNH VỀ DỊCH Vụ:

 Với hệ thống Cảng - Bến và sông- kênh tại khu vực phía 
Nam xu hướng vận chuyển container bằng đường thủy 
nội địa ngày càng tăng và những ưu điểm của loại hình 
vận tải thủy nội địa luôn phát huy so với các loại hình 
vận tải khác như đường bộ - đường hàng không và 
đường sắt.

 Vận tải thủy nội địa đã đáp ứng một khối lượng lớn 
hàng hóa vận chuyển cho tuyến vận chuyển nội địa 
và trung chuyển hàng hóa XNK từ các ICD, Khu Công 
nghiệp trên địa bản kinh tế trọng điểm bến thủy nội 
địa để tập kết ra các cảng biển và ngược lại, đặc biệt 
là tuyến vận chuyển hang hóa đi Cái Mép - Thị Vải và 
Campuchia.

 Đội tàu với trọng tải và công suất lớn, đội ngũ Thuyền 
- Máy Trưởng có tay nghề cao, ổn định và có khả năng 
cạnh tranh trong điều kiện hiện nay.

 Kết nối các phương thức vận chuyển thủy nội địa với 
các phương thức vận chuyển khác như đường bộ, 
đường sắt…với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực 
Logisitcs.

 Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hàng hải như lai dắt tàu 
biển tại các Cảng và hệ thống Phao neo tại Cái Lái và 
Thiềng Liềng của SOWATCO, buộc mở dây tàu biển.

 Thực hiện các dịch vụ về container trong Cảng như 
kiểm đếm, đóng rút ruột container tại bãi và kho 
trong Cảng, xếp dỡ và vận chuyển container từ cầu cầu 
tàu vào bãi thông qua 10 xe đầu kéo container của 
SOWATCO.

VậN cHUYểN ĐườNG bộ NộI ĐịA VậN cHUYểN ĐườNG THUỷ NộI ĐịA 

TàU
Từ 90 - 300 TeUS

       Năm KINH NGHIỆm
TRONG NGàNH GIAO NHậN Và KINH dOANH KHO bãI
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SOTRANS vận chuyển và lắp đặt một cách an toàn, thuận lợi dù đó là hàng quá khổ hay 
toàn bộ hệ thống thiết bị để xây dựng nhà xưởng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, nhiều 

kinh nghiệm và nhiệt tình, chúng tôi sẽ vận chuyển tất cả các loại máy móc, thiết bị đến 
nơi đâu bạn yêu cầu.

VIETRANSTIMEX (Thành viên của SOTRANS) là đơn vị Vận chuyển hàng siêu trường, siêu 
trọng Top 1 Đông nam Á và Top 50 thế giới.

VậN cHUYểN HàNG cÔNG TRÌNH, HàNG dỰ ÁN

TOP 1 ĐÔNG NAm Á
VỀ VậN cHUYểN HàNG SIÊU TRườNG, SIÊU TRọNG

các dự án tiêu biểu
do Vietranstimex (Thành viên của SOTRANS) thực hiện:

 Nhà máy thủy điện Yaly, Tây Nguyên, 50.000 FT, 1992 - 
2000.

 Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, Tỉnh Hải Dương, 200.000 
FT, 1997 - 2004.

 Tổ hợp khu Khí điện đạm Phú Mỹ (NM Nhiệt điện Phú 
Mỹ 1, 2, 3 và 4); NM Phân đạm Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT, 
300.000 FT, 1999 - 2004.

 Hạ thủy kiện Living Quarter của dự án Rạng Đông nặng 
1.500 tấn, Thành phố Vũng Tàu, 2003.

 Nhà máy thủy điện Sơn La, Tỉnh Sơn La, 100.000 FT, 
2007 - 2011.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

 Thuỷ điện Bản Chát -Sơn La.
 Hơn 200 tấn thiết bị  của nhà máy Thuỷ Điện Bản Chát  đã được 

SOTRANS vận chuyển door to door từ TP.HCM ra Sơn La bằng tàu 
biển và ô tô  an toàn và đúng tiến độ.

 Tòa nhà VINCOM.
 SOTRANS vận chuyển toàn bộ trang thiết bị cho công trình xây 

dựng tại khu tứ giác EDEN bao gồm các trục đường: Lý Tự Trọng - 
Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM.

 Dự án BOT cung cấp nước sạch ở  Phan Rang.
 SOTRANS vận chuyển đường  ống của dự án cung cấp nước sạch ở 

Phan Rang dài 30km.

 Dự án Nhà máy điện  Hiệp Phước.
 SOTRANS vận chuyển Tua-bin có trọng lượng 80 tấn an toàn và 

đúng tiến độ, đảm bảo cho hoạt động lắp máy.

 Cao ốc Sagon M&C.
 Cao ốc 37 tầng, tòa nhà cao thứ hai ở TPHCM 

, SOTRANS thực hiện vận chuyển trang thiết 
bị vật tư xây dựng cho nhà thầu BOUYGES 
(Pháp).

 Thuỷ điện Yaly.
 SOTRANS vận chuyển các trang thiết bị cho 

Nhà máy thuỷ điện Yaly.

 Nhà máy Bia Việt Nam.
 SOTRANS vận chuyển các bồn ủ cho Công ty 

liên doanh Nhà máy bia Việt Nam.

 Dự án toà nhà Quốc hội.
 SOTRANS vận chuyển các trang thiết bị xây 

dựng và hoàn thiện tòa nhà.

HÌNH ẢNH MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ CỦA VIETRANSTIMEX:

 Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh 
Quảng Ngãi, 2007 - 2008.

 Vận chuyển, hạ thủy cần cẩu giàn nặng 450 
tấn tại Tân Cảng Sài Gòn, Thành phố Vũng 
Tàu, 2009.

 NM Nhiệt điện Mông Dương II, Tỉnh Quảng 
Ninh, 50.000 FT, 2012 - 2013.

 Khu liên hợp LHD Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 
1.650.000 FT, 2014 - 2016.

 Hạ thủy kiện Module 2 Topside nặng 3.000 
tấn, Thành phố Vũng Tàu, 2016. 
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SOTRANS cung cấp dịch vụ vận chuyển phân phối 
bằng đường bộ với đội xe vận chuyển hơn 10 

chiếc xe tải nhỏ, tải trọng đa dạng với dịch vụ trọn 
gói door to door theo yêu cầu của khách hàng. 
Với những lô hàng lớn hơn SOTRANS đã có đội xe 
container trên 120 chiếc đảm nhận. 

LợI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:

 Tư vấn miễn phí về dịch vụ logistics và phương 
án phục vụ cho từng lô hàng, từng khách hàng.

 Cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói từ lưu 
kho, giao nhận, vận chuyển, phân phối giúp 
khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.

 Cung cấp dịch vụ logistics với chất lượng chuẩn 
mực quốc tế.

Đối với các hàng hoá được vận chuyển xá (chứa trong hầm tàu) 
như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc… SOTRANS là những 

nhà chuyên nghiệp cung cấp giải pháp chuyền cung ứng các dịch 
vụ từ cảng đến người tiêu dùng cuối cùng như đóng gói, cân, kiểm 
đếm, giám định, vận tải, giao nhận…

Dịch vụ của SOTRANS đảm bảo bốc hàng đúng lịch trình, giải phóng 
tàu nhanh giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra chúng 
tôi còn có nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng trong những mùa 
cao điểm khi tàu hàng phải chờ lâu, gây phát sinh chi phí.

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành kết hợp với sự năng động 
và hiểu biết sâu về tiến trình công việc, đội ngũ giao nhận của 
SOTRANS có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo chất 
lượng hàng khi vận chuyển và hạn chế tối đa hao hụt trong khâu 
đóng rút bằng các giải pháp chuyền cung ứng chuyên nghiệp. 
Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi chúng tôi chăm sóc hàng 
hóa như chính hàng hóa của chúng tôi.

VậN cHUYểN HàNG xÁ, HàNG RờI PHâN PHốI HàNG HóA

cHUYÊN GIA
VỀ VậN cHUYểN HàNG xÁ, HàNG RờI

ĐộI xe PHâN PHốI

ĐA dạNG TẢI TRọNG
CÁC MặT HÀNG TRUYỀN THỐNG
Đã ĐƯợC SOTRANS VẬN CHUYỂN
TRONG NHIỀU NĂM QUA:

 Xi măng.  Cà phê.
 Gạo, nông sản.  Phân bón.
 Đường.  Bột mì … 

ĐIỂM MẠNH:

 Kinh nghiệm nhiều năm trong vận 
chuyển hàng xá, hàng rời.

 Có hệ thống Cảng thuận tiện bốc dỡ 
hàng hóa.

 Hệ thống kho hàng rộng khắp có thể 
tiếp nhận ngay hàng xá từ cảng vào.

DỊCH Vụ VẬN CHUYỂN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA:

 Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải nhỏ phân phối đến các 
đại lý, trung tâm bán hàng hoặc người tiêu dùng.

 Bốc xếp hàng hóa, kiểm đếm số lượng.

 Giao nhận vận tải hàng tận nơi. 

ĐIỂM MẠNH:

 Đội xe hơn 10 xe tải nhỏ và 120 chiếc container đặt tại các 
khu vực: TP. HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

 Có giấy phép vận chuyển xuyên biên giới Lào và Campuchia.

 Sản lượng vận chuyển hơn 6.000 teus mỗi tháng.
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Cảng SOTRANS ICD chính thức đi vào hoạt động vào năm 2010. Vị trí 
cảng thuận lợi, dây chuyền công nghệ cao, dịch vụ trọn gói đảm bảo 

đáp ứng hoàn chỉnh nhu cầu vận chuyển cho các Chủ tàu, các Cảng, các 
công ty xuất nhập khẩu, các công ty Thương mại và dịch vụ…

 Diện tích: 10 ha (100.000 m2).
 Thời gian triển khai: 04/2010.

cẢNG THÔNG QUAN NộI ĐịA SOTRANS Icd

Vị TRí cHIẾN lược
TạI TP. Hồ cHí mINH

CÁC DỊCH Vụ TẠI SOTRANS ICD:

 Điểm thông quan nội địa.
 Nâng, hạ container.
 Đóng rút hàng tại bãi.
 Bãi chứa container có hàng,

 rỗng và lạnh.
 Dịch vụ xếp dỡ container.
 Vận chuyển hàng công trình,

 siêu trường, siêu trọng.
 Lắp đặt thiết bị.
 Thủ tục hải quan.
 Kho đóng hàng lẻ.
 Giao nhận hàng hóa

 xuất nhập khẩu.
 Làm bao bì, đóng gói chân không

 và kẻ ký mã hiệu hàng hóa.
 Sửa chữa và vệ sinh container.
 Vận chuyển hàng nội địa.
 Hoạt động liên tục 24 giờ/ 7ngày.

SOTRANS Icd - ĐIểm TIẾP NốI
VỚI cÁc TRUNG Tâm KINH TẾ lỚN !

 Cách Trung tâm thành phố: 9 km.  Cách thành phố Vũng Tàu: 110 km.
 Cách tỉnh Bình Dương: 15 km.   Cách thành phố Biên Hòa: 12 km.
 Cách Long An: 40 km.

SOTRANS ICD có vị trí chiến lược khi đặt tại trung tâm công nghiệp và có cự ly 
gần kề với các khu công nghiệp quan trọng.

SOTRANS Icd - Vị TRí THUậN lợI
cHO NGàNH lOGISTIcS !

 

SOTRANS ICD có vị trí chiến lược, liên thông với các Cảng và Sân bay giúp qui trình 
logistics vận hành hiệu quả hơn.

GIAO THÔNG ĐườNG bộ
Và ĐườNG THỦY THUậN lợI.

 Mặt tiền quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội giao nhau với đường Xuyên Á tại Ngã Ba Đại 
Hàn với cự ly khoảng 5 km.

 Bờ sông với chiều rộng 80m, cầu cảng dài 412m thông suốt sông Sài Gòn dẫn 
ra sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, sông Cái Mép - Thị Vải.

 Đường bộ đi các Cảng: thuận tiện giao thông.

 Đường thủy đi các Cảng (tính theo thời gian sà lan đi):
  Cảng Sài Gòn: 2 giờ.   VICT, Bến Nghé: 2 giờ.   Cát Lái: 3 giờ. 
  SPCT: 4 giờ.   Cái Mép: 8 giờ. 

TRUNG Tâm lOGISTIcS cỦA THàNH PHố.

SOTRANS ICD có vị trí mặt tiền quốc lộ 1A rất thuận tiện cho việc chuyên chở 
hàng hoá từ các Cảng đến ICD và từ ICD đi các khu công nghiệp.

 Cách Cảng Sài Gòn: 10 km.  
 Cách Cảng SPCT: 20 km.
 Cách Cảng VICT: 10 km.   
 Cách Cảng Bến Nghé: 13 km.

 Cách Tân Cảng Cát Lái: 8 km.  
 Cách Hệ thống Cảng Cái Mép: 80 km.
 Cách Sân bay quốc tế

  Tân Sơn Nhất: 18 km.

VỊ TRÍ CẢNG SOTRANS ICD  
Km 09 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP. HCM.
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STT TÊN THIẾT BỊ NHÃN HIỆU SỐ LƯỢNG NĂM SẢN XUẤT TẢI TRỌNG CÔNG DỤNG

1 Cẩu bờ Liebher 02 2003, 2004 40 tấn Cẩu hàng tại cầu tàu

2 Cẩu bờ Caterpilar 01 2000 25 tấn Cẩu hàng tại cầu tàu

3 Xe nâng container hàng Kalmar 02 2010 45 tấn Nâng hạ container hàng

4 Xe nâng container hàng Hyster 01 2013 45 tấn Nâng hạ container hàng

5 Xe nâng container rỗng Kalmar 04 1996, 1998 07 tấn Nâng hạ container rỗng

6 Xe nâng container rỗng Fantuzzi 02 1993 07 tấn Nâng hạ container rỗng

7 Đầu kéo container bao 
gồm cả rơ moóc

Huyndai, 
Renault, Asia 10 66 tấn Trung chuyển container

8 Trạm cân điện tử 01 100 tấn Cân kiểm tra tải trọng

cẢNG THÔNG QUAN NộI ĐịA SOTRANS Icd dePOT SOTRANS mỹ PHưỚc 

Depot SOTRANS Mỹ Phước 
có diện tích 4.200m2 

với lợi thế vị trí sát giao 
lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Võ 
Văn Kiệt, TP. Thủ Dầu Một, 
Bình Dương nên dễ dàng 
kết nối các KCN như KCN 
Mỹ Phước 1, 2, 3 về khu vực 
TP. HCM và hệ thống Cảng 
Bình Dương, Đồng Nai, Long 
Bình, Cát Lái. Đây là điểm 
trung chuyển và nâng, hạ 
container lý tưởng cho khu 
vực Bình Dương.

Depot SOTRANS Mỹ Phước 
được trang bị xe cẩu 80 
tấn với khả năng xếp dỡ 
3.000 teus/tháng sẽ giúp 
tiết kiệm thời gian và chi 
phí nâng, hạ container cho 
khách hàng.

Depot SOTRANS Mỹ Phước 
liên thông với hệ thống 
Logistics mạnh mẽ của 
SOTRANS giúp khách hàng 
được phục vụ hiệu quả, rút 
ngắn thời gian làm hàng.

lIÊN THÔNG HOạT ĐộNG lOGISTIcS
KHU VỰc bÌNH dươNG

CÁC DỊCH Vụ TẠI DEPOT SOTRANS MỸ PHƯỚC:

 Nâng, hạ container. Dịch vụ xếp, dỡ container.
 Bãi chứa container.
 Vận chuyển và giao nhận hàng nội địa.

ĐIỂM MẠNH:

 Vị trí đặc biệt thuận lợi khi nằm sát đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn liên thông các KCN 
tại Bình Dương.

 Khả năng chứa bãi lớn, năng lực bốc xếp mạnh giúp tiết kiệm thời gian nâng hạ 
container.

LợI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:

 Hoạt động liên tục 24 giờ/7 ngày.
 Bố trí bãi container hợp lý giúp tiết kiệm thời gian cấp hoặc lưu bãi container.
 Thời gian lưu container linh 
hoạt với chi phí phù hợp.

VỊ TRÍ DEPOT
SOTRANS MỸ PHƯỚC
Đường Võ Văn Kiệt, Định Hoà,
Thủ Dầu Một, Bình Dương.
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Depot SOTRANS Nhơn Trạch có diện tích 5.000m2 với 
lợi thế vị trí ngay trục đường chính vào Khu Công 

Nghiệp Nhơn Trạch, dễ dàng kết nối các KCN tại Đồng Nai 
như: KCN Long Thành, KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4,5,6, KCN An 
Phước, KCN Gò Dầu, KCN Mỹ Xuân. Đây là trung tâm cụm 
công nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Depot SOTRANS Nhơn Trạch có bãi hàng rộng rãi, có thể 
chứa container và hơn 70 xe đầu kéo các loại.

Depot SOTRANS Nhơn Trạch liên thông với hệ thống 
Logistics mạnh mẽ của SOTRANS giúp khách hàng được 
phục vụ hiệu quả và rút ngắn thời gian làm hàng.

ĐIỂM MẠNH:

 Vị trí đặc biệt thuận lợi khi nằm trong trục chính KCN 
Nhơn Trạch.

 Khả năng chứa bãi lớn, cùng lúc có thể tập kết được 
nhiều xe container.

VỊ TRÍ DEPOT SOTRANS NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Số 9, Đường 25B, Ấp Xóm Gốc, Xã Long An,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (84.28) 6268 5858  -  Fax: (84.28) 3940 2566
Email: logistics@sotrans.com.vn

lIÊN THÔNG HOạT ĐộNG lOGISTIcS
KHU VỰc ĐồNG NAI

cẢNG SOWATcO lONG bÌNH

CÁC DỊCH Vụ TẠI CẢNG
SOWATCO LONG BÌNH:

 Nâng, hạ container. Dịch vụ xếp, 
dỡ container.

 Bãi chứa container.

 Sửa chữa và vệ sinh container.

 Vận chuyển hàng nội địa.

Vị TRí cHIẾN lược
TạI TRUNG Tâm QUậN 9, TP.Hcm

Cảng SOWATCO Long Bình trực thuộc SOWATCO (Thành viên của SOTRANS) có 
diện tích 200.000m2 với lợi thế cảng bờ sông Đồng Nai và mặt tiền đường 

Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM là đầu mối kết nối hàng hóa 
thuận tiện cho khu vực TP. HCM với Miền Đông và Miền Tây. Hệ thống cầu cảng 
có thể tiếp nhận tàu 5.000 MT với 3 cầu cảng nằm suốt dọc bờ sông Đồng Nai.

Cảng SOWATCO Long Bình là cánh tay nối dài của SOTRANS ICD khu vực Thủ Đức 
và là điểm trung chuyển cho các Cảng khu vực TP. HCM, khu vực Cái Mép - Thị 
Vải. Hệ thống Cảng liên thông với hệ thống Logistics mạnh mẽ của SOTRANS 
giúp khách hàng được phục vụ hiệu quả và rút ngắn thời gian làm hàng.

ĐIỂM MẠNH:

 Vị trí đặc biệt thuận lợi cho cả đường thủy lẫn đường bộ.
 Trung tâm thành phố, dễ dàng phân phối hàng hóa đi các nơi.
 Trang thiết bị hiện đại.

STT QUI MÔ ĐVT CẦU SỐ 1 CẦU SỐ 2 CẦU SỐ 3

1 Chiều dài m 44 88 70

2 Chiều rộng m 10 10 32

3 Chiều rộng cầu dẫn m Liền bờ Liền bờ Liền bờ

4 Mớn nước thủy triều thấp m 3 3 7

5 Khả năng tiếp nhận tàu DWT 600 600 5

VỊ TRÍ CẢNG SOWATCO LONG BÌNH

Đường Võ Văn Kiệt, Định Hoà, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương.
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Với kinh nghiệm hơn 45 năm hoạt động 
trong ngành dịch vụ logistics, giao nhận 

vận tải, kho bãi và Cảng, SOTRANS đã không 
ngừng cải thiện và nghiên cứu xây dựng 
mô hình kinh doanh hiệu quả, cung cấp các 
giải pháp logistics tổng thể và tích hợp giúp 
doanh nghiệp kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, 
thúc đẩy dòng chảy nguyên liệu đầu vào từ 
nhà sản xuất, phân phối đến tay người tiêu 
dùng nhanh chóng và an toàn từ thị trường 
Việt Nam đến thị trường Đông Nam Á.

cUNG cấP GIẢI PHÁP lOGISTIcS
TổNG THể Và TícH HợP

dịcH Vụ cONTRAcT lOGISTIcS

Vietnam logistics providerTop 3

DỊCH Vụ CONTRACT LOGISTICS:

 Thiết kế, tư vấn và cung cấp giải pháp về chuỗi cung ứng phù hợp 
với từng doanh nghiệp.

 Quản lý hàng hóa.
 Thực hiện các dịch vụ hoàn thiện đơn hàng.
 Các dịch vụ kho và dịch vụ giá trị gia tăng cho hàng hóa.
 Phân phối hàng hóa.
 Thông quan hàng hóa.
 Giao nhận hàng hóa nguyên container, nguyên xe, hàng lẻ.
 Vận hành hệ thống logistics tại cơ sở của khách hàng.
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KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
pHÂN 3

 
SOTRANS luôn ý thức được rằng Khách hàng là nhân tố quan trọng nhất, 
quyết định tương lai và sự phát triển của Công ty. Công việc của SOTRANS là 
phục vụ và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Khách hàng là 
một phần không thể tách rời khỏi SOTRANS. 

CÁC CAM KẾT CỦA SOTRANS:

 Cung cấp giải pháp logistics đơn giản nhất - hiệu quả nhất.
 Giá rất cạnh tranh.
 Tư vấn miễn phí.
 Tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc của Quý khách hàng.
 Phương thức thanh tóan thuận lợi.
 Phục vụ tận tình - chu đáo.

cAm KẾT VỚI KHÁcH HàNG

dịcH Vụ
THeO cHUẩN QUốc TẾ
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Khách hàng của Công ty chủ yếu là các công ty xuất 
nhập khẩu (hơn 60% là công ty, VPĐD nước ngoài và 

liên doanh) tại TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, BR - VT và 
một số tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Thị trường chính của Công ty: hàng xuất đi EU, US và 
Nhật Bản; hàng nhập từ EU và các nước châu Á, đặc biệt 
là Trung quốc và Đông Nam Á. Hiện nay SOTRANS đang 
cung cấp dịch vụ cho hơn 800 khách hàng, trong đó có 
những khách hàng đã gắn bó với Công ty hàng chục năm.

Một số khách hàng lớn: Tập đoàn sản xuất và kinh doanh 
Nông thổ sản Cargill (Mỹ), Tập đoàn sản xuất và kinh 
doanh thời trang SCAVI (Pháp), Tập đoàn sản xuất và kinh 

doanh Đồ gỗ SCANCOM (EU), Tập đoàn Friesland Campina, 
PepsiCo, P&G, Uni Presidnet, Holcim, Colgate Palmolive…

HÀNG HÓA XNK CHỦ YẾU:

 Xuất: may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ và gốm sứ, 
đồ gỗ, điện tử, nguyên vật liệu, nông lâm sản…

 Nhập: máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho gia công 
may mặc, giày dép, giấy…

 Giao nhận: thực phẩm, thức ăn gia súc, bao bì, nguyên 
vật liệu, máy móc, hóa chất, dược phẩm dược liệu… 

KHÁcH HàNG cỦA SOTRANS

SOTRANS PHục Vụ
HơN 800 KHÁcH HàNG THườNG xUYÊN
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SOTRANS liên hệ chặt chẽ với các hãng tàu, hãng hàng không, hãng vận chuyển… trên toàn thế giới 
nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu vận chuyển của khách hàng. SOTRANS kết nối nguồn lực logistics 

toàn cầu trên cơ sở mở rộng dịch vụ, đảm bảo an toàn hàng hóa.

SOTRANS có hệ thống các nhà cung cấp uy tín và có kinh nghiệm lâu đời trong ngành dịch vụ giao nhận 
vận tải quốc tế.

Bên cạnh đó SOTRANS có đại lý tại hơn 100 quốc gia trên thế giới giúp quá trình vận chuyển hàng hóa 
được nhanh chóng. 

cÁc NHà cUNG cấP Và ĐốI TÁc THÔNG TIN lIÊN HỆ

SOTRANS có HợP ĐồNG TRỰc TIẾP 
VỚI HơN 30 HãNG TàU lỚN Và 20 HãNG HàNG KHÔNG

CÁC HãNG TÀU:
SOTRANS cũng có hợp đồng với hầu hết các hãng tàu lớn trên thế giới:

 CMA - CGM   APL.     NYK
 Hyundai.  Hapag - Lloyd.    MOL.
 MSC  Evergreen.

CÁC KHỐI KINH DOANH:

KHỐI CƯỚC QUỐC TẾ:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3940 0122
Email: support@sotrans.com.vn
Văn phòng Đà Nẵng:
Địa chỉ: 100 Duy TânTP Đà Nẵng, Việt Nam.
Tel: (84.236) 384 0929 - Fax: (84.236) 389 9919
Email: support@sotrans.com.vn 

KHỐI KHO:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3940 2566
Email: warehouse@sotrans.com.vn
Văn phòng Thủ Đức:
Địa chỉ: Km 09, Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 3896 0967 - Fax: (84.28) 3896 0360
Email: info-pw@sotrans.com.vn

KHỐI GIAO NHẬN:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3940 2566
Email: logistics@sotrans.com.vn

KHỐI CONTRACT LOGISTICS:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3826 6593

CÁC HãNG HÀNG KHÔNG:
Sotrans có hợp đồng với hầu hết các hãng hàng không lớn trên thế giới:

 Vietnam Airlines (VN).   Cathay Pacific (CX).   Korean Air (KE). 
 China Airlines (CI).   Asiana Airlines (OZ).   Hong Kong Airlines (HX).
 All Nippon Airways (NH).   Singapore Airlines (SQ).   Thai Airways (TG).
 Qatar Airways (QR).   Philippine Airlines (PR).   Japan Airlines (JL).
 Etihad Airways (EY).   Turkish Airlines (TK).
 United Airlines (UA).   AirAsia (AK)…

CHI NHÁNH:

Chi nhánh SOTRANS tại Hà Nội
Địa chỉ: 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84.24) 3732 1118 - Fax: (84.24) 3732 1119

Email: info@sotranshanoi.com.vn

HỆ THỐNG CẢNG:

CẢNG SOTRANS ICD:
Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.

ĐT: (84.28) 3731 0033 - Fax: (84.28) 3728 3324

Email: info@icdsotrans.com.vn

CẢNG SOWATCO LONG BÌNH:
Địa chỉ: 1352/36 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM.

ĐT: (84.28) 3732 6062 (cont. rỗng) 

ĐT: (84.28) 3732 6063 (cont. hàng)

Email: longbinhport@sowatco.com.vn

DEPOT SOTRANS MỸ PHƯỚC:
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

ĐT: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3940 2566

Email: logistics@sotrans.com.vn
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SXKD NĂM 2020

pHÂN 4

TÌNH HÌNH HOạT ĐộNG SxKd 2020
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

pHÂN 5

bÁO cÁO Và ĐÁNH GIÁ cỦA bAN TổNG GIÁm Đốc
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ 
HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY

pHÂN 6

ĐÁNH GIÁ cỦA HĐQT VỀ HOạT ĐộNG TổNG cÔNG TY
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
pHÂN 7

QUẢN TRị cÔNG TY
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH
pHÂN 8

THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại Việt Nam theo Quyết 
định số 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng 5 năm 1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký 
Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu tiên của Công ty số 102783 được Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng 6 năm 1993 và sau 
đó được sửa đổi bằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 
tháng 5 năm 2006.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM do Bộ Thương mại cấp. Việc cổ 
phần hóa đã được SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 
12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm 
yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấp ngày 4 tháng 2 năm 2010.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, 
văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường 
sắt, vận tải đa phương thức; đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh; 
kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch 
vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt.

Công ty có trụ sở chính tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Ông Trần Tuấn Anh  Chủ tịch 
Ông Nguyễn Quốc Thúc  Phó Chủ tịch bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2020
Ông Đặng Doãn Kiên  Thành viên 
Ông Đỗ Lê Hùng   Thành viên 
Ông Đặng Vũ Thành  Thành viên  bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2020
Bà Đỗ Thị Phương Lan  Thành viên từ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2020
Ông Trần Quang Tiến  Thành viên từ nhiệm ngày 12 tháng 6 năm 2020

TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Tiểu ban kiểm toán trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đỗ Lê Hùng Trưởng ban 
Ông Đặng Doãn Kiên  Thành viên 
Ông Nguyễn Quốc Thúc  Thành viên bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2020
Ông Trần Quang Tiến  Thành viên từ nhiệm ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đặng Vũ Thành    bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm 2020
Ông Trần Tuấn Anh    từ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đặng Vũ Thành    từ ngày 3 tháng 7 năm 2020
Ông Trần Tuấn Anh    đến ngày 2 tháng 7 năm 2020

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.
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NộI dUNG
Phần 1:  GIỚI THIỆU SOTRANS

Giới thiệu về SOTRANS.
Mô hình quản trị
Đồ thị tăng trưởng.
Các công ty con sở hữu trực tiếp và gián tiếp của sotrans
Danh sách các công ty liên doanh, liên kết.
Định hướng phát triển 
Các rủi ro
Các giai đoạn phát triển.
Thành tích đạt được.
Các hiệp hội tham gia và các chứng nhận.

Phần 2:  DỊCH Vụ CỦA SOTRANS

Dịch vụ Kho bãi.
Giao nhận Vận chuyển Quốc tế
Giao nhận Vận chuyển Nội địa.
Khai thác Cảng.
Dịch vụ Contract logistics.

Phần 3: KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA SOTRANS

Phần 4: THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Phần 5: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Phần 6: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phần 7: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY

Phần 8: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phần 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH



CÔNG TY CP kho vậN miềN Nam
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 6268 5858 - Fax: (84.28) 3826 6593
 Email: info@sotrans.com.vn - Website: www.sotrans.com.vn
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