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THƯ NGỎ

C ông ty cổ phần vận tải 
thương mại và dịch 
vụ TNC là một công ty 
trẻ, năng động, sáng tạo 

hoạt động trong lĩnh vực vận tải 
hàng hoá nội địa đa phương thức. 
Chúng tôi cung cấp một dịch vụ 
hoàn hảo về vận chuyển hàng hóa 
bằng đường bộ, đường biển nội 
địa, dịch vụ cho thuê xe tải, xe cẩu, 
xe nâng . Có khả năng đáp ứng 
mọi yêu cầu của khách hàng về 
vận chuyển hàng hóa trên tất cả 
các tỉnh thành trong nước.

Hiện nay chúng tôi đã đầu tư, 
gây dựng và phát triển được một 
đoàn xe tải, xe cẩu, xe nâng lớn 
thoả mãn nhiều nhu cầu về trọng 
tải hàng hóa của khách hàng từ 
những xe tải nhẹ 0,5 tấn đến 
những xe tải nặng có trọng tải lên 
tới 30 tấn, xe cẩu tự hành, xe cẩu 

chuyên dụng (Kato), Xe nâng. Và 
đặc biệt chúng tôi có rất nhiều xe 
vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Vì 
vậy chúng tôi có những giá cước xe 
kết hợp chiều về rất hợp lý nhằm 
hạ giá thành vận chuyển mang lại 
chi phí tiết kiệm cho khách hàng. 
Đặc biệt với đội ngũ cán bộ, nhân 
viên điều hành và đội ngũ lái xe, lái 
máy nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, 
chúng tôi cam kết đem đến cho 
khách hàng sự hài lòng với dịch 
vụ nhanh chóng và tin cậy. TNC sẽ 
tiếp tục khẳng định, phát triển để 
cung cấp những dịch vụ hoàn hảo, 
chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, 
để đáp ứng mọi yêu cầu của Quý 
khách hàng. 

Thay mặt Công ty cổ phần vận 
tải thương mại và dịch vụ TNC. 
Tôi xin chân thành cảm ơn quý 

Quý khách hàng thân mến
Lời đầu tiên thay mặt Công ty cổ 
phần vận tải thương mại và dịch vụ 
TNC. Tôi xin gửi lời chào trân trọng 
cùng lời chúc sức khỏe, thành công 
và phát triển.

khách hàng đã tín nhiệm và hợp 
tác với chúng tôi trong thời gian 
qua. Hy vọng chúng tôi sẽ đóng 
góp một phần nhỏ vào sự phát 
triển, thành công của Quý khách 
hàng.

Trân trọng kính chào,

TRẦN ĐÌNH THUYẾT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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GIỚI THIỆU
CÔNG TY

PHẦN I 
GIỚI THIỆU

* Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNC

* Tên tiếng Anh: TNC Trading transport and services jont stock company

* Tên viết tắt:

* Trụ sở chính: Số 22, ngách 178/2 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* Mã số thuế: 0103144684

* Vốn điều lệ: 9.800.000 đồng - Bằng chữ: ( Chín tỷ tám trăm triệu đồng )

* Giám đốc: Trần Đình Thuyết     Di động: 0983411190

* Điện thoại: 046.6860190

* Website: http://www.vantaitnc.com  Email: vantaitnc@gmail.com

* Tài khoản: 50875121 tại ngân hàng VPbank – Chi nhánh Hà Nội – PGD Xuân La



7HỒ SƠ DOANH NGHIỆP - 20206 HỒ SƠ DOANH NGHIỆP - 2020

MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN

Là một doanh nghiệp đáng tin cậy, Công ty chúng tôi hoạt động theo nguyên 
tắc “Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, cùng với nguồn nhân lực nhiều kinh 
nghiệm, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để không ngừng cải tiến, 
xây dựng các dịch vụ tốt nhất và hợp lí nhất, đem lại lợi ích kinh doanh tốt nhất 
đến cho khách hàng.

Với mong muốn đem đến cho khách hàng dịch 
vụ tốt nhất. Công ty không ngừng bổ sung, 
nâng cấp trang thiết bị phục vụ mọi nhu cầu 
của khách hàng. Công ty sẽ thường xuyên tổ 
chức cho nhân viên tham gia các khóa học 
nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, cập 
nhật những kiến thức mới nhất, những quy 
định và văn bản pháp luật để luôn đáp ứng 
mọi tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng dù 
khó tính nhất.

Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để 
tồn tại và phát triển, chúng tôi phải luôn năng 
động sáng tạo. Trong công ty chúng tôi tạo ra 
môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiêp 
để mọi cá nhân có thể tự do phát huy hết khả 
năng. Ngoài ra công ty chúng tôi còn sử dụng 
những chính sách ứng biến linh hoạt đối với 
từng biến động của thị trường để đưa ra những 
chính sách phù hợp với từng thời kỳ.

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng muốn anh chị em 
trong công ty gắn bó và đi theo mình thì trước 
tiên phải đảm bảo về thu nhập và tinh thần thoải 
mái khi làm việc. Vì vậy chúng tôi luôn phấn đấu 
là mỗi người lao động trong công ty phải được 
đóng bảo hiểm y tế, xã hội và các bảo hiểm rủi 
ro khác. Trong công ty luôn có những buổi giao 
lưu giữa lãnh đạo công ty và toàn bộ anh em 
nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và khó khăn 
để cùng nhau giải quyết tránh gây bức súc với 
khách hàng khi làm việc.

Chúng tôi cam kết phấn đấu thỏa mãn tối đa 
nhu cẩu của khách hàng, lấy tín nhiệm của 
khách hàng làm mục tiêu hoạt động.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

LUÔN NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG CHO TOÀN 
THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRONG 
CÔNG TY 

LẤY QUYỀN LỢI CỦA 
KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần vận tải thương mại và 
dịch vụ TNC được thành lập chính thức vào 
ngày 30 tháng 12 năm 2010, với nòng cốt là 
những là những người đã làm việc và có kinh 
nghiệm trong nghề vận tải. Với số vốn điều lệ là 
1.000.000.000 đồng ( Một tỷ đồng ). Với ngành 
nghề chính là kinh doanh vận tải hàng hóa 
đường bộ bằng xe tải, xe cẩu.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, 
công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đầu tư phương tiện nhằm đáp ứng tốt nhất 
những đòi hỏi khắt khe của khách hàng về an 
toàn lao động, chính xác trong giao nhận hàng 
hóa. Hiện nay công ty đã đầu tư được 50 đầu 
phương tiện đa dạng về chủng loại, từ xe 
tải nhỏ 0,5t đến những xe tải trọng trên 30t, 
xe cẩu tự hành từ 2,5t đến 15t, xe cẩu chuyên 
dùng ( Kato) các chủng loại, xe nâng, xe vận 
chuyển đường dài Bắc Nam.

Song song với việc vận chuyển hàng hóa bằng 
đường bộ công ty còn phát triển thêm dịch vụ 
vận chuyển đa phương thức kết hợp đường 
bộ, đường biển, đường sắt. Ngoài ra với dịch 
vụ cho thuê xe cẩu, xe nâng phục vụ làm ca, 
làm tháng phục vụ tại các công trường, nhà 
máy, công ty luôn là đơn vị tiên phong trong 
việc đảm bảo an toàn lao động và đáp ứng mọi 
điều kiện khắt khe nhất của khách hàng. 

Từ lúc mới thành lập với số lượng cán bộ công 
nhân viên dưới 10 người hiện nay tổng số cán 
bộ công nhân viên toàn công ty đã lên đến 
80 người. Tất cả đội ngũ lái xe lái máy, điều 
hành đều được công ty cho đi đào tạo và được 
cấp chứng chỉ an toàn lao động và các chứng 
chỉ phù hợp để đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an 
toàn khi vận hành và điều khiển thiết bị. Năm 
2016 toàn bộ lãnh đạo công ty đã thống nhất 
nâng vốn điều lệ lên 9.800.000.000 đồng 
(Chín tỷ tám trăm triệu đồng) để sẵn sàng 
thực hiện những dự án lớn. Bằng nỗ lực của 
mình, công ty đã dần khẳng định vị thế của 
mình trong các lĩnh vực mà công ty tham gia, 
có được sự tín nhiệm và trở thành đối tác tin 
cậy của nhiều khách hàng khó tính.
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LĨNH VỰC 
HOẠT ĐỘNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CÔNG TY

GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG XE TẢI, XE CẨU, 
XE CONT BẰNG ĐƯỜNG BỘ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG 

ĐIỀU HÀNH

PHÒNG KINH 

DOANH VÀ 

MARKETING

PHÒNG 

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN

PHÒNG 

HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

PHÒNG 

DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐA PHƯƠNG THỨC.

CHO THUÊ XE CẨU, XE NÂNG TẠI CÔNG TRƯỜNG, NHÀ MÁY 
THEO THÁNG THEO CA.

ĐÓNG RÚT CONT, BỐC RỠ HÀNG HÓA...

CHUYỂN DỌN KHO BÃI NHÀ XƯỞNG TRỌN GÓI.
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DANH SÁCH XE
VÀ THIẾT BỊ TIÊU BIỂU

CÁC PHƯƠNG TIỆN TIÊU BIỂU NHƯ:

Công ty hiện có 50 đầu xe đa dạng về chủng loại, tất cả phương tiện 
vận tải thiết bị đều đạt chỉ tiêu vận chuyển và có giấy chứng nhận kiểm 
định của cục Đăng kiểm Việt Nam. Và kiểm định an toàn của Bộ lao 
động thương binh xã hội...

Xe cẩu tự hành từ 2,5t đến 15t chuyên phục vụ cẩu vận chuyển thiết bị 
máy móc, phục vụ làm ca tại nhà máy, công trường.

Xe cẩu chuyên dụng ( Kato ) chuyên phục vụ cẩu lắp máy móc thiết bị 
tại công trường, nhà máy.

Việc lưu thông của các phương tiện đều được đặt hệ thống giám sát 
lộ trình chạy của tài xế đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, 
đúng lộ trình. Và được giám sát trên trang Web: www.vietmap.vn

Công ty có bảo vệ trực 24h/24h, camera giám sát an ninh được đạt 
toàn công ty để đảm bảo việc giám sát tình hình an ninh được tốt. Bảo 
vệ thường xuyên đi trực trong công ty.
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THỰC TRẠNG
KHO BÃI

Kho bãi miền Bắc đặt tại khuôn viên khu thể thao Mỹ Đình là địa điểm 
kết nối tất cả các tuyến đường đi liên tỉnh và nội thành rất thuận tiện 
cho việc điều vận khi nhận được đơn hàng.

Kho bãi miền Nam đặt tại Bãi xe Miền Nam nằm trên quốc lộ 1 là cửa 
ngõ đi vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng 
Nai.. rất thuận tiện cho việc tập kết hàng hóa vận chuyển Bắc Nam đa 
phương thức.

Xe nâng các loại tải trọng phục vụ việc nâng hạ, vật liệu trong công 
trường, chuyển dọn kho bãi nhà xưởng, đóng rút Cont.

Xe tải thùng các tải trọng phù hợp với việc vận chuyển hàng rời, và vận 
chuyển đường dài.

Xe đầu kéo là loại xe có tải trọng vận chuyển lớn phù hợp với việc vận 
chuyển thiết bị xây dựng, máy móc hàng hóa có tải trọng lớn.



Mô hình vận tải đường biển – vận tải hàng không (Sea –Air)

Mô hình vận tải bộ – vận tải hàng không (Road- Air)

Mô hình vận tải đường sắt / đường bộ / vận tải nội thủy – vận tải đường biển 
(Rail/Road/Inland waterway- Sea)

Mô hình vận tải đường sắt – vận tải bộ (Rail- Road)

Mô hình cầu lục địa (Land Bridge)

Một số mô hình khác: Mini Bridge
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PHẦN II 
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

ĐA PHƯƠNG THỨC
Vận tải đa phương thức 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 nơi tới một điểm chỉ định ở một nơi khác để giao hàng. Hiện nay 
chúng tôi đã phát triển thêm loại hình dịch vụ vận tải này nhằm thỏa mãn nhu cầu 
đa dạng của khách hàng, với chi phí tiết kiệm nhất.
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CHO THUÊ
XE CẨU, XE NÂNG

CHUYỂN DỌN
NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI

Xe nâng và xe cẩu là những loại xe rất thích hợp với công trường xây 
dựng, nhà máy vì nó giảm rất nhiều nhân công trong việc bốc dỡ hàng 
hóa. Vì vậy, công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ TNC chúng tôi 
với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, các chủng loại xe đa dạng từ 1 tấn 
đến 10 tấn, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ chuyển dọn nhà xưởng kho bãi trọn gói. Với năng lực thiết 
bị, máy móc sẵn có cùng đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. 
Chúng tôi luôn mang lại cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất với 
giá cả cạnh tranh nhất.
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ĐÓNG, RÚT
HÀNG HÓA TRÊN CONT
Ngoài dịch vụ cho thuê xe nâng theo ca, theo tháng chúng tôi còn cung 
cấp dịch vụ đóng và rút hàng trong Cont trọn gói. Với giá cả hợp lý và 
thái độ phục vụ nhiệt tình, đội ngũ lái máy tay nghề cao nhiều kinh 
nghiệm, đầy đủ giấy tờ chứng chỉ nên được rất nhiều khách hàng tín 
nhiệm và giao việc.

LẮP ĐẶT
MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ TNC chúng tôi với 
10 năm kinh nghiệm trong việc lắp đặt máy móc thiết bị. Chúng tôi 
tự hào đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của nhiều khách hàng.
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KHÁCH HÀNG 
TIÊU BIỂU

GIẤY TỜ
PHÁP LÝ

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA

CÁC MẪU CHỨNG CHỈ, BẰNG LÁI

CÁC MẪU KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

MẪU CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN



LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email   :  vantaitnc@gmail.com 
Website   :  www.vantaitnc.com 

địa chỉ   : Số 22, ngách 178/2 đường đình Thôn, Phường Mỹ đình 1, 
Quận nam Từ Liêm, Thành phố hà nội.
Di động   :  0983411190
điện thoại :  046.6860190

XIN CẢM ƠN


