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nPL cung cấp giải pháp logistics toàn chuỗi từ nguyên vật liệu đầu vào
đến sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng với chi phí hợp lý nhất.

TRIẾT LÝ KINH DOANH - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
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SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Trở thành một trong những 
Công ty chuyên nghiệp về 
logistics đa dịch vụ, cung cấp 
giải pháp logistics tối ưu với giá 
cả cạnh tranh cho khách hàng. 
nPL hướng đến mục tiêu bước 
vào Top 5 trung tâm logistics 
hàng đầu Việt Nam.

nPL mang đến cho khách 
hàng các giải pháp logistics 
với chi phí tối ưu, nhanh 
chóng, an toàn và bảo mật.

An toànHiệu quả Chuyên nghiệp Bảo mật

TRIẾT LÝ KINH DOANH



QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

nPL LOGISTICS ����������������

2015

20 đầu kéo container
10 xe tải
01 trạm điều phối

70 đầu kéo container
15 xe tải
07 xe cẩu tự hành
04 trạm điều phối
03 kho (diện tích: 16.500 m2)

2017

90 đầu kéo container
20 xe tải
10 xe cẩu tự hành
06 trạm điều phối
06 kho (diện tích: 32.350 m2)

2019

40 đầu kéo container
15 xe tải
02 xe cẩu tự hành
04 trạm điều phối
5000 m2 kho

2016

80 đầu kéo container
20 xe tải
10 xe cẩu tự hành
05 trạm điều phối
04 kho (diện tích: 23.350 m2)

2018 2020

20 xe tải

10 xe cẩu tự hành
06 trạm điều phối

1.500.000
Tổng diện tích
Kho bãi (m2)

57.000
Diện tích
Cảng thủy nội địa (m2)

120+
Đầu kéo
Container



DỊCH VỤ

NHÀ XƯỞNG
CHO THUÊ

CẢNG THỦY
NỘI ĐỊA

VẬN TẢI
KHAI QUAN

KHO VÀ
PHÂN PHỐI

Chúng tôi thiết kế những giải pháp logistics tối ưu nhất, có thể đáp ứng 
nhu cầu cùng sự mong đợi của từng khách hàng và đối tác.



nPL Logistics sở hữu hệ thống trải dài khắp cả nước với tổng diện tích 
lên đến 1.500.000 m2 có thể cung cấp các giải pháp nhà xưởng cho thuê 
đa dạng với các thế mạnh:

Chiều cao nhà xưởng

Tải trọng sàn

Cung cấp điện

Sàn

Hệ thống mái và vách

An toàn phòng cháy

12 - 15 m

3 - 5 tấn

1.250 kVA

Bê tông cốt thép với chất làm cứng bề mặt

Tôn chống nóng cách nhiệt và vách kết hợp tôn lấy sáng

Hệ thống PCCC tự động, sprinkler, cảm biến nhiệt, báo khói,
vòi phun chữa cháy

Tiêu chuẩn xây dựngNHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
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DỊCH VỤ XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực logistics, nPL nhận 
tư vấn và xây dựng kho, nhà xưởng theo yêu cầu của khách 
hàng. Chúng tôi hỗ trợ  trọn gói từ việc lựa chọn đơn vị thiết 
kế, thi công cho tới quản lý trong suốt quá trình xây dựng.

Quy mô
toàn quốc

Chất lượng
dẫn đầu

Tốc độ
tiên phong

Chi phí
tối ưu

Đội ngũ
kỹ thuật,

giám sát, bảo trì
hạ tầng

chuyên nghiệp

Thuộc các trung tâm công nghiệp và các khu trung tâm kinh tế lớn.
Tiếp nhận đa dạng ngành nghề.
Hưởng thuế suất ưu đãi.
Giải pháp thiết kế chuyên dụng với mô hình sản xuất.
Chất lượng dẫn đầu và giá cho thuê cạnh tranh.
Giao thông thuận lợi cho việc sản xuất – xuất khẩu – nhập khẩu và phân phối.



KHO VÀ PHÂN PHỐI
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Sở hữu hệ thống trải dài cả nước cùng vị trí chiến lược nPL 
Logistics có thể giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi 
phí trong các hoạt động phân phối, luân chuyển hàng 
hóa, xuất và nhập khẩu.

nPL Logistics thiết kế giải pháp vận hành kho tích hợp công 
nghệ cao với mọi loại hàng hóa giúp khách hàng tăng hiệu 
quả quản lý và kiểm soát chi phí nhằm giảm thiểu rủi ro với 
những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Vị trí chiến lược

Quản lí hiệu quả

Dịch vụ tích hợp đa dạng

Kiểm soát hàng tồn và kiểm soát chất lượng

Xử lý đơn đặt hàng, gửi đến và gửi đi 

Kiểm đếm, dán nhãn, đóng gói

Chia và chọn đơn

Dịch vụ xếp dỡ nâng và hạ hàng

Quản lý và thực hiện kiểm soát đổi trả hàng

Các dịch vụ gia tăng khác theo yêu cầu

nPL Logistics đảm bảo hàng hóa của khách hàng luôn được 
bảo quản trong điều kiện tốt nhất với các tiêu chí:

Bảo mật và an toàn

Quy trình bảo quản kiểm tra hàng hóa thường xuyên 
và nghiêm ngặt

Đội ngũ nhân viên vận hành được đào tạo chuyên 
môn giàu kinh nghiệm

Camera và an ninh giám sát 24/7

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại

Khách hàng nắm bắt thông tin nhanh chóng 

Dịch vụ quản lý ổn định



HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG VÀ KHO nPL BẮC-TRUNG-NAM
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STT VỊ TRÍ DIỆN TÍCH

HỆ THỐNG nPL LOGISTICS MIỀN BẮC

1 KCN Sông Công 2 - Thái Nguyên 130.000 m²

2 Phùng Chí Kiên - Hưng Yên 52.000 m²

3 KCN Phố Nối A - Hưng Yên 66.000 m²

4

5

6

KCN Yên Mỹ - Hưng Yên

KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh

KCN VSIP Bắc Ninh 02

42.000 m²

50.000 m2

70.000 m2

HỆ THỐNG nPL LOGISTICS MIỀN TRUNG

1 Dung Quất - Quảng Ngãi 300.000 m²

2 Quảng Trị 45.000 m²

3 KCN Cam Ranh - Nha Trang 10.000 m²

4 KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng 11.000 m2

HỆ THỐNG nPL LOGISTICS MIỀN NAM

1 KCN Dầu Giây - Đồng Nai 320.000 m²

2 KCN Nam Đồng Phú - Bình Phước 18.000 m²

3 Cụm CN Kiến Thành - Long An 70.000 m²

4 KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM 20.000 m2

5 KCN VSIP, 01 TP.Thuận An, Bình Dương 10.000 m²

120.000 m²6 KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước



CẢNG THUỶ NỘI ĐỊA

Cảng thủy nPL Logistics tọa lạc tại tỉnh Long An - cửa ngõ giao thương giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh với các tỉnh Nam bộ cùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô 
cảng thủy lên đến 5,7 ha với cầu cảng dài 240 mét có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 
5.000 tấn và năng lực xếp dở 1,5 triệu tấn/năm. 

TRANG THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG

5Xe nâng

8Băng tải

20Xe tải

120Xe container

3Phễu xả hàng

2Cổng trục giàn

3Xe cẩu

4Gàu cạp các loại

Trang thiết bị

Cơ sở hạ tầng

Nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, cảng có 2 cầu tàu với tổng 
chiều dài 240m; độ sâu mớn nước là - 9m, diện tích lưu trữ 
container 8.000 m² cùng các trang thiết bị được đầu tư hiện 
đại; khả năng tiếp nhận xếp dỡ các phương tiện vận tải đường 
thủy như xà lan, ghe và tàu biển, các loại container và 1.5 triệu 
tấn hàng hóa mỗi năm.

Các dịch vụ cảng thủy

Xếp dỡ, đóng gói

Lưu kho tại cảng

Nâng/ hạ container

Đóng/ rút hàng tại bãi

Bãi chứa container có hàng, rỗng và lạnh

Đóng gói, kiểm điếm hàng

Hỗ trợ liên hệ các công ty vận chuyển đường bộ lẫn đường thủy

Hỗ trợ thủ tục hải quan

Vị trí chiến lược

Cách Quốc lộ 1A – 5km
Cách Thành phố Hồ Chí Minh – 20km
Cách Quốc lộ 50 – 15km
Cao tốc Trung Lương – 10km
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VẬN TẢI KHAI QUAN
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KHAI QUAN

nPL Logistics cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan cho tất cả các 
loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, khách hàng sẽ được tư 
vấn đầy đủ quy trình và thủ tục phù hợp đối với từng mặt hàng:

Thủ tục hải quan hàng kinh doanh

Thủ tục hải quan hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Thủ tục hải quan hàng nhập đầu tư

Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan hàng quá cảnh

Thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch

VẬN TẢI

nPL Logistics đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu vận chuyển đa dạng như:

Vận tải đường bộ

Vận tải đường biển

Vận tải đường sắt

Vận tải thuỷ nội địa

Vận tải hàng không

nPL Logistics có đội xe chuyên nghiệp, không ngừng 
được tăng cường và đổi mới để đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển đa dạng của thị trường:

120 xe container

10 xe cẩu tự hành

20 xe tải nhỏ

5 trung tâm điều phối như:
Cảng Cát Lái
Khu công nghiệp Tân Tạo
Cụm công nghiệp Kiến Thành - Long An
Khu công nghiệp VSIP 1 - Bình Dương
Dầu Giây - Bình Phước



TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI
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Quản lý chuyên nghiệp,
bảo mật, an toàn

Chi phí cạnh tranh
và tối ưu nhất

Hệ thống trải rộng
khắp cả nước

Chất lượng dịch vụ
dẫn đầu và ổn định

Giải pháp phù hợp
với từng Khách hàng

Đội ngũ
giàu kinh nghiệm



KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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LỜI CẢM ƠN
Công ty nPL Logistics xin gửi lời cảm ơn chân thành 
tới tất cả các Quý Khách hàng đã và đang sử dụng 
các dịch vụ của chúng tôi.

Với phương châm “Lấy chữ tín làm đầu, hợp tác để 
cùng phát triển”, nPL Logistics đã luôn nỗ lực xây 
dựng niềm tin với khách hàng. Sự hài lòng, tin tưởng 
và ủng hộ của Quý Khách hàng trong suốt thời gian 
qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường 
phát triển của nPL Logistics. Chúng tôi sẽ không 
ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để mang đến 
những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách hàng. 

Trân trọng,
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with your smartphone to 
see further information 
on our website. 

Scan QR-code

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS nPL
Địa chỉ: Lô 10-12, Đường số 9, KCN Tân Tạo,
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

Website: www.npllogistics.com
Email:  info@npllogistics.com

Điện thoại: 028 3754 5200  - 0949 187 168


