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Giới thiệu về DACO Logistics
• DACO Logistics được thành lập năm 2007 và là công ty qui tụ
được nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đã từng làm việc ở các
công ty hàng đầu trong ngành logistics của Việt Nam.
• Với nhiều năm kinh nghiệm trong vận chuyển và giao nhận hàng
hóa quốc tế đã giúp DACO Logistics làm chủ các kỹ thuật giao
nhận, theo dõi tình trạng hàng hóa qua hệ thống Track & Trace
trên toàn cầu, am hiểu hoạt động kho bãi, đóng kiện, đóng gói,
vận chuyển bằng đường không, đường biển và đường bộ, đại lý
tàu biển…
• DACO Logistics có giấy phép của Tổng cục Hải Quan, thay mặt chủ
hàng đứng tên trên tờ khai, thực hiện thủ tục khai báo hải quan,
nộp thuế, giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu một
cách chuyên nghiệp.

Quá trình phát triển
 DACO Logistics
thành lập.

2007

 Thành viên IATA.

2010

2011

 Thành lập Văn phòng
DACO Logistics tại Hải Phòng,
Đà Nẵng.

2013

2015

2016

 Thành lập Văn phòng
DACO Logistics tại Hà Nội

 Thành viên ACEX.
 Thành lập Văn phòng
DACO Logistics tại Bình Dương.

 Thành viên FIATA.

 Thành viên CLN.

2020

 Thành viên OLO.

Cam kết
1

Dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

2

Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên cơ sở lợi ích
của khách hàng là lợi ích của DACO Logistics.

3

Xây dựng giải pháp logistics phù hợp với từng
khách hàng.

4

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và am hiểu
hoạt động ngành logistics.

Lý do chọn DACO Logistics

Am hiểu thị trường Việt Nam.

Cung cấp dịch vụ chuỗi logistics.

120
13

Đại lý toàn cầu.

Năm kinh nghiệm.

120
Nhân viên chuyên nghiệp.

Top 20 Doanh nghiệp
dịch vụ logistics Việt Nam.

40
Quốc gia có dịch vụ.

Thành viên
• Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận chuyển.
• FIATA, một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho ngành công nghiệp bao gồm khoảng
40.000 công ty giao nhận và hậu cần, còn được gọi là "kiến trúc sư của ngành vận
tải", với khoảng 8‐10 triệu lao động ở 150 quốc gia.
• Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) là hiệp hội thương mại cho các hãng
hàng không trên thế giới và các công ty vận chuyển, đại diện cho 265 hãng hàng
không với 83% tổng lưu lượng vận chuyển hàng không.
• Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam với hơn 300 thành viên.

• Mạng lưới liên kết quốc tế với hơn 300 doanh nghiệp hậu cần tập trung vào các giải
pháp toàn cầu và địa phương.
• Nhóm các công ty hậu cần cung cấp các giải pháp vận chuyển logistics trên toàn thế
giới với hơn 20 năm phát triển.

• OLO xây dựng mạng lưới toàn cầu, kết hợp kinh doanh, theo dõi giao dịch, đảm bảo
hợp tác…

Mạng lưới
Hà Nội:
DACO Logistics Hà Nội
Địa chỉ: Lầu 16, Tòa Nhà Hàn Việt,
203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội, Việt Nam
Hải Phòng:
DACO Logistics Hải Phòng
Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà Hải Minh, Km 105
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam
Đà Nẵng:
DACO Logistics Đà Nẵng
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Trọng Thức,
630 – 632 Ngô Quyền,
Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Hồ Chí Minh:
DACO Logistics (Trụ sở chính)
Địa chỉ: Tòa nhà Viconship,
6‐8 Đoàn Văn Bơ, Quận 4,
TP. HCM, Việt Nam

Bình Dương:
DACO Logistics Bình Dương
Địa chỉ: 562 Lê Hồng Phong,
Phường Phú Hòa,
TP. Thủ Dầu Một,
Bình Dương, Việt Nam

Vận tải đường biển
• Các dịch vụ tiêu biểu của DACO Logistics:
• Cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển hàng xuất
khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi
nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container
FCL và hàng lẻ LCL).
• 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.
• Cung cấp dịch vụ hàng nhập từ các nơi trên thế giới về
Việt Nam.
• Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (Door to door services).
• Các dịch vụ hỗ trợ (Add – services).

Vận tải hàng không
• Vận chuyển hàng xuất khẩu sang các nước trên thế giới và
hàng nhập khẩu về Việt Nam.
• 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).

Dịch vụ đại lý Hải quan
• Lập tờ khai và hoàn thành thủ tục khai báo hải quan.
• Hoàn thành các thủ tục tại cảng và giao hàng/nhận hàng.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh. (Nếu có).
• Đóng hàng/rút hàng tại cảng.
• Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu từ cảng hoặc sân bay
đến khách hàng và ngược lại.
• Giao nhận hàng hóa qua trung tâm phân phối.

Vận tải đường bộ container
• Giao nhận vận tải hàng trọn gói.
• Bốc xếp và sắp đặt hàng.
• Phân phối hàng hóa.
• Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời
và hàng đặc biệt.
• Vận chuyển hàng quá cảnh.
• Vận chuyển hàng tạm nhập‐tái xuất và tạm xuất‐tái nhập.

Vận chuyển hàng xá
• Đối với các hàng hoá được vận chuyển xá (chứa trong
hầm tàu) như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc… chúng
tôi 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…
• Với thiết bị chuyên dùng như phễu đóng bao, băng
chuyền… chúng tôi đảm bảo bốc hàng đúng lịch trình, giải
phóng tàu nhanh giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí.

Vận chuyển hàng chất lỏng
• Flexitank là loại túi mềm làm bằng chất liệu Polyethylene
hoặc Polypropylene. Mỗi túi có thể chứa được từ 10.000 –
24.000 lít chất lỏng.
•
•
•
•

Rhinobulk.
Vinbulk.
Heatbulk.
Storebulk.

Vận chuyển hàng dự án
• Đối với các loại hàng siêu trường, siêu trọng như trang
thiết bị công trình, cần cẩu, turbin, đường ống, bồn ủ…
cần có các phương tiện vận chuyển chuyên dùng kết hợp
với kinh nghiệm quản lý trong khâu vận chuyển.
• Là những người lâu năm trong nghề chúng tôi hiểu rõ về
tải trọng, kết cấu cũng như các phương pháp vận chuyển
loại hàng này đồng thời nắm bắt các tuyến đường, phối
hợp các loại phương tiện vận chuyển khác nhau để đảm
bảo vận chuyển hàng đúng lịch trình, đúng tiến độ và an
toàn.

Vận tải đa phương thức
• Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) quốc tế
hay còn gọi là vận tải liên hợp 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.
• Với hệ thống đại lý mạnh trên toàn cầu, Chúng tôi 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 doanh kho
• Hệ thống Kho của DACO Logistics đặt tại các khu công
nghiệp cận kề trung tâm thành phố thuận tiện cho việc
lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như lưu
kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.
• Các dịch vụ kho bao gồm:
• Xếp dỡ hàng hóa.
• Đóng gói bao bì.
• Quản lý hàng tồn kho.

4 bước triển khai dịch vụ
Tư vấn
Khách hàng gọi điện hoặc email để
được tư vấn về lịch trình vận chuyển,
giao nhận.

4 bước

triển khai dịch vụ

Phương án dịch vụ
DACO Logistics xây dựng phương án
dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Thống nhất
DACO Logistics cùng khách hàng xem xét
phương án hiệu quả nhất phù hợp với lộ
trình triển khai.

Triển khai
Khách hàng và DACO Logistics ký kết hợp
đồng và triển khai dịch vụ.

Top 20 khách hàng tiêu biểu

Thành tích nổi bật
• Thương hiệu Xuất sắc – Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2019.
• Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2015 (VLA).
• Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2014 (VLA).
• Giấy khen của Tổng Cục Thuế năm 2015.
• Giấy khen của Cục Thuế TP. HCM năm 2014.
• Top 10 công ty hấp dẫn ứng viên 2014.
• Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014.

DACO Logistics (Trụ sở chính)
Địa chỉ: Tòa nhà Viconship Saigon,
Số 6‐8 Đoàn Văn Bơ, Quận 4,
TP. HCM, Việt Nam
ĐT:
(84.28) 6261 9650
Fax:
(84.28) 6261 9653
Email: info@dacologistics.com
Website: www.dacologistics.com

