2013

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
.
•Ngày thành lập: 04/01/2010
•Là công ty thành viên thuộc
Tổng công ty Tân Cảng Sài GònQuân chủng Hải quân.
•Vị trí: Cảng Tân cảng Cát Lái,
Phường Cát Lái , Quận 2,
Tp.HCM.
•Vốn điều lệ: 150 tỉ đồng.
(SNP: 51%, Others: 49%)

DỊCH VỤ CỐT LÕI
❶ DỊCH VỤ KHO :
- Kho CFS.
- Kho ngoại quan.
- Kho nội địa.
- Kho mát.

❷ DỊCH VỤ VẬN TẢI

❸DỊCH VỤ DEPOT, M&R

DỊCH VỤ KHO
KHO CFS XUẤT - KHO CFS NHẬP

KHO NGOẠI QUAN

KHO NÔI ĐỊA/ KHO MÁT

KHO VẬN TÂN CẢNG

Quy mô & Năng lực
 Tổng diện tích kho : 40.000 m2
•

18,000 m2 kho CFS Nhập – 12,500 pallet

•

6,250 m2 kho CFS Xuất– 3,500 pallet

•

6,250 m2 kho Ngoại quan– 3,500 pallet

•

8,500 m2 kho Nội địa

•

1,000 m2 kho mát

 Năng suất : 300 container/ngày
 Phương tiện xếp dỡ :

Xe nâng :41 xe nâng điện trong kho loại 2.5 tấn
55 xe nâng dầu ngoài kho loại 2.5- 4.5tấn
 Trang bị đầy đủ hệ thống Camera quan sát và hệ

thống phòng chống cháy nổ hiện đại

 Tổng diện tích: 18,000 m2
 Sức chứa :12,500 pallet
 Xe nâng : 72 xe

29 xe nâng điện trong kho – loại 2 tấn
43 xe nâng dầu ngoài kho – loại 2-4.5 tấn
 Hệ thống CCTV : 32 camera
 Hệ thống kệ : 6 tầng
 Hệ thống PCCC:
• Hệ thống phun nước tự động
• 22 tủ chữa cháy
• 200 bình chữa cháy
• 32 ống nước chữa cháy

•Tổng diện tích : 6,250 m2
•Sức chứa 3,500 pallet
•Xe nâng : 32 xe
•17 xe nâng điện trong kho – loại 2.5 tấn
•15 xe nâng dầu ngoài kho – loại 2.5 -4.5 tấn
Hệ thống CCTV : 73 camera (trong & ngoài kho)
Hệ thống trang thiết bị PCCC hiện đại
Hệ thống kệ : 5 tầng
Nhân viên : 25 người/ca (không bao gồm công
nhân)

•MÃ KHO : “ KNQ TAN CANG SG BQP “

•Vị trí : Tầng 2, kho 05, Cảng Tân Cảng- Cát Lái
•Tổng diện tích: 13,350 m2 bao gồm:
 Kho hàng: 6,250 m2
 Khu bãi hàng: 7,000 m2
 Văn phòng Hải quan: 100 m2
•Bắt đầu hoạt động: 12/2015
•Cửa làm hàng: 5 cửa (5 thang máy)
•Phòng sạc điện : 1 phòng
•Hệ thống CCTV: 23 camera

•Tổng diện tích: 8.500 m2

•Hệ thống kệ cao 6 tầng
•Hệ thống trang thiết bị báo cháy và chữa cháy
hiện đại
•Hệ thống camera quan sát

•Hàng hóa đa dạng: hàng tiêu dùng,máy móc,vật
liệu…

•Tổng diện tích: 1.000 m2
• Nhiệt độ: 18- 22 C
• Hệ thống khung kệ cao 6 tầng.
• Hệ thống trang thiết bị báo cháy và chữa cháy
hiện đại.
• Hệ thống camera
• Hàng hóa đa dạng : hàng tiêu dùng nhanh,mỹ
phẩm,vật liệu,phụ gia thực phẩm…

-

Tiết kiệm chi phí & thời gian:

• Kho nằm trong khu vực cảng Cát Lái, tiết
kiệm chi phí và thời gian vận chuyển
hàng hóa từ kho tới cảng đóng hàng.
• Thời gian cut-off được rút ngắn so với

các ICD khác ngoài cảng

-

Kho được xây mới với thiết kế hiện đại
và hệ thống trang thiết bị tốt

-

Cổng C với 4 làn xe được đưa vào hoạt
động dành riêng cho xe tải có trọng
lượng dưới 15 tấn để giảm ùn tắc giao
thông.

-

Có nhiều đại lý khác nhau trong cùng
một kho và dễ dàng trong việc đóng
ghép hàng hóa

-

Nhân viên kho được đào tạo bài bản và
kĩ năng phục vụ khách hàng tốt

Giai đoạn 1:
-

Vị trí hệ thống kệ đặc biệt và cửa làm
hàng được thiết kế riêng cho từng khách
hàng => thuận lợi trong quá trình hoạt
động.

-

Phần mềm WMS-VN được áp dụng để
quản lý và kiểm soát thông tin hàng hóa.
Khách hàng có thể theo dõi và kiểm tra
thông tin hàng hóa theo yêu cầu.

-

Thời gian thực tế theo dõi tình trạng hàng
hóa: đăng kí / kho hàng nhận/ đóng cont/
kết thúc quá trình.

 Khách hàng đươc cung cấp tên người truy
cập/mật khẩu để kiểm tra thông tin hàng
hóa.
-

Báo cáo hàng ngày tự động: nhận hàng
hóa, báo cáo tồn kho…

Giai đoan 2:
- Tích hợp kế hoạch hoạt động của khách
hàng vào hệ thống WMS-VN và sử dụng
trên phần mềm này.

HỆ THỐNG AN NINH
Hệ thống CCTV
• Hệ thống CCTV được trang bị đầy đủ với
150 camera và lưu giữ hình ảnh trong vòng
90 ngày => khách hàng có thể truy cập dữ
liệu khi có sự cố mất mát, hư hỏng.
Hệ thống báo động chống trộm:
• Hệ thống tia hồng ngoại báo động chống
trộm : 57 chiếc
Hệ thống chữa cháy:
• Tuân thủ các tiêu chuẩn của Sở PCCN
TP.HCM

Nhân viên bảo vệ:
-

Tại cửa kho

-

Tuần tra

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Thời gian hoạt động
Hệ thống xe
Nhãn hiệu
Tuyến vận chuyển

: 04/2015
: 30 xe đầu kéo & 45 rờ mooc
: Huyndai Daewoo
: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, ĐBSCL
Cảng – nhà máy

 Hệ thống định vị GPS
 Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp với bằng FC
 Phục vụ 24/7

Depot Tân Cảng Suối Tiên
20 Km

Cảng Tân Cảng Cát Lái

Vị trí:
Số 02 Hoàng Hữu Nam,Phường Long
Thạnh Mỹ, Quận 9,Tp.HCM
Thành lập: 12/2014
Tổng diện tich: 6ha (5,000 TEUs, 10
Blocks)
Trang thiết bị:
+ Xe nâng cont rỗng: 06 xe
+ Xe đầu kéo : 08 xe
Dịch vụ kinh doanh:
+ M&R
+ Depot

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Địa chỉ: Cảng Tân Cảng-Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: +84.8.3742 3928 – 3742 3929 ; Fax: +84.8.3742 3413
Website: www.tancangwarehousing.com.vn

XIN CẢM ƠN

