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Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đối tác  

Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và trường tồn!

Công ty Cường Quốc đang dần khẳng định tên tuổi và vị thế của mình với các Khách hàng, chủ đầu tư, nhà tư vấn trong và 
ngoài nước. Chúng tôi tự tin đem đến sản phẩm dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực vận chuyển đường biển, đường bộ, đường 
hàng không, khai thuê hải quan, giao nhận hàng hóa, kho bãi, chuyển phát nhanh quốc tế và các hoạt động liên quan. 

Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch 
vụ hậu cần được tối ưu hóa với CHẤT LƯỢNG CAO nhằm khẳng định UY TÍN hàng đầu. 

Bằng sự cầu thị cao nhất của mình, công ty Cường Quốc mong muốn nâng cao năng lực vận chuyển cũng như chất lượng 
dịch vụ và giá trị doanh nghiệp mình thông qua việc được phục vụ Quý Khách hàng một cách tận tâm nhất. Chúng tôi đồng 
thời chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình thông qua các dự án phi chính phủ, viện trợ nhân đạo...  

Ngoài ra, Công ty Cường Quốc là thành viên chính thức của các Hiệp Hội Logistics uy tín trong và ngoài nước như : HLA, 
VLA, FIATA, JCTRANS,…. và hệ thống đại lý rộng khắp thế giới. Công ty chúng tôi tự tin trở thành người đồng hành uy tín và 
chuyên nghiệp trên con đường phát triển của Quý Khách hàng và Đối tác.  

Công ty Cường Quốc cũng cảm ơn tất cả Khách hàng, các bên liên quan đã hỗ trợ chúng tôi và mong muốn tiếp tục được 
hợp tác và phục vụ. 

Trân trọng.  

Dear: Customers, Partners

Cuong Quoc Logistics Company Limited would like to send wishes for health, happiness, and longevity to valued Customers 
and partners!

Cuong Quoc Company is gradually asserting its name and position with domestic and foreign Customers, investors, and consultants. 
We are confident that we have provided the best products and services in the fields of the sea, road, air transport, customs 
clearance, freight forwarding, warehousing, international express, and related activities.

As an integrated logistics service provider, we constantly innovate to provide our Customers with optimized logistics services 
with HIGH QUALITY, aiming at asserting the top PRESTIGE.

With its highest progressive spirit, Cuong Quoc company wishes to improve its transport capacity as well as service quality 
and business value by serving Customers in the most dedicated way. We also focus on implementing our corporate social 
responsibility through non-governmental projects, humanitarian aid...

In addition, Cuong Quoc Company is an official member of prestigious Logistics Associations at home and abroad, such as 
HLA, VLA, FIATA, JCTRANS, … and has a worldwide agent system. Our company is confident to become a prestigious and 
professional companion on your development journey.

Cuong Quoc Company also thanks to all Customers and stakeholders for supporting us and looks forward to having further 
cooperation and serving with you.

Best regards. 
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Giới thiệu công ty

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011, tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cường Quốc chuyên nhập 
khẩu và kinh doanh các mặt hàng điện máy, điện tử, máy móc thiết bị công trình, ... Sau một quá trình phát triển, đầu năm 
2020 chúng tôi đổi tên thành Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại và logistics 
toàn cầu. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thương mại chúng tôi luôn đặt trách nhiệm của mình trên 
từng lô hàng của Khách hàng như chính lô hàng của mình, luôn tìm mọi giải pháp tốt nhất và tiết kiệm chi phí nhất mang đến 
cho Khách hàng. 

Với sứ mệnh hoạt động vì sự thành công của Khách hàng, chúng tôi luôn nâng cao giá trị công ty thông qua: Đào tạo kiến 
thức, chính sách mới song hành cùng với việc phát triển các kỹ năng, kinh nghiệm ngành nghề chuyên sâu; Cập nhật và 
ứng dụng công nghệ thông tin; Đầu tư trang bị hệ thống phương tiện hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường; 
Đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm... và giữ vững các giá trị cốt lõi (chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực, thân thiện, 
uy tín) tạo nên sự khác biệt của các dịch vụ và sản phẩm mang thương hiệu Cường Quốc.

About Cuong Quoc Company

Cuong Quoc Company was established in 2011, formerly known as Cuong Quoc Import-Export Co., Ltd. specializes in 
importing and trading electrical appliances, electronics items, construction machinery, and equipment ... In the process of 
development, in early 2020, we changed our name to Cuong Quoc Logistics Co., Ltd, operating in the field of global trade 
and logistics. With many years of knowledge and experience in the commercial field, we always fully put our responsibility 
on each Customer's shipment as if it were our own, always looking for the best and most cost-effective solutions for Customers.

With the mission of operating for the success of Customers, we always improve the company's value through training 
knowledge, new policies in parallel with the development of skills, in-depth professional experience; Updating and applying 
information technology; Investing in equipping a system of modern facilities, meeting international standards and being 
environmentally friendly; a team of experienced consultants... and upholding core values (professionalism, dedication, 
honesty, friendliness, prestige), making the difference of Cuong Quoc branded services and products.

Chuyên nghiệp: Nhanh chóng, chính 
xác, đúng hẹn trong mọi quy trình.

Tận tâm: Đặt lợi ích của Khách hàng 
là trung tâm của mọi hành động, lấy 
sự hài lòng của Khách hàng là thước 
đo cho sự thành công của công ty. 

Trung thực: Đội ngũ nhân viên luôn 
trung thực.

Thân thiện: Luôn lắng nghe yêu cầu 
của Khách hàng và phục vụ vô điều kiện. 

Uy tín trách nhiệm: Cam kết thực 
hiện đúng những gì đã hứa.

SỨ MỆNH
Công ty Cường Quốc từng bước thực 
hiện mục tiêu trở thành một trong 
những công ty cung cấp giải pháp và 
thực hiện dịch vụ hậu cần uy tín và 
tốt nhất tại Việt Nam.

Trở thành đối tác vận chuyển 
chiến lược, tin cậy của Khách 
hàng nhờ khả năng cung ứng giải 
pháp linh hoạt, chính xác, đơn 
giản, thuận tiện và tiết kiệm cho 
Khách hàng. 

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên 
một môi trường làm việc tốt nhất. 

Trở thành cầu nối giúp các doanh 
nghiệp quốc tế phân phối và phát 
triển kinh doanh sản phẩm tại 
Việt Nam. Cũng như giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng 
hóa đến tay bạn bè quốc tế.

TẦM NHÌN TRIẾT LÝ KINH DOANH

Professionalism: Fast, accurate, 
on-time in every process.

Dedication: Putting Customer's 
interests at the center of all 
actions, taking Customer satisfaction 
as a measure of the company's 
success.

Honesty: The staff is always 
honest in all actions and words.

Friendliness: Always listen to 
Customer's requests and serve 
them unconditionally.

Credibility and responsibility: 
Commitment to do exactly what 
was promised.

MISSION
Cuong Quoc Company step by 
step realizes its goal of becoming 
one of the most reputable and 
best logistics service providers 
and solution providers in Vietnam.

Becoming a strategic and reliable 
transport partner of Customers 
thanks to the ability to provide 
flexible, accurate, simple, convenient, 
and economical solutions for 
Customers.

Creating the best working environment 
with many opportunities for 
development, promotion, creativity, 
accumulation, and increases 
personal values for employees. 
Becoming a focal point to help 
international businesses distribute 
and develop product business in 
Vietnam and help Vietnamese 
businesses bring cargo to 
international friends as well.

VISION BUSINESS PHILOSOPHY
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Với sự năng động và kiến thức ngành chuyên sâu, đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và mạng lưới đại lý toàn cầu, Cường Quốc Logistics 
cung cấp một dịch vụ logistics hoàn hảo, phục vụ mọi nhu cầu về lô hàng, vận chuyển ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

With dynamism and in-depth industry knowledge, dedicated and experienced staff and a global network of agents, Cuong Quoc Logistics provides a 
perfect logistics service, serving all needs in shipment and transport all over the world.

BUSINESS LINES

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Vận chuyển đường biển
Sea freight

Import and export entrustment
Ủy thác xuất nhập khẩuChuyển phát nhanh quốc tế

International express

Air freight
Vận chuyển đường hàng không

Inland transport
Vận chuyển nội địa

Customs clearance
Khai thuê hải quan
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Hàng nguyên cont (FCL)

Hàng lẻ (LCL)

Hàng cá nhân (hàng phi mậu dịch)

Hàng dự án (hàng siêu trường, siêu trọng)

Dịch vụ giao nhận trọn gói: Door-to-door

Full container load (FCL)

LCL (Less than Container Load)

Personal cargo (Non-commercial cargo)

Project cargo (Oversized cargo-overweight cargo)

Door to door delivery

Cường Quốc đã ký kết hợp đồng dịch vụ với các hãng tàu có uy tín như ONE, CMA-CGM, OOCL, ZIM, CK LINE, PIL, WAN HAI, YML, MSC, COSCO… cùng với hệ thống hơn 
100 đại lý lớn mạnh trên thế giới, chúng tôi tự tin cung cấp cho Quý khách hàng đầy đủ các dịch vụ và nhiều lựa chọn với chi phí tiết kiệm nhất. Dịch vụ của chúng tôi bao 
gồm hàng LCL, FCL và dịch vụ door to door từ/tới các cảng lớn trên thế giới thông qua mạng lưới đại lý toàn cầu.

Cường Quốc đảm bảo theo dõi hàng hóa của Quý khách hàng suốt lộ trình vận chuyển và cập nhật thông tin liên tục để Khách hàng yên tâm.

Cuong Quoc has signed service contracts with reputable shipping lines such as ONE, CMA-CGM, OOCL, ZIM, CK LINE, PIL, WAN HAI, YML, MSC, COSCO... along 
with a system of more than 100 strongly grown agents in the world, we are confident to provide a full range of services and options at the most economical cost. 
Our services include LCL, FCL cargo and door-to-door service from/to major ports in the world through a global agent network.

Cuong Quoc ensures to track your cargo throughout the shipping route and updates information continuously to give you peace of mind.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI: OUR SERVICES:

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

DỊCH VỤ
SERVICES

SEA FREIGHT



DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI: OUR SERVICES:

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
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Cường Quốc là đối tác uy tín hàng đầu, vận chuyển đường hàng không cũng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình luôn túc 
trực tại sân bay 24/7, Cường Quốc luôn phân tích và lựa chọn phương án phù hợp theo từng loại hàng hóa để báo giá cho Khách hàng; vừa đảm bảo được nhu cầu vừa 
giúp Quý khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí vận chuyển.

Cuong Quoc is a prestigious leading partner and air transport is also one of our strengths. With a team of enthusiastic support staff, always available at the airport 24/7, 
Cuong Quoc constantly analyzes and chooses the appropriate plan for each type of cargo to give a quotation, while ensuring time-saving and shipping cost saving.

Hàng thông thường

Hàng dễ hư hỏng (hàng lạnh,…)

Hàng tươi sống

Hàng đặc biệt

Hàng nguy hiểm

Hành lý cá nhân

Hàng mẫu, quà biếu, quà tặng

Các dịch vụ đi kèm:

Đóng gói, bốc xếp hàng hóa

Tư vấn các dịch vụ miễn phí

General Cargo

Perishable cargo (refrigerated cargo...)

Fresh cargo

Special cargo

Dangerous cargo

Personal baggage

Samples, gifts, donated gifts

Accompanied services:

Packing, loading, and unloading cargo

Free consulting services

AIRFREIGHT



Với kinh nghiệm vận chuyển hơn 50,000 tấn hàng mỗi năm, Cường Quốc tự tin mang đến cho Quý Khách hàng một chuỗi cung ứng toàn diện nhằm phục vụ cho mọi loại 
hình vận chuyển theo tính chất hàng hóa và yêu cầu riêng của mỗi Khách hàng. Đội vận tải chuyên nghiệp với hơn 100 đầu xe bao gồm đầu kéo container, xe tải nặng, 
thùng, trung chuyển, đông lạnh, cùng đội ngũ tài xế lái xe lành nghề và nhân viên hỗ trợ năng động, nhiệt tình mang lại những giải pháp và lịch trình vận chuyển linh hoạt 
trên mọi tuyến đường.

With the experience of transporting more than 50,000 tons of cargo per year, Cuong Quoc confidently brings to Customers a comprehensive supply chain to serve all 
types of transport according to the nature of the cargo and each Customer's personal requirements. A professional transport team with more than 100 vehicles, including 
container tractors, heavy trucks, crates, transshipment, refrigerated trucks, and a team of skilled drivers and dynamic and enthusiastic support staff will bring about flexible 
transport solutions and schedules for all routes.
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INLAND TRANSPORT
VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
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CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Cường Quốc tự hào khi là một trong những công ty uy tín cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ từ Việt Nam đến các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới 
– thậm chí là dịch vụ giao hàng tận nơi với thời gian thỏa thuận trước. Nhằm đảm bảo mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ hoàn chỉnh với giá cả cạnh tranh nhất, 
Cường Quốc còn thiết lập mối liên kết chặt chẽ với những công ty chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới như: DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS... vì thế hàng hóa của Quý 
khách hàng sẽ được “đi đúng nơi, về đúng chốn”.

Cuong Quoc is proud to be one of the reputable companies providing cheap international express services from Vietnam to countries and territories around the world - even 
door-to-door delivery services with pre-agreed time. In order to ensure to bring Customers complete services with the most competitive prices, Cuong Quoc also establishes 
close links with the world's leading international express companies such as DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ... As a matter of fact, your cargo will be "targeted leaving and arriving".

INTERNATION EXPRESS



KHAI THUÊ HẢI QUAN

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI: OUR SERVICES:

Cường Quốc hiểu được sự cần thiết của việc thông quan nhanh chóng và suôn sẻ cho Qúy khách hàng. Các chuyên viên làm thủ tục hải quan của chúng tôi nắm rõ các 
quy định và luật lệ địa phương cũng như những thách thức của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Chúng tôi luôn tư vấn các giải pháp phù hợp để giúp Khách hàng hiểu rõ 
vấn đề và đưa ra quyết định có chất lượng, giảm thời gian thực hiện, tối ưu hóa dòng tiền và giữ thuế ở mức tối thiểu.

Cuong Quoc understands the need for fast and smooth customs clearance for Customers. Our customs clearance specialists are keen on local laws and regulations 
and the challenges of doing business globally. We always advise the right solutions to help Customers understand the problem and make quality decisions, reduce 
implementation time, optimize cash flow, and keep taxes to a minimum.

Loại hình XNK Kinh doanh

Loại hình XNK Gia công

Loại hình XNK tại chỗ

Loại hình tạm nhập – tái xuất,
tạm xuất – tái nhập

Loại hình quá cảnh

Loại hình XNK đầu tư
có thuế/miễn thuế

Type of import-export business

Type of export-import processing

Type of on-the-spot import and export.

Types of temporary import - re-export,
temporary export - re-import

Types of transit

Type of import-export
investment with tax/without tax
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CUSTOMS DECLARATION
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Hơn 10 năm chinh chiến trong ngành dịch vụ giao nhận vận tải, cùng đội ngũ nhân viên năng động - chuyên nghiệp - tận tâm trải dài trên khắp lãnh thổ, Cường Quốc 
cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu đa dạng với giải pháp tối ưu nhất, hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình xuất nhập khẩu. Đến 
với Cường Quốc, mỗi Quý khách hàng đều được trải nghiệm sự hài lòng và an tâm cho mỗi chuyến hàng.

With more than 10 years of experience in the freight forwarding service industry, with a team of dynamic - professional - dedicated staff stretching across the territory, 
Cuong Quoc is committed to providing Customers with diversified import and export entrustment services with the most optimal solution, supporting Customers 
throughout the import and export process. Coming to Cuong Quoc, each Customer will experience satisfaction and peace of mind for each shipment.

ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU
IMPORT – EXPORT ENTRUSTMENT



Cường Quốc cung cấp cho Khách hàng dịch vụ logistics trọn gói, đa dạng sản phẩm như máy móc, cáp, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm… đảm bảo tiến độ và chuỗi cung 
ứng vận hành hiệu quả, hệ thống vận tải Cường Quốc được quản lý một cách chặt chẽ và tối ưu mang đến cho Khách hàng trải nghiệm tối ưu nhất.

Cuong Quoc provides Customers with full logistics services, with various products such as machinery, cables, medical equipment, cosmetics, foods..., ensuring the 
scheduled and efficient supply chain operation. Cuong Quoc transport system is managed strictly and optimally to give Customers  the most optimal experience.
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SẢN PHẨM CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ
PRODUCTS THAT THE COMPANY PROVIDES SERVICES

MÁY MÓC
(MACHINES)

CÁP
(CABLE)

THIẾT BỊ Y TẾ
(MEDICAL EQUIPMENT)

MỸ PHẨM
(COSMETICS)

THỰC PHẨM
CHỨC NĂNG

(FOOD FUNCTION)

THỊT ĐÔNG LẠNH
(FROZEN MEAT)

MÂM XE
(WHEEL)

ĐỒ NỘI THẤT
(FURNITURE)



DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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CƯỜNG QUỐC
COMPANY PROFILE

TYPICAL PROJECT

BLACKMORES - MESA GROUP

HELUKABEL



CUONG QUOC
LOGISTICS

CƯỜNG QUỐC
COMPANY PROFILE

JUAN POVEDA

REDSUN

SHOPEE



NỘI THẤT
ĐÔNG DƯƠNG

CUONG QUOC
LOGISTICS

CƯỜNG QUỐC
COMPANY PROFILE

KHÁCH HÀNG
VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
TYPICAL CUSTOMERS AND PARTNERS



CUONG QUOC
LOGISTICS

CƯỜNG QUỐC
COMPANY PROFILE

HIỆP HỘI - THÀNH VIÊN
ASSOCIATIONS - MEMBERS



CUONG QUOC LOGISTICS COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI CƯỜNG QUỐC

Địa chỉ: Số 68/18 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Address: No. 68/18 Dao Duy Anh, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Hotline: 0972 66 71 66         Email: info@cuongquoclogistics.com         Website: http://www.cuongquoclogistics.com


