KHO NGOẠI QUAN

Hệ thống Kho Ngoại quan của Transimex - Saigon được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1996
theo giấy phép số 26/TCHQ ngày 25.3.1996 của tổng cục Hải Quan.
Hiện là một trong số ít đơn vị hàng đầu của TP Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Kho
Ngoại quan cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ.

VỊ TRÍ

NĂNG LỰC

• Nằm trong khu vực ICD Transimex (Địa điểm
thông quan nội địa), thuận tiện giao thông
đường bộ và đường thủy vì nằm cạnh Xa lộ Hà
Nội và bờ sông Sài gòn, chỉ cách từ 7-20Km

đến các cảng chính (Cát Lái, VICT, Khánh
Hội…), các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của
TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương,
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

• Tổng diện tích các kho hơn 10.000 m2, được
chia làm 8 nhà kho riêng có diện tích từ 600 m2
đến 2500 m2, khô, sạch, thông thoáng, được
trang bị hệ thống PCCC, báo cháy, camera
quan sát, hệ thống giải nhiệt và chiếu sáng
tốt. Toàn bộ hàng hóa được sắp xếp khoa học,
đúng kỹ thuật trên pallet và cách ly theo tính
chất hàng hóa.

• Nằm trong khu vực ICD Transimex nên khách
hàng có thể khai báo, hoàn thành các thủ tục
HQ xuất nhập khẩu và giao nhận hàng tại kho
ngoại quan được nhanh chóng, an toàn, tiết
kiệm chi phí và thời gian.

• Sẵn sàng tiếp nhận, lưu trữ và xuất kho các loại
hàng hóa xuất nhập khẩu như nông sản, máy
móc thiết bị, hàng tiêu dùng, máy lạnh, rượu,
nguyên vật liệu sản xuất, hàng gia công xuất
khẩu…. chờ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc tái
xuất và hàng chờ xuất khẩu.

• Đội ngũ nhân viên, bốc xếp giỏi nghiệp vụ,
nhiệt tình, chuyên nghiệp. Phương tiện nâng
hạ container, rút ruột, đóng hàng và vận chuyển
đầy đủ, an toàn, đồng bộ, đáp ứng mọi yêu cầu
xuất nhập kho.
• Đã và đang cung ứng dịch vụ kho ngoại quan
cho các tập đoàn kinh tế và Công ty lớn của
Nhật, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, Đức,
Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan …

Mọi chi tiết xin liên lạc: KHO NGOẠI QUAN – ICD TRANSIMEX
7/1 Ấp Bình Thọ, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tel: (848) 3731 1528 | 140
Fax: (848) 3896 1428
Anh Nguyễn Hữu Chí
Mobile: 0903.744 172
Email: chi.nh@transimexsaigon.com

BONDED WAREHOUSE SERVICE

Bonded warehouse of Transimex - Saigon was established and in operation since 1996 under license
No. 26/TCHQ dated March 25, 1996 of the General Department of Customs. Our company is one of a
few leading companies in both scale and quality of bonded warehouse service in Ho Chi Minh City.

LOCATION

CAPACITY

• Located inside ICD Transimex (Inland
Clearance Depot), really convenient for
roadway and waterway due to location beside
Hanoi Highway and Saigon Riverside, only
7-20 kilometers distance from HCMC main

ports (Cat Lai port, VICT, Khanh Hoi Port…),
industrial parks, export processing zones and
neighboring developing provinces such as Binh
Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau…

• Total storage area is more than 10,000 m2
and is divided into 8 warehouses with areas
from 600m2 to 2,500m2 each. They are dry,
clean, spacious and well- equipped of fire
safety systems, CCTV, cooling and lighting.
All cargoes are arranged logically, technically
on pallets as well as separated due to their
own nature.

• Located inside ICD Transimex, convenient for
customers to perform customs formalities and
to receive or deliver goods quickly, safely with
saving cost and time.

• Available for exports and imports such as
agricultural products, machinery, consumer
goods, air conditioner, wine, production
materials, processing goods,…storing in
warehouse for import into Viet Nam or re-export
and export from domestic companies.

• Staff and stevedore teams are knowledgeable,
professional and enthusiastic. Means of lifting
on/off, stuffing, unstuffing and transport are
safe, adequate, comprehensive , and reach the
requirements of warehouses activities.
• Having been providing bonded warehouse
service for international groups and corporation
from Japan, USA, Singapore, India, Germany,
China, Hong Kong, Taiwan, Viet Nam…

Please contact us: BONDED WAREHOUSE – ICD TRANSIMEX
Km 7/1, Binh Tho Hamlet , Truong Tho Ward, Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam.
Tel: (848) 3731 1528 | 140
Fax: (848) 3896 1428
Mr. Nguyen Huu Chi Mobile: 0903 744 172
Email: chi.nh@transimexsaigon.com

