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1. THÔNG TIN CHUNG

VỀ CHÚNG TÔI

“Với 42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp chuỗi giải

pháp hậu cần logistics, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, thương mại,

đầu tư một cách linh hoạt và hiệu quả. ILS luôn nỗ lực không ngừng nâng

cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô nhằm đem lại sự hài

lòng tối đa cho khách hàng bằng dịch vụ, chất lượng và giá trị gia tăng lớn

nhất.”
TÊN CÔNG TY

Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

Tên Tiếng Anh: International Investment Trade and Service Joint Stock

Company

Tên giao dịch, Viết tắt: INTERSERCO/ILS

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

• Ngày thành lập: 15/8/1980

• Mã số thuế: 0100110052

• Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng

TRỤ SỞ CHÍNH

• Cảng ICD Mỹ Đình, số 17 đường Phạm

Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ

Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: +84-24 7308 6004

• Email: contact@ils.com.vn

• Website: http://ils.com.vn

mailto:contact@ils.com.vn
http://ils.com.vn/


1980

ILS được thành lập tháng 8 năm
1980, Là doanh nghiệp nhà nước
trực thuộc UBND Tp Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội ra
Quyết định số 403/QĐ-UBND
chấp thuận chủ trương cho
Công ty INTERSERCO Đầu tư xây
dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại
xã Đức Thượng, huyện Hoài
Đức, Thành phố Hà Nội.

2015

UBND thành phố Hà Nội, ra
quyết định số 5542/QĐ-UB giao
cho ILS làm chủ đầu tư dự án xây
dựng điểm thông quan nội địa
mới tại xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm, Hà Nội với tổng diện tích
mặt bằng 55.250m2.

2001

ILS chuyển sang hoạt động mô
hình Công ty Cổ phần theo
Quyết định số 6955/QĐ-UBND
của UBND thành phố Hà Nội.

2016

UBND thành phố Hà Nội ra
Quyết định số 4153/QĐ-UBND
về việc chuyển đổi mô hình hoạt
động ILS sang mô hình công ty
Mẹ - Con.

2010

2022

4 Công ty con;

8 Công ty liên kết;

3 Văn phòng đại diện.

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN



3. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Thiết lập mạng lưới hoạt động hiệu quả với công nghệ quản

lý tiên tiến, hạ tầng đồng bộ. ILS hướng tới vị thế doanh

nghiệp dẫn đầu về dịch vụ Logistics tích hợp tiêu chuẩn

quốc tế tại Việt Nam và là đối tác chiến lược của khách

hàng trong và ngoài nước

SỨ MỆNH 

Phát triển ngành dịch vụ Logistics, góp phần thúc đẩy nền

kinh tế tri thức và cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam,

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

tiếp cận thị trường hiệu quả và bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CAM KẾT TIN CẬY ĐỔI MỚI



4. THÀNH VIÊN HỆ THỐNG ILS

Công ty CP INTERSERCO Mỹ Đình (ILSI)

Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty CP TM quốc tế INTERSERCO Việt Nam (ILST)

Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty CP Cung ứng nhân lực và TM quốc tế (ILSM)

Đường Láng, phường Thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội 

Trường TC Nghề Nhân lực quốc tế Hà Nội (ILSE) 

Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

Công ty CP Cảng Sơn Tây (ILSW)   

Đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội  

Công ty CP Thuỷ điện Sử Pán 1

Phố Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Công ty CP Chuỗi Cung ứng liên hợp (USC)

Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty CP Tư vấn xây dựng CGD Việt Nam (CGD)

Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty CP Xây dựng Việt Nam (ICC) 

Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Công ty CP Logistics hàng không (ALS)

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Công ty CP Logistics Quốc tế Tây Ninh (TANIL) 

Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Văn phòng đại diện tại Cao Bằng

Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Văn phòng đại diện tại Hải Phòng

Phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng Văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh

Phường 4, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh
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ILS sở hữu hệ thống kho, bãi trên 150.000m2, tập

trung ở các vị trí cửa ngõ thuận tiện, dễ dàng luân

chuyển kết nối tới các địa điểm phân phối trong nội và

ngoại thành Hà Nội.

1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

Với hệ thống kho hàng đa dạng, khách hàng có thể chủ

động trong việc lựa chọn loại hình kho theo nhu cầu sử

dung làm: Địa điểm tập trung gom hàng, trung chuyển

hàng phân phối, kho hàng chờ/xuất nhập khẩu hàng

hoá.

1.1 HỆ THỐNG KHO, BÃI

Kho

Cảng Sơn Tây

10.000 m2

Kho

ICD Mỹ Đình tại 

Phạm Hùng

10.000 m2

Kho

ICD Mỹ Đình tại 

Đức Thượng

24.000 m2

Kho

Sơn Đồng

10.000 m2



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

Hệ thống kho hàng của ILS đảm bảo đầy đủ: 

• Chứng nhận quyền sử dụng kho;

• Chứng nhận đảm bảo PCCC ;

• Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP; 

• Chứng nhận ISO 9001:2015;

• Đảm bảo tiêu chuẩn quản lý, lưu trữ đối với từng loại 

hình kho đặc thù;

• An ninh kép 2 chiều, kiểm soát 24/7, phần mềm quản 

lý tự động hóa.



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

Là đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan hải quan

cùng các cơ quan liên ngành trong quá trình xử lý hàng hoá

xuất nhập khẩu quốc tế, ILS cam kết cung cấp cho khách

hàng các dịch khai báo, xử lý thủ tục hải quan, thông quan

hàng hoá hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

Bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng, ILS là đại lý Hải

quan cho các Khách hàng lớn tại các Khu Công nghiệp, khu

chế xuất; Hàng hoá Xuất nhập khầu cho khách hàng Canon,

ZF, Vinfast, Abbot…; Hàng hoá thuộc cơ chế đặc thù theo

QĐ38/TTCP cho khách hàng Thiên Linh, Klever Fruit…

1.2 ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Lợi thế vượt trội khi sử dụng dịch vụ hải quan của ILS:

• Xử lý nhanh chóng các thủ tục hải quan hàng xuất nhập

khẩu theo từng yêu cầu đặc thù riêng biệt, đảm bảo

tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp;

• Được tư vấn các loại hình khai quan phù hợp để hưởng

các chính sách ưu đãi về thuế nhất với từng mặt hàng;

• Chi phí dịch vụ cạnh tranh, ổn đinh, trực tiếp không qua

trung gian.



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

1.3 DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

ILS hiện đang hợp tác khai thác và vận hành đội xe

container 20’/40’ và xe tải từ 1,25 tấn đến 15 tấn, có khả

năng cung cấp đa dạng các dịch vụ giao nhận hàng hóa

theo nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp..

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cung

cấp các giải pháp Logistics phục vụ chuỗi cung ứng, ILS

thấu hiểu những điều kiện cần thiết để hàng hoá được lưu

thông nhanh chóng. Mọi hành trình vận chuyển đều được

lập kế hoạch, dự trù, đảm bảo cho đội xe vận tải có luồng

di chuyển thuận lợi và tối ưu nhất chi phí trên từng km.

150 
ĐẦU XE  VẬN HÀNH 

500tấn/ngày 

SỐ LƯỢNG HÀNG HOÁ 
VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

63/63tỉnh thành 

GIAO NHẬN TOÀN QUỐC

70
TUYẾN VẬN TẢI



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

1.4 DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 

ILS là khách hàng thường xuyên của các hãng tàu Quốc tế lớn như: MAERSK LINE, NYK, ONE, COSCO, EVERGREEN, WANHAI,

MOL, APL, OOCL, SITC…

Với hệ thống đại lý giao nhận rộng khắp trên toàn cầu, giá cước vận chuyển đường biển tối ưu – cạnh tranh, ILS cam kết vận

chuyển và giao nhận hàng hoá đúng hẹn theo lịch báo trước tới mọi cảng biển trên khắp các châu lục.

Dịch vụ cung cấp:

• Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ ghép container (LCL) và hàng nguyên

container (FCL);

• Dịch vụ giao nhận hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu;

• Cung cấp dich vụ vận chuyển trọn gói Door to door; Vận chuyển

từ cảng đến cảng (CY – CY), hoặc vận chuyển từ kho đến cảng

(Door – CY).



1.5 DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

ILS cung cấp dịch vụ vận tải đường sông cùng các

phương tiện thông dụng như sà lan và tàu loại nhỏ rất

phù hợp cho việc chuyên chở các mặt hàng như: Nông

sản, trái cây hay những mặt hàng khối lượng nặng như

xi măng, bột đá, cát, gạch, cột bê tông, đất sét, thiết

bị, sắt thép, Mangan và than cám,…

Dịch vụ cung cấp:

• Vận tải hàng hóa nội địa bằng tàu container;

• Vận tải hàng hóa nội địa bằng tàu rời;

• Vận tải hàng hóa nội địa bằng sà lan.

ILS hiện là đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác:

Cảng Hồng Vân: Diện tích 10ha, chiều dài 500m mặt nước với

hệ thống kho bãi tiêu chuẩn và trang thiết bị bốc xếp hiện

đại, là điểm thông quan nội địa đối với hàng hóa là container

từ các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh về Hà Nội và ngược

lại.

Cảng Sơn Tây: Diện tích 5ha, là đầu mối tập kết, trung chuyển

hàng hoá là nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu

mở rộng, xây dựng đô thị phía Tây Hà Nội, kết nối với cảng

Việt Trì trên tuyến hành lang Hải Phòng - Hà Nội - Việt Trì -

Lào Cai.



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

Có hệ thống đại lý năng động và là đối tác tin cậy của các hãng hàng không lớn trên thế giới, ILS cung cấp cho khách hàng dịch

vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá hàng không chất lượng cao từ Việt Nam tới các sân bay quốc tế và ngược lại.

Đặc biệt, chúng tôi có kinh nghiệm làm thủ tục vận chuyển hàng hoá cho các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc

Ninh, Bắc Giang, Hải phòng… đến các thành phố ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á & Úc, với lợi thế Làm thủ tục tại các kho hàng không

kéo dài sẽ giúp khách hàng giảm được chi phí và thời gian so với làm thủ tục và vận chuyển thông thường.

1.6 DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

• Vận chuyển hàng hoá thông thường, hàng khô

• Vận chuyển hàng hoá đặc thù: Hàng nguy hiểm, hàng có giá trị

cao, hàng ngoại giao, hàng khổ lớn, động vật sống…

• Vận chuyển hàng nhập khẩu từ tất cả các sân bay trên thế giới

về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Dịch vụ cung cấp:



1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP

1.7 DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

ILS là đối tác chiến lược của Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) trong khai thác vận tải, các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư đường
sắt. ILS cung cấp các gói giải pháp vận chuyển đường sắt chất lượng cao giúp khách hàng tối ưu hoá chi phí vận chuyển đồng
thời đảm bảo hàng hoá được lưu thông nhanh chóng và chính xác.

Dịch vụ cung cấp:

• Thu gom hàng lẻ, nguyên container, nguyên toa. Vận chuyển hàng hóa từ Kho tới Kho, Ga đến Ga, Kho đến Ga, Ga tới Kho;

• Vận chuyển hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh: Phân bón trên tuyến Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng;

• Vận chuyển hàng rời: Quặng apatit, hàng bao phân bón tuyến Lào Cai – Việt Trì – Hải Phòng, vận chuyển than, lưu huỳnh
theo chiều ngược lại;

• Vận chuyển hàng tiêu dùng nhập khẩu, TMĐT, CPN, hàng quá cảnh: ngành hàng may mặc, da giày qua tuyến Đồng Đăng –
Hà Nội – Sông Than;

• Vận chuyển hàng quá cảnh: Lưu huỳnh, than, quặng sắt tuyến Hải Phòng – Lào Cai; Cái Lân – Đồng Đăng.



1.8 DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG DỰ ÁN 

ILS cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng dự án trong nhiều ngành với chất lượng cao, bao gồm: Dầu khí, xây dựng, năng lượng,
hàng hải, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp máy móc hạng nặng

Lợi thế vuợt trội khi sử dung dịch vụ vận chuyển hàng dự án của ILS:

• Cam kết lựa chọn những giải pháp vận tải tối ưu nhất ứng với mỗi một dự án, công trình xây dựng. Đảm bảo đáp ứng
nhu cầu khối lượng hàng hóa và thời gian vận chuyển bám sát kế hoạch.

• Chú trọng công tác bảo quản, cẩn trọng trong suốt quá trình vận tải, di dời hàng dự án. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật
chuyên trách có kinh nghiệm trong việc sắp xếp, vận hành lên xuống các loại máy công trình, hàng cồng kềnh, quá khổ
luôn đảm bảo an toàn tối đa, tránh những sự cố không đáng có.

• Cung cấp và xử lý nhanh chóng các loại Hóa đơn chứng từ cho khách hàng. Đồng thời đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng
trong việc kê khai Bảo hiểm vận tải.

1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP



1.9 DỊCH VỤ LOGISTICS CHO HÀNG TMĐT (E-LOGISTICS)

ILS cung cấp dịch vụ logistics cho hàng TMĐT (E-logistics) giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, phân phối hàng

hóa đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, an toàn, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Lợi thế vượt trội khi sử dụng dịch vụ E-Logistics của ILS:

• Mạng lưới dịch vụ rộng khắp trên cả nước đảm bảo thời gian vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và linh hoạt;

• Hệ thống kho lưu trữ hàng hoá rộng rãi, hiện đại và phân bổ ở nhiều khu vực tại Hà nội và các địa phương;

• Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn, nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc từ khách hàng;

• Cung cấp lịch trình vận chuyển rõ ràng, chính xác đến khách hang;

• Quá trình quản lý, giám sát, thực hiện chứng từ nhanh chóng.

1. DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP



• Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón, phân bón thành phẩm (vô cơ & hữu cơ), chất phụ gia cung cấp cho các nhà máy 

và thương nhân tại Việt Nam (Kali Clorua - MOP, Kali Sulphate – SOP, Ammonie Sulphate - SA, Urea, Super Phosphate –

Supe lân; Fertilizer coating material – chất chống dính);

• Xuất khẩu đá hoa trắng, đá vôi, phân bón từ Việt Nam đi các nước;

• Xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản và hoa quả sang Trung Quốc;

• Nhập khẩu phân phối gỗ nguyên liệu từ Nam Mỹ, Châu Phi.

ILS có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động Xuất nhập khẩu hàng hoá và cung cấp các giải pháp vận tải đa phương thức

cùng hệ thống kho bãi hiện đại, đảm bảo đem lại cho khách hàng các giải pháp tối ưu trong chuỗi cung ứng nguyên liệu.

2. THƯƠNG MẠI



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ILSM)

• Kế thừa và phát triển hoạt động xuất khẩu lao động

của Công ty INTERSERCO với 40 năm kinh nghiệm (Từ

năm 1980)

• Là một trong những Doanh nghiệp đầu tiên của Việt

Nam thực hiện đưa lao động và chuyên gia đi làm việc

ở nước ngoài theo hợp đồng.

• Là đối tác tin cậy của người lao động và nhà tuyển

dụng trong và ngoài nước.

TRƯỜNG TC NGHỀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÀ NỘI (ILSE)

• Trường nằm trong khuôn viên rộng 1,6 ha tại xã Võng

Xuyên, Phúc Thọ Hà Nội với cảnh quan đẹp, thanh bình,

sự lựa chọn tối ưu cho các bạn trẻ đang mong muốn

được đào tạo tay nghề chất lượng cao

• Với chức năng đào tạo đa ngành nghề, đa cấp học, Nhà

trường luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực, đào tạo lao động có tay nghề cao, có

trình độ và có ý thức lao động tốt để cung ứng lao động

cho các thị trường trên thế giới và cho các khu công

nghiệp tại Việt Nam.

3. ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC



06 
Văn phòng đại diện
và chi nhánh.

800 
Số lượng học viên được đào tạo tập
trung tại một thời điểm

36
Đơn vị hợp tác, liên
kết tại Nhật Bản và
Đài Loan

10 
Trường Cao đẳng
và Đại học liên
kết với Công ty

50 
Cán bộ NV 

1200
Khả năng cung ứng lao động đi làm
việc ở nước ngoài trên năm.

800 
Số lượng học viên được cung cấp
chỗ ăn, ở trọng ký túc xá trong
một thời điểm.

03 
Trung tâm đào tạo
(Không bao gồm
trong hệ thống đào
tạo liên kết)

3. ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC



• Liên doanh là Đại lý chính thức bán ô tô cho hãng Chevrolet và
Vinfast theo mô hình 3S/4S (bán hàng ô tô kèm phụ tùng thiết
bị thay thế cùng dịch vụ bảo hành bảo trì sau bán hàng, dịch vụ
sửa chữa ô tô…)

• Hiện tại, Liên doanh đang tiến hành mở rộng mạng lưới dịch vụ
trên toàn quốc.

4. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC

Auto Newway là thương hiệu hợp tác của Liên doanh giữa ILS và Công ty CP Ô tô Con đường mới. Trụ sở chính của Liên
doanh tại đường Láng và các đơn vị phụ trợ tại Đống Đa, Hoài Đức.

ĐẠI LÝ BÁN XE Ô TÔ CHO CHEVROLET VÀ VINFAST



03
NĂNG LỰC VẬN HÀNH

1. Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Logistics

2. Chứng chỉ, chứng nhận

3. Đối tác

4. Khách hàng



• Địa điểm: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

• Tổng diện tích: 18ha

• Công suất: 150.000 TEU

• Tổng mức đầu tư: 1.700 tỷ đồng

ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng

1. ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP LOGISTICS 

Cảng Sơn Tây – Giai đoạn 2 

• Địa điểm: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây

• Tổng diện tích: 17ha (sau năm 2030)

• Công suất: 2,5 triệu tấn/năm

• Tổng mức đầu tư: 375 tỷ đồng



1. ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP LOGISTICS 

Trung tâm Logistics tại 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Dự án Cảng cạn ICD và Dịch vụ phụ trợ 

logistics tại Văn Lâm 

• Địa điểm: Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

• Tổng diện tích: 18,5 ha

• Công suất: 200.000 TEU

• Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ đồng

• Địa điểm: Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

• Tổng diện tích: 102,7 ha

• Công suất: 1.000.000 TEU

• Tổng mức đầu tư: 3.700 tỷ đồng

• Hình thức đầu tư: Liên doanh



1. ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP LOGISTICS 

General 
Port

ICD Logistics 
zone port

General 
Port

Gate 1
Gate 2

Gate 3

HTKT

Office

Dormitory
Area

Office

Office

Services

Trung tâm Logistics, Cảng cạn (ICD) 

và Cảng tổng hợp Tây Ninh

Khu kinh doanh TM tổng hợp, kho, bãi tập kết, 

sang chuyển hàng hoá & các dịch vụ Logistics

• Địa điểm: Xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh

Tây Ninh

• Tổng diện tích: 260 ha

• Công suất: 3 triệu tấn/năm

• Tổng mức đầu tư: 3.600 tỷ đồng

• Hình thức đầu tư: Liên doanh

• Địa điểm: Cửa khẩu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Đăng,

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

• Tổng diện tích: 6,9ha

• Công suất: 200.000 TEU

• Tổng mức đầu tư: 327 tỷ đồng

• Hình thức đầu tư: Liên doanh



Thành viên Hiệp hội Doanh
nghiệp

dịch vụ Logistics 
Việt Nam (VLA)

Thành viên của Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chứng nhận ISO 9001:2015

2. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 



Quyết định số: 38/2017/
QĐ/TTG cho phép ICD Mỹ đình
chính thức được áp dung cơ
chế đặc thù cho hàng tiêu dùng
làm thủ tục khai báo Hải quan.

2. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

Giấy phép Bưu chính
Giấy phép kinh doanh

vận tải Đa phương thức Quốc tế



• ILS là đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải

quan, xếp dỡ hàng hoá cho Tập đoàn Vingroup – Vinfast, Canon,

Hoya, ZF…

3. KHÁCH HÀNG 

• Với kinh nghiệm xử lý hàng hóa đặc biệt, hàng hóa nguy hiểm cũng như hàng hoá kèm Pin và thiết bị điện tử vận dụng

theo quy trình HÀNG HÓA NGUY HIỂM của IATA, ILS cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không và thông quan hàng hoá

cho các khách hàng lớn như Samsung, Foxconn, LG.

1.  Samung

- Samsung SEV/SEVT: Điện thoại, máy tính bảng và linh kiện điện

tử

- Samsung SDI: Pin 

- Samsung Display: Màn hình điện thoại & Máy tính bảng

2. Foxconn: Modem/Router wifi

3. LG:  Điện thoại, máy tính bảng và linh kiện điện tử



ILS cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức, thông quan, thủ tục tạm nhập tái
xuất, vận chuyển hàng quá cảnh, bốc xếp, kiểm đếm, giao nhận, hàng hoá cho
các nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Một số tuyến vận chuyển chính hiện nay ILS đang thực hiện:

• Vận chuyển Kali Clorua từ Lào về các nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Việt

Nam;

• Vận chuyển quặng Apatit từ Lào Cai về Hải Phòng;

• Vận chuyển vôi, đá dolomit, thành phẩm (phôi) cho các nhà máy sản xuất thép ở

Miền Bắc Việt Nam (Thái Nguyên, Lào Cai);

• Vận chuyển phân bón DAP từ Lào Cai cho khách hàng tại Miền Nam Việt Nam (Tp.

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An…);

• Vận chuyển các sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu, hoa quả, than, thảo dược, phân

bón;

• Vận chuyển container từ KCN Thăng Long, KCN Tiên Sơn về cảng Hải Phòng;

• Vận chuyển quá cảnh hàng hóa từ Trung Quốc qua sân bay Quốc tế Nội Bài đến

Châu Âu, Mỹ…

3. KHÁCH HÀNG



4. ĐỐI TÁC

• Vận chuyển hàng bưu chính quốc tế quá cảnh qua Việt Nam đi Mỹ và Châu Âu;

• Giao hàng chặng cuối;

• Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng xử lý hàng bưu chính và hàng Chuyển phát nhanh.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành Thương mại điện tử (E-commerce) tại Việt Nam, ILS đã ký thoả thuận hợp tác
chiến lược với VN Post nhằm tận dụng lợi thế cơ sở hạ tầng kho bãi, phương tiện vận tại, hệ thống văn phòng của ILS tại các
sân bay, cảng biển, cảng cạn ICD… kết hợp với mạng lưới gần 13.000 điểm phục vụ của VN Post nhằm tổ chức khai thác, xử
lý một cách hiệu quả các thủ tục, cũng như cung ứng các dịch vụ cho thị trường TMĐT bao gồm:

KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (VN POST)



ILS đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) trong lĩnh vực vận tải đường sắt,
dịch vụ đường sắt và đầu tư.

Cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải nội địa, sử dụng dịch vụ đường sắt như: Tuyến vận tải
Bắc – Nam; Tuyến vận tải Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai; Lạng Sơn – Yên Viên….kết hợp giữa vận chuyển nội địa và vận
chuyển quốc tế, sử dụng dịch vụ đường sắt: Tuyến vận tải cảng Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam (Trung Quốc);
Tuyến vận tải cảng Cái Lân – Đồng Đăng – Quảng Tây – Vân Nam; Tuyến vận tải liên vận quốc tế Á – Âu khởi đầu từ ga
Yên Viên, Hà Nội qua Trịnh Châu, Trung Quốc, kết nối đến các thành phố lớn tại châu Âu và ngược lại.

4. ĐỐI TÁC

KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (VNR)



4. ĐỐI TÁC

Hãng hàng không quốc tế 

Công ty chuyển phát nhanh quốc tế 

Công ty Logistics quốc tế, Forwarders, Hãng tàu 



CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

A: Cảng ICD Mỹ Đình Số 17, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình

2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

T: +84-24 7308 6004 | Hotline: 1800-6004

E: contact@ils.com.vn | W: www.ils.com.vn

mailto:contact@ils.com.vn
http://www.ils.com.vn/

