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ONEX Logistics là công ty giao nhận, vận chuyển hàng 
hoá xuất nhập khẩu và khai báo hải quan được thành 
lập bởi những chuyên gia trong ngành.
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MANG LẠI SỰ HÀI LÒNG CHO BẠN

ONEX đọc là /one-next/



Chung tay xây dựng cộng đồng, phát triển vì sự hài 
lòng của khách hàng, nhân viên và đối tác chính là triết 
lý kinh doanh của ONEX Logistics.
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Sứ mệnh của ONEX Logistics là thông quan hàng hóa 
nhanh hơn, an toàn hơn và mang lại niềm vui trong công việc.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
ONEX Logistics phấn đấu trở thành công ty logistics 
chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhân sự được 
đào tạo và chứng nhận bởi tổ chức FIATA và IATA; Tiên 
phong đồng hành cùng các nhà xuất khẩu đưa hàng hoá 
Việt Nam thâm nhập thị trường thế giới vào năm 2023.



Thành viên sáng lập ONEX Logistics có kinh nghiệm 
chuyên sâu trong việc thực hiện thủ tục khai báo hải 
quan, vận chuyển hàng hoá quốc tế, thanh toán quốc tế 
và ngoại thương với hơn 10 năm làm việc tại các công ty 
toàn cầu và Việt Nam như Clasquin Global, BJ Logistics, 
Ngân hàng ACB, Trung Nguyên International ở vị trí quản lí 
và điều hành.

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Đồng sáng lập

TRẦN LÝ HIẾU

Phụ trách Tài chính Kế toán

NGUYỄN TÂM THÀNH

Giám đốc điều hành
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

NGUYỄN LÊ THẢO HIỀN

Phụ trách  Chăm sóc Khách hàng

NGUYỄN YẾN LINH

Phụ trách Thủ tục Hải quan

PHẠM THỊ MINH TRÚC

Phụ trách Vận chuyển Quốc tế

TUÂN THỦ             HỢP TÁC             KHÁC BIỆT             HẠNH PHÚC



THẾ MẠNH CỦA
ONEX LOGISTICS
Thông quan trong vòng 12 giờ (*)  
là niềm tự hào của ONEX Logistics

Dịch vụ khai báo hải quan nhanh 
chóng, thông quan trong vòng 12 giờ 
(*) với quy trình rõ ràng; Nhân sự có 
kiến thức chuyên sâu trong việc tra 

         ,)edoc SH( áoh gnàh ốs ãm uức
giấy chứng nhận xuất xứ (C/O); Kinh 
nghiệm giải trình trực tiếp với cán bộ 
hải quan về tính hợp lý trị giá tính 
thuế, am hiểu các chính sách về quản 
lý hải quan, ước tính được rủi ro để tối 
ưu chi phí cho khách hàng.

ONEX Logistics hiểu rằng khách hàng 
của mình không những cần một dịch 
vụ hợp pháp an toàn, giá cả hợp lý mà 
nhân viên làm việc trực tiếp còn phải  
nhiệt tình và chuyên nghiệp.

2

3

Thế mạnh của ONEX Logistics là cung 
cấp giải pháp toàn diện cho khách 
hàng từ việc tư vấn hợp đồng ngoại 
thương, thanh toán quốc tế, thủ tục 
xuất nhập khẩu, khai báo hải quan 
cho đến các loại giấy phép chuyên 
ngành.

1

(*) 12 giờ làm việc kể từ khi nhận được 
bộ chứng từ hoàn hảo
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MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU



KINH NGHIỆM NGÀNH HÀNG 

Thiết bị gia dụng Máy móc và thiết bị 
công nghệ

Thực phẩm đóng 
gói và tươi sống

Rượu/ Đồ uống

Dệt may/ Đồ gỗ Mỹ phẩm/ Thời trang Hóa chất công nghiệp Hàng hóa nguy hiểm



 KIẾN THỨC &
KINH  NGHIỆM

0000689737 VN

ONEX Logistics không ngừng học hỏi để nâng 
cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng và đối tác.



0909 542 449 www.onexlogistics.comcskh@onexlogistics.com

04.39 The Prince Residence, 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12
Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam 

Hãy viết tiếp câu chuyện thành công của bạn cùng ONEX Logistics


