
Fourth APEC Conference on Supply Chain Finance
Đơn vị: CÔNG TY TNHH TM DV SÀI GÒN EXPRESS
Trình bày: Ông Huỳnh Thanh Linh – Phó Tổng Giám Đốc



I. Giới thiệu Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn Express
• Sài Gòn Express thành

lập ngày 23/10/2014
• Hơn 100 nhân viên
• Quy mô hoạt động , cơ sở

hạ tầng hơn 20.000m2
kho bãi. 

• Có vị trí chiến lược tại
TP.HCM và Hà Nội.

• Tiếp tục chặng dường
phía trước, Sài Gòn
Express phấn đầu nhằm
hướng đến việc phát triển
dịch vụ ngày càng
“Chuyên nghiệp – An 
Toàn - Bền Vững”



II. Dịch vụ - Giải pháp SEC-Warehouse 

 Dịch vụ lưu trữ hàng hoá: Lưu trữ đa dạng mặt hàng như máy móc, 
thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia đình,…



• Dịch vụ lưu kho mát: Nhiệt độ từ 20-25 độ C,lưu trữ các mặt hàng
đòi hỏi điều kiện nhiệt độ thấp



• Dịch vụ lưu hồ sơ tài liệu: Lưu trữ dài hạn hồ sơ chứng từ, hỗ trợ
trích lục hồ sơ thuận tiện



• Dịch vụ kho tự quản: Cung cấp kho hàng riêng để khách hàng tự
quản lý, chủ động trong việc vận hành xuất nhập khẩu hàng hoá



Dịch vụ kho thương mại điện tử: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp bán hàng
online, đóng gói giao nhận hàng hoá



III. Đối tác của SEC-Warehouse
Hiện tại, SEC – warehouse đang lưu trữ hàng hoá cho hơn 500 khách hàng lớn nhỏ. 
Từ cá nhân gia đình, tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đối tác chiến lược lớn,.. 



IV. Dịch vụ cung ứng cho ngân hàng
• Một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi lưu trữ hàng hoá của một doanh

nghiệp,nhưng lại đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng

• Việc này xảy ra khi Doanh nghiệp vay và thế chấp Ngân hàng, SEC-
warehouse lúc này trở thành một bên độc lập thứ 3 cung cấp dịch vụ lưu
trữ hàng hoá

• Giúp doanh nghiệp lưu trữ hàng hoá an toàn, tạo điều kiện thuận lợi 
trong quá trình xuất nhập hàng hoá kinh doanh của họ 

• Giúp Ngân hàng có thể giám sát hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, đảm bảo tính minh bạch nhờ sự giám sát của 3 bên

2 nhiệm vụ chính



Đối tác tiêu biểu



Dịch vụ bốc xếp hàng hoá bằng xe nâng



Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá



Dịch vụ vận tải và giao nhận hàng



Báo cáo xuất nhập tồn định kì



V. Thuận lợi, thách thức, rào cản

Thuận lợi
 Có quỹ kho rộng, nằm ở các vị trí chiến lược
 Gần cầu cảng, giao thông thuận lợi,
 Hệ thống xe vận chuyển chất lượng cao,
 Cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị máy

móc hiện đại,
 Quy trình quản lý chuyên nghiệp
 Hệ thống PCCC, bảo vệ, camera 24/24,….



Những thách thức và rào cản
 Thể chế, chính sách với lĩnh vực Logistic chưa đồng bộ, còn

tồn tại một số bất cập. Còn nhiều văn bản, các chính sách cụ
thể, chi tiết hoá các chủ trương vẫn chưa được thực hiện.

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn hạn chế, chưa tạo ra hành
lang vận tải đa phương thức.

Hoạt động chính của các doanh nghiệp Logistic còn nhiều hạn
chế về quy mô hoạt động, vốn, nhân lực,..

Nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ logistic chưa qua đào tạo
bài bản, còn thiếu và yếu, đặc biệt thiếu các chuyên viên
logistic giỏi có năng lực



VI. Kiến nghị
Ban hành các chính sách hỗ trợ thúc đẩy nghành dịch vụ

Logistic phát triển

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng Logistic, đảm bảo tính đồng bộ của
hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển
nghành dịch vụ Logistic 

Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

Phát triển thị trường dịch vụ Logistic. Đẩy mạnh xúc tiến
thương mại cho dịch vụ Logistic thông qua việc đăng cai, tổ
chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế về Logistic
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