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Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty TNHH Linh Dương Logistics (LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD) được 
ra đời vào ngày 25 tháng 05 năm 2016 trong lúc sự phát triển hoạt động vận 
tải đang thịnh hành tại Việt Nam. Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với 
dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. LINH DUONG LOGIS-
TICS CO., LTD đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy 
tín làm hàng đầu. Năm 2016 cũng là năm thương hiệu LINH DUONG LOGIS-
TICS CO., LTD chính thức được ra đời.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải với đội ngũ cán bộ điều 
hành nhiều năng lực,  những mẫu xe cẩu vận chuyển hiện đại và  đội ngũ lái xe 
nhiều kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khoa học. Con người 
LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD luôn được trau dồi, tu dưỡng và ý thức được 
sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình. “Chăm sóc khách hàng là để tồn tại 
và phát triển” đã là câu nói cửa miệng của mỗi con người LINH DUONG LOGIS-
TICS CO., LTD Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập 
mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang 
chờ đón chúng ta ở phía trước. 

LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD cũng sẽ không ngừng lắng nghe những 
ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc để phấn 
đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến 
quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm: “Uy 
tín, chất lượng, giá tốt”.

LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát 
triển, đó là các cơ hội được hợp tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ 
khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù 
hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng 
với tập thể LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD đoàn kết, vững mạnh và sự ủng 
hộ của Quý khách hàng, LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD chắc chắn sẽ gặt 
hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!
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Tháng 5 năm 2016 Công ty TNHH Linh Dương Logistics được ra đời với mục đích và tôn 
chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng càng ngày càng 
nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày càng 
nâng cao. Ngày 09 tháng 01 năm 2017 Công ty TNHH Linh Dương Logistics được Sở giao 
thông vận tải Thành Phố Hà Nội cấp “giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” đã mở ra 
một trang mới cho LINH DUONG LOGISTICS CO.,LTD có cơ hội phát triển vươn xa.

Công ty TNHH Linh Dương Logistics tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện dịch vụ  cẩu vận 
chuyển và dịch vụ vận chuyển  thư tín, dịch vụ vận chuyển hành khách, sữa chữa, lắp giáp và 
bảo dưỡng ô tô. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định LINH 
DUONG LOGISTICS CO., LTD đang ngày càng khẳng định vị trí và vị thế phấn đấu với mục tiêu 
xây dựng trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh về dịch vụ vận tải.

Công ty TNHH Linh Dương Logistics luôn hướng tới những công nghệ cao nhằm mục đích 
vận chuyển có chất lượng cao tới khách hàng. Chính điều này đã mang lại hiệu quả kinh tế 
cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập.

Đối với Công ty TNHH Linh Dương Logistics sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng 
nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ  mà DUONG 
LOGISTICS CO., LTD cung cấp: Chất lượng cao của dịch vụ và điều quan trọng nhất là mạng 
lại hiệu quả cho khách hàng.

Công ty TNHH Linh Dương Logistics đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ 
khách hàng như sau:

 Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.
 Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
 Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.
 Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
 Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.

Sơ lược Về công ty

Giới thiệu về Công ty TNHH 
Linh Dương Logistics:
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Công ty TNHH Linh Dương Logistics đã 
xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong 
phục vụ khách hàng như sau:

Đáp ứng nhanh chóng và 
hiệu quả mọi yêu cầu của 
khách hàng.

Đảm bảo sự hoạt động liên 
tục đối với các dịch vụ mà 
Công ty cung cấp.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ 
với giá cả hợp lý và sức cạnh 
tranh cao.

Nhiệt tình, chu đáo với thái 
độ nhanh nhẹn, hòa nhã.

Luôn quan tâm đến chính 
sách đào tạo nhân viên 
để đảm bảo tính chuyên 
môn cao.
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Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm LINH 
DUONG LOGISTICS CO., LTD phấn đấu trở thành công 
ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh 
vực vận chuyển và cẩu vận chuyển.

Tên Công ty 
Công ty TNHH Linh Dương Logistics.

Tên giao dịch quốc tế 
Linh Duong Logistics Company Limited.

Trụ sở chính
Số 19, ngách 259, ngõ 259/35, 
Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline       0901 119 119
Website    www.xecauhang.com
E-mail       linhduonglogistics@gmail.com

Tư cách pháp nhân

Sản phẩm dịch vụ

Các sản phẩm dịch vụ của LINH DUONG LOGISTICS 
CO., LTD đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp 
công nghệ hiện đại của thế giới và khả năng sáng tạo 
của người Việt Nam. 

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khách hàng của LINH 
DUONG LOGISTICS CO., LTD bao gồm một đội ngũ lái 
xe, sửa chữa nhiều kinh nghiệp được đào tạo chuyên 
nghiệp luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn.

Chiến lược phát triển
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Công ty TNHH Linh Dương Logistics là một trong những công ty cung cấp các dịch vụ  vận tải đào tạo chuyên 
nghiệp với trình độ chuyên môn cao.

Cán bộ, nhân viên của LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng” là mục tiêu kinh 
doanh của doanh nghiệp. “Chất lượng” của LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD được thể hiện trong từng khâu, 
từng giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng đối với LINH DUONG 
LOGISTICS CO., LTD

Hoạt động kinh doanh
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Đối tác tiêu biểu
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Công ty cổ phần Việt Đức.

Công ty TNHH Dream games Việt Nam tại Hà Nội.

Chi nhánh Công ty TNHH Dream games Việt Nam tại Hải Phòng.

Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam.

Công ty TNHH Sejin MS Vina.

Công ty  TNHH KWANG SEONG PUNG RYUK Vina.  

                                

Công ty TNHH thiết bị Việt Ba.

       

Công ty TNHH SE JIN KONG JO.                      
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Đối tác tiêu biểu
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Công ty TNHH Sinabro.              

Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam.

Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Tekcom.                   

Công ty cổ phần công nghệ  Minh Hòa.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất Động Sản Lanmak.
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Công ty TNHH Công nghiệp 
thông gió Kruger Việt Nam.

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng  Bất động sản Lanmak.

Công ty TNHH JID Vina.

Công ty cổ phần dịch vụ Logistics 
và thương mại KLM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dưng ACE thái Bình Dương.

Đối tác tiêu biểu

Công ty cổ phần Đầu tư và xây 
dựng ACE8 Thái Bình Dương.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây 
dựng ACE1 Thái Bình Dương.

Công ty cổ phần Đầu tư và 
xây dựng ACE6 Việt Nam.

Chi nhánh công ty TNHH Dream 
Games Việt Nam tại Hà Nội.

Chi nhánh công ty TNHH Dream 
Games Việt Nam tại Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng  
Bất động sản Lanmak

Công ty TNHH SE JIN KONGJO.

Công ty TNHH Khoa học công nghệ 
môi trường Đài Ngọc Việt Nam.

Công ty TNHH Wash 
Friends Vina.
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Các loại hàng hóa cẩu và vận chuyển  chủ yếu là: 
Thiết bị y tế, thiết bị điện,  bốt bảo vệ,  và  các thiết bị khác….

Các cung đường vận chuyển  và ngược lại chủ yếu:
01. Hà Nội – Bắc Ninh

02. Hà Nội – Hải Dương

03. Hà Nội – Hưng Yên

04. Hà Nội – Bắc Giang

05. Hà Nội – Quảng Ninh

Và rất nhiều công trình mà LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD 
vận chuyển trong khắp các tỉnh và thành phố tại Việt Nam.

06. Hà Nội – Hải Phòng

07. Hà Nội – Lạng Sơn

08. Hà Nội – Quảng Bình

09. Hà Nội – Đà Nẵng

Các loại hàng hóa cẩu và vận chuyển  chủ yếu là: 
Thiết bị y tế, thiết bị điện,  bốt bảo vệ,  và  các thiết bị khác…
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Với gần 10 năm xây dựng và phát triển, Linh Dương  đã và đang đồng hành với trên 2.000 Doanh nghiệp Việt 
nam và FDI, hàng ngàn người sử dụng dịch vụ vận tải chuyên dụng của Linh Dương.

Khách hàng của Linh Dương Logistics cũng là những doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại và dịch 
vụ với đủ các ngành nghề kinh doanh; là các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, …

Đối tác chiến lược của Linh Dương Logistics đa dạng, hoạt động trong các ngành nghề như Xây dựng – Truyền 
thông, CNTT, vận tải và trang thiết bị vật tư, máy móc công nghiệp nặng trên khắp cả nước.

Khách hàng - đối tác
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Và rất nhiều công trình mà LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD 
vận chuyển trong khắp các tỉnh và thành phố tại Việt Nam.

Các công trình tiêu biểu:

Công trình KCN 
cao Hòa Lạc

Công trình 
Chí Linh -Hải Dương

Công trình 
Chùa Đại Thành - Bắc Ninh

Công trình 
C15- Đình Thôn – Mỹ Đình

Vận chuyển kho hàng 
từ Đông Anh

Vận chuyển hàng đi 
Liên Trung – Đan Phượng

Công trình Imperia Garden,  203 
Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Công trình  Lanmak 
Ngoại giao Đoàn

Công trình  Vincity
Gia Lâm – Hà Nội 
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      Định hướng  lĩnh vực hoạt động

LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên 
nghiệp hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu 
ngành. Mô hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự 
thuận tiện trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa 
các bộ phận trong công ty. 

Cơ cấu tổ chức

hệ thống
Kinh doanh

Hệ thống
chúc năng

khác

Hệ thống
Kỹ thuật

Bộ phận
CSKH

P. Dự án
Điều phối

xe

Phòng
kế toán

tổng hợp

Phòng 
hành chính 

nhân sự

Ban 
Giám đốc

Phòng
kinh

doanh

Phòng
Marketing

Sơ đồ Tổ Chức

14
Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Linh Dương Logistics www.xecauhang.com



Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản 
– Hiệu quả”, LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD  chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung 
tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ. 

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác 
hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công 
việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, 
các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD trong 
việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.

Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề 
ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ 
thể. Những điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn mạnh.

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng; Đội ngũ lái xe, phụ xe, thợ sửa 
chữa đã được đào tạo qua các trường nghề và có đầy đủ bằng cấp kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết 
hợp với việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty  một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh 
vực mà Công ty TNHH Linh Dương Logistics cung cấp. 

Tại LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. LINHDUONGLOGISTICS 
CO., luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát 
triển và thành công của LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. 

Cơ Cấu Tổ Chức
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Định hướng lĩnh vực hoạt động

Cẩu và vận chuyển hàng
hóa là nguồn lực và thế          
mạnh chủ yếu.

Cẩu vận chuyển 
hành khách.

Vận chuyển 
thư tín

Sửa chữa và 
bảo dưỡng ô tô

Lắp giáp cẩu vận chuyển, 
tiến tới mở rộng vận 
chuyển hành khách

Và các dịch vụ 
nhỏ lẻ khác

Vận tải
Sửa chưa
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Xe cẩu tự hành đảm bảo những công việc nặng nhọc 
như nâng hàng hay dỡ hàng sẽ diễn ra vô cùng nhanh 
chóng. Điều này đảm bảo cho tiến độ công việc không 
bị trì trệ. Với sức nâng lớn, bạn sẽ yên tâm hơn phần 
nào về vấn đề chất lượng hàng hoá. Những kiện hành 
sẽ được toàn vẹn, không bị hư hỏng.

Nếu như bạn thuê công nhân để bốc dỡ hàng hoá, số 
tiền bỏ ra sẽ khá lớn. Chưa kể nếu muốn đưa hàng hóa 
lên cao thì cực kỳ nguy hiểm, dường như là bất khả thi. 
Với cánh tay cẩu dài, sức nâng khoẻ, đây chính là lý do 
mà bạn nên thuê xe cẩu tự hành. Rõ ràng rằng, trên 
công trường, khó có gì thay thế được nó.

Xe có thể thực hiện nhiều động tác như quay đầu, vòng 
cua dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cũng 
bởi tính linh hoạt mà nó được tin tưởng và giao nhiệm 
vụ ở rất nhiều bến bãi xuất nhập khẩu. Xe có thể liên 
tục làm việc ở nhiều địa hình khác nhau. 

Tùy vào tính chất hàng hoá là gì, kích thước và tải trọng 
như thế nào, bạn sẽ đưa ra cho mình sự lựa chọn chính 
xác nhất về loại xe cẩu tự hành. Từ 1 tấn cho đến 50 
tấn, loại xe này đáp ứng được hầu hết các nhiệm vụ mà 
chủ kho bãi giao phó.

Ưu điểm chuyển hàng  Bằng xe cầu tự hành

Nâng cao 
hiệu quả làm việc 

Xe di chuyển 
linh hoạt

Tiết kiệm 
chi phí bốc dỡ 

Có nhiều lựa chọn 
cho khách hàng
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Năng lực tài chính

Công ty có các loại xe xe tải thùng 1.4 tấn, 2.4 tấn,  xe cẩu tự 
hành có trọng tải:  3.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn,18 tấn, 25 tấn, xe 
Kato 25 tấn, Kato 50 tấn….

Nguồn vốn

Tài sản cố định
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Doanh thu tăng 
trưởng bình quân.

Lợi nhuận tăng 
trưởng bình quân.

25% năm

30% năm

Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Phấn đấu đến năm 2030 phát triển vận tải 
đường biển đi các nước khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, hòa mình vào dòng chảy Logistics Quốc tế.

Mục tiêu

Luôn hướng về mục tiêu 
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Giá trị cốt lõi LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD đang theo 
đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ doanh nghiệp 

của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát 
triển của LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD được kích hoạt từ hạt 

nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, 
chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới 

dám chấp nhận thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tại LINH DUONG LOGISTICS CO., LTD  toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng 
tôi đặt lên hàng đầu phương châm: “Lợi ích của khách hàng là sự  sống còn 

của LINH DUONGLOGISTICS CO., LTD ”.

  Giá trị Linh Duong Logistics Co.,  
Đang xây dựng
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Linh Duong Logistics Co., LTD

Trụ sở chính: Số 19, Ngách 259, 

Ngõ 259/35, Tổ 14, P. Phú Diễn, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: +84 901 119 119

Website: www.xecauhang.com

Email: linhduonglogistics@gmail.com
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