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Giới thiệu Vinacus
Vinacus là tên viết tắt từ Tiếng Anh (Viet Nam Customs Broker &
Freight forwarding company), được thành lập và điều hành bởi
các chuyên gia trong lĩnh vực vận tải, ngoại thương và xuất
nhập khẩu. Hơn 80% nhân viên Vinacus tốt nghiệp đại học và
sau đại học. Chủ tịch của Vinacus được cấp bằng Thạc sỹ quản
trị kinh doanh (MBA) suất sắc của Viện quản trị kinh doanh
Brussel, Belgium.
Khởi đầu với sự chuyên biệt về dịch vụ khai hải quan nhằm thúc
đẩy thương mại quốc tế và hỗ trợ các
doanh nghiệp, đặc biệt các doanh
nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những khó
khăn về thủ tục và chính sách trong các
“Reliable comes
hoạt động xuất nhập khẩu.
from customer
experience,
Professional
comes from each
of Vinacus staffs”

Vinacus đã trở thành công ty hàng đầu
cung cấp dịch vụ khai hải quan và thủ
tục xuất nhập khẩu tại Việt Nam nhờ
vào sự tin cậy từ khách hàng và nỗ lực
của tất cả nhân viên Vinacus.

Khẩu hiệu và Phương châm chúng tôi “Đối tác tin cậy & Dịch
vụ chuyên nghiệp” luôn nhắc nhở chúng tôi rằng Sự tin cậy
chỉ có được từ sự trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ của
chúng tôi, Tính chuyên nghiệp chỉ có khi tất cả nhân viên của
Vinacus phải chuyên nghiệp.
Xin xem thêm về Tầm nhìn và Triết lý kinh doanh của Vinacus
tại: www.vinacus.com
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Các dịch vụ
Vinacus hiện tại chuyên về các dịch vụ sau:
1. Khai hải quan (Đại lý hải quan)
2. Xuất / nhập khẩu ủy thác
3. Xin giấy phép xuất / nhập khẩu
4. Xin C/O (chứng nhận xuất xứ) các loại
5. Vận chuyển Đường biển & Đường không
6. Vận chuyển nội địa (Inland Trucking)
1.

Dịch vụ khai hải quan, làm thủ tục XNK

Dịch vụ khai hải quan rất phổ biển tại các nước phát triển nơi sự
phân công lao động đạt
đến mức độ hiệu quả
cao.
Bằng việc thuê lại
(outsource) Vinacus,
Công ty của bạn sẽ có
được những lợi ích:
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Tiết kiệm thời gian

Giao hàng đúng hạn là yếu tố quyết định xây dựng lòng tin
Chuyên biệt về dịch vụ khai hải quan giúp Vinacus rút ngắn thời gian
hơn so với các công ty giao nhận khác.
Thời gian cũng là tiền, tiết kiệm thời gian giúp tiết kiệm các chi phí
như lưu kho, lưu ca xe, lưu container… hay những khoản phạt do
chậm giao hàng.


Tiết kiệm chi phí

Không còn phải lo lắng trả lương cho nhân viên xuất nhập khâu và
các qui định về lao động, bảo hiểm.
Sự chính xác & Đầy đủ của hồ sơ xuất nhập khẩu sẽ ngăn chặn
những chi phí phát sinh sau này về thông tin không chính xác hay
không đầy đủ.
Không còn lo lắng về những chi phí không có hóa đơn VAT khi làm
thủ tục hải quan.


Đảm bảo kế hoạch

Điều gì sẽ sảy ra khi nhân viên xuất nhập khẩu của bạn nghỉ phép
hay nghỉ ốm vào đúng những ngày hàng về? Kế hoạch giao hàng sẽ
bị hỏng. Không phải lo lắng về việc này nữa, Dịch vụ khai hải quan
và làm thủ tục xuất nhập khẩu Vinacus sẽ đảm bảo chắc chắn kế
hoạch cho bạn.
Bạn còn được cập nhật thường xuyên về tình trạng hàng hóa, lịch
trình và hành trình từ lúc đi cho đến lúc đến.
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Vinacus cũng cung cấp các giải
pháp đóng gói, bốc dỡ và lắp đặt.


Bảo mật thông tin kinh doanh

Một người nào đó biết được hết các
thông tin kinh doanh của bạn như hàng hóa, giá cả và nhà cung cấp,
khách hàng, điều đó sẽ dẫn đến một nguy cơ lớn rằng người đó có
thể rời bỏ công ty bạn và kinh doanh riêng dựa vào những thông tin
có được từ bạn và lấy khách hàng của bạn.
Vinacus cam kết tuyệt đối rằng tất cả các thông tin kinh doanh của
bạn sẽ được bảo mật. Mỗi nhân viên của chúng tôi chỉ tham gia vào
một bước của nhiều quy trình thủ tục.


Tư vấn chuyên nghiệp

Không còn lo lắng về mã H, thuế nhập khẩu hay bất kỳ vấn đề gì về
kiểm tra sau thông quan, Vinacus
cam kết và cung cấp thông tin chính
xác và các biện pháp tốt nhất phù
hợp với các qui định và chính sách
hải quan.
Chuyên về dịch vụ khai hải quan giúp
Vinacus nổi lên trong lĩnh vực này so với rất nhiều công ty logistics
khác. Sự chuyên biệt này cũng giúp VINACUS có được kinh nghiệm
và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thủ tục xuất nhập khẩu, chính
sách mặt hàng và những vấn đề nghiệp vụ ngoại thương.
Bất kỳ vấn đề gì làm bạn quan ngại, chúng tôi cam kết tư vấn đầy đủ
cho bạn kể cả việc bạn chỉ tìm hiểu mà không sử dụng dịch vụ của
chúng tôi.
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2.

Xuất nhập khẩu ủy
thác:

Nếu công ty bạn không
đăng

ký

kinh

doanh,

không có giấy phép XNK
về một lĩnh vực nào đó hay
không muốn mạo hiểm
trong việc ký kết, thanh toán
với đối tác nước ngoài, hay
không muốn đứng tên trên chứng từ là một bên nhập khẩu… dịch vụ xuất
nhập khẩu ủy thác VINACUS sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề như trên.
Vinacus cung cấp dịch vụ nhận ủy thác trọn gói hay một phần dựa trên
hợp đồng ủy thác và nhu cầu ủy thác của doanh nghiệp bạn.
+
+
+
+
+
+

3.

Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài
Thanh toán cho đối tác nước ngoài
Xin giấy phép xuất / nhập khẩu (nếu có)
Làm thủ tục hải quan
Vận tải và giao hàng
Bốc dỡ, đóng gói và lắp đặt

XIN GIẤY PHÉP XUẤT / NHẬP KHẨU

Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép XNK cho các loại sau:

1

Giấy phép nhập khẩu tự động – Bộ công thương
Thời gian: 5~7 ngày

2

Giấy đăng ký & kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu
Có ngay trong ngày

3

Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm - Bộ văn hoá – thể thao và du lịch
- Có ngay trong ngày

4

Giấy đăng ký hợp chuẩn (các thiết bị viễn thông – điện thoại, moderm…)
- Thời gian 1~2 ngày

-
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5

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng An toàn – lao động, Bộ LĐTB XH. (bình chứa gas, khí, …)
- Có ngay trong ngày

6

Giấy đăng ký & Kiểm tra chất lượng hàng dệt may
Có ngay trong ngày
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Giấy đăng ký đăng kiểm thiết bị cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy, xe nâng hạ, xe cẩu, xe đào đất….)
- Có ngay trong ngày
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Giấy phép Bộ Y tế & công bố chất lượng sản phẩm (dược phẩm, Mỹ phẩm…)
- Thời gian 15~30 ngày
- Phí: Tuz theo danh mục sản phẩm
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Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm & công bố chất lượng (cục VSAT thực phẩm – Bộ y tế)
- Thời gian: 15~30 ngày
Phí: Tuz theo danh mục sản phẩm

Dịch vụ xin giấy phép trên: Bao gồm chuẩn bị chứng từ, nộp xin giấy phép, giấy
đăng k{ và nộp mẫu.

4.

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ (C/O)

Vinacus cung cấp dịch vụ xin C/O cho tất cả các loại C/O như: Form
D, E, AK, AJ, S, A, B….
Xem chi tiết và hướng dẫn về C/O tại:
www.vinacus.com
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-

5.

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG BIỂN, TRUCKING

ĐƯỜNG BIỂN / SEA FREIGHT

Hàng nguyên container (FCL):
Lịch hàng tuần từ HAI PHONG, DA
NANG, Ho Chi Minh đến hầu hết tất
cả các thành phố tại khu vực Châu
á như SIN, BKK, TY, JKT, TSN,
SHENZEN, MEL, MNL, INC, BUS,
SHA, NBG, NGO, KBE, … và các
cảng lớn tại Châu Âu và Mỹ như
Los Angeles, New York, Hamburg,
Rotterdam…
Vận chuyển hàng lẻ (LCL):
Lịch vận chuyển hàng lẻ hàng tuần từ Hai Phong, HCM đi BKK, SIN,
HKG, SHANGHAI, BUSSAN, INCHON, TOKYO, LOS ANGELES,
HAMBURG….
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Vinacus hoặc xem tại:
www.vinacus.com

Đường hàng không
Lịch chuyến bay hàng ngày từ HANOI
đến hầu hết các thành phố lớn trên thế
giới.
Chúng tôi làm subagents cho các hàng
hàng không lớn như KE, CI, VN, HX,
CX, JL, CZ, SQ, TG
Hàng hóa của doanh nghiệp bạn sẽ được xử lý cẩn trọng từ khi nhận
đến khi giao với các hướng dẫn và nhãn dán chi tiết trên hàng hóa.
VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA / INLAND TRUCKING
VẬN CHUYỂN CONTAINER – XE LẠNH – HÀNG QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI

Vinacus cung cấp dịch vụ vận chuyển từ sân bay Nội Bài, cảng Hải
Phòng, cừa khẩu hữu nghị đến địa
điểm giao hàng theo yêu cầu của
khách hàng.
Với kinh nghiệm quản lý và sử
dụng công nghệ IT chuyên nghiệp
như phần mềm theo dõi và xếp
lịch, định vị GPS kiểm soát vị trí và tốc độ xe. Vinacus là đối tác tin
cậy trong công cuộc kinh doanh của bạn.

9

Liên hệ với chúng tôi:
 Thăm website www.vinacus.com
 Gọi điện thoại đến vinacus

VINACUS CO., LTD
26/3-58 Tran Binh Street
Cau Giay District, Hanoi
Viet Nam
Phone: (84) 4 37950580
Fax: (84) 4 37950581
Email: contact@vinacus.com
www.vinacus.com
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