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3. HỆ SINH THÁI ALS

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

ALS CORPORATION

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ALS sở hữu hệ sinh thái dịch vụ Logistics Hàng không hàng
đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung xây dựng và phát
triển các nhóm sản phẩm đảm bảo sự ổn định cho việc luân
chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

� Thành lập ngày 01/10/2007
� Mã số doanh nghiệp: 0102355611

TÊN CÔNG TY

TRỤ SỞ CHÍNH

� Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Logistics Hàng không
� Tên Tiếng Anh: Aviation Logistics Corporation
� Tên giao dịch, viết tắt: ALS

Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài,
xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
� Điện thoại: 1900 3133
� Fax: (84-24) 3795 3939

� Email: contact@als.com.vn
� Website: https://als.com.vn

2. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ALS hướng tới trở thành doanh
nghiệp tiên phong tại Việt Nam
cung cấp các dịch vụ Logistics Hàng
không theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Nâng cao giá trị và chất
lượng của các dịch vụ
Logistics Hàng không cho
doanh nghiệp Việt .

Giá trị cốt lõi “Hiệu quả - Cam kết – Đổi mới” được thể hiện trong mọi
hoạt động thường ngày của ALS.

Với nhân viên

Với khách hàng

ALS tạo môi trường làm việc cởi
mở, đề cao những ý tưởng sáng
tạo, đột phá, thúc đẩy sự phát
triển cá nhân của nhân viên.

ALS cung cấp các dịch vụ
Logistics chuyên nghiệp, được
xây dựng và tối ưu theo quy trình
riêng, đem lại hiệu quả cho các
hoạt động sản xuất – kinh doanh
của doanh nghiệp.

Với cộng đồng

HIỆU QUẢ

CAM KẾT

ĐỔI MỚI

ALS gắn kết các hoạt động kinh doanh với lợi ích của cộng đồng.
Chúng tôi mong muốn kết nối và truyền tải những giá trị tốt đẹp, xây
dựng xã hội tốt đẹp hơn.

3. HỆ SINH THÁI ALS

Các công ty thành viên & liên kết
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THẾ KỶ

Địa chỉ: Lô CN 1-1, đường YP6, KCN Yên Phong, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Dịch vụ cung cấp: Phục vụ hàng hóa hàng không tại Ga HKKD; Kho vận; Đại lý
hải quan; Các dịch vụ logistics gia tăng khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG VIỆT HÀ

Địa chỉ: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn
Dịch vụ cung cấp: Giải pháp logistics xuyên biên giới qua cửa khẩu Hữu Nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GA HÀNG HÓA ALS

Địa chỉ: Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Dịch vụ cung cấp: Phục vụ hàng hóa hàng không tại Ga hàng hóa, và các dịch
vụ khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN ALS

Địa chỉ: ICD Mỹ Đình, 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Dịch vụ cung cấp: Phục vụ hàng hóa hàng không tại Ga HKKD; Kho vận;
Đại lý hải quan; Các dịch vụ logistics gia tăng khác.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ
Địa chỉ: ICD, 17 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Dịch vụ cung cấp: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến
vận tải & logistics

CÔNG TY CỔ PHẦN ALS SDS

Địa chỉ: P1404, Tầng 14, Tòa nhà IPH, Số 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ hàng không; Đại lý vận chuyển hàng hóa; Dịch vụ bưu
chính, CPN; các dịch vụ logistics khác.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ALS
Địa chỉ: Tòa nhà Interserco, 17 Phạm Hùng P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Dịch vụ cung cấp: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Đầu tư cơ sở hạ tầng logistics;
Các dịch vụ logistics khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALS ĐÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 10, Đường 5, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh
Dịch vụ cung cấp: Phục vụ hàng hóa hàng không tại Ga HKKD; Kho vận;
Đại lý hải quan; Các dịch vụ logistics gia tăng khác.

CÔNG TY TNHH ALS BẮC NINH

Địa chỉ: Lô CN05, Đường YP6, KCN Yên Phong, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh
Dịch vụ cung cấp: Phục vụ hàng hóa hàng không tại Ga HKKD; Kho vận; Đại
lý hải quan; Các dịch vụ logistics gia tăng khác.
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HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ ALS
1. KHU XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU
2. KHU LOGISTICS PHỤ TRỢ HÀNG KHÔNG TẠI CỬA KHẨU
3. NHÀ GA HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG KÉO DÀI
4. KHO BÃI
5. VẬN TẢI
6. ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP - LOGISTICS
7. ĐÀO TẠO

R&D

Hệ sinh thái dịch vụ của ALS với đặc thù mang tới
nhiều giải pháp ứng dụng đơn lẻ và ứng dụng tích
hợp khi cần thiết. Tựu chung, các giải pháp của
ALS đều hướng tới giải quyết triệt để các vấn đề
của khách hàng về logistics đường hàng không,
đường bộ, đường biển. Với kinh nghiệm phục vụ
đa dạng các khách hàng từ nhiều lĩnh vực: công
nghệ cao, điện tử, thực phẩm & đồ uống,...; hệ
thống cơ sở hạ tầng của chúng tôi không ngừng
tăng lên; cùng với đội ngũ nhân sự nhiều kinh
nghiệm, ALS cam kết luôn đem lại sự hài lòng tối
đa cho Quý khách bằng dịch vụ chất lượng và giá
trị gia tăng tốt nhất.

Ga hàng hóa
kéo dài

Trung tâm CPN
tập trung

Kho vận

Trung tâm xử lý
hàng hóa tại
cửa khẩu

Bất động sản
công nghiệp

Vận tải

1. KHU XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU
1.1 GA HÀNG HÓA TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
Hiện nay, nhà ga hàng hóa ALS tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam là nhà ga được đầu tư bài bản và hiện đại nhất toàn quốc. Nhà
ga nằm tiếp giáp sân đỗ và có diện tích mặt bằng 15.000 m2, tòa nhà 4 tầng với quy hoạch chuyên biệt 02 tầng phục vụ hàng hóa xuấtnhập, với công suất phục vụ 300.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Năng lực cung ứng dịch vụ của Ga hàng hóa tại Nội Bài được công nhận theo
tiêu chuẩn của các tổ chức hàng không quốc tế: IATA, ICAO, ISAGO, RA3,…
Trong giai đoạn tiếp theo, ALS nỗ lực mở rộng năng lực phục vụ của Ga hàng hóa tại Ga hàng hóa Nội Bài giai đoạn 02 với công suất phục
vụ đạt 700.000 tấn mỗi năm. Hơn thế nữa, với năng lực và kinh nghiệm của mình, ALS tiếp tục nghiên cứu xây dựng các Ga hàng hóa tại
các sân bay khác trên cả nước, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không ngày càng tăng cao.

1. KHU XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU
1.2 KHU DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CỬA KHẨU HỮU NGHỊ
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn là một trong những cửa khẩu
lớn nhất nước ta, là cầu nối quan trọng về kinh tế của Việt Nam và
Trung Quốc. Khu dịch vụ logistics của ALS nằm trong khu vực cửa
khẩu quốc tế Hữu Nghị đánh dấu sự chuyển mình và mở rộng để
thích nghi với nhu cầu tích hợp chuỗi cung ứng đa phương thức của
khách hàng.

Địa điểm tập kết, sang chuyển hàng hóa, container, kho
bãi và dịch vụ logistics gia tăng khác
Trung tâm dịch vụ logistics của ALS tại cửa khẩu Hữu Nghị
cung ứng các giải pháp logistics tích hợp, dịch vụ vận tải
xuyên biên giới (Cross-border truck), dịch vụ bến bãi và các
dịch vụ logistics gia tăng được thiết kế phù hợp để mang
lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Với mạng lưới dịch vụ
đa dạng của mình, khu dịch vụ logistics tại cửa khẩu Hữu
Nghị của ALS mang lại thêm nhiều lựa chọn linh hoạt, hiệu
quả, phù hợp với hoạt động kinh doanh cho các doanh
nghiệp trong nước và quốc tế.

2. KHU LOGISTICS PHỤ TRỢ HÀNG KHÔNG TẠI CỬA KHẨU
2.1 TRUNG TÂM CHUYỂN PHÁT NHANH TẬP TRUNG
Trung tâm chuyển phát nhanh tập trung được Nhà nước cấp phép và đưa vào hoạt động nằm trong quy hoạch diện tích Kho Nội Bài mở rộng 4.3ha
với vị trí thuận tiện gần Cảng HKQT Nội Bài (cách 1km). Trung tâm chuyển phát nhanh tập trung được ALS xây dựng và đưa vào khai thác với mục đích
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, cải thiện và nâng cao chất lượng ngành logistics:
Trung tâm xây dựng chuyên biệt cho doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và thương mại điện tử.
Mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường hàng không
Rút ngắn thời gian khai thác tại khu vực cửa khẩu, sân bay cho hàng nhanh
Dịch vụ gia tăng thiết kế tối ưu, đơn giản hóa quy trình xuất – nhập
Công tác kiểm soát, quản lý hàng hoá của Cơ quan hải quan được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ.

Hàng hóa nhập khẩu sau khi hạ cánh có thể được đưa về
trung tâm để tiến hành khai thác nhanh chóng trước khi vận
chuyển tới các kho, địa điểm phân phối.

Hàng hóa xuất khẩu dễ dàng được xử lí hoàn chỉnh trước khi
đưa ra sân bay, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ làm thủ tục tại
các nhà ga hàng hóa.

2. KHU LOGISTICS PHỤ TRỢ HÀNG KHÔNG TẠI CỬA KHẨU
2.2 NHÀ GA HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2
Nhà ga hàng hóa ALS giai đoạn 02 được quy hoạch trên
diện tích 6.9ha, nằm trong khu vực Cảng HKQT Nội Bài.
Nhà ga hàng hóa ALS giai đoạn 02 góp phần hỗ trợ mở
rộng năng lực cung ứng dịch vụ của ALS tại cửa khẩu,
góp phần nâng công suất khai thác hàng hóa thêm
700.000 tấn/ năm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng
hóa ngày càng cao qua đường hàng không.

Sân bay
Nội Bài
Nhà ga
hàng hóa ALS

Trung tâm
CPNTT

Nhà ga
hàng hóa ALS - GĐ2

3. NHÀ GA HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG KÉO DÀI

3.1 NHÀ GA HÀNG HÓA KÉO DÀI
ALS là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ Ga hàng không kéo
dài (Off-airport Cargo Terminal) tại Việt Nam. Mô hình Ga hàng không kéo
dài chính là cánh tay nối dài của Ga hàng hóa, đưa Ga hàng hóa tới gần hơn
với các doanh nghiệp, nhà máy. Mô hình này giúp giảm đáng kể thời gian xử
lí hàng tại sân bay, qua đó đẩy nhanh tốc độ luân chuyển và giảm thiểu tình
trạng ùn tắc tại cửa khẩu. Mạng lưới Ga HKKD của ALS phân bố tại các khu
kinh tế trọng điểm phía Bắc như KCN Yên Phong, KCN VSIP Bắc Ninh, ICD
Mỹ Đình, Gia Lâm, ... và tiếp tục mở rộng.

3. NHÀ GA HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG KÉO DÀI

3.2 KHO AFS (AIR FREIGHT STATION )
Kho AFS (Air Freight Station ) là hệ thống kho bãi chuyên dùng
để gom hàng lẻ xuất nhập khẩu qua đường hàng không của
ALS. Quy trình gom hàng được thực hiện như sau:
Đối với Hàng hóa xuất khẩu: Hàng lẻ được tập kết về kho AFS,
tại đây, khi hàng hóa đạt đủ số lượng, toàn bộ hàng được
đóng chung và đưa vào tàu để xuất đi.
Đối với Hàng hóa nhập khẩu: Sau khi hạ cánh, hàng được đưa
ra khỏi tàu bay rồi nhập vào kho AFS và đợi nhận.
Như vậy, dịch vụ tại Ga HKKD đầy đủ hơn so với dịch vụ tại Ga
AFS với 2 công đoạn: Tổ chức soi chiếu an ninh hàng không &
thực hiện giám sát hải quan cho lô hàng tại Ga HKKD.
Với Ga HKKD & kho AFS, khách hàng hoàn toàn có thể lựa
chọn giải pháp linh hoạt phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

4. KHO BÃI
ALS sở hữu hệ thống kho lưu trữ, bảo quản hàng hóa diện tích
lớn, đa dạng về loại hình, đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh
doanh của doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, Bắc
Ninh, Thái Nguyên, …
Hệ thống kho, bãi được thiết kế và xây dựng quy mô, đầy đủ
tiện nghi, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào
công tác quản lý, đảm bảo hàng hóa của khách hàng được bảo
quản và truy xuất an toàn, nhanh chóng.

83.000 m

2

DIỆN TÍCH KHO BÃI

700
NHÂN SỰ THỰC HIỆN
NGHIỆP VỤ KHO VẬN

300.000
PALLET LƯU TRỮ
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TRUNG TÂM
KHAI THÁC,PHÂN PHỐI

LOẠI HÌNH KHO ĐÁP ỨNG NHU CẦU
LƯU TRỮ HÀNG HÓA KHÁC NHAU

4. KHO BÃI
Hệ thống kho thường:
Hệ thống kho thường ALS thích hợp bảo quản các loại thực
phẩm, đồ uống, các loại hàng hóa tiêu chuẩn và các loại sản
phẩm khác trong điều kiện thường, hệ thống giá kệ tiêu chuẩn
SELECTIVE & DRIVE-IN.

70.000

m2

NĂNG LỰC LƯU TRỮ

Hệ thống kho mát & Kho lạnh
Hệ thống kho mát & kho lạnh ALS thích hợp bảo quản các loại sữa,
rượu, bia, bánh kẹo, các loại thực phẩm, đồ uống khác và các loại
hàng hóa tiêu chuẩn trong điều kiện nhiệt độ nhất định.

6.800 m

2

NĂNG LỰC LƯU TRỮ

(-20 oC) - 2 oC
DẢI NHIỆT ĐỘ LƯU TRỮ

Hệ thống kho ngoại quan
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai báo hải
quan cùng sự hỗ trợ trực tiếp của phòng hải quan tại các
đơn vị địa phương, Hệ thống kho ngoại quan của ALS là lựa
chọn đảm bảo và tiện lợi cho các tổ chức/doanh nghiệp có
nhu cầu sử dụng dịch vụ kho ngoại quan hàng hóa.

2600 m

2

NĂNG LỰC LƯU TRỮ

4. KHO BÃI

Hệ thống kho tài liệu
Hệ thống kho tài liệu của ALS được thiết kế theo tiêu chuẩn của
Cục Văn thư lưu trữ Quốc Gia. Vị trí kho tài liệu nằm ngay ở khu
vực trung tâm (nội thành Hà Nội), thuận tiện cho việc giao nhận
tài liệu nhanh chóng.

2200 m / 3200 m
2

DIỆN TÍCH KHO TÀI LIỆU

3

20 oC 2 oC

100.000 thùng

DẢI NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN

50% 5%

SỐ LƯỢNG THÙNG TÀI LIỆU
LƯU TRỮ ĐỒNG THỜI

ĐỘ ẨM TRONG KHO

4. KHO BÃI

Kho dược
Dược phẩm, chế phẩm ngành y tế đặc biệt yêu cầu những quy
định lưu trữ vô cùng khắt khe để đảm bảo chất lượng, duy trì
hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Với vị thế là một đơn vị giàu
kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa, ALS mang tới
cho khách hàng các giải pháp lưu trữ hàng hóa và dịch vụ
logistics cho ngành dược. Kho dược ALS được xây dựng và
quản lí vận hành đạt chuẩn GSP, trang thiết bị phụ trợ tiêu
chuẩn cao để chuyên phục vụ hàng dược phẩm, vaccine, thiết
bị y tế và nguyên phụ liệu ngành dược.

2000 m

3

NĂNG LỰC LƯU TRỮ

5. VẬN TẢI

ALS sở hữu đội xe vận tải lớn, đa dạng tải trọng từ
1,25 tấn đến 15 tấn. Công ty có khả năng cung cấp
các dịch vụ giao nhận hàng hóa theo nhu cầu đặc
thù của từng doanh nghiệp.
Đội xe của ALS không ngừng được mở rộng, nâng
cao công suất khai thác thông qua việc sáp nhập và
liên kết với các đơn vị vận tải trong hệ thống như:
CLC, TNG Express và ETruck.

350

63/63

tỉnh thành

ĐẦU XE ALS VẬN HÀNH

GIAO NHẬN TOÀN QUỐC

500

70

tấn/ngày

SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA
VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

TUYẾN TẢI VẬN HÀNH

6. ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP - LOGISTICS

ALS đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của mình trong việc
chú trọng đầu tư phát triển các dự án hạ tầng logistics nói
riêng và bất động sản công nghiệp nói chung. Việc đánh dấu
thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư này góp phần nâng cao sức
cạnh tranh của ALS và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy
logistics phát triển thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của khu
vực và quốc gia.

7. ĐÀO TẠO

Trung tâm đào tạo ALS là “Trường đào tạo Hàng hóa nguy hiểm” được ủy
quyền chính thức của IATA tại Việt Nam và là đơn vị duy nhất cung cấp
chương trình On-Job Training với các nội dung thực hành tại nhà ga
hàng hóa ALS. Tất cả khóa học chuyên môn của ALS đều được Cục Hàng
không Việt Nam và IATA phê duyệt.
ALS hướng tới việc chuẩn hóa các kiến thức Logistics Hàng không cho
các đơn vị Logistics/Forwarder và phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cho các doanh nghiệp.

15.000

HỌC VIÊN ĐÃ ĐÀO TẠO

650

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

115

DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN DỊCH VỤ

47

CHUYÊN GIA THAM GIA GIẢNG DẠY

03

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
1. NĂNG LỰC VẬN HÀNH
2. ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
3. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

1. NĂNG LỰC VẬN HÀNH

>50%

TỔNG SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG
QUA CỬA KHẨU NỘI BÀI ĐƯỢC PHỤC VỤ BỞI ALS
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2. ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Hãng hàng không quốc tế

Công ty logistics quốc tế, Forwarders

Doanh nghiệp, nhà máy sản xuất

3. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

- Valued Member of the IATA Ground Handling Partnership
- IATA Safety Audit for Ground Operations Program
- ISO 9001:2015 Certif ication
- EU-RA3 Certif ication
- TAPA Asia Pacif ic Membership
...

THE LEADING OF

AVIATION LOGISTICS

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không
A: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh,
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam

W: als.com.vn
M: (+84) 1900 3133
F: (+84) 24 3795 3939
E: contact@als.com.vn

