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CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TNG
Mã số thuế

Địa chỉ 

Điện thoại

Hotline
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Website 

0106817722

Tầng 3 Ga hàng hóa ALS, Sân bay Nội Bài, Hà Nội

1900 2289
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Kính gửi: Quý Khách Hàng

Lời đầu tiên, Etruck xin được gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách Hàng 
đã quan tâm và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Được thành lập từ 2015 với định hướng phát triển dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng 
công nghệ, Etruck kế thừa và phát triển từ đội xe kho vận Nội Bài với trên 20 năm 
kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực logistics, chúng tôi tự tin mang tới cho Quý 
Khách Hàng các giải pháp logistics toàn diện có chất lượng dịch vụ cao.

Mạng lưới của Etruck có độ phủ 63/63 tỉnh thành trên toàn quốc, có các văn phòng 
chính tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều trạm vận hành tại các địa 
bàn, các khu công nghiệp và thành phố khác.

Với chiến lược không ngừng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 
như không ngừng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ 4.0 vào dịch vụ nhằm đem tới 
những phải pháp tốt hơn với chi phí tối ưu hơn, Etruck mong muốn luôn là sự lựa 
chọn hàng đầu và là đối tác tin cậy của Quý Khách Hàng.

Etruck cam kết sẽ luôn đồng hành, cũng như luôn cố gắng đáp ứng tốt nhất sự mong 
đợi từ Quý Khách Hàng.

Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm và hợp tác lâu dài từ Quý Khách Hàng.

Trân trọng cảm ơn!

THƯ NGỎ

Thư ngỏ ETRUCK
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2015 2016

Công ty Cổ phần Giải pháp TNG thành 
lập ngày 10/4/2015 theo giấy phép 
ĐKKD số 0106817722 của Sở Kế Hoạch 
Đầu Tư TP Hà Nội.

TNG tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh 
vực: Vận tải & Giao nhận, Dịch vụ hải 
quan và các dịch vụ logistics khác.

TNG có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và 
kinh nghiệm nhiều năm hoạt động 
trong lĩnh vực Logistics.

Nhận thấy công nghệ là tương lai của 
lĩnh vực logistics, TNG không ngừng 
ứng dụng & nghiên cứu giải pháp tối ưu 
vận tải để gia tăng hiệu quả cho công ty 
và khách hàng.

Phần mềm quản lý & vận tải và quản lý 
khai thác & luân chuyển hàng hóa do 
TNG phát triển được đối tác và khách 
hàng đánh giá cao, là tiền thân của hệ 
thống vận hành Etruck sau này.

ETRUCK Hình thành & Phát triển
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HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN



2017 2018

TNG hợp tác với Công Ty TNHH Bưu 
Chính Hà Nội HNPost - đơn vị hoạt động 
nhiều năm trong lĩnh lực Chuyển phát 
nhanh và Giao nhận -  triển khai giải 
pháp quản lý khai thác hàng hóa. 

TNG chính thức trở thành đối tác cung 
cấp dịch vụ vận tải và trung chuyển 
hàng hóa đường bộ cho một số đơn vị 
chuyển phát lớn HNPost, VNPost, 
Nasco...

Tiếp nhận mảng vận tải kho vận từ 
Nasco Logistics bao gồm nhân sự, đội 
xe & khách hàng truyền thống, kết hợp 
với các dich vụ có sẵn của TNG để tối ưu 
hóa quy mô và chi phí hoạt động.

Áp dụng phần mềm & giải pháp quản lý 
mới do TNG phát triển, giới thiệu 
thương hiệu Etruck - Giải pháp vận tải 
đường bộ hoàn toàn mới với nhiều tính 
năng ưu việt và chi phí tối ưu.

“Không ngừng NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN thêm các dịch vụ mới

nhằm phục vụ NHIỀU HƠN & TỐT HƠN nhu cầu của khách hàng”

Hình thành & Phát triển ETRUCK
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Sự hài lòng & tín nhiệm của khách hàng là giá trị mà Etruck đã, đang 
và sẽ luôn hướng đến.

Với tôn chỉ “Con người đi trước, công việc theo sau”, đội ngũ nhân sự 
của Etruck luôn giữ văn hóa, tác phong chuyên nghiệp và hết mình 
vì khách hàng.

Là yếu tố không thể thiếu của Etruck - một doanh nghiệp logistics. 
Luôn đề cao tốc độ mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho hàng hóa.

Bên cạnh việc am hiểu kiến thức nghiệp vụ & khả năng giải quyết 
thấu đáo tình huống, Etruck còn luôn giữ vững tinh thần: Không 
ngừng học hỏi - Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiện đại để thỏa mãn 
hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

ETRUCK Triết lý kinh doanh
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TRIẾT LÝ KINH DOANH



CHỦ TỊCH

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng
TỔNG HỢP

HCNS

TCKT

CSKH

Kinh doanh

Phát triển
sản phẩm

Phát triển
đội xe

Đội xe các
khu vực

Vật tư
thiết bị

Quản lý
chất lượng

Hà Nội

Đà Nẵng

TP. HCM

Phòng
THIẾT BỊ & QLCL

Phòng
THƯƠNG MẠI

Phòng
VẬN HÀNH

Các
CHI NHÁNH

Sơ đồ tổ chức ETRUCK
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



500 Chuyến / Ngày

Sản lượng hàng hóa vận chuyển trung bình của Etruck

29 18 23

Tuyến tải vận hành
MIỀN BẮC

Tuyến tải vận hành
MIỀN TRUNG

Tuyến tải vận hành
MIỀN NAM

1.25T 1.9T 2.5T

3.5T 5T 8T

15T10T

300 Xe

Số lượng phương tiện vận tải.
Gồm Xe Lạnh & Xe Thường các loại:

63/63 Tỉnh

Mạng lưới Etruck
trải dài khắp trên toàn quốc.

Hà Nội

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

3
HUB

ETRUCK Năng lực & Kinh nghiệm
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NĂNG LỰC & KINH NGHIỆM



HOÀN THIỆN chuỗi cung ứng, THÚC ĐẨY sản xuất, phân phối & bán lẻ PHÁT TRIỂN

Trở thành 1 trong những đơn vị cung cấp giải pháp Logistics HÀNG ĐẦU Việt Nam

Là đối tác TIN CẬY & là sự lựa chọn TỐI ƯU của khách hàng trong nước & quốc tế

NĂM
2025 Độ phủ 100 %

Các khu công nghiệp
trên toàn quốc

2500 Xe

Số lượng phương tiện
vận tải của Etruck

Công nghệ 4.0

Ứng dụng

nhằm kết nối
Phương tiện - Cá nhân - Doanh nghiệp

huy động nguồn lực xã hội

Tầm nhìn - Sứ mệnh ETRUCK
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH



Windows / Mac / Chrome OS iOS / Android

Các giải pháp & tiện tích mà hệ thống quản lý Etruck V2.0 mang lại:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý vận tải Etruck v2.0 
được phát triển nhằm cung cấp giải 
pháp, quản lý hệ thống vận hành nhằm 
tối ưu hóa hệ thống đem lại các tiện ích 
dựa trên các yêu cầu rất đặc thù của 
ngành vận tải, logisctis.

Etruck v2.0 có khả năng tương thích 
đồng bộ với đa số các hệ thống hạ 
tầng của đối tác cũng như khách hàng. 
Hệ thống có thể dễ dàng đấu nối liên 
kết với các đơn vị khác thông qua cổng 
API.

Điều phối & Phân đơn
Hoàn toàn tự động

Booking Online
Nhanh chóng, chính xác

Định vị
Xác định vị trí phương tiện, tài xế
& trạng thái hoạt động

Quản lý nhân sự

Quản lý phương tiện

Windows / Mac / Chrome OS iOS / Android

Etruck v2.0 hỗ trợ tất cả

các loại thiết bị & màn hình

có trên thị trường.

ETRUCK Hệ thống quản lý
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Quản lý khách hàng

Cơ chế & Chính sách

Báo cáo phân tích
Dữ liệu , biểu đồ
& các công cụ đo đếm khác

Báo cáo kế toán quản trị

Một số các công cụ khác

Hệ thống quản lý
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ETRUCK Chứng nhận
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CHỨNG NHẬN



ĐẠI LÝ THỦ TỤC HẢI QUAN
Customs Agency

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ
Transportation

KHO VẬN
Warehouse

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
Air Freight

Với TNG và Etruck chúng tôi cung cấp các dịch vụ chính:

Sản phẩm & Dịch vụ ETRUCK
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ



Transportation
Không chỉ là dịch vụ thuê và vận chuyển bằng xe tải

bình thường, Etruck có thể sử dụng cực kỳ thuận tiện và đơn giản
thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh.

ETRUCK Dịch vụ: Vận chuyển đường bộ
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DỊCH VỤ: VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ



Warehouse

Hỗ trợ các dịch vụ

3 Hub Chính

Hà Nội - Đà Nẵng - TP. HCM

25,000 m²

Tổng diện tích kho hàng

GOM HÀNG TẬN NƠI PHỐI HỢP HÀNG HÓA BẢO QUẢN & LƯU GIỮ

Dịch vụ - Kho vận ETRUCK
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DỊCH VỤ: KHO VẬN



15 Sân bay

Phục vụ dịch vụ bay thẳng của

Hà Nội
Hải Phòng

Thanh Hóa

Vinh (Nghệ An)

Huế

Đà Nẵng

Quy Nhơn (Bình Định)

Tuy Hòa (Phú Yên)

Nha Trang (Khánh Hòa)

Đà Lạt (Lâm Đồng)

TP. Hồ Chí Minh

Cần ThơPhú Quốc (Kiên Giang)

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Pleiku (Gia Lai)

ETRUCK Dịch vụ - Vận chuyển hàng không
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DỊCH VỤ: VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Air Freight



Các dịch vụ bổ trợ khác

Customs Agency
Khai báo & Thông quan

KHÔNG - BIỂN - BỘ
Dịch vụ

HẢI QUAN NHẬP KHẨU
Dịch vụ

THÔNG QUAN XUẤT KHẨU

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới

Dịch vụ xin giấy phép cấp bộ ngành đối với hàng xuất nhập khẩu Dịch vụ cho thuê Kho AFS, Kho ngoại quan

Dịch vụ hoàn thuế

Dịch vụ C/O, Kiểm dịch, Kiểm tra chất lượng, Giám định, Phân tích, Phân loại …

Dịch vụ xin công bố VSATTP, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năngDịch vụ hậu cần: Đóng gói, Bốc xếp hàng hóa tại kho hoặc nhà ga & cửa khẩu

Dịch vụ giao nhận tận nơi & thu hộDịch vụ hải quan trọn gói đối với các tất cả loại hình hàng hóa, hàng dự án, hàng triễn lãm, hàng quá cảnh

Dịch vụ giao nhận, vận tải trọn gói đến tận công trình đối với hàng dự án, hàng lẻ

Dịch vụ - Đại lý thủ tục hải quan ETRUCK
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DỊCH VỤ: ĐẠI LÝ THỦ TỤC HẢI QUAN



VĂN PHÒNG TNG EXPRESS
ĐỘI XE TNG   ETRUCK       

ETRUCK Hình ảnh hoạt động
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG



ĐỘI XE TNG   ETRUCK       
CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

ETRUCK

Hình ảnh hoạt động ETRUCK
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QUỐC TẾ

TRONG NƯỚC

ETRUCK Khách hàng & Đối tác
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KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TNG
Mã số thuế

Địa chỉ 

Điện thoại

Hotline

Email

Website 

0106817722

Tầng 3, Ga hàng hóa ALS

Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

1900 2289

09 65 65 60 66

info@tngexpress.com

www.etruck.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TNG
Mã số thuế: 0106817722

Địa chỉ: Tầng 3 Ga hàng hóa ALS, Sân bay Nội Bài, Hà Nội 

Điện thoại: 1900 2289 - Hotline: 09 65 65 60 66

Email: info@tngexpress.com - Website: www.etruck.vn 


