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CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - ĐỒNG VĂN HÀ NAM
TAN CANG -DONG VAN HA NAM JOINT STOCK COMPANY (TCHN)
CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
Dịch vụ cho thuê kho- bãi, kho ngoại quan, ICD;
Cho thuê hạ tầng KCN
Dịch vụ khai thuê Hải quan;
Khai thác các dịch vụ container;
Vận tải nội địa và Quốc tế, Vận chuyển hàng
hóa, container bằng đường sắt, đường bộ và
thủy nội địa;
Vận tải đa phương thức.

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

- TCHN có vị trí địa lý nằm sát trục đường bộ
Quốc lộ 1A và đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ
- Ninh Bình.
- Có thể kết nối với đường sắt Bắc – Nam, cách
ga Đồng Văn – Hà Nam khoảng 500 m.
- Có thể kết nối với đường thủy nội địa, qua cảng
Yên Lệnh – Hà Nam, với khoảng cách 8 Km
- Cách Sân bay Quốc Tế Nội Bài khoảng 70Km,
cách cảng nước sâu Lạch Huyện – Hải Phòng
khoảng 125 Km.
- TCHN có vị trí giáp ranh với Thủ đô Hà Nội và
trung tâm kết nối Khu kinh tế trọng điểm phía
Bắc với khu vực Thanh Hóa- Nghệ An.
- TCHN có vị trí nằm trong địa điểm các KCN
phát triển nhất Hà Nam và Nam Hà Nôi (với tỷ
lệ lấp đầy bình quân các KCN trên 80%).

2. NĂNG LỰC

a. Cơ sở hạ tầng, phương tiện, dịch vụ
- TCHN có cơ sở hạ tầng KCN với ICD khép kín, đây là
mô hình mới nhất tại Khu vực Hà Nam và vùng phụ
cận, nên có thể cung cấp, hỗ trợ nhiều dịch vụ, thủ tục
kịp thời, nhan chóng cho các DN như lưu kho, lưu bãi
hàng hóa, làm thủ tục Hải quan, đóng- rút, vận
chuyển, phân phối….góp phần làm giảm chi phí cho
các DN và tăng hiệu quả, lợi nhuận cho DN khi sử
dụng dịch vụ, cơ sở hạ tầng ICD/ KCN tại TCHN.
- Phương tiện, dịch vụ tại TCHN có đầy đủ trang thiết
bị xếp dỡ, vận chuyển sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu
của khách hàng.
b. Kinh nghiệm quản lý, khai thác ICD, kết nối DN, Cơ
quan quản lý của Nhà nước, địa phương
- TCHN là công ty thành viên (công ty con) của TCT
Tân cảng Sài Gòn, đồng thời được sự hợp tác chặt chẽ
của các đối tác và chính quyền địa phương, tỉnh Hà
Nam, nên TCHN phát huy được kinh nghiệm quản lý
khai thác ICD và hạ tầng KCN, cũng như có mối quan
hệ, kết nối chặt chẽ với các DN và cơ quan quản lý.
- TCHN sẽ được trang bị hệ thống IT, phần mềm quản
lý hiện đại, cùng đội ngũ CB –NV được huấn luyện đào
tạo, có Kinh nghiệm quản lý, khai thác từ TCT hỗ trợ,
góp phần đem lại sự tiện lợi, hiệu quả nhất cho khách
hàng, doanh nghiệp.

c. Hệ thống, chuỗi cung ứng dịch vụ
Là thành viên trong hệ thống TCSG, nên TCHN được
thừa hưởng các lợi thế về cảng biển, kho bãi, phương
tiện và mối quan hệ trong toàn hệ thông, trải dài từ
Nam ra Bắc, cũng như hỗ trợ từ các đối tác Nước
ngoài, các vendor cung cấp dịch vụ khác.

3. TỔ CHỨC, KỶ LUẬT,
AN NINH- AN TOÀN

Là doanh nghiệp chịu sự chi phối, quản lý của TCSG,
doanh nghiệp do Quân đội quản lý, nên tính tổ chức,
kỷ luật được chấp hành nghiêm, an ninh- an toàn yêu
cầu chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh,
điều kiện, thời gian.
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