
Hệ thống kho bãi tổng hợp  của Công ty Cổ Phần Thành Chí tại KCN Phú Mỹ tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Với tổng diện tích hơn 30.000 m2 nằm ở vị trí chiến 

lược trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và 2, mặt tiền 

Quốc lộ 51 thuận tiện vận chuyển – phân phối hàng hóa 

– không bị cấm giờ và cấm tải.   

Bãi chứa hàng: trên 100.000 m2, phù hợp các mặt hàng 

siêu trường, siêu trọng,… 

Nằm ngay khu vực trung tâm cảng biển 

nước sâu (Cái Mép – Thị Vải). Kết nối 

giao thông đường bộ qua QL 51 đến 

đường cao tốc, đường biển qua hệ thống 

cảng hiện đại nhất Việt Nam. 

Dễ dàng kết nối các Khu Công Nghiệp – 

hàng hoá lưu chuyển thuận lợi. Kho 

Thành Chí tại KCN Phú Mỹ I nên dễ 

dàng kết nối đến các KCN qua đường 

nội bộ và Quốc lộ 51.Đối với khu vực 

Cảng Phú Mỹ, Cảng Cái Mép xe di 

chuyển trong đường nội bộ. 

Dịch vụ kho Thành Chí cung cấp: 

Cho thuê kho chứa hàng các loại. 

Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp. 

Đóng gói bao bì, hàng xá các loại theo tiêu chuẩn của từng loại hàng. 

Xếp dỡ hàng hóa ra vào kho. (Bằng thủ công hay xe nâng tùy theo tính chất và chủng loại hàng 

hóa) 

Quản lý hàng hóa: kiểm kê hàng hóa lưu kho định kỳ, báo cáo hàng tồn kho hàng tháng cho 

khách hàng. 

Thủ tục hải quan, vận tải, giao nhận hàng hoá, trạm cân điện tử. 

Chọn dịch vụ kho của Thành Chí : 

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê kho bãi. 

Thủ tục gửi hàng đơn giản, nhanh chóng, tiết kiện thời gian. 

Đóng gói hàng hoá cẩn thận. 

Thời gian xếp dỡ nhanh chóng, tiết kiệm diện tích, đảm bảo an toàn cho hàng hóa. 

Phục vụ chuyên nghiệp, tư vấn tận tình. Hệ thống kho rộng khắp, có vị trí thuận lợi. 

Hệ thống kho được trang bị đầy đủ hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn theo quy định và được cấp 

“Giấy chứng nhận an toàn PCCC”. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty Cổ Phần Thành Chí 

Hotline: 0913129346 (Mr Sơn) 

Email: thanhchibrvt@gmail.com 

Website: www.thanhchi.com.vn 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thanhchi.com.vn%2F&h=ATMk0KrGfrYtFbKWEETkeg2vLWP7LTPvCC5weyDY4qBxJnGqnt6rRTQKofvGkE8Nutyw6Y5_hUITRPtJ867LL5Ko_JAJWigsMNWq2TvsNu7fkmRvNHQwnQQXj8ix_EywFGJjjjQwcBQpGn56MgqEOMLsHbmSHyqznrab7VIDeIylszcMjQuQ7ZRQCWek1LVQWPipMte5YQK-EEmQu843Be9EEJcd8bnbiQlJ1qBRnBCN_iQ00SOxduL8Uj0a2ONzy03jc-vbCEqKwqGWadqt-G1gGWdHH0saiWeGrTVZY7RJ

