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U&I Logistics ra đời

Ngày 19/3/2003, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải U&I ra đời nhằm tiên phong mở 
rộng và đi sâu vào lĩnh vực logistics, kế thừa toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ 
logistics từ công ty Cổ phần Đầu tư U&I. 
Với một doanh nghiệp tư nhân trong nước không có nhiều nền tảng tài sản như 
các doanh nghiệp quốc doanh hay nước ngoài ở thời điểm đó, Công ty Cổ phần 
Giao nhận Vận tải U&I chọn cách kiên trì phục vụ khách hàng bằng những phẩm 
chất tiêu biểu của người Việt Nam: Trung thực – Kỷ luật – Uy tín. 
Trong hoàn cảnh rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài còn lạ lẫm với môi trường kinh 
doanh trong nước thì sự tận tâm và phương châm “Vì quyền lợi của khách hàng 
trước” là một trong những điểm sáng để khách hàng chọn lựa và tin cậy chúng tôi.

Văn phòng của U&I Logistics vào năm 2003, tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
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Năm 2006, xác định chọn phân khúc chủ lực là ngành sản xuất và phân phối đồ 
gỗ gia dụng, U&I Logistics đã có một hành trình dài để chinh phục được một 
khách hàng lớn từ Bắc Mỹ, chứng minh được rằng đội ngũ Việt Nam có thể làm 
được tất cả mọi công đoạn chuẩn từ nhập hàng tại các nhà máy sản xuất ở Bình 
Dương, lưu trữ, thông quan, chuyển giao bằng vận tải đa phương thức đến tận các 
chuỗi cửa hàng tại Mỹ của khách hàng. 

Không quản ngại khó khăn, chấp nhận xoay sở vốn đầu tư để đáp ứng mong 
muốn của khách hàng trong bối cảnh có rất ít kho dịch vụ có giải pháp này. Kho 
ngoại quan của U&I Logistics đã vượt qua các yêu cầu khắt khe của Hải quan Mỹ 
với chứng chỉ C-TPAT và trang bị thiết bị hút ẩm chuyên dụng để đảm bảo chất 
lượng lưu trữ. 

Dẫn đầu trong lĩnh vực kho Ngoại Quan 
ngành Gỗ và Nội thất

Nhờ đó, U&I Logistics đã chiếm 
trọn lòng tin của các khách hàng 
ở thị trường Mỹ, châu  u, Trung 
Quốc, Đài Loan… và cái tên U&I 
Logistics trong lĩnh vực Kho ngoại 
quan cho hàng Gỗ và Nội thất 
cũng bắt đầu thành danh từ đó 
trên sân chơi quốc tế!

Chuyến công tác đến Magnussen của 
đội ngũ U&I, tại Riverside, CA, US.
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Phát triển hệ thống kho ngoại quan hiện đại bậc nhất

Lễ khánh thành Kho ngoại quan số 7 với diện tích 30.375 m2, Bình Dương.

Ngày 26/01/2007, cột mốc đáng nhớ trong lịch sử hình thành của U&I Logistics, khi  
Kho ngoại quan số 1 được khai trương với quy mô 39.600 m2 – là một trong những 
kho hàng lớn nhất Việt Nam ở thời điểm đó. Được trang bị hệ thống kiểm soát độ 
ẩm và nhiệt độ tự động chuyên dụng cho ngành gỗ và nội thất, kho ngoại quan 
U&I tiên phong trong việc quản lý hàng hoá bằng mã vạch ứng dụng phần mềm 
thông minh giúp khách hàng kiểm soát, quản lý được hàng hóa, tiến độ thực hiện 
nghiệp vụ mọi lúc, mọi nơi. 
Đội ngũ U&I tự hào khi ứng dụng công nghệ vào xây dựng hệ thống quản lý kho 
thuần Việt, có khả năng tích hợp, tương tác trực tiếp với khách hàng khi điện toán 
đám mây còn ở giai đoạn sơ khai. Với những ưu thế vượt trội nói trên, kho Ngoại 
quan số 1 nhanh chóng đầy hàng. Tiếp nối thành công, U&I Logistics còn liên tục 
mở rộng phạm vi kho Ngoại quan và trong vòng 14 năm từ ngày thành lập kho số 
1, tính đến năm 2021, Công ty đã khánh thành kho ngoại quan thứ 10, nâng tổng 
diện tích lưu trữ trên 2 triệu m2, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực kho 
Ngoại quan dành riêng cho ngành Gỗ và Nội thất. 
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Ở thời điểm 2013, U&I Logistics là đơn vị đầu tiên đầu tư vào mô hình sàn vận tải 
Việt Nam (VTruck) giải quyết bài toán xe chạy rỗng chiều về trong vận tải ở Việt 
Nam. Tuy Vtruck chưa trở thành một hình mẫu thành công nhưng tính cách tiên 
phong, mạnh dạn thử cái mới đã là một phần trong bộ gene của U&I Logistics.

Tiên phong triển khai mô hình Sàn Giao dịch 
Vận tải Việt Nam (Vtruck)

Tiêu chí của sàn Giao dịch Vận tải Việt Nam (Vtruck)
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Năm 2014, U&I Warehousing đã được giao hoạt động vận hành kho trung tâm để 
phục vụ các siêu thị tại miền Nam cho khách hàng. Mỗi ngày, hàng ngàn chuyến 
xe đều đặn nhập – xuất hàng hóa tại Trung tâm phân phối do U&I Logistics vận 
hành tại KCN Sóng Thần 1 và KCN VSIP, đảm bảo hàng hóa luôn có mặt tại kệ hàng 
các siêu thị nhanh chóng, chuẩn xác, hiệu quả. 
Bên cạnh thị trường phục vụ hàng hóa Việt Nam ra quốc tế, ít người biết U&I 
Logistics cũng được hai thương hiệu siêu thị hàng đầu Việt Nam “chọn mặt gửi 
vàng” là Saigon Co.op (chủ nhân của chuỗi siêu thị Co.op Mart và Co.op Food) và 
Trancy (đối tác logistics của hệ thống siêu thị Aeon Mall tại Việt Nam). 
U&I logistics cũng mạnh dạn chọn những “ngách” riêng khi vận hành dịch vụ 
trong lĩnh vực kho chuyên dụng cho hàng cao su, kho chuyên dụng trong ngành 
dược phẩm và thiết bị y tế, đem bí quyết, kinh nghiệm, công nghệ tích lũy được 
để nâng cao tính hiệu quả vận hành logistics cho khách hàng.

Thành lập U&I Warehousing vận hành 
Trung tâm phân phối

Mừng khai trương trung tâm phân phối của U&I Warehousing tại KCN VSIP1, Bình Dương.



Năm 2015, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải U&I một lần nữa đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Logistics U&I (U&I Logistics Corporation) với mục đích phát triển toàn 
diện các dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng, đề cao tính hiệu quả và gắn bó 
lâu dài.
Song hành cùng hoạt động Kho ngoại quan, các dịch vụ logistics của U&I Logistics 
đã phát triển và hoàn thiện dần, đáp ứng nhiều yêu cầu dịch vụ phức tạp của 
khách hàng: dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức quốc 
tế, dịch vụ đại lý khai báo hải quan và tư vấn thuế xuất nhập khẩu...
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Tái định vị thương hiệu U&I Logistics Corporation

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Phúc cùng cộng sự trước chiến 
lược phát triển thương hiệu mới
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Tăng trưởng cùng nhu cầu của khách hàng, U&I Logistics thành lập công ty thành 
viên U&I Logistics miền Bắc vào năm 2018 nhằm phủ sóng dịch vụ toàn bộ khu vực 
kinh tế trọng điểm ở Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải miền Trung.

Thành lập U&I Logistics miền Bắc, mở rộng 
mạng lưới phục vụ

Đội ngũ U&I Logistics miền Bắc năng động, hiện đại, kỷ luật.



2019
2020
2021
2022
2023

Năm 2022 đánh dấu cột mốc thành lập chi nhánh U&I Logistics thành phố 
Hồ Chí Minh, mở rộng phạm vi phục vụ ở các khu vực Tp.HCM, Đồng Nai và 
thuận tiện chăm sóc mạng lưới đối tác đại lý trên toàn cầu.
Nơi nào có luồng hàng hóa đi và đến Việt Nam nhiều, nơi đó sẽ có sự phục 
vụ của U&I Logistics. U&I Logistics đặt sự phục vụ khách hàng lên trên để kết 
nối, dệt thành mạng lưới đối tác cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp.

Thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đi sâu vào 
lĩnh vực logistics

Lễ khai trương văn phòng Hồ Chí Minh toạ lạc tại toà nhà AP quận Bình Thạnh
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Trải qua 20 năm phát triển, U&I Logistics là một trong những thương hiệu logistics 
tư nhân hàng đầu Việt Nam, trải khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước 
như Bình Dương, Tp.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên… 
Tính đến đầu năm 2023, U&I Logistics đang sở hữu 40 xe đầu kéo, hơn 100 rơ-moóc 
và mạng lưới đối tác vận tải quy mô đáp ứng 1.000 TEUs/ngày. Công ty cũng đang 
là đại lý cho 16 hãng hàng không lớn trong và ngoài nước, hơn 20 hãng tàu có các 
tuyến Nội Á và xuyên đại dương, phục vụ hàng chục ngàn container nhập – xuất 
hàng năm. Đồng thời, U&I Logistics vẫn giữ vững vị thế doanh nghiệp kinh doanh 
Kho Ngoại quan ngành Gỗ & Nội thất lớn nhất Đông Nam Á.

Trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu quả 
cho khách hàng

Ban lãnh đạo hướng đến tầm nhìn dài hạn, tạo dựng thương 
hiệu logistics hàng đầu của người Việt
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Nhìn lại danh sách khách hàng đã gắn bó nhiều năm, U&I Logistics tự hào rằng, 
với các khách hàng, một khi đã tin cậy, họ có thể đưa ra yêu cầu nhiều dịch vụ 
logistics và đội ngũ U&I Logistics đủ khả năng xây dựng được giải pháp riêng hiệu 
quả cho từng khách hàng.

U&I Logistics luôn khuyến khích các sáng kiến mới giúp cải tiến, nâng cao hiệu 
quả vận hành trong lĩnh vực logistics. 

Thấu hiểu vai trò của công nghệ trong quản 
trị, U&I Logistics mạnh dạn đầu tư đội ngũ 
kỹ thuật để làm chủ hoạt động vận hành, 
phục vụ nhanh chóng, hiệu quả hơn.

U&I Logistics tự hào xây dựng đầy đủ các hệ 
thống quản lý nghiệp vụ theo nhu cầu đặc 
thù của khách hàng như quản lý kho 
(WMS), quản lý vận tải (TMS), quản lý vận 
hành tập trung (ONP), quản lý nhân sự 
(HRM), quản lý quan hệ khách hàng (CRM)… 
Đó là một trong những điểm mà khách 
hàng tin cậy U&I ở khả năng cung cấp báo 
cáo hoạt động vận hành một cách nhanh 
chóng, chính xác.

Số hóa vận hành, chủ động về công nghệ

CR
M
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HRMS

FMS
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Trong xu hướng “Logistics xanh”, U&I Logistics cũng là một trong những doanh 
nghiệp logistics tiên phong đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để cung ứng 
điện cho hệ thống máy kiểm soát độ ẩm trong toàn công ty, tiết giảm tiêu thụ 
điện lưới, góp phần “xanh hóa” hoạt động logistics. Ở U&I Logistics, ý tưởng công 
nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận hành luôn được chào đón.

Số hóa vận hành, chủ động về công nghệ
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Từ năm 2017 đến nay, U&I Logistics là nhà tài trợ Kim Cương trong chương trình 
thường niên “Tìm kiếm tài năng trẻ Logistics Việt Nam”, không chỉ chia sẻ, lan tỏa 
kiến thức, tạo điều kiện tìm hiểu doanh nghiệp mà còn đồng hành các nhân tài 
logistics Việt Nam có cơ hội nghiên cứu, ứng dụng thực tế những ý tưởng hay, độc 
đáo.

Hướng tới sự thịnh vượng cho cộng đồng

Đại diện U&I Logistics trong chương trình “Tìm kiếm tài năng trẻ Logistics Việt Nam”
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Thương hiệu U&I Logistics là cái tên quen thuộc trong hoạt động xã hội với mong 
muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trước áp lực về thiếu chỗ tiếp nhận bệnh 
nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào giữa năm 2021, khi kho số 10 vừa 
xây xong, U&I Logistics đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo phường Khánh Bình, Thị 
xã Tân Uyên để đóng góp toàn bộ mặt bằng 12.800 m2 làm nơi tiếp nhận bệnh 
nhân Covid-19 tạm thời trong lúc chờ được chữa trị với sức chứa 2,500 người. Công 
ty cũng đã phối hợp cùng đội ngũ nhân sự, khách hàng, đối tác để quyên góp ủng 
hộ hoạt động đồng hành phòng chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng 
cùng các hiện vật giá trị.

UBND TX Tân Uyên tiếp nhận quà do Công ty cổ phần Logistics U&I trao tặng năm 2021.
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Liên tục trong nhiều năm, U&I Logistics nằm trong danh sách các đơn vị có nhiều 
đóng góp cho hoạt động cộng đồng tại Bình Dương và cho Hiệp hội Doanh 
nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

Ở U&I Logistics, chúng tôi hiểu “muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy 
đi cùng nhau”. Logistics là ngành đặc thù mà không một doanh nghiệp nào có 
thể giỏi mọi thứ, “phủ sóng” ở khắp mọi nơi và tự làm một mình. Hợp tác để tạo 
nên mạng lưới đối tác rộng lớn, tin cậy và có cùng quan điểm phục vụ khách hàng 
chính là chìa khóa để phát triển lâu dài trong ngành Logistics. Mạng lưới đối tác 
hợp tác lâu năm, từ các nhà vận tải đến các hãng tàu, đại lý giao nhận, các đối tác 
cung cấp kho bãi, cho thuê thiết bị luôn giữ được mối quan hệ tin cậy, tích cực.
U&I Logistics nhận thức rõ vị thế của mình cũng như cơ hội từ luồng hàng hóa 
thương mại Việt Nam với toàn cầu, cho nên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối 
tác cùng chí hướng để tạo thành một khối liên kết đủ sức cạnh tranh trong thị 
trường logistics quốc tế. Với đội ngũ hơn 700 nhân sự nhiệt huyết, giàu kinh 
nghiệm, U&I Logistics đang hướng đến tầm nhìn “Trở thành nhà cung cấp các 
dịch vụ logistics hiệu quả nhất tại Việt Nam” trong 10 năm tới, vươn tầm phục vụ 
ra thị trường thế giới.
Công nghệ hẳn nhiên sẽ thay đổi, quy trình công việc chắc chắn sẽ được cải tiến 
nâng cấp, nhưng sự chân thành và cam kết vẫn là chất keo quan trọng nhất để 
U&I Logistics và các đối tác dệt nên mạng lưới logistics có hiệu quả nhất!

Thúc đẩy luồng thương mại toàn cầu, mở rộng 
mạng lưới đối tác

Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo 
nên nhiều giá trị hơn cho 
ngành logistics Việt Nam! Trân trọng

U&I Logistics Corporation


