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NIKKON HOLDINGS GROUP



■ Giới thiệu về nghiệp vụ

１．Giới thiệu về Tập đoàn Nikon Holdings
・Khái quát về Nikon holdings （HD）
・HD Gr mạng lưới trên toàn cầu

・HD Gr mạng lưới trong đất nước Nhật Bản

２．Giới thiệu về tập đoàn NKV
・ Phác thảo sơ lược về các Công ty

・ Giới thiệu các cơ cở Công ty

３．Nội dung nghiệp vụ
・ Vận chuyển trong nước

・ Vận chuyển quốc tế

・ Lưu kho/vận hành

４．Nỗ lực trongＳ/Ｑ/Ｅ
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１．Phác thảo về tập đoàn    Tập đoàn Nikon Holdings

Triển khai hoạt động trên toàn cầu với 74 pháp nhân ở 10 quốc gia 

Nội dung

kinh doanh chính

Công ty liên quan trong nước

Số pháp nhân

Số người lao động

Số lượng xe

Diện tích kho

46 pháp nhân

10,295 người

3,664 xe

1,740,487㎡

Nội dung

kinh doanh chính

Tập đoàn Nikon Holdings

Thành lập

Tiền vốn

Trụ sở

Cổ phiếu

Ngày 27 tháng 8 năm 1953 《 Năm Showa 28》

11.316,61 triệu yên

6-17 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo

Được lên sàn trong top đầu tiên của

sản chứng khoán Tokyo

Nội dung

kinh doanh

1．Kinh doanh vận tải ô tô hàng hóa

2．Kinh doanh vận tải hàng hóa

3．Đại lý vận chuyển hàng không 

4．Ngành kho bãi

5．Ngành thông quan

6．Xuất nhập khẩu và bán nguyên liệu trong và ngoài nước

7．Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

8．Kinh doanh bảo dưỡng tháo lắp ô tô, bán phụ tùng 

9．Công việc đóng gói và tháo dỡ hàng hóa

10．Chế tạo và bán nguyên vật liệu đóng gói

11． Bán các sản phẩm dầu khí

12．Thiết kế và sản xuất các thiết bị liên quan đến hậu cần

13．Gia công và lắp ráp và tháo gỡ máy móc thiết bị

14．Ngành đại lý bảo hiểm nhân thọ cũng như bảo 
hiểm thiệt hại

15．Ngành đại lý bảo hiểm của luật đảm bảo bồi 
thường thiệt hại ô tô 

16．Cho thuê bất động sản

17． Kinh doanh cho thuê tổng hợp

18．Kinh doanh phái cử lao động

19．Buôn bán đồ cổ

20．Kinh doanh liên quan đến sản xuất điện và bán điện

21．Kinh doanh liên quan đến sản xuất và phân phối dược 

phẩm, thuốc bán, mỹ phẩm và thiết bị y tế

22．Kinh doanh ngẫu nhiên tất cả các hạng mục trên 
đây

1．Kinh doanh vận tải ô tô hàng hóa

2．Kinh doanh thao tác vận tải hàng hóa

3 Kinh doanh kho bãi

4. Kinh doanh thử nghiệm

5．Thông quan

6．Thu gom vận chuyển rác thải

7．Kinh doanh bảo dưỡng tháo lắp ô tô

8．Thao tác đóng gói và tháo gỡ hàng 
hóa

9．Gia công dụng cụ máy móc thiết bị

10．Ngành cho thuê bất động sản

11．Cho thuê dài hạn tổng hợp

12．Kinh doanh phái cử nhân lực

Công ty liên quan nước ngoài

Số nước

Số người lao động

Số lượng xe

9 quốc gia

8,812 người

765 xe

416,402㎡

Số pháp nhân 28 pháp nhân

1．Vận chuyển linh kiện

2．Vận chuyển sản phẩm

3．Kinh doanh kho

4．Kinh doanh đóng gói KD

5．Kinh doanh đại diện giao 
hàng

6．Kinh doanh thông quan

7．Kinh doanh phái cử nhân 
lực

8．Thay thế tu bổ linh kiện

Diện tích kho

● Số người lao động ： 19,086 người

● Số lượng xe： 4,499 xe ● Diện tích kho ： 2,277,039㎡

■Tập đoàn nikon ＨＤ
● Số pháp nhân○： 10 quốc gia, 

với 74pháp nhân
～ tính đến 31/12/2019～



１．Mạng lưới toàn cầu

Cung cấp dịch vụ hậu cần tối ưu trên toàn cầu với các đối tác liên minh ở tất cả 10 quốc gia bao gồm Nhật Bản

NKI NKPI

Có 29 pháp nhân trên 9 quốc gia ở  căn cứ nước ngoài

・NK PARTS INDUSTRIES，INC. 

・NK AMERICA INC. 

・4 công ty khác 

・Công ty TNHH Rizhao Logistics (Trung Quốc)

・Tomita-Rigao Storage and Transport (Yanzhou) Co., 

Ltd.    ・2 công ty khác

・NIPPON KONPO INDIA PVT.LTD.

・KOLAR LOGISTICS AGENT PVT. LTD.
・TAPUKARA LOGISTICS AGENT PVT.LTD.

・NIPPON KONPO PHILIPPINES,INC.

・NKP MEXICO.S.A.DE C.V.

・NK LOGISTICA MEXICO, S.A. DE C.V.

・CARGA Ｙ LOGISTICA ESPECIALIZADA 

S.A. DE C.V.

・NIPPON KONPO (MALAYSIA)

SDN. BHD.

・PT. NIPPON KONPO INDONESIA

・PT. NK INDO LOGISTIK

・PT. NKI GUDANG KEMAS

・A.N.I.LOGISTICS, LTD.

・NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.

・他２社

・NIPPON KONPO VIET NAM CO.,LTD.

・NKV LOGISTICS LTD.

・NIPPON KONPO HOCHIMINH INC.

・NIPPON KONPO REAL ESTATE CO.,LTD.

～2019年3月31日現在～

Mỹ Philippin Việt NamThái Lan IndonesiaTrung Quốc Mexico Ấn Độ Malaysia

Năm 1987

～
Năm 1994～ Năm 1994

～
Năm 2000

～
Năm 2002

～
Năm 2006

～
Năm 2011

～
Năm 2011

～
Năm 2015

～



１．Mạng lưới trong đất nước Nhật ～tính đến 30/9/2019～

輸出入営業所
横浜営業所
成田営業所

Có 46 pháp nhân với 275 văn phòng, và hiện đang triển khai hoạt động kinh doanh ở  nhiều ngành nghề khác nhau.

cứ điểm            là những cứ điểm đầu mối liên lạc với đầu nước ngoài để tiến hành nghiệp vụ thông quan.

Căn cứ 

trong 

nước

46 công ty



■ Nội dung giới thiệu

１．Giới thiệu về Tập đoàn Nikon Holdings
・Khái quát về Nikon holdings （TNHH）
・HDＧｒmạng lưới trên toàn cầu

・HDＧｒmạng lưới trong đất nước Nhật Bản

２．Giới thiệu về tập đoàn NKV
・ Phác thảo sơ lược về các công ty

・ Giới thiệu các cơ cở công ty

３．Nội dung nghiệp vụ
・ vận chuyển trong nước

・ vận chuyển quốc tế

・ lưu kho/vận hành

４．Nỗ lực trong Ｓ/Ｑ/Ｅ



NKV NIPPON KONPO VIETNAM
２．Giới thiệu về tập đoàn NKV－ Sơ lược về các công ty －

NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.

Địa chỉ ：Lot７B Noi Bai Industrial Zone, Soc Son Dist, Hanoi

Thành lập ：20 / 3 / 2006

Vốn đầu tư ：4,000,000 USD （tính đến 3/2020）

Chủ đầu tư： Công ty TNHH Nikon holdings 100%

Nội dung kinh doanh：vận chuyển、lưu kho、thao tác đóng gói

Số nhân công LĐ：1,154 người（Tính đến 3/2020）＊bao gồm cả công 
nhân thời vụ và 6 người Nhật

Số lượng xe ：47 xe chính chủ

Diện tích kho：29,594㎡

Đối tác kinh doanh: Nhà sản xuất xe máy, nhà cung cấp, nhà sản xuất thiết bị 
gia dụng và 50 công ty khác

Trụ sở chính Kho 1: 2,318㎡ Kho 2: 27,276㎡

NIPPON KONPO VIETNAM REAL ESTATE CO., LTD.
Địa chỉ :  Trụ sở chính Lot. E6, Dong Van II IZ, Duy Minh Ward, 

Duy Tien Town, Ha Nam Province

Thành lập :10/04/ 2012

Vốn đầu tư : 23,060,000 USD （tính đến 3/2020）

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nikon Holdings 77%

NIPPON KONPO VIETNAM 23%

Nội dung kinh doanh : Đầu tư bất động sản, xây dựng kho, cho thuê, lưu 

kho, đóng gói.

Số nhân công LĐ : 363người（tính đến 3/2020）＊bao gồm cả công 

nhân thời vụ

Diện tích:  đất 110,695㎡、công trình xây dựng 73,421㎡

NKV LOGISTICS LTD.

Địa chỉ ：6FL, 93 Linh Lang ST., Ba Dinh Dist, Hanoi

Thành lập ：14 / 3 /2008

Vốn đầu tư：USD 100,000（tính đến 3/ 2020）

Chủ đầu tư ：NKV 49%、một công ty khác 51%

Nội dung kinh doanh ：Thông quan,Forwarding ,vận chuyển,lưu kho,đóng gói

Số nhân công LĐ ：94người （Tính đến 3/2020）

Số lượng xe：130 xe（công ty hợp tác độc quyền)

20F：50xe、40F：80xe

Đối tác kinh doanh:nhà sản xuất ô tô xe máy thành phẩm、

nhà sản xuất thiết bị gia dụng và 30 công ty khác

NIPPON KONPO HOCHIMINH INC.
•Địa chỉ： Trụ sở chính (Văn phòng chính kho Bình Dương）

Lot B2-45,B2-46 and one part of Lot B2-44,

B2-47, Tan Dong HiepB IP,Tan Dong Hiep Ward,

Di An Town,BinhDuong Province.

Thành lập ：Tháng 12/ 2011

Vốn đầu tư ：100,000 USD (Tính đến 3/2018)

Nhà đầu tư：NKV 49%、1 công tuy khác 51%

Nội dung kinh doanh：vận chuyển、lưu kho、tháo tác đóng gói、nghiệp 
vụ Forwarding, thông quan. 

Nhân công lao động：298 người (Tính đến 3/2020)

＊Bao gồm 2 người Nhật và công nhân thời vụ

Số xe sở hữu ：3 xe

Diện tích mặt bằng：57,508㎡

Diện tích kho: 41,715㎡

VIFFAS加盟証
（ベトナムフレイトフォワーダー協会）



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

Tập đoàn NKV của Chúng tôi có các loại giấy phép và cung cấp các dịch vụ giống như ở Nhật Bản.

Phân loại giấy phép của các công ty

２． Giới thiệu về tập đoàn NKV－Sơ lược về các công ty （phân loại giấy phép）

Vận chuyển trong nước

Kho
Chế tạo 

đóng gói

Vận chuyển quốc tế Thiết 

bị cài 

đặt

Chuyển 

đồ

thuê mượn ngắn dài 

hạn

Tự lực Xe ngoài
Đường 

thủy

Đường 

sắt

Thông

quan
Hậu cần

Đường biển,

hàng không
Đất đai

Phương

tiên

NKV ● ● - - ● ● - - - - - - -

NKVL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

NKH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

NVR - - - - ● ● - - - - - ● ●

Nghiệp vụ riêng 

của từng công ty



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

■Căn cứ điểm miền nam

⑧Kho Bình Dương 【trụ sở của NKH】

・Diện tích：41,715㎡

⑨Kho Long Bình ICD

・Diện tích：20,000㎡/max

⑩Văn phòng thông quan Bà Rịa Vũng Tàu

■Căn cứ điểm miền trung

⑪Kho Đà Nẵng Thành lập tháng 10/2019

②③

⑥
⑦④

① ⑤

⑩

⑧ Khu vực miền Nam ＊
Kho Bình Dương

⑪

⑪ Khu vực miền Trung ＊
Kho Đà Nẵng

■Căn cứ điểm miền Bắc

①Kho No.1 Nội Bài 【Trụ sở NKV】

・diện tích：2,318㎡

②Kho No.2 Nội Bài 

・Diện tích：27,276㎡

③ Kho ngoài cố định⇒ 4,000㎡

④Văn phòng thông quan Nội Bài 【Trụ sở 

NKVL】

⑤Văn phòng tạm trú Thăng Long Ⅱ

⑥Kho Đồng Văn 【 Trụ sở NKVR】

・Diện tích：14,128㎡

⑦Văn phòng thông quan Hải Phòng

HOCHIMINH

Danang

Hanoi

⑥Kho Đồng Văn

⑥Kho mới Đồng Văn

２． Giới thiệu về tập đoàn NKV －Giới thiệu căn cứ của các công ty－

Diện tích kho 15,351㎡

Chúng tôi đang triển khai dịch vụ hậu cần bởi chính cơ sở của chúng tôi tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

②Kho NO2

⑨⑧

①Trụ sở NKV



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

■中部拠点
⑪ダナン倉庫 2018年9月開設竣工予定

⑧ 南部エリア ＊ビンズン倉庫

⑪ 中部エリア ＊ダナン倉
庫

15,419㎡で建設予定

Danang

２. Giới thiệu về tập đoàn NKV- Giới thiệu căn cứ của các công ty -Khu vực phía Bắc －

■南部拠点
⑧ビンズン倉庫 【NKH本社】

・面積：41,715㎡（約13,000坪）

⑨ICDロンビン倉庫

・面積：20,000㎡/max（約6,000坪）

⑩バリアブンタウ通関事務所

②③

⑥
⑦④

① ⑤

⑩
⑨⑧

⑪

⑥Kho Đồng 

Văn

⑥Kho Đồng Văn mới②Kho NO2

①Trụ sở NKV

Hanoi

Chúng tôi có trụ sở chính của NKV tại Khu công nghiệp Nội Bài Hà Nội với 4 kho và 2 văn phòng thông quan.

■Căn cứ điểm phía Bắc

①Kho No.1 Nội Bài 【Trụ sở NKV】

・Diện tích：2,318㎡

②Kho No.2 Nội Bài

・Diện tích：27,276㎡

③ Kho ngoài cố định ⇒ 4,000㎡

④Văn phòng thông quan Hà Nội【trụ sở NKVL】

⑤Văn phòng tạm trú tại Thăng Long Ⅱ

⑥Kho Đồng Văn 【Trụ sở NKVR】

・Diện tích：14,128㎡

⑦Văn phòng thông quan Hải Phòng



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

Pho Noi A IZ

Binh Xuyen IZ

Kim Hoa IZ

Gian Khau IZ

Hoa Xa IZ

Tan Truong IZ

Thang Long IP

Thang Long IP 2

VSIP Bac Ninh

VSIP Hai PhongNomura Hai Phong IZ

Quang Minh IZ Noi Bai Air Port

Hai Phong Port

Central Hanoi

Nằm trong khu vực liền kề với mỗi khu công nghiệp lớn và cơ sở hạ tầng giao thông. Chúng tôi cung cấp rộng rãi các dịch vụ hậu cần.

NKVL

Hai Phong

Office

NKVL

Head

Office

- Diện tích：2,318m2

- Dock Leveler x 2

- Platform

- Diện tích： 27,276m2

- Dock Leveler x 2

- Platform

■Khái quát về kho

・Diện tích đất： 28,187㎡
・Diện tích công trình XD： 16,330㎡
・Đường bít xe ： 940㎡
（xe tải ×５Pit contener×７pit）
・Cầu đóng hàng×５cái

・Diện tích lưu kho： 14,128㎡
・Chiều cao trong kho： 6m

Kho Đồng Văn Kho Đồng Văn mới

２．Giới thiệu về tập đoàn NKV- Giới thiệu căn cứ của các công ty –Khu vực phía Bắc －

Kho NO2Trụ sở NKV và 

kho NO1



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

Thành lập 20/05/2020 Cách Hà Nội 50km mất khoảng 1giờ 

Diện tích kho ： 8,922 ㎡（1tầng）
Tổng diện tích xây dựng ： 11,263 ㎡
Platform xe tải： 2chỗ 
・đường pit cho xe đầu kéo ６chỗ

・đường pit cho xe cỡ nhỏ và trung ６chỗ

Cầu đóng hàng dùng cho xe contenner：８cái（
mỗi Platform ４cái）

Bãi đậu xe tải：８xe

Bãi rửa xe ：1 chỗ

Bãi để xe đạp ：70chiếc

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV － Khu vực phía Bắc- Kho Đồng Văn mới －

Thông số bên trong

Thông số kho



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

Chúng tôi có hai căn cứ tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, và sẽ lên kế hoạch để đẩy mạnh nền móng cơ sở.

Kho Đồng Văn mới

NKV

Kho Đồng 

Văn NKV

Sân bay quốc tế 

Nội Bài

trụ sở NKV

Kho Đồng Văn

NKV

Khu công nghiệp 

Đồng Văn

Thành 

phố Hà 

Nội 

約50km

Khu công nghiệp 

Đồng VănⅡ

YOK

OWO

HONDA

SUMI 

VIETNAM

HONDA 

LOCKEIDAI

T.RAD

HASHI

MA

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV－ Khu vực phía Bắc - Kho Đồng Văn mới －



NKV NIPPON KONPO VIETNAM

■中部拠点

⑪ダナン倉庫 2019年9月開設竣工予定

⑪ 中部エリア ＊ダナン倉庫

★2017年11月 第3期増築

15,419㎡で建設予定

■北部拠点

①ノイバイ No.1倉庫 【NKV本社】

・面積：2,318㎡（約700坪）

②ノイバイNo.2倉庫

・面積：27,276㎡（約8,300坪）

③常設外部倉庫⇒ 4,000㎡（約1,210坪）

④ハノイ(Linh Lang)通関事務所 【NKVL本社】

⑤タンロンⅡ駐在事務所

⑥ドンバン倉庫 2017年11月第3期増設

・面積：14,128㎡（増設面積）

⑦ハイフォン通関事務所

Hanoi

①NKV本社 ⑥ドンバン倉庫

⑥新ドンバン倉庫

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV－ Giới thiệu căn cứ của các công ty - Khu vực miền Nam－

②NO2倉庫

Hanoi

Danang

②③

⑥
⑦④

① ⑤

⑩
⑨⑧

⑧ Khu vực Miền Nam

＊Kho Bình Dương■Căn cứ phía Nam

⑧Kho Bình Dương 【Trụ sở NKH】

・Diện tích：41,715㎡

⑨Kho Long Bình ICD

・Diện Tích：20,000㎡/max

⑩Văn phòng thông quan Bà Rịa Vũng Tàu

⑪

HOCHIMINH

Chúng tôi có trụ sở chính NKH và kho Bình Dương tại tỉnh Bình Dương với diện tích kho lớn nhất trong tập đoàn 

41.715㎡.
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Cảng Cát Lái

Ga Sóng Thần

Cảng Hiệp 

Phước

KCN Nhơn Trạch

Khu công nghiệp 

VSIP1

Trụ sở NKH
Kho Bình Dương

《 Tan Dong Hiep B IP 》

Cảng Cái Mép

KCN  Long Đức

Sân bay quốc tế Tân Sân 

Nhất

Khu công nghiệp 

VSIP2
Khu công nghiệp 

Loteco

KCN Amata

NKH
Văn phòng thông quan Bà Rịa 

Vũng Tàu

KCN Phú Mỹ

Chúng tôi đang triển khai kinh doanh tại 3 cứ điểm: Trụ sở NKH Kho Bình Dương, Kho ngoài và văn phòng thông quan.

Khu công nghiệp 

Mỹ Phước ３

Sân bay quốc tế Long 

Thành（kê hoạch hoàn 

thành năm2025）

KCN Biên Hòa

Kho ngoài NKH
Kho Long Bình
《 ICD LONG BINH》

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV － Giới thiệu cứ điểm của các công ty - Khu vực miền Nam －

Hồ Chí 

Minh

Tỉnh Bình 

Dương

Tỉnh Đồng 

Nai



NKV NIPPON KONPO VIETNAM
２.Giới thiệu về tập đoàn NKV －Khu vực phía Nam－Kho Bình Dương

Ngày bắt đầu hoạt động：1/9/2016

Diện tích mặt bằng： 57,508㎡
Diện tích kho： 41,715㎡
Địa chỉ: Lô B2-45,B2-46 và một phần lô B2-44,

B2-47khu công nghiệp Tân Đông Hiệp,

PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ hậu cần như đóng gói, vận chuyển, lưu kho, thông quan... ở khu vực phía Nam 

của Việt Nam.

NKH NIPPON KONPO HOCHIMINH INC.

Trụ sở NKH
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②③

⑥
⑦④

① ⑤

⑩

⑧ 南部アリア ＊ビンズン倉庫

2016年9月竣工 NKVGr最大規模倉庫

★2017年11月 第3期増築

■北部拠点

①ノイバイ No.1倉庫 【NKV本社】

・面積：2,318㎡（約700坪）

②ノイバイNo.2倉庫

・面積：27,276㎡（約8,300坪）

③常設外部倉庫⇒ 4,000㎡（約1,210坪）

④ハノイ(Linh Lang)通関事務所 【NKVL本社】

⑤タンロンⅡ駐在事務所

⑥ドンバン倉庫 2017年11月第3期増設

・面積：14,128㎡（増設面積）

⑦ハイフォン通関事務所

①NKV本社 ⑥ドンバン倉庫

⑥新ドンバン倉庫

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV － Giới thiệu căn cứ của các công ty - Khu vực miền Trung －

⑨⑧

■南部拠点
⑧ビンズン倉庫 【NKH本社】

・面積：41,715㎡（約13,000坪）

⑨ICDロンビン倉庫

・面積：20,000㎡/max（約6,000坪）

⑩バリアブンタウ通関事務所

Danang

⑪ Khu vực miền Trung ＊
Kho Đà Nẵng

Diện tích kho 15,351㎡

②NO2倉庫

⑪

Mới thành lập vào 10/2019

■Cứ điểm miền Trung

⑪Kho Đà Nẵng thành lập vào 10/2019
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Sân bay Đà Nẵng

Cảng Tiên Sa

Có vị trí địa lý thuận lợi cách sân bay 13㎞, cảng 22㎞, ga hàng hóa 8km

Địa chỉ：Lot U16-1, 10B and 14B street, Hoa Khanh Expanding IP, Hoa Lien Commune,

Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam．
Lô U16, Đường 10B và 14B, KCN Hòa Khánh Mở Rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Kho Đà nẵng NVR
Trong KCN Hòa Khánh mở rộng

KCN Hòa Khánh

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV －Giới thiệu căn cứ của các công ty -Khu vực miền Trung-

KCN Liên Chiểu

※Có ga hàng hóa 

đường sắt
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1F：10,331㎡ ＋ tầng lửng：5,020㎡ với tổng diện tích là 15,351㎡

２.Giới thiệu về tập đoàn NKV －Khu vực miền Trung-Kho Đà Nẵng－

◇Diện tích mặt bằng：24,967㎡
◇Diện tích kho：15,351㎡
・1F：10,331㎡
・Tầng lửng：5,020㎡

◇Diện tích văn phòng：760㎡
（1F＝380㎡、2F＝380㎡）

Thông số kỹ 

thuật của kho



■ Nội dung giới thiệu

１．Giới thiệu về Tập đoàn Nikon Holdings
・Khái quát về Nikon holdings （TNHH）
・HDＧｒmạng lưới trên toàn cầu

・HDＧｒmạng lưới trong đất nước Nhật Bản

２．Giới thiệu về tập đoàn NKV
・ Phác thảo sơ lược về các công ty

・ giới thiệu các cơ cở công ty

３．Nội dung nghiệp vụ
・ Vận chuyển trong nước

・ Vận chuyển quốc tế

・ Lưu kho/vận hành

４．Nỗ lực trong Ｓ/Ｑ/Ｅ
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３．Nội dung nghiệp vụーVận chuyển trong nước－

⑨⑧
⑩

Căn cứ miền Nam

NKH

⑪

Căn cứ miền Trung

NVRĐà Nẵng

Căn cứ miền Bắc

NKV

Thực hiện vân chuyển Bắc, Trung, Nam 

bằng phương tiện chính chủ

納品先

Hanoi

Danang

HOCHIMINH

Loại xe Đặc trưng

Tuyến đường 

vận chuyển 

chính

Có thể vận chuyển 

khối lượng lớn

Vận chuyển trên quãng 

đường xa

（bao gồm đường 

thủy・đường sắt）

Có thể vận chuyển kết 

hợp giữa hàng nặng và 

hàng nhẹ...

Vận chuyển trên 

quãng đường ngắn và 

vừa.

là loại xe chủ yếu

Có thể cung cấp ổn 

định

Vận chuyển trên 

quãng đường ngắn và 

vừa.

Có thể vận chuyển 

nhiều loại mặt hàng 

với số lượng hàng ít

Vận chuyển trên quãng 

đường ngắn

（Vận chuyển trong 

thành phố）

contener45FT

Xe 2 tầng di động

Xe loại to/xe loại 

trung

Xe loại nhỏ

Có thể lựa chọn phương tiện để phù hợp với hàng hóa và điểm đến

Đường chính

Vận chuyển giao hàng

（khoảng cách ngắn・vừa）

Vận chuyển hỗn hợp

Chúng tôi sở hữu nhiều loại phương tiện / kho tại NKVGr và đang triển khai dịch vụ vận chuyển nội địa tại Việt Nam.

■Xe chính chủ của  NKVGr
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■Cung cấp dịch vụ hậu cần quốc tế đồng bộ giữa Nước ngoài ⇔Việt Nam

NKV・NKVL・NKH

Đặt tàu

Làm giấy tờ xuất nhập khẩu

Phát hành vận đơn

Thông quan xuất nhập khẩu

Quản lý theo dõi hàng hóa

Cung cấp thông tin hàng hóa

Bố trí contenner

Chỉ thị Nhập 

／ Xuất hàng

NKV

Xuất chi／Nhập

chất hàng lên cont／ dỡ 

hàng từ cont

Nikkon nước ngoài

Chỉ thị 

Nhập ／
Xuất hàng

Xuất chi／Nhập

chất hàng lên cont／ dỡ 

hàng từ cont

NKV

Hải quan 

Việt Nam

Hải quan 

nước ngoài

Khách hàng Khách hàng

Việt Nam Đầu nước ngoài

Shipping

Information

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu cần quốc tế đồng bộ giữa các quốc gia thông qua Mạng lưới tập đoàn Nikon HD.

３．Nội dung nghiệp vụ ー Vận chuyển quốc tế －

Đặt tàu

Làm giấy tờ xuất nhập khẩu

Phát hành vận đơn

Thông quan xuất nhập khẩu

Quản lý theo dõi hàng hóa

Cung cấp thông tin hàng hóa

Bố trí contenner
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Tập đoàn NKV luôn hỗ trợ khách hàng trong việc di dời các thiết bị sản xuất của họ ở trong nước và nước ngoài.

Nếu bạn muốn đưa thiết bị mới vào sử dụng, thay đổi layout, chuyển thiết bị ra nước ngoài...xin vui lòng 

liên hệ cho chúng tôi.

１．Di dời thiết bị trong nhà máy

■Thay đổi layout để lên kế hoạch hiệu xuất hóa trong lúc tạm nghỉ hoạt động sản xuất

■Tháo rời chuyển đi thiết bị cũ, thiết đặt thiết bị mới

■Lưu giữ trung và dài hạn khuôn cũ

■Bố trí người hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

３．Vận chuyển đồng bộ các thiết bị xuất nhập khẩu

■Di dời thiết bị từ Nhật bản sang nhà máy nước ngoài để sử dụng các thiết bị bỏ không hay  chuyển giao sản xuất 

４．Vận chuyển đồng bộ từ nước ngoài sang nước ngoài

■Xuất nhập khẩu, vận chuyển đồng bộ các thiết bị mới, cũ cùng với hoạt động nhà máy mới 

nước ngoài.

２．Chuyển giao thiết bị trong nhà máy

■Di dời thiết bị từ nhà máy A sang nhà máy B để sử dụng các thiết bị bỏ không hay chuyển giao sản xuất 

■Di dời thiết bị của nhà máy cũ cùng với việc vận hành nhà máy mới 

■Sắp xếp di dời, bán, làm phế thải... các thiết bị của nhà máy bị phong tỏa cùng với sự hợp nhất của sản xuất

Tháo rời／
chuyển đi

Chất hàng

Đóng hàng 

xuất khẩu

Chất hàng lên 

phương tiện
mang vào

Ｃｙ

Thông quan

Vận chuyển 

Đường biển

■Hướng dẫn vận chuyển thiết bị trong nước・nước ngoài

Vui lòng liên hệ với Chúng tôi bất kể Bạn ở trong nước hay nước ngoài, từ các vấn đề liên quan đến thiết bị đến việc 

chuyển nhà cá nhân hay cả gia đình.

３．Nội dung nghiệp vụーHoạt động kho-Di chuyển và lắp đặt vận chuyển của thiệt bị ・ khuôn－
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■Thao tác liên quan

・Đo kích thước, trọng 

lượng, lực tác dụng

・Kiểm tra ngoài quan

（ Vết xước, vết 

lõm ）

・Gọi điện thoại、thao 

tác

・vệ sinh sản phẩm

・Gia công ống

・Gia công tấm 

urethane

Kiểm tra／
kiểm hàng

Đối chiếu

Nhập

＊Quản lý địa chỉ

＊Hệ thống quản lý 

hàng tồn kho

＊FIFO

（Nhập trước 

xuất trước）

＊Đề xuất thông 

số kỹ thuật đóng 

gói

NKV NKV

Hàng cung ứng 

trong nước

Hàng cung ứng 

nước ngoài

Hàng xuất khẩu 

nước ngoài

Hàng xuất trong 

nước

Ware House Operation

NKV NKV

Đại diện giao hàng, thực hiện một lúc các nghiệp vụ của khách hàng, tiến hành lưu kho, lắp giáp, gia công,  đóng gói 

hàng hóa trong và ngoài nước.

Kiểm tra／kiểm 

hàng

Lắp giáp／gia 

công

３．Nội dung nghiệp vụ ー Hoạt động kho －

Lưu kho

Lắp ráp/gia 

công

Nhặt hàng

Đóng 

gói/đóng gói 

lại

Chuẩn bị 

hàng chờ 

xuất

Xuất hàng

Chất hàng 

lên cont

Đề xuất thông số 

kỹ thuật đóng gói

Đề xuất thông số kỹ thuật đóng gói phù 

hợp với đặc trưng của sản phẩm

■Trình tự của kho



■ Nội dung giới thiệu

１．Giới thiệu về Tập đoàn Nikon Holdings
・Khái quát về Nikon holdings （TNHH）
・HDＧｒmạng lưới trên toàn cầu

・HDＧｒmạng lưới trong đất nước Nhật Bản

２．Giới thiệu về tập đoàn NKV
・ Phác thảo sơ lược về các công ty

・ giới thiệu các cơ cở công ty

３．Nội dung nghiệp vụ
・ vận chuyển trong nước

・ vận chuyển quốc tế

・ lưu kho/vận hành

４．Nỗ lực trong Ｓ/Ｑ/Ｅ
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■ Họp phòng chống tai nạn lái xe

Cố gắng hết mình phòng tránh trước những tai nạn, sự cố phát sinh bằng cách tiến hành những việc trên định kỳ và nỗ 

lực không ngừng .

■ Tổ chức cuộc thi trong công ty

■ Mời giảng viên bên ngoài đào tao về vấn đề bảo dưỡng

Tổ chức họp phòng chống tai nạn đình kỳ, nỗ lực nâng cao ý thức và 

thống nhất ý nghĩ của tất cả lái xe thông qua việc đào tạo liên quan 

đến những tai nạn đã xảy ra, luật lệ giao thông, nền tảng lái xe an toàn.

KTra lại thao tác cơ bản và nâng cao kỹ năng bằng cuộc thi trong CTy

Nâng cao tri thức cho người quản lý và lái xe bằng cách mời giảng viên 

bên ngoài để giảng dạy những điều liên quan đến bảo dưỡng phương tiện, 

Tổ chức khóa học ngắn hạn thực hành bảo dưỡng sử dụng phương tiện 

thực tế

・Tổ chức tối thiểu 1 tháng 1 lần

・Tất cả các lái xe tham gia

・Tất cả các quản lý tham gia

・Trao đổi ý kiến giữa quản lý 

và lái xe

■ Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo 

Thực hiện tuân thủ quy định cơ bản, tiến hành kiểm tra đột xuất dựa 

vào quy định thao tác trong kho cũng như kiểm tra việc lái xe trong

khuân viên công ty dựa theo người quản lý, đảm nhiệm chất lượng.

X
e n

ân
g

X
e tải
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４.Nỗ lực trong S/Q/E

■ Thực hiện lái xe sinh thái■ Chuyển đổi phương thức

・Tham gia tích cực vào các buổi hội thảo của các nhà 

sản xuất xe tải

・Tổ chức nghiên cứ trong công ty về kỹ thuật lái xe sinh 

thái

・Tuân thủ việc tắt động cơ xe

Phương thức common rail ：
Sử dụng áp suất phun nhiên liệu 

cao để phát tán nhiên liệu, các hạt 

nhiên liệu sẽ trở nên nhỏ và sẽ ko 

còn đọng cháy ở vùng trung tâm, 

hạn chế phát sinh của phân tử hạt.

Lựa chọn những phương tiện đính kèm

động cơ với phương thức common rail

khi đầu tư phương tiện mới.

•Sử dụng vận chuyển đường sắt trong vận chuyển 

Bắc Nam=>giảm lượng khí thải CO2

Nâng cao hiệu suất vận chuyển dựa vào việc đầu  

tư xe 2 tầng chuyên dụng •Có thể thiết đặt layout sàn 

thùng xe phù hợp với xe 

đẩy dựa vào việc sử dụng 

xe 2 tầng lưu động.

•*Thiết đặt xe đẩy/ thùng chứa
•Tăng hiệu suất chất hàng dựa 

vào việc thúc đẩy mô đun hóa 

các thùng chứa, xe đẩy

■ Sử dụng xe tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về khí thải ■ Tăng hiệu suất chất hàng=> Giảm số chuyến

Chúng tôi đang tích cực thúc đẩy hậu cần giảm cacbon bằng việc triển khai vận chuyển chuyển đổi 

phương thức 

•Sử dụng vận chuyển bằng  đường 

biển, đường sắt 



NIKKON  HOLDINGS  GROUP

NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD

■Khu vực Hồ Chí Minh

NKH NIPPON KONPO HOCHIMINH INC.

Masamitsu nakafuji Mobile: 090 623 5248 

Email :  m_nakafuji@nkv.vn

Kengo Miura Mobile: 090 464 8559

Email : k_miura@nkv.vn

■Khu vực Hà Nội

NKV NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD.

Keiji Oshita Mobile： 090 211 0335

Email ： ｋ_oshita@nkv.vn

Nguyễn Văn Trường Mobile : 098 103 3718

Email: sp_truongnv@nkv.vn

Đầu mối liên hệ

■Khu vực Đà Nẵng

NVR NKV REAL ASTATE

Masamitsu nakafuji Mobile: 090 623 5248 

Email :  m_nakafuji@nkv.vn

mailto:ｋ_oshita@nkv.vn

