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GIỚITHIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (RATRACO) là một đơn vị vận tải thuộc
Tổng Công ty Đuờng sắt Việt Nam, được thành lập từ năm 2000, qua quá trình hình thành và
nỗ lực phát triển, RATRACO liên tục mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh để đáp ứng
kịp thời với nhu cầu đa dạng và luôn chuyển đổi của thị trường. Sau gần 20 năm hoạt động,
Công ty đã đạt được những thành tựu nổi bật,thương hiệu RATRACO đã được khẳng định
qua lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

1. Vận chuyển hàng hóa

» Vận chuyển nội địa ( nguyên Container, chuyến, hànggom, hànglẻ )

»Vận chuyển liên vận quốc tế xuất nhập khẩu VN – TQ , Nga, EU

»Vận chuyển Container lạnh tự hành

»Vận chuyển ôtô,xăng dầu (loại toa P, NR )

2. Dịch vụ xuất nhập khẩu

» Đại lý khai báo hải quan

» Xuất nhập khẩu ủy thác thương mại

TẦM NHÌN
Với năng lực và nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, Ratraco
hướng tới xây dựng công ty trở thành nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ Logistics
hàng đầu Việt Nam, vươn xa trong khu vực và thế giới, đồng thời là đối tác tin cậy
của Khách hàng trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH
Xây dựng hệ thống vận chuyển đa phương thức bao gồm đường bộ, đường sắt,
đường biển, hàng không kết hợp với hệ thống trung tâm phân phối trải dài khắp Việt
Nam nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu dịch vụ của Khách hàng trong nước và
quốc tế.

Liên tục cải tiến chất lượng, dịch vụ nhằm tối ưu hóa vận hành và tối ưu chi phí cho
Khách hàng.

Dựa trên giá trị giải pháp, dịch vụ vượt trội tạo ra giá trị gia tăng kinh tế nhằm đóng
góp tích cực thúc đẩy dòng chảy kinh tế và các hoạt động hướng tới lợi ích của
cộng đồng, xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Khách hàng:
Khách hàng là động lực để Ratraco luôn tìm kiếm các giải pháp, phương án để cung cấp
các dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của Khách hàng.

Nhânsự:
Nhân sự là nền tảng cốt lõi để thành công của doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng tạo
một môi trường chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển, những mục tiêu mong muốn của
nhân viên dựa trên giá trị bình đẳng và tôn trọng giá trị củamỗi cá nhân.

Chính trực:
Sự chính trực, minh bạch, đạo đức trong kinh doanh là nền tảng cho mọi hoạt động, công
việc của Ratraco, chúng tôi hướng tới một môi trường công việc, kinh doanh công bằng và
minh bạch.

Cải tiến:
Ratraco luôn nhận thức về giá trị của việc thay đổi ,liên tục cải tiến mới có thể mang lại giá
trị dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, cập nhật được các xu thế thay đổi của xã hội.
Luôn nghiên cứu tìm tòi ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và
quản trị công ty. Tập trung chuyển đổi số để đón đầu thời đại kinh tế 4.0
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày đầu thành lập với hai đơn vị tiền thân là
Trung tâm dịch vụ vận tải Cơ quan Liên hiệp
ĐSVN và Khách sạn Cây Xoài, đến nay 
RATRACO đã trở thành một Công ty cổ phần
vận tải,thương mại chuyên nghiệp, cổ phiếu của
Công ty với mã RAT đã được niêm yết trên Sàn
giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hiện nay với cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật,
nhân lực đang có, Công ty sẵn sàng đáp ứng
những yêu cầu ngày càng cao của thị trường
vận tải trong nước và Liên vận quốc tế.

RATRACO đã hợp tác với nhiềuđơn vị trongvà ngoài
nước để liêndoanhphát triển sản xuất kinh doanh

Ngoàiviệc thành lậpcácCôngty liên doanh,RATRACO
cònký rất nhiều các hợpđồnghợp tác kinh doanhvới
các Công ty trong và ngoài nước để tìm kiếmcơ hội
thúc đẩyvận tải hàng hóa đường sắt trong nướcvà
Liên vậnquốc tế.

Đặc biệt hợp tác với Fado công ty công nghệ hàng
đầu để lập liên doanh RATRACO Solutions , ứng
dụng công nghệ 4.0 vào trong vận hành kinh doanh.

CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC TRỰC TIẾP CÔNG TY

Trung tâm vận tải ĐS miền Bắc
Đông Anh -HàNội
Trungtâm Liên vậnQuốctế
Trụ sở công ty tại Hà Nội

2000
2005

2006
2010

2011
2014

2015
2020

30/11/2000 Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyếtđịnh số3676/2000/QĐ-BGTVT về việc chuyển
DNNN: KháchsạncâyxoàivàTrung tâmdịchvụ vận tải thuộc Liên hiệp đườngsắtViệtNam thànhCôngty Cổ
phần;

01/2002 RATRACO đượccấp phéphoạtđộng theoGiấy chứngnhận đăngký kinh doanhsố 0103000776;

04/2004 Khai trươngđoàn tàu hàng chuyên tuyến Bắc Nam đầu tiên trênmạng lưới ĐSVN.

Hợp tác cùng Tổng công ty khoáng sảnViệt Namthành lập liên doanh Côngty cổphầnvậntải vàthương
mại LiênViệt, đầu tưđóngmới02 ram tàu kháchchất lượng 5 sao.

Hợp tácvới CôngtyNissin NhậtBản thành lập liên doanh: Côngty TNHHNRGreenlinesLogistics; khai thác thị
trường doanh nghiệp Nhật Bảnsản xuất tại ViệtNam.

Tiếp nhận 171 toaxeP chở chất lỏng; thôngqua hình thứcgóp vốn củaTổng công ty đường sắtViệt Nam, tăng
vốn điều lệ và nâng tỷ lệ sở hữu lên 73%.

Hợp tácvới Công tyCổphần Giao nhậnvận chuyển IndoTrần, thành lập liên doanhITLRatraco, khai thác thị
trường là cácdoanhnghiệpSingapore tại Việt Nam;

Thành lập các công ty con do RATRACOsở hữu 100%vốn: Ratraco travel; Ratraco trading,HàNội Ratraco
logistics; SàiGònRatracologistics;

Đặc biệt năm 2012 Ratracođược bộ Giao thông vận tải cấp phép là Doanhnghiệp đủ điều kiện
tham giahoạtđộngKinhdoanhVậntải hànghóabằngĐườngsắt. Chuyểnđổi môhình từ kinh doanh
dịch vụ trở thành DNkhai thácVTHHĐS.

Tổng công ty ĐSVN thựchiệnchủ trươnggiảm tỷ lệ cổ phầnchi phối trongcácDNxuống còn 35% . Ratraco cũng
huy độngtăngvốn điều lệ lên34 tỷđồng. Côngty đăngký niêmyết giao dịch thànhcông trênSởgiaodịch
chứngkhoánHàNội với mãgiao dịchRAT;

Ký kết hợp tác toàndiện với Côngty container ĐườngsắtTrungQuốc–t ổ chứcvận chuyểnhàngbằng
container từViệt Nam sang Trung Quốc hoặc quá cảnh qua Trung Quốc đi cácnước EU và ngược lại.

Đầu tưphát triển sâu, rộng vàoHạtầngLogisticsĐườngsắt: sở hữuvàquản lý khai thác 02bãihànghàngchục
nghìnm2  tại gaĐông Anh, Trảng Bom; đầu tưphương tiện và thiết bị xếpdỡ containerchuyên dùng; xây dựng
hệ thốngphần mềmquản trị tiên tiến;

Pháthànhtráiphiếuchuyểnđổi riêng lẻ, huyđộngtăngvốnđiều lệ lên65 tỷnăm2019vàtăng lên89 tỷnăm2020.

Đặc biệt năm 2019:Hợp tác với Fado.vn lập liên doanhRatracoSolutions , ứng dụng công nghệ4.0 
vào trongvận hành kinh doanhsản xuất tạo nét đột pháđổi mới để phát triểnbền vững trong thời gian tới.

Ga Vinh
(Nghệ An)

Ga Nha Trang
(Khánh Hòa)

Ga Giáp Bát,
Yên Viên,Phúc Yên

Quần Đảo Hoàng Sa
(việt nam)

Trungtâmvậntải ĐS miềnTrung
Đà Nẵng

Quần Đảo Trường Sa
(việt nam)

Trung tâm vận tải ĐS miền Nam
SóngThần -BìnhDương

Ga Trảng Bom
Ngoài ra Công ty còn có các nhân viên đại diện đóngtại các

ga, khu vực trọng điểmhàng hóa như:Lào Cai, ĐồngĐăng, Tiên

Kiên,HảiPhòng, GiápBát, Vinh, DiêuTrì, NhaTrang,TrảngBom
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NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN CỦA RATRACO

• 150 Đầukéo rơ móoc chở Container

1000 Vỏcontainer chưa hàng từ20ft -40ft -45ft
•
Các loại Cẩu chuyên dụng 50 tấn và 25tấn

• 200 Các loại xe trọng tải từ 1 tấn tới 5 tấn

•Toa xe P chuyên chở xăng dầu, các loại hàng hóa
chấtlỏng

• Toa xe Mc chuyên chở các loại Container

• Container các loại40 feet DC, HCvà 45 feet
baogồm:  vỏContainer lạnh tự hành.

• Toa xe GG chuyên chở hàng lẻ, hàng bao kiện,
Toa xeMcc chuyên chở Container lạnh

• Toa xe NR chuyên chở ôtô,Toa xe H thành cao
mở nóc chuyên chở các loại hàng linh kiện, Container
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NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN CỦA RATRACO

• Vận Chuyển Container khô/ Container lạnh Liên vận Quôc Tế Việt Nam – China – EU – Nga - Kazakhstan và ngược lại

RATRACO COMPANY PROFILE 2020
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VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
( NGUYÊN CONTAINER, CONTAINER LẠNH, HÀNG GOM,
HÀNG LẺ, HÀNG ĐẶC THÙ…)

Vận chuyển đường bộ nội địa
nguyên Container

• Tuyến Hà Nội- Sài Gòn 18 đoàn/1 tuần,
Tuyến Lào cai- Hải Phòng 10 đoàn/1 tuần,
Tuyến Hà Nội- Đồng Đăng 6 đoàn/1 tuần.
Các ga làm tác nghiệp xếp dỡ container trên tuyến
bao gồm: Đông Anh, Giáp Bát, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng,
Diêu Trì, Nha Trang, Trảng Bom và Sóng Thần.

• Phương tiện Container, đầu kéo, xe tải các loại tải trọng để
phục vụ trung chuyển Ga tới Kho khách hàng và các dịch vụ
vận chuyển nội địa và vận tải đa phương thức kết hợp
đường sắt, đường bộ, đường thủy.

VẬN CHUYỂN LIÊN VẬN QUỐC TẾ

Vậnchuyển liên vậnquốctế
Vậnchuyểnhànglẻ, hàng gom

• Chính sách giá linh hoạt và tối ưuchi phí

• Sử dụng phần mềmVTDS cùngvới hệ thống báo
cáo để cập nhật tình trạng đơn hàng

• Hệ thống Ga, Kho tác nghiệp xếp dỡ, đóng gói
tại các Ga Đông Anh, Giáp Bát, Đà Nẵng,

Sóng Thần, TrảngBom.

• Hệ thống các phương tiện với các loại tải trọng
để phục vụ nhu cầu trung chuyển đáp ứng các
dịch vụ Door to Door theo yêu cầuKhách hàng

• Ratraco đã hợp tác cùng các đối tác đường
sắt Trung Quốc, Nga, Kazakhstan để tổ chức vận
chuyển container Liên vận quốc tế trên tuyến
Đường sắt Á– Âu.

• Các loại hàng hóa đang vận chuyển:Điện tử, 
hàng dệt may, giầy da, hóa mỹphẩm và hàng
thực phẩm đông lạnh, trái cây;

• HiệnRatracođang thực hiện chuyên chở hàng hóa
từ Việt Nam tới các nước thứ ba như: Mông Cổ, 
Kazakhstan, Uzabekistan, Nga, Tajistan, BaLan, 
Đức,  Anh...

• Ratraco cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức
kết hợp một cách hiệu quả giữa đường bộ, 
đường sắt trên tuyến BắcNam với các tuyến liên
vậnquốc tế;

• Cùng các hoạt động vận tải, Ratraco cung cấp
dịch vụkhai báo hải quan, kiểm dịch…cho hàng
hóa xuất nhập khẩu trên các đoàn tàu liênvận
quốc tế

• Hàng tuần tổ chức 3 đôi tàu chuyên container
tuyến Đông Anh, Yên Viên đi Nam Ninh - Trung
Quốc và ngược lại với sản lượng trên
1.200TEU/tháng.

RATRACO COMPANY PROFILE 2020 RATRACO COMPANY PROFILE 2020

Hoàng

sa

Trường
sa

6



DỊCH VỤ HẢI QUAN
RATRACO TRADING mang tới cho khách hàng

các dịch vụ khai báo hải quan cho tất cả các loại hình:

• Xuất nhập khẩu Kinh Doanh

• Xuất nhập khẩu gia công

• Xuất/nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

• Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

• Hàng tạm nhập tái xuất, tạmxuấttái nhập

• Loại hình quá cảnh

VẬN CHUYỂN CONTAINER LẠNH TỰ HÀNH
CácdịchvụvậnchuyểnContainer lạnh:

• Vậnchuyển đa phương thức Container lạnh
Nam - Bắc

• Vận chuyển đa phương thức Container lạnh
Đi xuất khẩu sang Trung Quốc

• Vận chuyển đa phương thức Container lạnh
quá cảnh Trung quốc xuất khẩu đi nước thứ 3
( Mông Cổ, Kazakhstan, Uzabekistan, Nga,Tajistan,
BaLan, Đức, Anh.

• Đại lý khai báohải quan, kiểmdịch . Xuất nhập
khẩu ủy thác trọn gói. 

• Xuất nhập khẩu đầu tư có thuế,miễn thuế
* Tư vấn cho khách hàng loại hình khai báo hải quan phù hợp,

tính toán các loại chi phí và các chính sách thuế khác có liên quan,
các quy định của các nước khác xuất từ Việt Nam, cung cấp dịch
vụ khai thuế hải quan tại nơi đến, tại các ICD và các cửa khẩu hải
quan trên toàn lãnh thổ, cập nhật các thủ tục nhanh chóng, chính xác;

•* Kết hợp một cách hiệu quả giữa vận tải liên vận quốc tế qua các nước
Trung Quốc, Kazakhstan, Uzabekistan, Mông Cổ, Nga, EU…

* Xu hướng thương mại quốc tế, thông thương hàng hóa giữa các quốc
gia ngày càng phát triển, RATRACOSOLUTIONS  luôn tận dụng thời cơ
và mang tới những giá trị to lớn dành cho các khách hàng của Công ty.

CácưuđiểmvậnchuyểnContainer lạnhtự hànhcủa
RatracoSolutions 

• Chi phí thấp hơn đường bộ 25% , ít biến
động

• Container tự hành công nghệ mới mang lại
chất lượng bảo quản sản phẩm tốt.

• Kiểm soát toàn trình online 24/24, có trung
tâm điều khiển nhiệt độ từ xa

• Hàng hóa được mua bảo hiểm 100%
trong quá trình vậnchuyển tới tay Khách hàng

• Lịch tàu cố định, xuất phát hàng ngày, thời
gian đảm bảo theo cam kết.THÔNG SỐ KỸ THUẬT THAM KHẢO CONTAINER LẠNH TỰ PHÁT ĐỘC LẬP

Loại cont
Trọng lượng vỏ

cont（kg）

Tổng trọng
lượng lớn

nhất（kg）

Thể tích

（m3）

Kích thước bên ngoài

Dài*rộng*cao（mm）

Kích thước bên

trong

Dài*rộng*cao（mm）

Trọng lượng
xếp chồng lên

cho phép

（kg）

Điện áp

（V）

Nhiệt độ bên

ngoài chịu được
（℃）

Thể tích bình

dầu
（L）

Phạm vi điều
khiển nhiệtđộ

trong cont（℃）

Thời gian vận hành liên

tục
Đặc điểm

40ft
6400

(bình đầy dầu)
34000 64 12192×2438×2896 11468×2290×2528 68000 380 -40～+80 800 -29～+27

Tùy theo mặt hàng, nhiệt

độ bên ngoài, khoảng 16-

20 ngày
Có chức năng thông minh

như cung cấp thông tin 2

chiều, tự động giám sát,

45ft
6900-7180

(bình đầy dầu)
34000

74.5/

73.8
13716×2438×2896

12716/12598×2294×

2554
68000 380 -40～+80 400/470/543 -29～+27

Tùy theo mặt hàng, nhiệt

độ bên ngoài, khoảng 10

ngày

điều khiển từ xa

RATRACO COMPANY PROFILE 2020 RATRACO COMPANY PROFILE 2020
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH

kinh doanh kháchhàng

•
•
•

RATRACO

hàng

Khách
hàng

ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ 4.0

VÀO VIỆC
QUẢN LÝ LOGISTICS Quảnlý côngviệc giao nhận, vận chuyển,

bảo quản hàng hóa. Định vị vị trí,trạng thái từng luồng hàng. Bảo mật thôngtin từng khách
hàng.
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QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG
• Phục vụ theo quy trình vận hành chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản,. Thường
xuyên kết hợp năng lực quản trị quốc tế và sự am hiểu thị trường nội địa của đội ngũ lãnh đạo.

• Cơ sở vật chất,trang thiết bị làmhàng hiện đại,đạt tiêu chuẩn làmhàng container quốc tế;với đầy đủ
trang thiết bị xếp dỡ chuyên dùng, hiệnđại.

• Phương thức giaonhận hàng hóa đa dạng: hàng bao kiện dời hoặc nguyên pallet,nguyên cont.

• Cung cấp các giải phápvận chuyển linh hoạt (Kho - Kho, Kho - Đại lý;Ga- Kho, Kho – Ga và Ga - Ga).

• Hệ thống công nghệ thông tin TMS Ratraco đượcthiết lập an toàn và ổn định giúp khách hàng cập nhật
và theo dõi trong suốt quá trình.

• Biểugiá cước đa dạng, cạnh tranh: áp dụng với cả các lô hàng có yêucầu đặc biệt,..

• Thời gian giao/nhận hàng hóa an toàn -đúng hạn theo KPI cam kết./

• Lịch tàu chạy cố định phục vụ cả ngày nghỉ với tần suất (10/7)-10 đôi/7ngày.

• Bảohiểm trách nhiệm giao nhận với tổng giá trị đền bù lênđến 300.000USD/vụ tổn thất.

• Dịchvụxuất nhập khẩuủy thác trọngóimang lạisự tiệnlợinhanh chóng vàgiảmgiáthành sảnphẩm
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KHÁCH HÀNG CỦA RATRACO 

RATRACO COMPANY PROFILE 2020 RATRACO COMPANY PROFILE 2020

STT Nhóm dịch vụ Liên hệ Số điện thoại

1
Dịch vụ đường bộ,đường sắt
trong và ngoài nước

0965 131 131

2 Dịch vụ Thương mại 0909 876 247

3 Đại lý khai nhận hải quan và ủy
thác

0909 439 247

4
Kinh doanh quảng cáo thương
mại và
phi thương mại

0901 411 247

5 Vận chuyển xe ÔTô và xe máy 0901 455 247

6
Vận chuyển Container Lạnh tự
hành trong nước và quốc tế

0909 876 247

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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