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Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) thành 
lập năm 2007, là tạp chí song ngữ Việt – Anh, 
có mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm 
nhiều kỳ ISSN 2354-0796 được phát hành vào 
đầu tháng. VLR là cơ quan ngôn luận của Hiệp 
hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam 
(VLA); nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu 
các hoạt động chuyên ngành logistics và cơ hội 
hợp tác đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp 
của lĩnh vực kinh tế logistics – xuất nhập khẩu.
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HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN

DOANH NGHIỆP THƯƠNG HIỆU

CHUỖI CUNG ỨNG

NGHIÊN CỨU ỨNG  DỤNG

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

DU LỊCH KHÁM PHÁ

TOÀN CẢNH KINH TẾ

• HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN: Cập nhật từ tổng quát đến 
chuyên sâu,… mang đến cho doanh nghiệp góc nhìn 
tổng thể, đa chiều về hội nhập.

• TOÀN CẢNH KINH TẾ: Khái quát góc nhìn đa chiều về nền 
kinh tế quốc gia như thị trường, tình hình xuất nhập khẩu, 
cơ hội mới của nền kinh tế từ các hiệp định thương mại và 
các vấn đề “nóng” được công chúng quan tâm.

• DOANH NGHIỆP THƯƠNG HIỆU Những trang quảng cáo, 
giới thiệu được thiết kế đẹp, sang trọng và nội dung 
truyền tải được thông điệp của doanh nghiệp với đối tác, 
khách hàng.

• CHUỖI CUNG ỨNG: Khai thác các vấn đề về quản trị chuỗi 
cung ứng như kho, hải quan, bán lẻ truyền thống, thương 
mại điện tử,... và cái nhìn tổng quát về quản trị chuỗi cung 
ứng tại Việt Nam và trên thế giới. 

• NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG: mang đến cho bạn đọc nhiều bài 
viết về những xu hướng mới của ngành logistics trên thế 
giới, có thể áp dụng phát triển tại Việt Nam. Đây là nguồn 
thông tin bổ ích cho những ai muốn nghiên cứu phát triển 
về ngành.

• CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: cập nhật kịp thời những thông 
tin pháp lý hữu ích từ các chuyên gia; chuyên mục đã và 
đang là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

• DU LỊCH KHÁM PHÁ: Một góc nhìn khác về logistics, 
chuyên mục không chỉ cung cấp cho bạn đọc trong nước 
những điểm đến thú vị mà còn góp phần quảng bá hình 
ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
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