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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thạnh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v cập nhật quy định mới cho tất cả các đối tượng ra vào
cảng Tân Cảng - Cát Lái và Tân Cảng - Hiệp Phước
Kính gửi:
- Quý Hãng tàu/Đại lý Hãng tàu;
- Quý Khách hàng.
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành
tới Quý Hãng tàu, Khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong giai đoạn
khó khăn vừa qua.
Căn cứ theo Chỉ thị số 18/CT-UBND (ban hành ngày 30/09/2021) của
UBND TP.HCM; Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ (ban hành ngày 15/09/2021) của
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM về “Bộ tiêu chí đánh giá
hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh...”;
nhằm tiếp tục đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch trong điều kiện đảm bảo
thông suốt chuỗi cung ứng và phục hồi nền kinh tế, TCSG xin thông báo đến Quý
Khách một số nội dung sau:
1. Kể từ ngày 15/10/2021, Quý Khách hàng, Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu và Đối
tác khi thực hiện giao nhận hàng hóa, giao dịch, làm việc trong khu vực cảng
Tân Cảng - Cát Lái và Tân Cảng - Hiệp Phước phải đảm bảo một trong các
điều kiện sau:
 Đối với người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng - Xuất trình
giấy chứng nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện.
 Đối với người đã tiêm chủng Vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi
đối với loại vắc xin tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) - Xuất
trình giấy chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận điện tử (QR).
 Các đối tượng còn lại (chưa tiêm vắc xin) - Xuất trình Giấy xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ.

2. Quý Khách hàng, Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu và Đối tác thực hiện quét mã QR
địa điểm (được in trên giấy và dán ở các địa điểm ra vào cảng), Khai báo y
tế trước khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch tại cảng với ứng dụng
PC-COVID hoặc Y tế HCM và VNEID.
3. Quý Khách hàng, Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu và Đối tác vui lòng đảm bảo
thực hiện nghiêm Quy tắc 5K khi đến liên hệ công tác, giao dịch tại Cảng.
4. TCSG sẽ liên tục cập nhật thông tin và hướng dẫn liên quan qua các kênh
chính thức sau:
 Fanpage & Zalo OA: Saigon Newport Corporation
 Website: www.saigonnewport.com.vn
Thông báo này có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/10/2021, cho đến khi có
thông báo tiếp theo.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Hãng tàu, Khách hàng đã
luôn hợp tác và hỗ trợ TCSG. Sự phối hợp cho nỗ lực này, chúng ta sẽ cùng đồng
hành, duy trì thành quả phòng, chống dịch; ổn định kinh tế cùng vượt qua thách
thức và đón nhận những cơ hội trong giai đoạn bình thường mới.
TCSG rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của
Quý Khách hàng trong thời gian tới.
Kính chúc Quý Khách sức khỏe và bình an./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, MKT. T03.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Hoài Nam

*Mọi thông tin để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ:
Phòng Marketing – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Tổng đài CSKH: 18001188 hoặc Zalo Saigon Newport Corporation
- Email: marketing@saigonnewport.com.vn
- Website: www.saigonnewport.com.vn

