THÔNG BÁO
V/v: sắp xếp giao nhận hàng theo lô và kế hoạch tiếp nhận hàng từ Cái Mép
chuyển về Cảng Tân Cảng Cát Lái trong tết âm lịch Kỷ hợi 2019
Kính gởi quý khách hàng,
Tổng Công ty Tân Cảng xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác và
ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin thông báo về việc sắp xếp
giao nhận hàng theo lô và kế hoạch tiếp nhận hàng từ Cái Mép chuyển về Cảng
Tân Cảng Cát Lái trong tết âm lịch Kỷ hợi 2019 như sau :
I.

GIAO NHẬN HÀNG THEO LÔ:
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao nhận hàng tại
bãi, đặc biệt đối với các lô hàng nhập có số lượng từ 10 container trở lên, TCT
TCSG tổ chức sắp xếp hàng nhập có tàu cập các cơ sở Cảng : TCIT, TCTT, Tân
cảng Hiệp Phước, Tân cảng Cát Lái theo lô và giao nhận thứ tự theo lô đã chất xếp.
Quý khách hàng vui lòng gửi cho chúng tôi các thông tin cần thiết sau đây trước
12 giờ tàu cập dự kiến:
1/ Tên và số điện thoại liên lạc của đại diện chủ hàng
2/ Số lượng cont – số bill – consignee
3/ Tên tàu – Số chuyến - Dự kiến ngày tàu cập – dự kiến ngày giao nhận
4/ Trường hợp có nhiều bill (nếu ưu tiên lấy theo bill thì bổ sung thứ tự ưu
tiên bill)
Bộ phận tiếp nhận thông tin của Cảng:
Email:hanglo@saigonnewport.com.vn ; Điện Thoại: 18001188

II.

TIẾP NHẬN HÀNG TỪ CÁI MÉP CHUYỂN VỀ CÁT LÁI TRONGTẾT
ÂM LỊCH KỶ HỢI:
Điều tiết vận chuyển hàng nhập từ Cảng TCTT, TCIT về Cảng TC - Cát Lái
đối với các tàu cập từ ngày 27/01/2019 - 28/02/2019 như sau: Cảng TC Cát Lái
chỉ tiếp nhận những container hàng nhập đã được khách hàng đăng ký cam kết
ngày giao nhận cụ thể tại Cảng TC – Cát Lái từ 02/02/2019 - 28/02/2018. Những
container còn lại, cảng sẽ điều tiết vận chuyển theo năng lực tiếp nhận của Cảng
TC – Cát lái và trình tự FI – FO. Các Hãng tàu, khách hàng chủ động đăng ký trực
tiếp với các cảng TCIT, TCTT theo các địa chỉ email sau:
Cảng TCIT:

Gen.doc@tcit.com.vn
oc@tcict.com.vn
cs@tcit.com.vn
hanglo@saigonnewport.com.vn
Điện thoại: 0906 700 600 hoặc 0254 393 8555 ( ext: 165- 222)
Cảng TCTT:
Operation.tctt@saigonnewport.com.vn
Doc.tctt@saigonnewport.com.vn
tienntp@saigonnewport.com.vn
hanglo@saigonnewport.com.vn
Điện thoại: 0254 393 8777 (ext : 1125- 1146)
Rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Quý Khách hàng, đơn vị vận tải.
Trân trọng kính chào.
(TCSG)

