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THÔNG BÁO
Về việc khuyến cáo hãng tàu, khách hàng giao nhận hàng hóa 

tại cảng TCCL trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19

Kính gửi:
- Quý Hãng tàu/Đại lý Hãng tàu;
- Quý Khách hàng.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xin chân thành cảm ơn Quý Hãng 
tàu/Đại lý Hãng tàu, Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ của chúng tôi 
trong suốt thời gian qua. 

Hiện nay, lượng container hàng nhập tồn bãi tại cảng Tân Cảng Cát Lái (Cảng 
TCCL) đang tăng nhanh do nhiều nhà máy, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc 
ngừng hoạt động do yêu cầu phòng chống dịch, gây ảnh hưởng xấu đến việc tiếp nhận 
và giải phóng tàu. TCSG thông báo, khuyến cáo Quý Hãng tàu/Đại lý Hãng tàu và 
Khách hàng như sau:

1. Đối với Hãng tàu/Đại lý Hãng tàu:
1.1 Cảng TCCL tạm ngưng tiếp nhận hàng nhập của những doanh nghiệp 

khách hàng đang ngừng sản xuất. Khuyến khích các chuyến tàu vào Cảng chỉ nhận 
hàng xuất. Tạm ngưng tiếp nhận hàng lạnh trung chuyển rút ruột sang container đến 
hết ngày 16/8/2021.

1.2 Cảng TCCL tạm ngưng tiếp nhận hàng chiếm dung lượng bãi lớn (như: 
hàng siêu trường, siêu trọng, hàng dự án, hàng quá khổ, quá tải…) từ ngày 05/8/2021 
cho đến khi có thông báo mới.

1.3 Chủ động thuyết phục khách hàng điều chỉnh “cảng đích” (nơi nhận hàng 
trực tiếp) về cảng TCIT/TCTT và cảng Tân Cảng Hiệp Phước (TCHP) đối với các 
tàu cập cảng TCIT/ TCTT. Cảng sẽ hỗ trợ Hãng tàu/Khách hàng làm việc với cơ quan 
Hải quan để thực hiện thủ tục chỉnh sửa Manifest nhanh chóng và thuận tiện.

1.4 Gửi dự kiến sản lượng container hàng nhập và container rỗng nhập trên các 
tàu cập các cảng thuộc hệ thống của TCSG trong hai tuần tới qua email: 
tbsx@saigonnewport.com.vn và qhht.marketing@saigonnewport.com.vn để Cảng 
chủ động sắp xếp bãi.

1.5 Tùy mức độ tồn bãi và tình hình cụ thể, Cảng có thể áp dụng định mức sản 
lượng hàng nhập trên mỗi tuyến dịch vụ được dỡ lên bãi (Trung tâm Điều độ cảng là 
đơn vị đầu mối triển khai đến các Hãng tàu trước từ 3-7 ngày). Trường hợp lượng 
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container tồn bãi đạt mức tối đa dung lượng khai thác thì Cảng sẽ phải ngưng tiếp 
nhận tàu.

2. Đối với Khách hàng: 
2.1 Chủ động phương án giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cảng TCIT, TCTT, 

TCHP hoặc đăng ký nơi giao nhận hàng tại các ICD/cảng cạn thuộc TCSG gần với 
nhà máy, doanh nghiệp của khách hàng như: ICD Tân Cảng Long Bình, ICD Tân 
Cảng Nhơn Trạch, ICD Tân Cảng Sóng Thần, các cảng Khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long.

2.2 Đối với các khách hàng tạm ngưng sản xuất: Gửi thông tin danh sách 
container đã về cảng hoặc đang trên tàu về cảng cùng các thông tin liên quan đến vận 
đơn, Manifest qua email: qhkh.marketing@saigonnewport.com.vn; chủ động có công 
văn gửi Cảng, Hãng tàu và Hải quan để điều chỉnh “cảng đích” trên Manifest về các 
địa điểm ICD/cảng thuộc TCSG nêu trên để giảm thiểu thời gian chờ đợi và các chi 
phí phát sinh. 

* Đối với các nội dung nêu tại mục 1.2 và 1.3 trên đây, trong trường hợp đặc 
biệt, khi có đề nghị từ các hãng tàu/ đại lý hãng tàu/ khách hàng, căn cứ năng lực 
thực tế, TCT TCSG sẽ xem xét giải quyết.

Dịch bệnh Covid-19 là trường hợp bất khả kháng. TCSG vẫn đang nỗ lực duy 
trì hoạt động tiếp nhận tàu, giao nhận hàng tại các kho, bãi trong cảng TCCL nói riêng 
cũng như các cơ sở dịch vụ khác trong hệ thống của TCSG nói chung. Để thực hiện 
được điều này, chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của 
Quý Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/ Quý khách hàng. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua tổng đài 18001188 hoặc Zalo 
Saigon Newport Corporation.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, MKT. D04.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Phương Nam
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