NAM HAI PORT * NAM HAI DINH VU PORT * NAM HAI ICD * NAM DINH VU PORT

THÔNG BÁO
Kế hoạch làm hàng tại Cảng Nam Hải - Nam Hải Đình Vũ- Nam Đình Vũ
trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao Động 01/05
Kính gửi:

- Các hãng tàu và đại lý hãng tàu;
- Các đơn vị xuất nhập khẩu;
- Các đơn vị liên quan.

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ
của Quý Cơ quan, Quý khách hàng đối với Cảng Nam Hải (NHP), Cảng Nam Hải Đình Vũ
(NDP), Cảng Nam Đình Vũ (NDV) và Nam Hải ICD (NHI) trong suốt thời gian qua.
Nhân dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao
Động 01/05 năm 2022, để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, đại lý hãng
tàu và các khách hàng một cách tốt nhất, chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại NHP,
NDP, NDV và NHI như sau:
1. Kế hoạch làm hàng
- Trong thời gian nghỉ lễ, tại NHP, NDP, NDV và NHI vẫn hoạt động như bình thường.
- Trường hợp khách hàng có kế hoạch tác nghiệp những lô hàng lớn đề nghị đăng ký trước với
chúng tôi để thu xếp phương tiện, thiết bị và nhân công.
2. Chính sách miễn lưu
Để hỗ trợ các Hãng tàu, đại lý hãng tàu và các khách hàng, ngoài thời gian miễn lưu được quy định
trong hợp đồng, NHP, NDP, NDV và NHI sẽ miễn thêm phí lưu bãi đối với toàn bộ container tại
cảng.
Cụ thể như sau:
a. Đối tượng miễn lưu
- Khách hàng xuất nhập khẩu: thanh toán phí lưu bãi trước khi lấy hàng tại cảng.
(Hãng tàu & khách hàng xuất nhập khẩu thanh toán sau: dựa trên hợp đồng đã thỏa thuận.)
- Không áp dụng đối với container hàng lạnh.
b. Khu vực áp dụng chính sách miễn lưu
- Tại NHP, NDP và NDV và NHI
c. Thời gian miễn lưu
- Trong 3 ngày 10/04/2022 (Chủ Nhật), 30/04/2022 (Thứ bảy) và ngày 01/05/2022 (Chủ Nhật).
Vậy xin thông báo cho các Hãng tàu, đại lý hãng tàu và các khách hàng được biết để chủ động bố
trí và sắp xếp công việc.
Xin chân thành cảm ơn!
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên.
- Ban GĐ, các phòng ban liên quan.
- Lưu: thương vụ, hành chính, MKT

(Đã ký)

