V/v: V/v thực hiện việc kiểm tra Giấy chứng nhận
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người,
phương tiện đến giao nhận hàng hoá

Ngày: 26/07/2021

Số: 58/SPCT.21
Kính gởi:

- Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Hiệp Phước
- Các Hãng Tàu/Đại Lý Hãng Tàu
- Các Chủ Hàng.
- Các Nhà xe vận tải

Kính thưa Quý cơ quan, Quý khách hàng,
Thực hiện Công văn số 683/CVHHTPHCM-PC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Cảng vụ Hàng hải
Thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 2945/CHHVN-PC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Cục Hàng hải
Việt Nam, công văn số 5886/BYT-MT ngày 22 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc vận
chuyển hàng hoá tại các tại tất cả các cơ sở cảng trên địa bàn TP.HCM;
Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn xin thông báo sẽ thực hiện việc kiểm tra Giấy chứng nhận
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm)
và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng
trên phương tiện vận chuyển khi đến giao nhận hàng hóa tại Cảng SPCT.
Thời gian triển khai: từ 12:00 ngày 27 tháng 07 năm 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Cảng vụ
Hàng Hải Thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy, Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn kính báo để quý quý khách hàng được biết và phối
phợp thực hiện.
Trong trường hợp Quí khách có thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận an ninh cảng theo số điện thoại:
0988383787-Mr Phúc hoặc email: phuc.pham@spct.vn để được hỗ trợ.
Một lần nữa Cảng SPCT mong nhận được sự phối hợp từ quí khách hàng trong việc phòng chống bệnh
dịch Covid-19 tại cảng.
Trân trọng,
Tổng Giám đốc

YU CHIA MING

